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Ziar local al orașului Sântana
Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Să aveți parte de o primăvară
plină de bucurie și fericire
Luna Martie, este vestitoarea primăverii, ea ne readuce primele raze
de soare, primele flori și prilejul de
a sărbători ziua internațională a celor mai gingașe ființe.
Prima zi din lună, ne oferă șansa
de a dărui un mărțișor simbolic
persoanelor dragi.
Ziua de 8 Martie este ziua feminităţii, a frumuseţii, a dragostei, ziua
în care femeia – fiinţa delicată, sensibilă, cea care dă viaţă, este în centrul atenţiei. În această zi specială
cu toţii transmitem tuturor femeilor din Sântana și Caporal Alexa un
gând bun.
Doresc să urez pe această cale tuturor femeilor din Sântana și Capo-

ral Alexa, ca această primăvară să le
aducă sănătate și noroc, soarele să
le lumineze sufletul și să aibă parte
numai de bucurii, înțelegere și armonie.
Primar Daniel Tomuța

Un nou proiect
Modernizarea zonei centrale
Primăria Orașului Sântana vă prezintă propunerea de modernizare a zonei
centrale care cuprinde străzile Muncii,
Mihai Eminescu și Mihai Viteazul.
Administrația locală dorește o bună
colaborare cu cetățenii, astfel, pe pagina de facebook a primăriei sau pe site-ul primăriei puteți accesa un link cu
un chestionar unde vă puteți spune părerea sau puteți veni cu sugestii pentru
modernizarea zonei centrale.

Cu ocazia Zilei de 1 și 8 Martie,
vă urăm cu respect, stimate doamne şi domnişoare,
să aveți parte de două zile speciale,
pline de împliniri şi momente de bucurie alături de cei dragi.
Două zile de sărbătoare care să vă lumineze inimile
și să vă umple sufletul de fericire și căldură .
La Mulți Ani!
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Trupa de dans modern
New Star Crew a urcat pe podium

Copiii trupei de dans,
New Star Crew, sub atenta îndrumare a instructorului – coregraf, Rusu
Cătălin, au participat
la concursul național „
Arad Dance Cup” unde au
reușit să urce pe podium,
obținând locul I la categoria lor.
>>> pag. 4

„DRUMUL LUNG
SPRE PERFORMANȚĂ „
Sunt sigură că cei care știu ce înseamna să fii sportiv de performanță, nu îi
invidiază pe sportivii noștri, deoarece ei știu prea bine că talentul, antrenamentele intense și alimentația strictă, nu sunt suficiente pentru a ajunge în
vârf și că oricât de multe ore au petrecut în sala de antrenament sau în cantonamente, oricât de multe genoflexiuni, abdomene sau flotări au făcut, oricât de atenți au fost la alimentele pe care le-au mâncat și băuturile pe care
le-au băut, toate acestea nu sunt suficiente pentru a ajunge un mare campi>>> pag. 5
on, indiferent de sportul pe care-l practică.

Noi lucrări
la gospodăria orășenească
Societatea de gospodărire a orașului,
aflată sub autoritatea Consiliului Local
Sântana a realizat în luna februarie următoarele lucrări:
- Înlocuire uși și reparații la șpaleții
ușilor de la Liceul Tehnologic “Ștefan
Hell”.
- Curățenie de primăvară în toate parcurile din Sântana și Caporal Alexa.
SÂNTĂNEANUL
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IN MEMORIAM Mihai Eminescu

Ziua Culturii Naționale
15 Ianuarie

Și ne vedeai ades lângă izvor,
De ne scriai gânduri din rai
Ca să auzi cum apa sună încetișor!
Poezii gândeai strofă cu strofă
Și al tău talent ,gând suspinător
Astfel ades ,tu nopți întregi ai stat
Până ce dorul de valuri te-a luat!

“Limba este însăși floarea sufletului
etnic al românimii.” Mihai Eminescu
,, Limba este tezaurul cel mai prețios
pe care îl moștenesc copiii de la părinți,
iar respectul față de limba în care gândim,
simțim și trăim îl arătăm exprimându-ne
Răsărind luna,inspirația bate-n față
corect în limba strămoșilor noștri.”
Sclipire de basme vedeai adormit
Nu uitați, români, limba română ce-o
Din veșminte de aur ,ridicate în ceață
vorbim și simțim este patria noastră, oriTânăr Eminescu, om uluit,
unde ne-am afla pe acest mare pământ!
Un buciuc îți cântă ție cu dulceață
172 de ani - ,,Ziua nașterii poetului
Se apropie pasiunea ta...e aproape
Național al românilor, nemuritorul
Și în înaltul cerului ai văzut,
EMINESCU, lumina culturii românești,
Reflexia Luceafărului tăcut!
LUCEAFĂRUL poporului român”
Poetul național ,,Luceafărul poeziRamurile Teiului ți le deschide
ei românești”, ,,omul deplin al culturii
Văzând
ochii tăi, o tânără aleasă
române”, „poetul nepereche”, „cel mai
Din poeziile tale curgeau vise
iubit”, a fost comemorat și anul acesta
Era
inspirația ta,tânăra craiasă
în cadrul Bibliotecii Orășenești ,,Ștefan
Și versul tău,și taina ta închisă
Aug.Doinaș” printr-o expoziție de carte,
Ca-n rimă încet pe frunze pasă
articole și desene, reprezentând patrioEra viața ta,al tău viitor
tismul, demnitatea, natura, iubirea, ca
De scriitorul din tine ne este dor
expresie a poeziei sale. Într-o atmosferă
minunată, biblioteca a avut drept oaspeți
Poezia ta, privire frumoasă
o parte din grupa de teatru a Clubului
Crăiasa
îți zâmbea, emoția ta
Elevilor Sântana, elevi coordonați de
Era un înger blând cu față radioasă
către prof. Blîndu Diana, care au recitat
Era o clonă,o clonă a ta
din poeziile marelui poet. Tot în cadrul
Iar simțul ei, privirea ta ca mătasea
acestui eveniment s-a prezentat un doEra ca al tău, puteai vedea
cumentar despre viața poetului și despre
Că ești un scriitor de aur fin,
prietenia sa cu scriitorul Ion Creangă.
Și că ești de aplaudat ,deplin!
Momentul deosebit al evenimentului a
„Eminescu a ridicat cântecul, basavut-o protagonistă pe eleva Iosana Ghilea, care a scris o poezie închinată mare- mul şi graiul popular la înălţimea
scânteietoare a Luceafărului” – Euselui poet, poezie intitulată:
biu Camilar
,,Fiind băiat, păduri cutreierai
Inspector de specialitate
Eminescu.
Morgoș Marinela
Fiind băiet, păduri cutreierai
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De vorbă cu doamna
Cătană Elisabeta
reprezentanta meșteșugarilor
sântăneni

- Vă rugăm să ne spuneţi câteva
cuvinte despre dumneavoastră!
- Mă numesc Cătană Elisabeta şi
m-am născut în Comlăuş în anul
1939. În anul 1961 m-am căsătorit cu Cătană Pavel şi am o fică pe
nume Maria .
- De la ce vârstă aţi început lucrul
de mână?
- Am învăţat lucru de mână la
şcoală când eram clasa I, la vârsta
de şapte ani. O avea ca învățătoare
pe doamna Elena Căruntu, care
ne învăţa să coasem „pă cruciţe”.
De atunci am învăţat să cos pentru
mine feţe de masă, poale, perdele,
am rişelit cu mâna, am făcut ponevi alese şi în patru iţe în ,,coşte “ şi
din anul 1970 , am început să ,,rişelesc” cu maşina.
- Aţi lucrat şi pentru altcineva
aceste meşteşuguri?
- Prima dată, am făcut pentru casă
şi după aceia am făcut şi pentru sat.
- Care au fost cele mai importante lucruri de mână, făcute de dumneavoastră?
- În anul 1984, am făcut pentru
Biserica din Comlăuş, la rugămintea preotului Nicolae Porcolean,

feţe de masă la Sfântul Altar, pentru mesele de la Sfânta Evanghelie
şi Apostoli şi la uşa din faţa Sfântului Altar, din catifea neagră. În
anul 1988, când s-a pictat biserica
am făcut aceleaşi haine pentru biserică, pe culoarea crem. Am mai
făcut în anul 2002, pentru o biserică din Arad şi în 2003, pentru Catedrala veche din Timişoara, două
rânduri, alb şi negru şi haine preoţeşti un rând.
- Ce le uraţi sântănenilor?
- Le urez multă sănătate şi bucurie!
Rozalia Pașca
– inspector cultură

Ziua Națională a lecturii
Începând cu acest an, ziua de 15 februarie nu va mai fi o zi oarecare.
Anual, în data de 15 februarie vom
sărbători, cu multă emoție, ,,ZIUA
NAȚIONALĂ A LECTURII”. Data
nu a fost aleasă întâmplător, în această
zi s-au născut: Spiru Haret - matematician, astronom, pedagog renumit

SÂNTĂNEANUL

pentru organizarea învățământului
modern românesc, Titu Maiorescu academician, critic literar, eseist, filosof, pictorul Ion Andreescu (1850),
cărturarul V.A.Urechia (1834), precum și ”părintele științei moderne”
Galileo Galilei (1564).
ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII are ca scop promovarea, încurajarea
și conștientizarea beneficiului cititului, a puterii cuvântului, a poveștilor,
a îmbogățirii vocabularului. Cărțile te
ajută să călătorești oriunde, oricând,
alături de personaje fantastice. Cărțile
sunt un “covor magic” care ne ajută să
descoperim locuri, oameni și povești
nemaipomenite, lăsând o amprentă
aparte asupra fiecărei persoane.
,,Cărțile pe care le citești când ești
tânăr rămân cu tine pentru totdeau-

na” - J.K.Rowling
“Fiecare carte deschide o lume
nouă, de aceea consider că, nu trebuie să existe doar o singură zi dedicată ,,lecturii”, căci lectura este cea
mai importantă cale de a ne hrăni
spiritual, atât mintea, cât și sufletul.
Astfel,
,,Un copil care citește, va fi un
adult care gândește”, a declarat
doamna bibliotecară, Morgoș Mari>>> pag. 3
nela.
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Ziua Națională a lecturii

>>> pag.2 O zi cu un im- Emanuela, Pamfiloiu Cornelia

pact atât de important asupra
copiilor, nu putea fi sărbătorita altfel decât cu un eveniment
organizat în cadrul Bibliotecii
Orășenești ,,Ștefan Aug.Doinaș”.
Ziua națională a lecturii a fost
sărbătorită împreună cu domnul
primar, Daniel Sorin Tomuța,
domnul viceprimar, Musca
Ioan- Dinorel, doamna bibliotecară, Morgoș Marinela, doamnele profesoare - învățătoare, Rotar
Nicoleta, Rădulescu Cristiana

și domnul profesor Neamt Petrică, alături de o parte din elevii școlilor orașului nostru, care
au ascultat fascinați poveștile relatate de către dumnealor.
Acesția s-au bucurat atât de
sfaturile și gândurile bune care
le-au fost transmise de către
domnul primar, cât și de toate poveștile, povestirile și cărțile
pregătite de către doamna bibliotecară a orașului, Morgoș Marinela.
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Expozitie de medalioane cu personalități
locale din holul primăriei

Trecut şi prezent!
Expoziţie permanentă
cu medalioane
ale personalităţilor locale

socio-culturală de-a lungul istoriei locale, au fost alese medalioanele următoarelor personalităţi:

Sub egida Zilei Culturii Naţionale, în
holul Primăria Oraşului Sântana, s- a
inaugurat o expoziţie cu medalioane
ale personalităţilor marcante ale Oraşului Sântana şi ale satului Caporal Alexa. Medalioanele în basorelief au fost
executate de sculptorul Dumitru Paina și sunt confecţionate din gips armat.
Pentru importanta lor influență în viața

Personalitățile sântănene prezentate în holul primăriei
Anton Wekerle

Anton Wekerle s-a născut în anul 1909, la Sântana,
ca singurul fiu al unei familii de ţărani înstăriţi, el fiind şi verişorul Katharinei Ackermann pe care a avuto învățătoare. În anul 1957, a ocupat postul de consilier juridic în Congresul american.
Pentru Sântana, Anton Wekerle a fost un exemplu de funcționar care s-a achitat cu brio de sarcinile
încredințate, făcând cunoscută în lume localitatea din
Câmpia de Vest unde a văzut lumina zilei.

A condus timp de 40 de ani C.A.P. „Viață Nouă”
Sântana. A oferit celor din Crişana posibilitatea
să vină să se stabilească la Sântana, oferindu-le
800 m2 de teren, nu 500 cât prevedea legea, ajutându-i totodată, să își construiască case. Gheorghe Goina a contribuit la construirea noului local de școală de pe strada Câmpului, inaugurat în
1975 și a adus gazul metan în Sântana (la sere).

Katharina Akermann

Katharina Ackermann a fost o personalitate
marcantă a comunităţii locale, din a cărei iniţiativă s-a construit altarul din marmură al Bisericii
romano-catolice din Sântana. Pentru construirea
bisericii romano-catolice din Comlăuş a donat 30
de iugăre de pământ.
Katharina Akermann a contribuit şi la amenajarea unui parc în comună, vis-a-vis de biserica catolică, loc care, astăzi, îi poartă numele.

Margareta Bibics

GHEORGHE GOINA

Margareta şi Iacob Bibics au înfiinţat Parohia romano-catolică din Sântana, au dat localităţii numele de Sfânta Ana, au ridicat-o la rangul de târg (cu ajutorul Mariei Tereza), au finanţat construirea bisericii catolice, instalarea clopotelor, potirul cu
inscripţia „Donat Iac. Bibich Anno 1750” și au pus bazele Gimnaziului convent al Ordinului piariştilor. În anul 1772 donează
bani pentru înfiinţarea cursului superior al Gimnaziului („Humaniora”), construit de arhitectul Andreas Poller, pentru suma
de 25500 de florini.
La 1 decembrie 1778, cu banii Fundaţiei Bibics, se ridică clădirea Convictului bisericii catolice (astăzi căminul pentru vârstnici).
profesor universitar la
Președinte de Onoare al Uniunii
Universitatea Națională
Scriitorilor din România (1990de Arte București din
1994), devine membru al AcaBucurești, unul dindemiei Române, Președinte al
tre maeștrii artei conAsociației Europene pentru Protemporane românești.
movarea Poeziei (Bruxelles) și este
Până în 1987 a fost
președinte fondator al Fundației
profesor la Institutul
Culturale Secolul 21. Opera sa litede Arte Plastice din
rară include 16 volume de poezie,
București. Are prima
5 volume de critică literară și eseexpoziție personală în
Ștefan
Augustin
uri, 2 volume de literatură pentru
1957 la Galeria „GaTraian
Doinaș
copii, 30 volume de traduceri, 1
latea” din București,
Brădean
unde este felicitat de Este considerat unul dintre cei volum de teatru, 1 volum de proNăscut la data de 4 către maeștrii Corneliu mai importanți poeți români con- ză. Poeziile sale au fost traduse în
iulie 1927 în comuna Baba și Cornel Medrea, temporani. A fost dascăl de țară franceză, germană, engleză, italiComlăuș, jud. Arad, a care îi cumpără câteva (1948-1955) în Caporal Alexa. ană, spaniolă, maghiară, macedofost pictor și desenator, desene.
După decembrie 1989 este ales neană, sârbă, slovenă, bulgară.

Lambert Steiner

În perioada 1870-1914, a înființat și a condus la Sântana o fanfară care a susţinut concerte pe trei continente, în Europa, în America şi Africa. A cântat în faţa împăraţilor
Wilhelm I (1877), Franz Josef (1879). Performanţa lui Lambert Steiner, de a fi primul
capelmaistru al lumii care a susţinut concerte pe trei continente, a fost înscrisă, în anul
1998, în Cartea Recordurilor.

Oskar Kaufmann

Oskar Kaufmann s-a născut la 2 februarie
1873, în Sântana, într-o familie înstărită de
comercianţi evrei, părinții săi fiind Rozalia
(născută Abeles) și Sigmund.
Kaufmann a fost cunoscut drept renumitul arhitect al clădirilor de teatru. A conceput şi construit teatrul „Hebbel” în 1908,
Teatrul Orăşenesc (1911), Cine-Teatrul
(1913), Opera Kroll (1923), Teatrul de Comedie ( 1924), toate la Berlin, precum și
Teatrul Habimah din Tel Aviv (1935).

Ștefan Hell

A copilărit la Sântana,
în județul Arad, unde a
urmat școala elementară
între anii 1969 și 1977.
Astăzi acesta este cercetător, profesor doctor
în fizică (1990) şi laureat al Premiului German
Pentru Viitor (2006), directorul firmelor „Max
Plank” (Göttingen) şi
„Leica Microsystems”
(Mannheim),
descoperitorul unui microscop care măreşte fineţea imaginii de şapte

ori, punând astfel, bazele microscopiei STED.
Ștefan Hell este membru
de onoare al Academiei
Române din anul 2012.
În anul 2014 a primit
Premiul Nobel pentru
Chimie.
Liceul din Sântana îi
poartă numele.
SÂNTĂNEANUL
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Trupa de dans modern
New Star Crew a urcat pe podium

>>> pag. 1 “Pandemia a fost un
impediment pentru noi. Ne-am format ca trupă în anul 2020, însă în
anul 2021 au fost întrerupte atât antrenamentele cât competițiile. Cu
toate acestea noi am muncit din răsputeri pentru a obține locul I la primul nostru concurs. Am intrat în
concurs cu mari emoții, iar presiunea
resimțită a fost amplificată de faptul
că adversarii noștri aveau deja câteva competiții în spate. Spre bucuria
noastră am reușit să ne focusăm total pe ce aveam de făcut și să dăm ce
e mai bun din noi. Proverbul „După
muncă și răsplată” ni s-a potrivit ca
o mănușă de această dată. Sperăm că
anul acesta să fie un an prosper, iar
competițiile la care dorim să participăm și, bineînțeles, antrenamentele, să nu mai fie interzise. Vom munci
în continuare la fel de mult pentru a

urca pe podium la fiecare competiție
atât cu trupa mare cât și cu cei mici.
Cu acest prilej le mulțumesc încă
odată domnului primar Daniel- Sorin Tomuța, fără de care aceste lucruri nu ar putea fi realizabile, doamnei inspector a C.S. Unirea Sântana,
Angela Giurgiu, domnului președinte
al Consiliului Județean Arad, Iustin
Cionca, pentru încurajările din mediul on-line și bineînțeles părinților
care sunt mereu foarte implicați și
care ne ajută în orice situație.
A declarat instructorul de dans al
C.S. Unirea Sântana, Cătălin Rusu.

„Unirea Sântana”
se pregătește pentru retur
Începând cu data de 31.01.2022
s-a dat startul pregătirii mini-sezonului de primăvară care cuprinde
patru partide din sezonul regulat,
partide decisive în vederea ocupării
unuia dintre primele patru locuri
care asigură accederea în playoff,
accedere care reprezintă și obiectivul echipei noastră în acest sezon.
Perioada de pregătire a început
cu modificări atât în cadrul lotului
de jucători cât și în cadrul stafului
tehnic. Cea mai importantă schimbare este schimbarea antrenorului
a profesorului Radu George căruia îi mulțumim pentru toată activitatea desfășurată în cadrul clubului,
și înlocuirea acestuia cu domnul
Ștefan Boroș, un antrenor tânăr de
perspectivă cu viziune și dorință de
performanță
La nivelul lotului sau produs unele plecări cum ar fi plecările sportivilor Cernat Andrei și Berar
Laurențiu transferați la Păulișana
Păuliș, plecarea lui Andrei Peia la
Șoimii Șimand, și renunțarea la acSpor la treabă!
tivitate a jucătorului Toader TeoIng. Mann Mariana
dor.Tuturor le mulțumim și le urăm
suces în toată activitatea. La capitolul veniri am încercat să aducem jucători care prin valoare să aducă un
plus în exprimarea echipei. Tocmai de aceea am încercat să transferăm valori și caractere.
Dintre acești jucători cei mai
consacrați sunt Kevin Trabalka
provenit de la Șoimii Lipova, sportiv cu jocuri în ligile superioare un
atacant care a înscris multe goluri

Lucrări de sezon în grădină
Dragii mei grădinari,
Vine primăvara. Pomii din grădină așteaptă un tratament de primăvară. Cel mai important este stropirea
cu oleomin Duo-Pack și cu substanțe
pe bază de cupru: Zeamă bordeleza,
Champ 77WG, Funguran.
Solul trebuie tratat cu Force pentru
viermi și coropișnițe. Primele semințe
de semănat sunt: mazărea, salata, spanacul. Dacă vă grăbiți puteți pune și
arpagic. Toate se pot erbicida imediat
după semănat cu Peditim.
SÂNTĂNEANUL
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pentru echipele la care a jucat. O
altă venire la fel de importantă ar
fi fundașul central Marcel Bercu,
transferat de la Șoimii Lipova via
Gloria Lunca Teuz Cermei.
Am încercat să completăm și lotul la nivel de Juniori Under 21, Junior necesari a fi folosiți pe toată
durata meciurilor oficiale(doi în teren, și minim doi pe bancă) junior
de valoare care să poate juca titular. Pentru acest post am făcut transferul jucătorului Dănilă Iulian de
la UTA Arad, un jucător născut în
anul 2003.
Perioada precompetițională cuprinde antrenamente- 3 pe săptămână între care se intercalează jocuri amicale dintre care primul a
fost cu concitadina Viitorul Caporal
Alexa. Meciul se desfășurat la Arad
pe terenul sintetic Motorul, scorul
neavând importanță ,diferența de
eșalon și de valoare fiind evidentă
între cele două echipe. Vor urma jocuri de verificare cu echipe de liga a
patra și de nivel superior- CS Beliu,
Progresul Pecica, UTA Under 19,
Frontiera Curtici, Victoria Zăbrani.
Sperăm ca în această perioadă să
putem să acumulăm, să putem să
așezăm o echipă valoroasă care să
aducă liniștea și punctele necesare
îndeplinirii obiectivului adică clasarea în playoff, după care vom încerca să acumulăm cât mai multe
puncte încercând să ne clasăm cât
mai sus în clasamentul final al ligii
a IV-a.
Manager secția fotbal
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Cantonament la cota 2000

>>> pag. 1 Condiția fizică este nici o șansă.

extrem de importantă și îi poate ajuta să ajungă pe podium, dar
nu este suficientă pentru a-i face să
ramână acolo pentru mult timp. Ei
știu că pentru asta au nevoie și de o
condiție psihică excelentă, o voință
puternică și o încredere enormă în
ei și în abilitățile lor, de un echilibru emoțional puternic, de o putere
fantastică de a se motiva, de a gândi
mereu pozitiv și mai ales de a persevera, pentru că atunci când sportivii sunt de valoare apropiată (din
punct de vedere al talentului și pregătirii fizice), psihicul este cel care
face diferența între campioni și restul clasamentului.
Aceste rânduri cred că vor fi mai
mult decât suficiente pentru a-l
înțelege pe domnul antrenor Sebastian Rus, de ce a ales ca „micii judoka” să participe la un cantonament
puternic și foarte greu în același
timp, alături de unii dintre cei mai
buni sportivi ai țării, mai ales că
unii dintre sportivii noștri au doar
12,13 ani !
Ei au făcut toate acestea deoarece au fost învățati de mentorul lor,
sensei Sebastian Rus, că în sport, ca
și în viață, trebuie să știi să faci față
eșecului, să te ridici de jos și să o iei
de la capăt cu fruntea sus, altfel n-ai

Ca președinte al secției Judo am
încercat întotdeauna să-i înteleg,
să-i motivez și să-i susțin, deoarece pe lângă efortul, sacrificiile și
eșecurile pe care judoka au reușit
să le depășească, motivația rămâne esențială pe „DRUMUL LUNG
SPRE PERFORMANȚĂ” !
E lesne de ințeles că nu aș fi
reușit să le fiu mereu alături, fără
susținerea primăriei cu implicarea
directă a domnului primar Daniel
Sorin Tomuța, a domnului viceprimar Dinorel Musca, a Consiliului
Local Oraș Sântana și nu în ultimul
rând al sponsorilor, pe care rezultatele frumoase obținute de acești
sportivi, i-au motivat să îi susțină în
permanență !
În
numele
judokanilor,
le
mulțumesc și pe această cale și le
promit că vom încerca să nu îi dezamăgim niciodată.
Președinte secție Judo,
Angela Giurgiu.

Este bine știut că la fel cum
„frumusețea cere sacrificii” și la
performanță poți ajunge tot prin sacrificii !
Micii judoka sântăneni sunt niște
campioni. Datorită rezultatelor extraordinare pe care aceștia le obțin,
au devenit cunoscuți în comunitatea
locală. Îi vedem frecvent pe prima
pagină a ziarului local sau pe rețelele
de socializare.
Și cum performanța cere muncă,
sportivii noștri au plecat într-un stagiu de pregătire în perioada 10-30
ianuarie 2022, în Munții Bucegi, mai
precis în Piatra Arsă, unde s-au pregătit împreună cu componentele lotului național de judo de la Deva,
cu lotul olimpic de lupte feminin și
masculin, lotul național de sambo
și lotul național de schi. Antrenorul
Sebastian Rus știe care este calea către succes și își duce în permanență
sportivii în cele mai puternice cantonamente și stagii de pregătire, unde
aceștia beneficiază și de contribuția

altor antrenori de talie națională.
Pentru cei care nu știu exact ce
au făcut și cum s-au pregătit acesti
sportivi în cantonamentul de la Piatra Arsă, voi încerca să descriu programul zilnic de pregătire:
-Ora 6:30 -deșteptarea;
-Ora 7-7:45 -înviorarea, chiar de-i
vânt și vreme rea, sportivii vor alerga;
-Ora 10-12:30 -alergare pe munte
(chiar și la -24 grade și vânt puternic);
-Ora 16-19 -antrenament în sala de
forță sau exersare pe tatami.
Și pentru că judoka nu au timp
de pierdut, de îndată ce s-au întors
din stagiul de pregătire, au și pornit spre Serbia, alături de alți judoka din județul Arad, pe care antrenorul Sebastian Rus i-a „trimis la luptă
pe tatami „ pentru a aduce medalii
și multă mândrie, nu doar clubului
sportiv „CS UNIREA SÂNTANA „ ci
și întregului județ.
Președinte secție Judo,
Angela Giurgiu.

Proiectul „Heracles Judo Team”
și primele rezultate

Proiectul „Heracles” este un proiect la
care muncim de doi ani de zile și reprezintă o echipă a campionilor din județul
Arad. Recenta participare la competiție
internațională din Serbia, a fost debutul competițional al acestei echipe, care
spre mulțumirea noastră a fost făcut cu
dreptul, datorită rezultatelor obținute de
sportivii noștri. La startul competiției
s-au aliniat 62 de echipe din 17 ţări, iar
la final Heracles Judo Team s-a clasat pe
prima treaptă a podiumului. Pe lângă rezultatele frumoase obținute de sportivii care au reprezentat județul Arad, le-

aș evidenția pe judoka legitimate la „CS
UNIREA SÂNTANA „: Margarit Roxana care a obținut Medalia de Bronz la
U-18 și dubla noastră campioană, Amelia Paven, care deși are doar 13 ani, pe
lângă titlul de campioană la categoria
U-16, a reușit marea performanță de a
urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și la categoria U-18!
Dar o mare realizare și maximă
mulțumire pentru noi, este și trofeul
câștigat de echipa județului Arad, condusă de sensei Sebastian Rus, care a
reușit să urce pe prima treaptă a podiumului și la clasificarea pe echipe, unde
și-a adus contribuția și Miruna Cotu, o
altă judoka sântăneană de succes.
Sperăm ca aceste rezultate să îi convingă pe reprezentanții județului Arad, dar
și pe mulți alți întreprinzători să susțină
acest Proiect „HERACLES”, pentru ca
această frumoasă echipă să reprezinte
cu succes județul Arad la toate concursurile, deoarece e bine știut că: „ Munca în echipă, dă cele mai bune rezultate „
Președinte secție Judo,
Angela Giurgiu.
SÂNTĂNEANUL
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CARICATURA LUNII

Pentru probleme legate de
distribuția apei potabile vă
rugăm să vă adresați către
Uzina de Apă Sântana:
0257 - 462138
sau Compania de Apă:
0372-782686
Pentru probleme în alimentarea cu energie electrică și
avarii curent:
Enel Distribuţie Banat
0800 070 444

Pentru probleme la gaz
E-ON Gaz
0800 800 928
Pentru becuri stradale arse
Primărie
0357-100 074
Pompieri 112
sau Primărie 0357-100 076
Asistență Socială
0357-100 078
Canalizare dispecerat
0257.234 883

COMEMORĂRI

ORBAN SANDOR
DRĂGAN IOANA
URCAN MAGDALEA – SALOMEIA
POP MARINELA – MIMI
NECȘA TEODOR
NICOARĂ GHEORGHE
PANTEA IOAN

NOVAC FLOARE
INDREICA ELISAVETA
BALAJ VASILE
BLIDAR PARTENIE
NODÂȘ VASILE

Aducem un pios omagiu celor trecuți la cele veșnice
în luna precedentă. Dumnezeu să-i aibă în pază și să le
odihnească sufletele.
Primar, Daniel Tomuța

ÎN ATENȚIA
crescătorilor de păsări

Având în vedere contextul actual al evoluției focarelor
de Gripă Aviară de la niveul
Uniunii Europene, unde evoluează sute de focare și faptul că în această perioadă are
loc migrația păsărilor călătoare, care pot reprezenta vectori
de transmitere ai acestei boli,
prezentăm obligațiile crescătorilor de păsări:
-Păsările domestice trebuie
ținute în gospodaria proprie,
în spații bine delimitate;
-Este interzisă lăsarea păsărilor la stradă;
-Hrana și apa destinată păsărilor domestice trebuie administrate în spații închise unde nu
pot pătrunde păsări sălbatice;
SÂNTĂNEANUL

-Rațele și gâștele se vor ține
separat de găini, curci sau bibilici;
-Efectivele de păsări trebuie
vaccinate;
Vă aducem la cunoștință
că virusul Gripei Aviare este
un virus foarte periculos care
se transmite și la om, de aceea
vă rugăm frumos să anunțați
la Dispensarul Veterinar din
Sântana dacă aveți efective de
păsări pentru a le vaccina.
Dr. Mureșan Mihai
SC VETERINAR
MURISERV SRL
SÂNTANA 317280,
STR. MUNCII, NR. 130
TEL 0745874514
vetmuriserv@yahoo.com
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Din activitatea
Consiliului Local Sântana
Consiliul local al Orașului Sântana s-a
întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată în data de 27.01.2022,
având pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului de organizare și
funcționare a direcției de asistență socială din cadrul primăriei Orașului Sântanainițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 2;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de acțiuni și lucrări de interes local
pentru anul 2022- inițiator Tomuța DanielSorin, comisia 2;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
rețelei școlare a unităților de învățământ
de stat la nivelul Orașului Sântana și satului aparținător Caporal Alexa , pentru anul
școlar 2022 - 2023- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 2;
4 Proiect de hotărâre privind vânzarea
unui imobil proprietate de stat în baza legii nr. 112/1995 situat pe strada Zărandului, nr. 58 către d-na Vujdeu Voica-Floricainițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
5. Proiect de hotârâre privind concesionarea prin licitaţie publică, a suprafeţei
de 28.830 mp, teren extravilan, evidenţiat
în CF 313855 Sântana, aparţinând domeniului public al Oraşului Sântana, judetul
Arad, având ca obiectiv “Amenajare teren
pentru practicarea activităților sportive şi
de agrement în aer liber, ce include amenajarea unui poligon de tir şi agrement” inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;
6. Proiect de hotârâre privind acordarea
unui mandat special reprezentantului consiliului local al Orașului Sântana în adunarea generală a asociaţilor Asociației de
Dezvoltare intercomunitară de Transport

Public Arad privind modificarea statutului
asociației de dezvoltare intercomunitară
de transport public Arad- inițiator Tomuța
Daniel-Sorin, comisia 1;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea
chiriei aferenta unităţilor locative din blocurile A.N.L. Aflate în administrarea consiliului local al Orașului Sântana- inițiator
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea
regulamentului de vânzare a locuințelor de
tip ANL situate pe raza localității Sântana,
aflate în administrarea Orașului Sântanainițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea
a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisie de evaluare parțială
a performanțelor profesionale individuale
ale secretarului general al Orașului Sântana- inițiator Tomuța Daniel-Sorin, comisia
3
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul
privat al Oraşului Sântana a unor bunuri de
natura mijloacelor fixe aflate în concesiune la compania de apă Arad S.A. În vederea
scoaterii din funcţiune- inițiator Tomuța
Daniel-Sorin, comisia 1
11. Proiect de hotărâre privind acordul de
principiu privind cererea de trecere din domeniul privat al statului în domeniul privat al orașului a imobilului situat în Sântana, str. M. Viteazu, nr. 18, înscris în CF nr.
300417-CL-U3- inițiator Tomuța DanielSorin, comisia 1
12. Diverse.
Primăria
Orașului Sântana

Anunțuri de angajare la Sântana
Societate cu profil producție tricotaje

Ce oferim.
angajează pentru unitatea de producție din - salar incadrare 2700 Lei,
Santana muncitori necalificați și calificați - Tichete de masa ;
pentru mașini de tricotat .
- Bonus de productivitate lunar.
Ce ne dorim?
- Spor de noapte
- Disponibilitate pentru program de lucru
- spor ore suplimentare
in trei schimburi;
- Experiența nu este necesara instruirea fi- - Contract pe perioada nedeterminata;
ind asigurata la locul de munca;
Pentru detalii : la telefon: 0744 270940
Sală de jocuri, angajează personal! prii existente.
- Oferim salariu atractiv, bonusuri și seri- Pentru cei interesați, vă stăm la dispoziție
cu mai multe informații la numărul de teleozitate .
- Nu necesită experiență în domeniu, fon:0741-606.045.
Va așteptăm în echipa noastră!
inițierea personalului se face în locațiile pro-

Mare
Atenție

Recomandăm cetățenilor să plătească
taxele și impozitele locale pentru
anul 2022, până în data de 31 martie.
Dacă vor efectua aceste plăți până la data menționată
mai sus vor beneficia de o reducere cu 10% a valorilor
impozitelor pe clădiri și terenuri.
Primăria Orașului Sântana
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Servicii publice digitalizate
la Primăria Orașului Sântana
Facem pași importanți în digitalizarea administrației publice.
În acest sens am creat, deja de anul trecut,
platforma de plăți online, Este vorba despre
CityOn, o platforma care facilitează impozitele
și taxele locale, amenzile și alte tipuri de plăți
datorate bugetului local, fără a mai fi nevoie
de deplasare la sediul instituției. De asemenea,
se pot afla informații despre cum se pot depu-

Prezentarea portalului
E-administraţie CityOn - Sântana

Primăria Oraşului Sântana vine în sprijinul
cetăţenilor prin implementarea soluţiei de digitalizare a administratei publice locale prin
platforma e-administraţie „CityOnD.
Portalul CityOn facilitează schimbul de informaţii dintre Primăria Oraşului Sântana şi
cetăţeni, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi
în cel al persoanelor juridice. Utilizatorii care
accesează acest portal de E-Administraţie beneficiază de un acces deosebit de facil la informaţiile care îi vizează direct, cum ar fi obligaţiile privind impozitele şi taxele, contractele, sau
stadiul unor cereri care au fost adresate instituţiei. De asemenea, aici puteţi afla informaţii despre actele necesare, puteţi depune/descărca formulare tipizate cât şi alte documente
care ţin de compartimentele de Urbanism/lmpozite şi Taxe/Comercial/ Registru agricol. De
asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că
portalul CityOn se extinde pe zi ce trece, fiindu-i adăugate noi funcţionalităţi şi module
menite să reducă birocraţia şi să faciliteze in-

ne/descărca formulare tipizate cât și alte documente care țin de compartimentele Urbanism,
Impozite și Taxe, Registru agricol. Totodată,
creându-vă cont aveți acces la datele din registrul agricol, serviciul impozite și taxe și despre
toate funcționalitățile acestei platforme.
Compartiment Taxe si Impozite
teracţiunea dintre cetăţean şi primărie. Multe
din facilităţile portalului le puteţi accesa fără a
avea cont de utilizator (consultarea obligaţiilor
de plată, plata amenzilor şi a altor taxe etc.),
dar pentru a putea profita de întreg pachetul
de servicii pe care vi l-am pus la dispoziţie, vă
îndrumam să vă faceţi un cont de utilizator.
|Cum se procedează?
In primul rând, pentru a vă putea proteja datele cu caracter personal, este nevoie de autentificare. Se completează online o solicitare, care va fi mai apoi confirmată prin adresa
dumneavoastră de e-mail. în termen de 4 de
zile cererea dumneavoastră va fi soluţionată, şi
veţi primi pe mail un link prin intermediul căruia vă veţi seta parola contului. Paşii care trebuie urmaţi pentru crearea contului sunt intuitivi şi rapid de parcurs, se pot consulta detalii
privind înrolarea prin vizionarea clipului de
prezentate pus la dispoziţie pe pagina web :
Accesaţi pagina web a primăriei : https://
www.primariasantana.ro/rp/e- administratie/plati-cu-autentificare
Compartiment Taxe si Impozite

„La Butoaie”
un nou fast - food
în Sântana
“La Butoaie”, este un nou local tip fast-food
situat pe str. Muncii Nr. 84, în incinta fostei
clădiri a administrației financiare.
Pe lângă preparatele din carne proaspătă pe
care le puteți achiziționa, „La Butoaie” pune
la dispoziția cetățeniilor o locație cu bucătărie
proprie, unde se vor putea servi în interior atât
preparate tradiționale, cât și kebap, shaorma,
pleșcavița, hamburger, toate fiind pregătite pe
un grătar cu lemne.
Odată cu venirea primăverii, vă veți putea
bucura atât de preparate noi cât și de o terasă în aer liber, dar până atunci, magazinul oferă și serviciul de livrare gratuită la domiciliu,

ANUNȚURI

pentru produsele din carne proaspătă precum porc, pui, vită, rață, gâscă și curcan cât
și pentru preparatele tip fast – food, comenzile putând fi făcute apelând numărul de telefon 0740-666.089 sau accesând pagina de facebook „La Butoaie Sântana/Arad”, unde veți
putea găsi în permanență informații noi.

Cursuri de calificare

ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC STRAJA
Sucursala SÂNTANA

OFERTĂ CHIAR DE LA ÎNSCRIERE:
- Primul Împrumut cu DOBÂNDĂ SPECIALĂ
- Membrul nou înscris poate beneficia de PRIMUL
ÎMPRUMUT în valoare de 5000 lei cu o dobandă
efectivă de 5,5 % / an
-Gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi
atractive cu și fără giranți
- Împrumuturi EaSi cu fond de garantare UE de până
la 120.000 lei, pentru deschiderea şi dezvoltarea unor
mici afaceri şi pentru agricultură
-Dobânzi atractive, neimpozitabile și acordate anual
pentru fondul social depus la CAR
( 4% - 9% dobandă acordată pentru anul 2021)
-Ajutor social umanitar la evenimentele din viața
membrului:
căsătorie,naștere
copil,nuntă
aur/
argint,majorat,intervenții chirurgicale
-Posibilitatea constituirii de economii pentru membrii minori
Ajutor în caz de deces pentru membrul CAR și extins
pentru membrii familiei
Pentru mai multe informații vă aștepta în Sucursala Sântana,str.Muncii,nr.75
de Luni până Vineri între orele 08:00-16:00
Ne puteți contacta la numerele de telefon:
Mobil -0747 468 771 Fix -0357 434 425
www.carstraja.ro

Program transport CTP

4:50, 6:20 (*C), 7 :45,
CTP circulă pe relația
15 :30 (*C), 17:20, 20:00
Arad - Sântana
(de luni până vineri) și *C- circulă de luni până
retur după următorul pro- vineri pe perioada cursurilor școlare.
gram :
CTP circulă pe relația
Plecare Sântana: 5:46,
Zărand - Sântana
6 :40 (*C), 6:59 (*C)
(de luni până vineri)
Plecare Arad:
și retur după următorul
14:15 (*C), 16 :05
*C- circulă de luni până program :
Plecare Sântana:
vineri pe perioada cursu6: 35 (*C), 14:15 (*C)
rilor școlare.
Plecare Zărand:
CTP circulă pe relația
7:05(*C), 14 :40(*C)
Caporal Alexa - Sântana
*C- circulă de luni până
(de luni până vineri) și revineri
pe perioada cursutur după următorul
rilor școlare.
program :
Tarife bilet:
Plecare Sântana:
Sântana – Arad -13.50 lei
4:30, 6:00, 7 :30(*C) ,
Caporal Alexa – Sânta15 :10(*C), 16:50, 19:40
Plecare Caporal Alexa: na- 3.00 lei

POCU/909/2/4/149568
„ Sprijin si suport pentru dezvoltarea
ideilor de afaceri a tinerilor NEETS”
Subvenţii de până la 25.000 EURO pentru tinerii cu vârsta între 16-29 ani
Ultimele locuri pentru judeţul Arad!
- Ai între 16-29 ani?
UNDE TE POȚI ÎNSCRIE ?
- Ai minim 8 clase absolvite?
• La sediul CCIA Arad str.Cloşca nr.5 cam. 18
- Esti fără loc de muncă şi nu urmezi nicio
• Contactează-mă la telefon 0730188298
formă de învăţământ în prezent?
• Scrie-mi pentru detalii pe mail adriana demian@ccia- - Suna pentru a te înscrie - 0730188298 - exarad.ro
pert grup tinta Adriana Demian .

Cursurile sunt Gratuite si Subvenţionate :
-curs manichiura - 360 ore - subvenţie 1.800
ron/cursant, minim 8 clase pregătire -curs lucrator comercial - 360 ore - subvenţie - 1800
ron/cursant, minim 8 clase pregătire
-curs bucatar- 720 ore - subvenţie -3.600 ron/
cursant, minim 10 clase pregătire
Ai sansa sa obţii 25.000 euro la finalizarea
cursului de Competente Antreprenoriale, pentru a-ţi porni propria afacere !
Informaţii despre cursuri - 0730188299 - coordonator formare profesionala Carmen Crisan.
SÂNTĂNEANUL
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Pubela Galbenă- Sântana

Program colectare deșeuri
biodegradabile în Orașul Sântana
Pubela Maro

Program de colectare deșeuri
reciclabile Caporal Alexa

COLECATREA SELECTIVĂ- O NECESITATE

Deșeurile TREBUIE COLECTATE
selectiv de către OPERATORUL desemnat de către RETIM.
În vederea reducerii cantității de gunoi colectate și, implicit, a acestor costuri, colectați selectiv gunoiul menajer, separat obiecte din plastic și doze
de aluminiu (pet-uri, folie de plastic
etc), și gunoiul din hârtie și carton.
Pentru a avea un oraș mai curat, în
al doilea rând pentru a micșora canti-

AȘA NU !!!

Gunoiul trebuie pus în
tomberoane, conform
specificațiilor, nu aruncat
lângă tomberon sau pe câmp!

tatea de deșeuri colectate și a sumelor
plătite pentru ridicarea acestora și nu
în ultimul rând pentru a achita anual o sumă mai mică la Agenția pentru
Protecția Mediului, care ne impune ca
un procent din deșeuri să fie reciclate, în caz contrar plătindu-se din bugetul local o contribuție proporțională
cu procentul nerealizat.
Primăria Orașului Sântana

Prin Hotărârea Consiliului Local este
interzisă aruncarea sau depozitarea
gunoaielor și deșeurilor de orice fel,
în spațiile publice de pe raza orașului
Sântana, fie că sunt parcuri, pășuni,
păduri, cursuri de apă, acostamente
ale căilor de acces, terenuri virane din
intravilan sau extravilan, iar nerespectarea acesteia constituie contravenție și

SÂNTĂNEANUL
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se sancționează cu amendă.
Haideți, așadar, să nu mai aruncăm
gunoaiele pe marginea drumurilor sau
a localității și în locurile publice, evitând luarea unei amenzi.
Să ne păstrăm orașul curat, așa cum
este normal în oricare comunitate locală civilizată.
Primăria Orașului Sântana

