
CMYK
SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL     SÂNTĂNEANUL

Nr. 122
ANUL 2022

IUNIE

SÂNTĂNEANUL
Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Eroii neamului, cinstiți la Sântana
În data de 2 iunie, la sărbătoarea 

Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, 
au fost o� ciate slujbe de pomenire a 
eroilor neamului românesc în toate 
bisericile de pe raza orașului nostru. 
Ca în � ecare an, ceremonia specia-
lă  a fost organizată la monumentul 
eroilor din Comlăuș unde, după sluj-
ba de pomenire, primarul orașului 
Sântana a rostit un mic discurs, iar 
elevii Școlii Generale Sântana au 
recitat poezii patriotice. La � nalul 
ceremoniei au fost depuse coroa-
ne de � ori din partea primăriei, ai 
consiliului local, ai școlii generale, 
ai organizației Cetatea Neamului și, 
ca întotdeauna, din partea familiilor 
Beș și Cighirean, urmașe ai eroilor 
sântăneni.

Ziua Satului Caporal Alexa
Multă veselie și bucurie

În data de 5 iunie, Primăria orașului 
Sântana a organizat la Caporal Alexa 
tradiționalul eveniment  „Ziua Satu-
lui”.  Sărbătoarea satului a început la 
Biserica Ortodoxă din localitate  cu 
un T-Deum susţinut de preoţii Botea 
Alexandru și Liviu Pam� loiu. De la 
biserică s-a plecat în alai până la că-
minul cultural unde s-a desfășurat un 
frumos spectacol folcloric prezentat 
de către îndrăgita moderatoare de te-
leviziune a Aradului, Nicoleta Pavel. 
Cu cântec, joc și voie bună au între-
ţinut atmosfera: Taraful de la Sânta-
na, ansamblurile Busuiocul și Floarea 
Crișului, grupul vocal Sânzienele, Fe-
ciorii Zărandului și Ciprian Lipovan, 
Formaţia Cristi Suciu cu interpreţii 
Adina Lup și Laurenţiu Ranca, Forma-
ţia Dorin Roman cu interpreţii Sorin 
Mocan, Pavel Cighirean, Ionuţ Guver 
și Paula Pașca și invitaţii speciali Tara-
fu lu Zbiciu și Corina Szatmari. Toți au 
fost recompensaţi cu ropote de aplau-

ze din partea publicului, cu diplome și 
� ori din partea organizatorilor.  După 
doi ani de întrerupere, de acest eveni-
ment s-au bucurat numeroși săteni și 
a fost onorat de prezența o� cialităților 
locale, primarul Daniel Tomuţa, vi-
ceprimarul Dinorel Musca, precum 
și județene, vicepreședintele CJ Arad, 
Ionel Bulbuc și ca întotdeauna în ulti-
mii ani, președintele CJ Arad,  Iustin 
Cionca. 

Inspector Cultură Rozalia Pașca

Școala din Comlăuș 
Un sfert de mileniu  de învățământ  

multicultural
 și intercultural de calitate

Rolul școlii este unul care 
de� nește o națiune. Un popor 
educat este un popor care susține 
și are tradiția unui învățământ de 
calitate. 

Pornind de la aceste realități, iată 
că și Școala Gimnazială Sântana 
sau, cum este cunoscută în orașul 
nostru, Școala din Comlăuș, a 
scris în data de 28.05.2022 o pa-
gină memorabilă în ceea ce în-
seamnă ansamblul și tradiția 
învățământului la nivel județean și 
național.  Ne  simțim astfel onorați 
pentru că  ne alăturăm cercului se-
lect al școlilor  cu tradiție din zona 
Aradului, marcând astfel momen-
tul aniversar al împlinirii a 250 
de ani de la în� ințarea Școlii din 

Comlăuș .
Fiind un moment cu o puternică 

încărcătură emoțională întregul 
colectiv al școlii -cadre didactice, 
personal auxiliar și nedidactic- s-a 
implicat în organizarea cât mai 
bună a acestei sărbători, în așa fel 
încât să se ridice la importanța 
evenimentului –  250 de ani de 
educație, de cultură, de formare a 
valorilor umane .

Maibaumfest 2022
Sărbătoarea Pomului de Mai la Sântana

In ultima duminică a lunii mai stră-
zile Sântanei au răsunat de sunetele 
fanfarei. Parcul Katharina Ackermann 
a fost inundat de muzică și dans. Peste 
70 de perechi de dansatori au reînvi-
at tradiția pomului de mai. Părinții și 
bunicii au fost mândri de copiii lor și 
au ieșit cu bucurie să-i privească dan-
sând. După doi ani de pandemie Co-
vid, comunitatea sântăneană își reia 
viața tumultoasă și tradițiile care o 
de� nesc.

Tradiție seculară a șvabilor sântăneni, 
Maibaumfest a devenit în ultimul dece-
niu o sărbătoare a spiritului intercultu-
ral sântanean. Manifestarea este acum 

la cea de a XXI – a ediție sub tutela 
Liceului Tehnologic Stefan Hell. Ca în 
� ecare an, organizarea este susținută 
de Primăria Sântana, cu implicarea și 
participarea personală a domnului pri-
mar Daniel Tomuța, care acordă mereu 
școlii, păstrării valorilor culturale, o 
atenție diosebită. >>> pag.5

>>> pag.4
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- Prezintă-te în câteva cuvin-
te.

- Mă numesc Igna Patric, 
sunt absolvent al  clasei a VI-

II-a la Școala Gimnazială Sân-
tana,

-  Cum au fost acești opt ani 
de școală ? Cu ce impresii și cu 
ce amintiri pleci mai departe?

- Anii petrecuți la această 
școală au fost minunați, colegii 
și profesorii au făcut ca acești 
ani să-mi rămână întipăriți în 
minte. Profesorii au fost foar-
te bine pregătiți și au    avut 
răbdarea necesară pentru a 
explica oricărui elev materia 
predată. Acestia ne-au ajutat 

să atingem rezultatele bune pe 
care le-am dorit .

- A fost greu să ajungi șef de 
promoție? Care este secretul 
reușitei tale?

- Nu m-am gândit prea mult 
la titulatura de șef de promo-
tie, aceasta o consider ca pe 
o recompensă a rezultatelor 
obținute în acești 4 ani. Se-
cretul reușitei mele constă în 
perseverență, seriozitate, mul-
tă dedicație.

-  Ce crezi despre rolul școlii 

și al familiei în dezvolta-
rea unui elev? Cum te-au 
in� uențat pe tine?

 -  Consider ca rolul școlii și 
al familiei în dezvoltarea unui 
elev are un impact foarte mare 
asupra performanțelor școlare. 
Pe mine m-a ajutat faptul că 
părinții și frații mei au fost 
alături de mine când am avut 
nevoie de ajutorul lor, iar pro-
fesorii și-au dat tot interesul 
pentru ca noi să obținem cele 
mai bune performanțe și pen-

tru aceasta le mulțumesc!
-  Ce planuri de viitor ai?
- După ce imi � nalizez studi-

ile aș dori să devin Web Desig-
ner, această profesie mi-a atras 
interesul de mai mult timp .

-  Ai un mesaj pentru colegii 
tăi sau pentru cititorii ziaru-
lui?

- Doresc să le transmit co-
legilor mei succes în ceea 
ce doresc să realizeze, orice 
este posibil, trebuie doar să 
îți doresti cu adevărat și să 
muncești pentru ceea ce vrei 
să realizezi . 

D e  v o r b ă  c u  ș e f i i  d e  p r o m o ț i e  a i  a n u l u i  ș c o l a r  2 0 2 1 - 2 0 2 2

-Prezintă-te în câteva cuvin-
te!

-Mă numesc Alexandra Ma-
ria Vuin, am 14 ani și sunt ab-
solventa Liceului Tehnologic 
Stefan Hell, cu media generală 
10. Sunt o leoaică perseverentă 
și ambițioasă, îmi place sportul 
și călătoria, să cunosc locuri și 
oameni noi. Dintre discipline, 
preferate sunt biologia, chimia 
și matematica.

-Cum au fost acești nouă ani 
de școală? Cu ce impresii și 
amintiri pleci mai departe?

-Acești nouă ani de școală 
au fost interesanți. Au fost 
ani în care am legat prietenii 
frumoase, în care am experi-

mentat lucruri noi și în care 
m-am dezvoltat frumos. Am 
fost eroul basmului meu în 
care cu ambiție am depășit nu-
meroase probe inițiatice (care 
n-au făcut altceva decât să mă 
maturizeze), � ind ajutată de 
prețioșii adjuvanți – profesori 
erudiți care mi-au deschis 
poarta cunoașterii, ocazie cu 
care le mulțumesc din nou.

-A fost greu să ajungi șef de 
promoție? Care este secretul 
reușitei tale?

-Nu pot spune că a fost ușor, 
dar nici foarte greu. Secre-
tul reușitei nu este  o surpriză 
pentru nimeni: munca este 
cheia succesului. Am învățat 

consecvent, am tratat cu se-
riozitate � ecare disciplină și 
mai mult decât atât, am avut 
șansa de a face parte dintr-o 
clasă competitivă și acest lucru 
m-a motivat și mai mult. Fi-
ind o � re ambițioasă, am știut 
de la început ce vreau, să mă 
autodepășesc. Nu mi-am pro-
pus neapărat să ajung șefă de 
promoție, însă prin muncă și 
seriozitate a fost posibil și acest 
lucru.

-Ce crezi despre rolul școlii și 
al familiei în dezvoltarea unui 
elev? Cum te-au in� uențat pe 
tine?

-Consider că în dezvoltarea 
unui elev concurează trei fac-

tori: familia, școala și elevul 
însuși, � ecare având rolul lui 
bine de� nit. Eu am parte de 
o familie care m-a susținut 
mereu, m-a încurajat să-mi 
urmez visul, înconjurându-
mă cu multă dragoste; a fost 
cea care a pus bazele formării 
mele. Școala este factorul de-
cisiv în dezvoltarea unui elev, 
ajută la formarea unor carac-
tere frumoase, ne ajută să ne 
maturizăm, să înfruntăm toate 
provocările și să le depășim, ne 
formează ca oameni capabili 
să ne integrăm în societate.

-Ce planuri ai de viitor?
-Fiind pasionată de biologie 

și chimie,  doresc să-mi apro-
fundez studiile în aceste do-
menii, deci voi urma un pro� l 
de specialitate în științele na-
turii.

-Ai un mesaj pentru colegii 
tăi sau pentru cititorii ziaru-
lui nostru?

-Cititorilor le mulțumesc 
că și-au răpit din timpul li-
ber atât de prețios pentru a 
mă cunoaște, iar colegilor le 
doresc succes în tot ceea ce 
și-au propus și să nu-și aban-
doneze visul, oricât de greu li 
s-ar părea traseul, pentru că 
satisfacția nu va întârzia să 
apară. Vă mulțumesc!

Interviu cu eleva Vuin Alexandra Maria
şefă de promoţie- Liceul  Tehnologic ,,Stefan Hell”

- Prezintă-te în câteva cuvinte 
-Mă numesc Budișan Jessica 

și am 15 ani. Am fost elevă la 
școala Ștefan Augustin Doinaș 
pentru 7 ani.

- Cum au fost acești opt ani 
de școală? Cu ce impresii și cu 
ce amintiri pleci mai departe?

-Acești șapte ani de zile au 
fost minunați. I-am petrecut 
cu persoane minunate, care 
încă din primele clipe m-au 
primit bine și m-au făcut să 

mă simt ca și cum aș �  fost 
dintotdeauna la această școală. 
Ei m-au apreciat pentru ceea 
ce sunt cu adevărat, m-au spri-
jinit în momente grele și s-au 
bucurat atunci când am avut 
momente bune. Am avut cei 
mai buni profesori care mi-
au dat un bagaj de cunoștințe, 
mi-au deschis uși și au lăsat în 
urma lor amintiri frumoase și 
momente de neuitat. Am avut 
cei mai buni colegi cu care mi-

am făcut amintiri superbe. 
- A fost greu să ajungi șef de 

promoție? Care este secretul 
reușitei tale?

-Pentru a ajunge aici, a fost 
nevoie de multă muncă. 

- Ce crezi despre rolul 
școlii și al familiei în dez-
voltarea unui elev? Cum te-
au in� uențat pe tine?

-În viața � ecărui om școala 
deține un rol foarte important. 
Atât școala cât și familia ajută la 

dezvoltarea unui elev. Pe mine 
școala și familia m-au pregătit 
pentru viața adevărată. Școala 
m-a făcut mai înțeleaptă, iar 
familia m-a sprijinit și m-a în-
curajat să dau tot ce-i mai bun 
și să muncesc pentru a obține 
rezultatele dorite.  

- Ce planuri de viitor ai?
-În continuare vreau să ur-

mez liceul Elena Ghiba Birta, 
după care voi face o facultate.

- Ai un mesaj pentru colegii 

tăi sau pentru cititorii ziarului?
-Mesajul meu pentru voi, cei 

ce citiți acest articol, este să 
munciți pentru a obține rezul-
tatele dorite și să nu renunțați 
la visele voastre. Cândva totul 
va �  așa cum ați visat din tot-
deauna.

- Prezintă-te în câteva cuvin-
te! 

-Mă numesc Denisa am 14 
ani, și se pare că sunt șef de 
promoție.

- Cum au fost acești opt ani 
de școală ? Cu ce impresii și cu 
ce amintiri pleci mai departe?

-Acești 8 ani de școală au fost 
printre cei mai provocatori, 
am învățat să îmi controlez 
emoțiile mai bine, m-am dis-
ciplinat  să învăț chiar dacă nu 
vreau, mi-am schimbat carac-

terul și, mai ales, am înțeles că 
nu nota te reprezintă, ci ceea 
ce ești, nota reprezintă doar 
ceea ce ști.

- A fost greu să ajungi șef de 
promoție? Care este secretul 
reușitei tale?

-Da, a fost destul de greu pen-
tru că a trebuit să învăț mult și 
mai ales să nu mă dau bătută. 

Desigur că au fost momente 
când am vrut să renunț, dar 
mereu m-am gândit că atunci 
când mă uit în urmă aș vrea 

să � u mândră de ceea ce am 
făcut. Un om mi-a spus oda-
tă: „Învață! Că un pix se simte 
mai ușor în mână decât o lo-
pată”

- Ce crezi despre rolul școlii și 
al familiei în dezvoltarea unui 
elev. Cum te-au in� uențat pe 
tine?

-Bineînțeles că familia are 
unul din cele mai importante 
roluri în dezvoltarea unui elev. 
Părinții mei m-au încurajat 
mereu. Consider că dacă îi 

spui unui copil că nu va reuși 
nimic și că o să ajungă la sapă 
de lemn (cum de altfel mulți 
zic acest lucru), îl faci să-și 
piardă încrederea în el și așa 
nu va mai avea vreun chef să 
învețe crezând că mereu vei 
crede asta despre el/ea.

- Ce planuri de viitor ai?
-În viitor plănuiesc să urmez 

un liceu cu pro� l mate-info, 
îmi plac foarte mult lucrurile 
astea ce țin de contabilitate...

- Ai un mesaj pentru colegii 

tăi sau pentru cititorii ziaru-
lui?

-Închei cu un citat ce ar tre-
bui luat în serios: „Dacă nu 
muncești pentru visul tău, 
atunci altcineva te va angaja să 
muncești pentru visul lui.”

 Rus Denisa -şefă de promoţie  la Şcoala Gimnazială Caporal Alexa

 Budișan Jessica -șefă de promoţie la Şcoala Gimnazială Caporal Alexa

 Patric Igna, şef de promoţie -Şcoala Gimnazială Sântana
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Dragi absolvenți de clasă a VIII-a, 
să știți că dacă ați închis poarta gim-
naziului, deschideți o altă poartă, cea 
către viața de licean, descoperiți o 
altă lume, cea a liceului.
Sunteți gata să vă luați destinul în 

propriile mâini.  
Pentru � ecare dintre voi începe o 

nouă etapă a vieții, pe care trebuie să 
o priviți ca pe o nouă experiență, ca 
pe o nouă provocare și încercare.

Vă doresc tuturor să vă îndepliniți 
visele și să vă găsiți fericirea, neui-
tând de orașul nostru, care vă va pri-
mi cu bucurie ori de câte ori veți dori 

să veniți acasă.
Urez absolvenților 

Mult Succes în viață
Primar Daniel Tomuța

- Prezintă-te în câteva cuvin-
te 

- Ce aș putea spune despre 
mine? Nu mi-a plăcut nici-
odată să mă prezint, ci mi-a 
plăcut mereu să las lumea 
să își formeze o părere sin-
ceră din acțiunile pe care le 
desăvârșesc, din ceea ce vede 
la mine. Dar ca să am o mică 
introducere, pot spune despre 
mine că sunt o persoană care 
adoră tot ce ține de artă. Îmi 
place fotogra� a și lectura în 
general, atât să citesc cât și să 
scriu. Sunt o fată visătoare, dar 
în același timp ambițioasă și 
prietenoasă. Îmi place să ajut 
oamenii și să îmi petrec tim-
pul în natură, sub lumina unui 
apus. 

-  Cum au fost anii de liceu? 
Cu ce impresii și cu ce amin-
tiri pleci mai departe?

- Nu pot spune că a fost totul 
� oare la ureche, căci aș minți. 
Au fost și momente mai grele 
în care simțeam că nu mai pot 
și că nu mai vreau să continui. 
Ba chiar, în ultima vreme am 
ajuns să îmi doresc din ce în 
ce mai mult să termin liceul. 
Am legat prietenii, chiar dacă 
puține și printre care, una cea 
mai frumoasă care a ajuns să 
însemne mult pentru mine. 
Dar, acum că privesc în spate, 
a fost o experiență frumoasă 
a cărei importanță nu poate �  
știrbită de aspectele mai neplă-
cute. Plec la drum cu amintiri 
frumoase realizate mai mult în 

cadrul acestui ultim an de li-
ceu, dar și din cei trecuți. Sunt 
recunoscătoare că am avut 
ocazia să călătoresc pentru 
prima dată în afara țării noas-
tre și că am participat la pro-
iectele de recitare a poeziilor 
scrise de marele poet Ștefan 
August Doinaș care mi-a des-
chis o pasiune pentru teatru/
actorie și m-a ajutat să trec 
peste reținerea de a intra în 
contact cu oamenii, pe lângă 
faptul că am cunoscut alți elevi 
ca și mine cu, care am ajuns 
să mă înțeleg bine. Impresia 
cu, care merg mai departe e că 
toate acestea au reprezentat în-
ceputul marilor mele aventuri 
și reușite. Că vor mai urma 
multe alte lucruri frumoase și 
multe alte succese atâta timp 
cât cred în mine și muncesc 
pentru ceea ce îmi doresc. Cât 
nu plec urechea la răutățile al-
tora și la încercarea lor de a mă 
descuraja. 

- A fost greu să ajungi șef de 
promoție? Care este secretul 
reușitei tale?

- Nu aș putea spune cum a 
fost cu exactitate sau că am 
un secret anume. Atunci când 
am intrat la liceu voiam doar o 
schimbare. Eram mai motiva-
tă să reușesc, să ajung într-un 
punct în care să � u mândră 
de mine decât până atunci. 
Voiam să visez și să îmi reali-
zez � ecare vis în parte. Și am 
învățat prin intermediul diri-
gintei mele că acest lucru nu 

e deloc greșit. Să te lași să pă-
trunzi dincolo de rațiune. În 
primul rând, nu m-am gândit 
nici măcar o secundă atât de 
departe, că aș putea �  șefă de 
promoție pentru că mai erau 
mulți alți elevi buni în școală. 
Tot ceea ce am făcut a fost să 
muncesc și am făcut-o pentru 
mine, fără să țintesc atât de de-
parte. Fără să stabilesc limite 
sau să mă constrâng, ci pur și 
simplu din plăcerea de a ve-
dea că munca îmi e răsplătită. 
Poate acesta ar �  secretul meu. 
Am muncit pentru că voiam 
să ajung undeva, dar nu mi-
am stabilit direcția anume în 
cazul în care aș �  luat-o pe altă 
cale să nu � u dezamăgită.

-  Ce crezi despre rolul școlii 
și al familiei în dezvolta-
rea unui elev. Cum te-au 
in� uențat pe tine?

- Consider că familia are ro-
lul de a șlefui un tânăr, de a-i 
oferi educația necesară, iar de 
aici școala contribuie la for-
marea unui tânăr, oferindu-i 
informații utile și făcându-l să 
realizeze lucrurile de care e în 
stare, de a-l face conștient de 
pasiunile cu, care e înzestrat, 
de a le accentua și a le da o 
șansă în ceva mai mult pe vi-
itor. În cazul meu ambele au 
avut o in� uență asupra mea. 
Prin educația și sprijinul pri-
mit din partea familiei, de bu-
curia din momentul în care 
realizam ceva, mă vedeam 
motivată să continui să merg 

mai departe. Acest lucru îl pot 
spune și în privința școlii și 
anume de susținerea acordată 
din partea unora dintre pro-
fesori. Relația elev-profesor a 
fost foarte importantă pentru 
mine și și-a pus cu siguranță 
accentul asupra mea, căci sunt 
cu totul altă persoană față de 
cea care a intrat în urmă cu 
4 ani pe porțile liceului. Sunt 
mult mai încrezătoare în talen-
tele mele și în efectele pe care 
le pot lăsa în urma unei acțiuni 
desfășurate de mine. Așadar, o 
variantă mult mai bună a mea 
și nu regret cele prin care am 
trecut, ci sunt mândră că am 
reușit să le fac față. 

 - Ce planuri de viitor ai?
- Planurile mele de viitor în-

cep cu luarea bacului cu notă 
mare și cu depășirea probei 
de admitere la facultatea/
facultățile pe care vreau să le 
urmez în Timișoara. Apoi, cu 
pași mici vreau să îmi realizez 
� ecare pasiune și dorință. Îmi 
doresc să îmi termin de scris 
cele două volume ale primei 
mele povești și să le public la 
o editură. Și de ce nu? Chiar să 
lucrez în una. Și bineînțeles să 
apuc să îmi scriu toate ideile 
de cărți. Să mă fac cunoscută 
în domeniul fotogra� ei și să 
duc pasiunea pentru fotogra-
� e la un alt nivel. Un alt plan 
de al meu e să ajung indepen-
dentă, să am proprii mei bani 
și să îmi iau permisul. Am 
niște planuri și în ceea ce ține 
de realizarea unui � lm și de a 
te juca cu emoțiile în cadrul 
interpretării lui. De asemenea, 
în viitor plănuiesc să călăto-

resc mai mult. Aș putea vorbi 
la nesfârșit de planurile mele 
de viitor, însă cele menționate 
sunt dintre primele pe care 
vreau să pun accentul. Și nu în 
ultimul rând, să mă bucur de 
vară și de timpul liber de după 
bac, construindu-mi amintiri 
frumoase. 

- Ai un mesaj pentru colegii 
tăi sau pentru cititorii ziaru-
lui?

- Da, am un mesaj pentru toți 
cei care vor citi acest articol. 
Nu renunțați la o pasiune de 
a voastră doar pentru că ci-
neva nu e de acord cu ea. Nu 
încercați să � ți altcineva, doar 
pentru că cineva nu vă place 
așa cum sunteți. E normal să 
nu vă placă toată lumea și să 
rămâi în memoria cuiva în 
diverse moduri, chiar și mai 
puțin plăcute. Visați, dar nu 
rămâneți doar la stadiul ăsta 
și faceți ceva pentru a le re-
aliza. Căci visând e cea mai 
mare dovadă de curaj pentru 
a trăi. Visele nu sunt pentru 
a rămâne doar niște simple 
vise, sunt niște idei transmise 
de conștiința noastră care mai 
târziu, având încredere în ele, 
vor �  realitate. Fiți curajoși și 
nu renunțați doar pentru că e 
greu, nu știți niciodată cât de 
aproape sunteți de a reuși

Interviu cu eleva Radac Ioana
şefă de promoţie- Liceul  Tehnologic ,,Stefan Hell”

D e  v o r b ă  c u  ș e f i i  d e  p r o m o ț i e  a i  a n u l u i  ș c o l a r  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Încă o generație de clasa a VIII-a 
și-a luat rămas bun de la Sântana

Imagini de la festivitatea de premiere
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Școala 
din Comlăuș 

Un sfer t  de mileniu  de învățământ  multicultural
 și  intercultural de calitate

Întreaga festivitate s-a 
derulat întru-un mediu cald și pri-
etenos la clădirea Școlii Primare si-
tuată pe str. Tudor Vladimirescu Nr. 
25, total reabilitată în cursul anilor 
2020-2021, respectiv în noua și mo-
derna Sală de Sport aferentă acestei 
clădiri. Într-un cadru festiv, distinșii 
invitați au fost întâmpinati la intra-
rea în sala de sport de către cadrele 
didactice ale școlii care le-au oferit 
în semn de recunoștință cocarde, di-
plome aniversare și câte un pix per-
sonalizat cu care au fost invitați să 
noteze câteva gânduri în Cartea de 
onoare  a Școlii. De asemenea  tot în 
sală au fost expuse panouri cu poze 
reprezentative de peste ani, imagini 
care au stârnit o emoție deosebită 
celor prezenți.

 Programul aniversar a înce-
put la ora 10.00, rolul de gazdă re-
venind prezentatoarei Daniela Creț, 
profesor de Limba română a unității 
școlare. Au urmat apoi clipe, discur-
suri, elogii și prezentări memora-
bile. În deschidere, preotul Lucian 
Stefănuț a rostit o rugăciune, toto-
dată ținându-se un moment de re-
culegere pentru cadrele didactice și 
personalul auxiliar care nu mai sunt 
printre noi. A urmat apoi un discurs 
despre ceea ce este Școala Gimnazia-
lă Sântana  prezentat de către doam-
na director – Raluca Mihaela Mihali. 
Mergând pe aceeași linie a ceea ce 
reprezintă unitatea școlară, am avut 
deosebita onoare de a asculta mesajul 
Inspectoratului Școlar Județean Arad 
transmis de către doamna inspec-
tor Raluca Lalyer, prezentă alături 
de noi, atât în calitate o� cială cât și 
ca fost preșcolar care, localnică � ind 
pe vremea aceea, a făcut grădinita la 
unitatea noastră școlară.  

A urmat apoi mesajul domnului 
primar al Orașului Sântana, ing. 
Daniel Tomuța, care a subliniat 
importanța unității școlare, a proce-
sului de învățământ dar și a susținerii 
autorităților locale în ceea ce privește 
asigurarea unei infrastructuri cât mai 
performante, adaptată secolului XXI. 

Odată cu trecerea timpului atmo-
sfera a devenit una tot mai caldă și 
prietenoasă, iar cei prezenți, știind 
sau � ind plăcut luați prin surprinde-
re au devenit actori activi ai acestei 
festivități. Astfel, toți cei prezenți au 
fost încântați să îl asculte pe un fost 
absolvent al școlii –actualmente Prof. 

Universitar Dr. la Universitatea de 
Vest din Timișoara – domnul Ioan 
Petrișor, care ne-a relatat amănunte 
istorice dar și experiențe deosebite 
trăite în școală.  Pentru o dinamică 
plăcută în derularea evenimentelor, 
dar și pentru a �  demonstrat talen-
tul elevilor școlii noastre, a urmat un 
moment artistic –un dans popular al 
ansamblului ,,Busuiocul „ din Sânta-
na, care are în componență numeroși 
copii din vatra Comlăușului.

Festivitatea a continuat cu un dis-
curs referitor la istoricul și evolutia 
Școlii în cei 250 de ani, prezentat de 
către domnul Director adjunct, Prof. 
Ioan Nicolae Cret, discurs însoțit și 
de o proiecție cu momente semni� -
cative, documente din arhiva școlii 
și poze realizate de-a lungul timpu-
lui, dar și cu structura organizatorică 
de azi a școlii și clădirile/structurile 
acesteia.

Festivitatea a continuat cu noi mo-
mente artistice din plin gustate de 
public oferite de trupa de dans mo-
dern  ,,New Star Crew” coordonată 
de către coregra� i Lorena Dulhaz și 
Cătălin Rusu. Intrând astfel în rit-
mul evenimentelor, au luat apoi cu-
vântul două distinse doamne care au 
ocupat functia de director al unității 
școlare: doamna profesoară Doina 
Șerbănică– director între anii 1988-
1998 și doamna profesoară Viorica 
Enache – director între anii 1998-
2013. Au fost momente de emotie 
deosebită, cu amintiri plăcute des-
pre generațiile de profesori și elevi ai 
școlii, cu evenimentele plăcute dar și 
cu neajunsurile acelor perioade. 

Totodată, în spiritul bunei colabo-
rări între unitățile școlare din oraș un 
cuvânt de mulțumire și apreciere a 
fost adresat de către doamna director 
adjunct al Liceului Tehnologic ,,Ste-
fan Hell” Sântana –doamna profesor 
Dr. Ana Honiges. A urmat apoi un 
moment deosebit, care evidențiază 
faptul că unitatea noastră școlară 
este una deschisă și care promovea-
ză valorile � ecărei etnii. Colegele 
noastre, profesoare în învățământul 
primar, Diana Gavriloaie și Delia La-
zea, sprijinite de către doamna Gen-
delon Carmen -mediator din partea 
CJRAE Arad, au pregătit cu copiii de 
etnie rromă un dans speci� c care a 
primit o apreciere deosebită din par-
tea publicului. 

Un moment cu totul special a fost 

acela în care, stârniți de emoție dar 
și de recunoștință, au luat cuvântul 
foști elevi care și-au format educa-
tia și mai apoi cariera pornind de la 
bagajul de cunoștințe acumulat la 
Școala din Comlăuș. A fost un mo-
ment sublim, în care toți cei prezenți 
am simțit că suntem o mare familie. 
Amintim aici emoțiile și cuvintele 
rostite de  doamna Florina Ionescu– 
manager al Spitalului Județean Arad, 
domnul profesor Eugen Bocăniciu– 
fost profesor al Școlii din Comlăuș, 
doamna Hortenzia Tobă - Sef servicii  
investiții ANIF Arad, domnul profe-
sor Dr. Veniamin Geoldes, cadru di-
dactic titular al disciplinelor Istorie / 
Religie la Liceul Tehnologic ,,Stefan 
Hell „ – Santana, doamna Adela Ma-
nea–inginer chimist fondator la SC 
Virago Beauty SRL, domnul Livius 
Mișcoi, fost elev și actual profesor de 
religie ortodoxă la Școala Gimnazială 
Sântana, și, nu în ultimul rând, dom-
nul Ioan Ilica, fost primar al orașului 
Sântana, care  a făcut o remarcă dem-
nă de adus aminte peste generații: ,,în 
vremurile când eram elev la școala de 
la Cioranu, veneam ca la o minune, să 
vedem cum se aprinde becul, un bec 
care funcționa cu un generator, sin-
gurul din Comlăuș...!” . Iată așadar 
ce înseamnă Școala din Comlăuș 
de-a lungul vremii, o autentică măr-
turie de istorie orală locală demnă de 
apreciat . 

Momentul aniversar s-a încheiat cu 
evoluția elevilor de la Clubul Copii-
lor Sântana coordonați de doamna 
profesor Diana Blîndu, care a cuprins 
un moment de dans susținut de șefa 
de promoție a Școlii din Comlăuș 
din anul 2021 – Romiana Moldova-
nu Mariș, de un monolog susținut 
de eleva din clasa a VI-a Iosana Ghi-
lea, de un moment folcloric deosebit 
al absolventei de anul acesta Harșani 
Silvana precum și de un dans mo-
dern al trupei Angels. 

 După terminarea mo-
mentului solemn discuțiile între 

participanți, între generațiile de ieri 
și de azi au continuat în sălile de cla-
să ale școlii precum și în curtea de 
la unitatea școlară, la o cafea, � eca-
re evocând momente unice trăite la 
Școala din Comlăuș.

Mulțumim tuturor celor care ne-au 
fost  alături în acest moment deose-
bit, mulțumim oamenilor de bine și 
instituțiilor care ne-au ajutat în or-
ganizarea Momentului Aniversar :

-  Primăria Orașului Sântana
-  Consliliu local al Orașului Sân-

tana
-  S.C .  ALEXANDRA  MATCONS
  -  D-NA BIRO FLORICA
- ASOCIATIA  L’ AVENIR                               
-  FAMILIA ENACHE  VIORICA 

SI VIOREL
- ROMGERA  SÂNTANA
-  VLAICU VALENTIN
-  AGROMEC COMLAUȘ  S.A
-  BUDIU SIMION
- S.C. NADEMI STIL 
-  NADIU OVIDIU
-  COMPLETE PRINT SOLUTION  

SRL
- RUBEN COȘARBA
- S.A. ARDELEANA
-  PETRIȘOR MARIUS
- P.F.A. BALINT ANDREI CLAU-

DIU   
- PRIMO RISTORANTE- PIZZE-

RIA SÂNTANA 
-  RODICA  MACKERT
 și  suntem convinși că toți cei 

prezenți și toți cei legați de Școala 
noastră  doresc un sincer   LA MULȚI  
ANI - ȘCOLII DIN COMLĂUȘ !!!

Director -  Prof. Raluca Mihali 
Director adjunct  

- Prof. Ioan Nicolae Creț 

> pag.1
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Maibaumfest 2022 Sărbătoarea Pomului de Mai la Sântana

La toate evenimente-
le culturale ale șvabilor sântăneni, 
Asociația Heimatortsgemeinscha�  
Sanktanna (HOG Sanktanna) din 
Germania este susținător constant 
și însu� ețit. La inițiativa doamne-
lor � eresia Reiter și Katharina Sch-
midt, a� ate în fruntea consiliului de 
administrație al HOG Sanktanna, cos-
turile cu fanfara, Blasskapelle RISIKO, 
venită din Peregu Mare (Kalouszek 
Valentin - Kapellmeister, Bartolomei 
Andrei Dusan, Kundla Ioan Petru, 
Prokopchak Marek, Kleo Bohuslav-

Dusan, Bereci Marian Gheorghe) au 
fost preluate cu mărinimie de HOG 
Sanktanna.

În acest an Maibaumfest aduce două 
noutăți. Pentru prima dată, la dans 
participă și copiii de la grădiniță, care 
sunt inițiați  în tainele dansului (vals 
și polca), spre deliciul asistenței. Tot 
pentru prima dată, ca pom de mai, 
elevii au împodobit un copac din 
parcul Katharina Ackermann, evitând 
astfel tăierea unui arbore în acest scop, 
conștienți de importanța pădurii în 
păstrarea echilibrelor naturii.

Împreună cu elevii de la secția germa-
nă a Liceului Tehnologic Stefan Hell 
Sântana (pregătiți de cadrele didactice 
Hermine Reinholz, Melita Palcu - So-
caciu, Adina Höniges, Cârciu Larisa, 
Popa Adriana, Weisenburger Regine, 
Yasmin Enachi, Vărșăndan Andreea,  
Monica Coroi, Giorgiana Costea, dr. 
Melania Raab), a dansat și ansamblul 

folcloric Busuiocul din Sântana.
Păstrarea acestei frumoase tradiții 

implică comunitatea sântăneană în 
ansamblul ei. Dorim să mulțumim: 
părinților elevilor, doamnelor Mercea 
Monica (pentru confecționarea de cos-
tume populare), Rusnac Maria (pentru 
pregătirea costumelor după tehnica 
sântăneană speci� că, care este o artă 
în sine), Asociației Romgera Sântana 
(a asigurat mieluții), brutăriile/patese-
riile Temaj, Dal & Don Grano, Roland 
Pâncota (pentru cornuri proaspete și 
cozonac), OLY&Viky, Hanul Vânatori-
lor. Suportul comuității și vremea care 
a ținut cu noi au creat cadrul pentru 
bună dispoziție și implicare.

La � nalul evenimentului, ultimele 
dansuri și cântece de fanfară au onorat 
curtea gospodarilor ai căror copii au 
câștigat mieluții, după cum e obiceiul: 
Tămaș Luiza Maria (a câștigat mielul la 
tombolă) și Costea Roman George (a 

câștigat mielul la licitație).
Liceul Tehnologic Stefan Hell Sân-

tana își propune dezvoltarea secției 
germane, păstrarea tradițiilor și a lim-
bii germane în context intercultural, 
valori importante ale educației elevi-
lor, ce vor permite integrarea lor mai 
ușoară pe piața europeană a muncii 
și internaționalizarea liceului nostru, 
alături de programele europene Eras-
mus+ pe care le implementăm. 

> pag.1

Locul 7 la finala națională
În luna mai, echipa noastră de hand-

bal gimnaziu baieti, campioană pe 
județul Arad in cadrul Olimpiadei 
Nationale a Sportului Scolar, a parti-
cipat la � nala națională, desfășurată la 
Cumpăna, județul Constanța. Bucuria 
de pe fețele strălucitoare ale echipei în 
timp ce a primit vestea participării la 
etapa națională este de neuitat.

Deplasarea s-a realizat cu autobuzul 
școlar, cu sprijinul Primăriei Sântana 
și a � rmei HAI - Hammerer Alumi-
nium Industries, călătoria � ind grea și 
obositoare.

În după-amiaza zilei de 19 mai, a avut 
loc ședința tehnică în frumoasa pri-
mărie a localitatii Cumpăna (17.000 
de locuitori). Individual, profesorii 
de sport responsabili de echipă au 
fost rugați să explice neconcordanțele 
din documentele lor. Singura excepție 
este județul Arad, la care documentele 
echipei erau impecabile și fără cusur.
(declaratia comisie de competie).

Lotul Liceului Tehnologic „Stefan 
Hell” Sântana: Nicholas Harabu-
la, Ioan Dobra, Mateo Covaci, Paul 

Rusu, Sebastian Dehelean, Dragos 
Rusti, Razvan Ilisie, Darius Petruse, 
Flavius Petruse, Mihail Trif, Vlad 
Grad, Sergiu Trif. Antrenor profe-
sor Josef Höniges.

S-au constituit doua grupe. 
Grupa A

Scoala Generala Nr.59 Bucuresti 
(Prof. Victor Nistor) Juniori CSM Bu-
curesti

Liceul Tehnologic „Stefan Hell” San-
ktanna (Prof. Josef Höniges)

Liceu cu program sportiv Târgu Jiu 
(Prof. Mihaela Camelia Dinutoiu) Ju-
niori Pandurii Târgu Jiu

Scoala Generala “Nicolae Iorga” Baia 
Mare (Prof. Dumitru Sechel) J. HC 
Minaur Baia M.

Grupa B
Școala Generală „I. A. Bassarabescu” 

Ploiești (Prof. Ana-Maria Ilie)
Scoala Generală “George Emil Pala-

de” Buzau (Prof. Marius Cristian Cio-
cirlan)

Scoala Generală “Ion Creanga” Su-
ceava (Prof. Vasile Boca)

Școala Generală Nr.11 „Stefan O. Io-

sif” Brașov (Prof. Cristian Vasile Filip)
Toți participanții au fost uimiți că 

Sântana, o echipă fără participare la 
Campionatele Naționale de juniori 
III (organizate de FRH) s-a cali� cat la 
acest turneu � nal din cadrul Olimpi-
adei Nationale a Sportului Scolar. Cu 
toate acestea, echipa noastră a obținut 
locul 7, cu un efort susținut din partea 
tuturor participanților.

La ceremonia de premiere, tuturor 
echipelor le-au fost înmânate diplome 
pentru toți membri echipei și o minge 
de handbal.

În ceea ce privește performanța echi-
pei mele: 

Cei mai buni marcatori au fost: Ni-
cholas Harabula cu 19 goluri, Sebastian 
Dehelean cu 16 goluri și Paul Rusu cu 
11 goluri.

A fost o experiență istorică, pentru 
că, după aproape 64 de ani, când în 
august 1958 selecția de tineret Unirea 
Sanktanna s-a cali� cat în � nala Sparta-
chiadei de vară de tineret (15 - 29 de 
ani) și a ajuns să ocupe locul doi din 
opt echipe, acesta a fost a doua partici-
parea la o � nală națională de handbal, 
a unei echipei Sântănene.

Având în vedere potențialul sporti-
vilor, școala, Primăria Sântana, Clu-
bul Sportiv Unirea Sântana, doresc să 
susțină din toamnă, participare unei 
echipe de Juniori III la campionatul 
național, organizat de federația Ro-
mână de Handbal. Aceasta presupune 
implicarea totală a sportivilor și sprijin 
din partea familiilor copiilor, pentru a 
face posibilă desfășurarea programu-
lui intens de antrenament și meciuri.

Profesor antrenor, Iosef Höniges

Din 
activitatea 

PREST 
COM

Societatea de gospodărire orășenească a� ată sub 
autoritatea Consiliului Local Sântana a realizat în 
luna iunie următoarele lucrări:

-Lucrări de reparații trotuare Caporal Alexa str. 
Ștefan Aug Doinaș.

-Lucrări de renovare exterior cămin Caporal Alexa.
-Lucrări de întreținere spații verzi Oraș Sântana.
-Înlocuit � ori în scuaruri în centrul orașului.
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În urma aprobării propu-
nerii de selecţie, cererea de 
� nanțare Sistem centrali-
zat de furnizare a energiei 
termice, utilizand energie 

geotermala in Orasul San-
tana/130169 de� nită pen-
tru apelul POIM/119/6/1/
Creșterea producției de 
energie din resurse regene-

rabile mai puțin exploatate 
(biomasa, biogaz, geoter-
mal) - producție al cărui 
lider este persoana juridică 
ORAS SANTANA a ajuns 
în statusul selectat pentru 
� nanţare.

Primăria Orașului Sântana

Căsătoriile lunii MAI
 2022

P R I C O P  M A R I U S   ș i  S A M O I L Ă  F LO R I N A - M A R I A
L U P E A  D A R I U S - E M A N U E L  ș i   T R I F  L I G I A

B O C H I Ș  G A B R I E L  ș i   J U R AV L E  D A M A R I S  –  J U D I TA
M E S A R O S  R O B E R T  ș i   B O A R  A N D R E E A  –  O A N A 

Luna precedentă au fost o� ciate la Primăria Orașului Sân-
tana căsătoriile unor noi cupluri sântănene, care au hotărât 
să își unească destinele. 

Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor-
noi familii să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Daniel Tomuța

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 alimen-
tarea 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

ROMAN IELINA
ROMAN SIMION
PETRUSEL IOAN
CÂRDU ILEANA

COMEMORĂRI Aducem un pios omagiu 
celor trecuți la cele veșnice 
în luna precedentă.
 Dumnezeu să-i aibă în 
pază și să le odihnească 
sufl etele.

Primar, Daniel Tomuța

D i n  a c t i v i t a t e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l
Consiliul local al Orașului Sântana s-a 

întrunit în ședință ordinară în data de 
26.05.2022, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
scoaterii din funcțiune a mijloacelor � xe și 
de declasare a unor bunuri materiale aparţi-
nând patrimoniului Orașului Sântana- initi-
ator Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

2. Proiect de hotârâre privind aprobarea 
contului anual de execuţie si a situaţiilor � -
nanciare anuale, inclusiv anexele la acestea, 
la 31.12.2021 initiator Tomuța Daniel-Sorin, 
comisia 1;

3. Proiect de hotârâre privind acordarea 
gratuității cetăţenilor străini sau apatrizi-
lor a� aţi în situaţii deosebite, proveniţi din 
zona con� ictului armat din ucraina la trans-
portul public local de persoane pe raza ad-
ministrativ-teritorială a UAT-urilor membre 
ale asociației de dezvoltare intercomunita-
ră Transport Public Arad și acordarea unui 
mandat special reprezentantului Orașului 
Sântana în adunarea generală a Asociaţilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de 
Transport Public Arad în vederea aprobării 
modi� cării contractului de delegare a ges-
tiunii serviciului de Transport Public Local 
NR. 704/02.12.2019 initiator Tomuța Dani-
el-Sorin comisia 3;

4. Proiect de hotărâre privind incheierea 
unui protocol de colaborare între Județul 
Arad, Municipiul Arad, Orașul Chișineu-
Criș, Orașul Curtici, Orașul Ineu, Orașul 
Ineu, Orașul Lipova, Orașul Nădlac, Orașul 
Pâncota, Orașul Pecica, Orașul Sântana, 

Orașul Sebiș, Universitatea „Aurel Vlaicu”, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Ca-
mera de Comerț, Industrie și Agricultură a 
Județului Arad- initiator Tomuța Daniel-So-
rin, comisia 2;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației pentru delegarea gestiunii 
prin concesiune a serviciului iluminat public 
din Orașul Sântana- initiator Tomuța Dani-
el-Sorin, comisia 1;

6. Proiect de hotărâre privind vânzarea di-
rectă a imobilului situat în Orașul Sânta-
na, STR.8 martie, NR. 32 în favoarea d-lui 
Mureșan Teodor Cornel- initiator Tomuța 
Daniel-Sorin, comisia 1;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a terenului in-
travilan și constructie depozit din Sântana, 
evidențiat în C.F.  Nr. 312467, în suprafață 
de 735 mp- initiator Tomuța Daniel-Sorin, 
comisia 1;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării prin licitație publică a terenului in-
travilan din Sântana, evidențiat în C.F.  Nr. 
312686, în suprafață de 611 mp- initiator 
Tomuța Daniel-Sorin, comisia 1;

9. Diverse
Suplimentare ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modi� ca-
rea și aprobarea organigramei și statului de 
personal al aparatului de specialitate pentru 
anul 2022 ;

2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
cartea funciară a terenului adiacent dj791

Primăria Orașului Sântana

P ă s t r a ț i  c u r ă ț e n i a  î n  o r a ș  !

Fenomenul abandonării 
deșeurilor pe domeniul pu-
blic este, din păcate, tot mai 
prezent în orașul nostru iar în 
acest sens Primăria Orașului 
Sântana a demarat mai mul-
te acțiuni de veri� care care 
sunt menite sa descuraje-
ze astfel de practici privind 
abandonarea deșeurilor pe 
domeniul public.

Vă prezentăm în cele ce 
urmează care sunt riscurile 
la care vă supuneți abando-
nând deșeuri pe domeniul 
public:

- conform articolului 4, li-

tera e) din HCL 181/2018 
privind asigurarea unei bune 
gospodăriri a localității, 
persoanele � zice și juridice 
care abandonează deșeuri 
în locuri neautorizate sunt 
sancționate cu amendă 
contravențională cuprin-
să între 3.000 și 6.000 de lei 
respectiv 20.000 și 40.000 
de lei pentru persoanele ju-
ridice; Această sancțiune 
se aplică și persoanei care 
a încredințat deșeurile 
(deținătorul deșeurilor);

- persoanele � zice și juridice 
care au abandonat deșeuri în 

locuri neautorizate primesc  
o sancțiune contravențională 
complementară care îi obligă 
să curețe terenul afectat iar 
deșeurile în cauză să le eli-
mine conform legislației în 
vigoare (prin operatorul de 
salubritate);

- conform articolului 64, ali-
neatul 1) din OUG 92/2021  
privind regimul deșeurilor, 
agenții constatatori pot soli-
cita con� scarea vehiculelor 
folosite pentru descărcarea/ 
abandonarea deșeurilor în 
spaţii neautorizate.

Primăria Sântana

ANUNȚ Public
Ca în � ecare an, copiii de la școlile și grădinițele 

din Sântana s-au bucurat de o plimbare de poves-
te cu trenuleţul turistic de agrement. Sute de copii 
bucuroși, însoțiți de dascăli și părinți, au fost animați 
de bună dispoziție.

Cu acest prilej, le urăm înca odată tuturor copiilor 
un sincer și călduros  

La mulți ani!
Primăria Sântana

1 IUNIE  la Sântana
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Î n  a t e n ț i a  c e t ă ț e n i l o r
Direcția de Asistență Socială Santana (D.A.S.) face precizări cu privire 

la prevederile O.U.G. 63/09.05.2022,modi� cata si completata cu O.U.G 72 
/30.05.2022, privind acordarea de sprijin material categoriilor de persoane 
a� ate în situații de risc de deprivare materiala și/sau risc de sărăcie extremă, 
în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse 
alimentare și mese calde.

  Incepând cu data de 01.07.2022, cererile se pot depune la sediul Direcţiei de 
Asistenţă Socială cu sediul in strada Mihai Viteazu,nr 24. “Tichetul social pe 
suport electronic se acordă persoanelor și familiilor defavorizate care în-
deplinesc următoarele criterii: familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, 
ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau 
egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe 
membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; persoanele fără adă-
post astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în 
vigoare ( Legea 292/20.12.2011 art.6 lit. z). 

     Cererile și documentele justi� cative se depun de către reprezentantul fa-
miliei la sediul Direcţiei de Asistență Socială, în perioada 1 – 25 a � ecărei luni.

     Cererea tip-declaraţie pe proprie răspundere și informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din str. Mihai 
Viteazu,nr.24.

Acte necesare pentru acordarea tichetului social;
• Cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului soci-

al electronic pentru alimente/masă  caldă ;
• Buletine/Cărți de identitate ale membrilor de familie (originale și xerocopii)
• Certifi cate de naștere ale membrilor de familie (originale și xerocopii);
• Certifi catul de căsătorie, sentința de divorț sau certifi catul de deces (originale 

și xerocopii);
• Certifi cat de încadrare în grad de handicap (originale și xerocopii);
• Adeverința eliberată de unitatea de învatamant la care sunt înscriși copiii,care 

să ateste că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii
• Acte doveditoare de venituri din luna anterioară depunerii cererii 

(pensii,salarii, etc)
• Adeverintă eliberată de Administrația Finanțelor Publice, în care să se 

menționeze veniturile realizate de membrii majori ai familiei (pentru anul în 
curs și anul anterior)

• Adeverință eliberată de catre Serviciul taxe si impozite din cadrul Primariei 
orasului Santana,în care să se menționeze bunurile mobile și imobile a� ate în 
proprietate,

• Adeverință eliberată de Serviciul agricol din cadrul Primăriei Orașului 
Sântana,cu  privire la terenul agricol a� at în proprietate,

• Hotărâre de încredințare a minorului și plata unei pensii de întreținere,în 
cazul soților despărțiți în fapt.

• Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției,potrivit legii
• Hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției,potrivit legii
• Hotărâre judecătorească sau după caz Hotărârea Comisiei pentru Protecția 

Copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii
• Decizia directorului general al direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului sau, după caz,hotarârea judecătorească pentru măsura pla-
samentului în regim de urgență,potrivit legii

• Hotărârea judecătorească de divorț,încredințarea minorului și plata unei 
pensii de întreținere pentru minorii încredințați

• Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei,sau după caz,dispoziția 
autorității tutelare,potrivit legii

• Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore 
lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile,pentru situația pre-
văzută la atr.12 alin.(3),respective părinte,tutore,curator,altă persoană desem-
nată reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcției Generale 
de Asistență nSocială și Protecția Copilului sau,după caz, prin hotărâre judecă-
torească,

• Hotărârea Judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispă-
rut/dispărută,

• Hotărârea Judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventi-
ve pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execute o pedeapsă privată de 
libertate și nu participă la întreținerea copiilor,

• Adeverință eliberată de primăria de domiciliu,care să certifi ce faptul că fami-
lia nu se a� ă în evidențe cu dosar pentru acordarea alocației pentru susținerea 
familiei,

• După caz,alte acte doveditoare privind componența familiei
Primăria Orașului Sântana

C E N T E N A R U L  N A Ş T E R I I  P O ET U L U I 
Ş T E FA N  A U G .  D O I N A Ş  ( 1 9 2 2 - 2 0 2 2 )

Centenarul Doinaș reprezintă o 
sărbătoare nu numai pentru jude-
ţul Arad, ci pentru toată ţara, drept 
pentru care, începând cu luna aprilie, 
iubitorii de poezie s-au putut bucura 
de opera marelui poet datorită acti-
vităţilor cultural-literare organiza-
te de Fundaţia Culturală Secolul 21 
condusă de doamna Alina Ledeanu, 
care a avut strălucita idee să lanse-
ze o invitaţie școlilor din Sântana și 
Caporal Alexa de a-l omagia pe Doi-
naș la București. Astfel, luna iunie a 
fost un festin al poeziei pentru elevii 
Liceului Tehnologic Stefan Hell și 
cei ai Școlii Gimnaziale Ștefan Aug. 
Doinaș, aceștia având ocazia de a 
performa la Muzeul Naţional al Ţă-
ranului Român și Muzeul Naţional al 
Literaturii Române printr-un montaj 
intitulat ,,Dialog cu mine însumi”, 
realizat integral din opera poetică 
și cea � lozo� că a marelui poet. Re-
prezentaţia celor cincisprezece elevi 
a fascinat publicul prezent, aceștia 
impresionând prin expresivitate, 
emoţie și talent actoricesc. Munca 
lor, strădania și dăruirea a fost încu-
nunată de cele patru zile petrecute la 
București, tinerii meritând sincere 
felicitări, după cum urmează: Maxim 
Denisa, Cotu Ruben, Gurban Flavia, 
Candale Ana Maria, Cotu Damaris, 
Slavita Andrei, Sîrb Andrada, Betea 
Roxana, Miu Sorin, Mihai Ramona, 
Slavita Oana, Todoruţ Cătălin, Ră-
dac Ioana, Popa Denisa, Sima Melisa. 
Elevii au fost coordonaţi de doamna 
prof. Belei Elena Camelia, la Bucu-
rești � ind prezente și doamnele Ma-
rinela Morgoș din partea Bibliotecii 

Orășenești Ștefan Aug. Doinaș, Sân-
tana și Rozalia Pașca, reprezentant 
al Primăriei Sântana. Expoziţia cu 
fotogra� i de arhivă de la Muzeul Na-
ţional al Ţăranului Român, intitulată 
,,În satul natal”, realizată de doamna 
Rozalia Pașca a fost una inedită, căci 
multe dintre pozele cu Doinaș au fost 
pentru prima dată oferite publicului, 
ea putând �  admirată în continuare 
la muzeu.

Tot în cadrul Centenarului Doinaș, 
în luna mai, doamna prof. Lipovan 
Adina de la Școala Gimnazială Ștefan 
Aug. Doinaș, a răspuns cu bucurie 
invitaţiei doamnei Alina Ledeanu, 
susţinând în Aula Bibliotecii Acade-
miei Române un referat prin care a 
analizat modul în care e astăzi ope-
ra poetului prezentată în manualele 
școlare. 

Mulţumiri speciale Primăriei Ora-
șului Sântana pentru tot sprijinul 
acordat, � ind principalul � nanţa-
tor al deplasării și șederii elevilor la 
București. Calde mulţimiri Funda-
ţiei Culturale Secolul 21, îndeosebi 
doamnei Alina Ledeanu, pentru că 
a inclus în acest proiect deosebit cele 
două școli!

Prof. Camelia Belei 

ELEVII LICEULUI TEHNOLOGIC ,,STEFAN HELL” ŞI AI ŞCOLII 
GIMNAZIALE ,,ŞTEFAN AUG. DOINAŞ” LA BUCUREŞTI

P r e m i u l  D o i n a ș  l a  î n v ă ț ă t u r ă

Anual, începând cu  2002, Școala 
Gimnazială ”Ștefan Augustin Doinaș” 

din  Caporal Alexa acordă elevului din 
clasele V–VIII cu cea mai mare medie 
la învățătură la sfârșitul anului școlar 
- Premiul  Doinaș – premiu inițiat de 
marele poet dispărut. În anul școlar 
2021–2022 acest premiu a fost atribuit 
elevei MIC OLIVIA SOFIA din clasa 
a VI-a cu media generală 9,88. Și în 
acest an premiul a fost sponsorizat de 
Fundația Culturală „Secolul 21” din 
București. Bravo Oli ! 

Profesor Mirco Garjitzky
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Proiect european
„Realizare locuințe colecti-

ve sociale pe strada Unirii în 
Orașul Sântana.” 

Pe strada Unirii sunt vizibile 
fundațiile celor trei blocuri a� ate 
în construcție. Mai mult, la două 
dintre acestea a început deja ridi-
carea pereților. Vă reamintim că 
cele trei blocuri de locuințe vor 
ave împreună 48 de apartamen-

te. Vor �  amenajate 50 de locuri 
de parcare, spațiu de joacă pentru 
copii, platforme pentru gunoi și 
spații verzi. Termenul de � naliza-
re a acestora este luna octombrie 
2023.

2- 3 iulie Zilele Orașului Sântana
Toată lumea este invitată !

Stadiul lucrărilor,
 noutăți de pe șantiere

 Locuințe sociale

Proiect european
S-a decopertat terenul și s-au 

trasat deja viitoarele alei. Parcul 
se întinde pe 1,5 hectare și va cu-
prinde printre altele: terenuri de 
sport, pistă pentru biciclete și role, 
spații de joacă pentru copii, fântâ-

nă arteziană și o zonă de 1.156 mp 
pentru iubitorii de skateboard.

Parcul Europa

Șantierul clădirii Școlii de pe 
strada Unirii a intrat în ultima 
fază, lucrările la exterior sunt 
aproape � nalizate, � ind aplicată și 
tencuiala structurată.

În interior se lucrează la partea 
de instalații și la � nisaje. După 
estimările constructorului se 
dorește ca lucrările să se � nalizeze 

în următoarele 2 luni timp în care 
se va amenaja și curtea din jurul 
școlii

Școala de pe Unirii

Investiție Compania
 Națională de Investiții

Lucrările la noua bază sportivă a 
orașului decurg conform contrac-
tului. Suprafață de joc a terenului 
principal a fost montată, clădi-
rea administrativă care cuprinde 

vestiarele este aproape gata. Se 
lucrează la � nalizarea celorlalte 
elemente a� ate în lucru.   

Aceasta cuprinde: teren pentru 
fotbal cu nocturnă, teren multi-
functional pentru handbal, bas-
chet, volei si tenis, clădire pentru 
vestiare, cabina de poartă, parca-
re, alei pietonale, spații verzi,

Stadion

Proiect european
Lucrările la Casa Urbarială si-

tuată la intersecția str. Muncii cu 
str. Ghioceilor continuă în același 
ritm alert. 

În ultimele luni s-a lucrat atât la 
interior cât și la exterior, la exte-

rior au fost � nalizate lucrările la 
fațada dinspre stradă și se lucrea-
ză la fațadele din curte și dinspre 
școală, iar în interior se lucrează 
la � nisaje, etajul 1 al clađirii � ind 
aproape � nalizat.

Lucrările sunt � nanțate din fon-
duri europene prin POR și au o 
valoare de 5.779.910,92 lei

Casa Urbarială

 În prezent, Primăria Orașului 
Sântana, în parteneriat cu Com-
pania de Apa Arad SA, lucrează la 
extinderea rețelei de apă în Sân-
tana, la capătul străzii Bujorului. 
Strada Bujorului este una dintre 
ultimele străzi din oraș unde lip-
sea rețeaua de apă potabilă iar 

costul lucrărilor este suportat de 
către primărie.

Rețeaua de apă   


