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Ziar local al orașului Sântana

Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Orașul Sântana avea cu ce se mândri pe plan 
literar și științific. De aici se trag poetul Ștefan 
Augustin Doinaș și laureatul Nobel pentru chi-
mie Ștefan Hell. 

Acum a venit momentul pentru a se face re-
marcat și în domeniul sportiv. 

Ne referim la performanța extraordina-
ră obținută de judoka Amelia Paven, care a 
câștigat medalia de aur la Campionatul Balca-
nic de la Kozam (Grecia), categoria U 15 -57 
kg.

Titlul de campioană balcanică 
o face să devină 

sportivul numărul 1
 al orașului Sântana.

Acest rezultat nu este întâmplător. El vine după o 
lungă serie de titluri naționale și medalii obținute 
în ultimii ani de către Amelia Paven și de către 
sportivii Clubului Unirea Sântana. Este su�  cient 
să amintim că în urma rezultatelor obţinute la 

Campionatul Naţional U15, din anul 2019, Uni-
rea Sântana s-a clasat pe locul al II-lea în clasa-
mentul cluburilor din România. Așadar Amelia 
Paven scrie istorie pentru orașul Sântana.

Cum s-a ajuns aici ?
Explică Angela Giurgiu, președintele secţiei de 

judo din cadrul CS Unirea Sântana:
„Ca președinte al secției de judo, care le 

urmărește și le susține activitatea zi de zi, pot da 
un răspuns pe cât de scurt, pe atât de real: prin 
muncă, sacri� ciu, devotament și o mare dorință 
de a �  întotdeauna cel mai bun; prin condițiile 
oferite de către club și de către primăria orașului 
și, mai ales, prin contribuția decisivă adusă de 
sensei Sebastian Rus, antrenorul venit în urmă 
cu patru ani la club, care a promis că va scoate 
campioni și a reușit. Felicitări Ameliei, care la 
doar 14 ani oferă un exemplu de viaţă, de mun-
că și de sacri� ciu! Cu toţii știm cât de importan-
tă este susţinerea activităților sportive, de aceea, 
în numele echipei doresc să adresez mulțumiri 

tuturor acelora care pe parcursul ultimilor pa-
tru ani au fost alături de noi cu susținere, cu 
încurajări în momentele grele sau cu felicitări 
în momentele fericite, părinților, sponsorilor, 
Consiliului Local al orașului Sântana și, nu în 
ultimul rând, domnului primar Daniel Sorin 
Tomuța, omul fără de care noi nu am �  ajuns 
aici”.

Aur pentru sportiva Amelia Paven
- campioană balcanică la JUDO -

Spectacol
 „Busuioc purtat la joc”

 si sărbătoarea recoltei

Primăria orașului Sân-
tana, în parteneriat cu 
Centrul cultural Judeţean 
Arad, a organizat la Sânta-
na ,,Sărbătoarea recoltei”, 
2022.

Duminica 18 septembrie 
a avut loc ,,Sărbătoarea re-
coltei”, ediția a VI-a 2022. 

Deoarece vremea nu a 
permis organizarea eveni-
mentului în aer liber, unde 
sărbătoream și cu mânca-
re gătită la ceaun, am or-
ganizat doar spectacolul 
folcloric prin Festivalul 
,,Busuioc purtat la joc” ed. 
IV-a, 2022. 

Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

> pag. 4

 Pe data de 5 septembrie 
a sunat din nou clopoţelul.

 Un nou an şcolar a început la 
școlile și grădinițele din Sântana și 
Caporal Alexa. Clasele au prins din 
nou viață, vocile elevilor răsunând 
iarăși în acest  nou an școlar. 
Cei mai mici dintre elevi, plini 

de emoție și cu buchete de fl ori în 
mână, au intrat pentru prima dată 
în clasele care patru ani de acum 
încolo îi vor găzdui. Părinții și ei 
prezenți, i-au încurajat și i-au pre-
dat spre pregătire profesorilor. De 
acum încolo acești profesori vor fi  
al doilea părinte pentru fi ecare din-
tre elevi. 
A început astfel un nou an școlar, 

cu noi generaţii de copii, cu unele 
cadre didactice noi, cu multe emoţii 
pentru cei care păşesc pentru pri-

ma dată pragul şcolii şi cu multe 
întrebări în gând pentru cei care vor 
absolvi la fi nele anului şcolar clasa 
a VIII-a și clasa a XII-a. Dar pentru 
toţi, cu siguranţă a început un nou 
an cu multe speranţe şi năzuinţe ce 
aşteaptă a fi  împlinite. 
Anul școlar 2021-2022 și-a des-

chis așadar larg porțile, iar forfo-
ta și veselia din curtea școlilor, a 
grădinițelor și a liceului, dar și din 
sălile de clase, primitoare, promit 
de pe acum un an școlar încununat 
de succese. > pag. 2
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Noul an școlar a început în cele mai bune condiții
 A început 

școala! E toamnă iar … și 
ne place toamna! șopteau 
emoționați elevii la careul 
din curtea școlii din Sânta-
na pe 5 septembrie. Chiar 
dacă în locul vacanței de vis, 
cu soarele care zâmbea ziua 
intreagă, acum sunt gutuile 
pline de puf, mustul  dulce 
și zile de studiu intens, elevii  
au fost bucuroși și au trăit, cu 
sufl etul la gură, emoția pri-
mei zile de școală.
Noul an școlar a început în 

cele mai bune condiții, ima-
ginile fi ind mai mult decât 
grăitoare!

Elevi, nu uitați: doar prin 
educaţie veţi putea fi  proprii 
voştri stăpâni şi veţi putea 
face alegerile potrivite pe mai 
departe in viaţa personală. 
Nicolae Iorga spunea: ”

Şcoala este tot ce vezi şi tot ce 
auzi. Ea trebuie să te înveţe 
să fi i propriul tău dascăl, cel 
mai bun şi cel mai aspru.” 
Aşadar, parafrazându-l pe 

marele om de cultură, dragi 
elevi, să aveţi încredere că 
ceea ce veţi realiza la școală, 
va însemna enorm de mult 
pentru formarea voastră pro-
fesională, pentru viitorul vos-
tru!

> pag. 1

Doamnelor şi domnilor profesori,
Dragi părinți și elevi,

 Data de 5 septembrie reprezintă pentru noi 
toţi, elevi, părinţi, cadre didactice, comunita-
te locală, o zi aşteptată, o zi încărcată cu mul-
tă emoţie, ziua de debut a unui nou an şcolar, 
prilej de reîntâlnire cu bucurie şi speranţă.
Încep prin a mă adresa elevilor şi le spun: 

„Bine aţi venit, să vă respectaţi şcoala şi să 
vă iubiţi profesorii!”
Ca în fi ecare an, în luna septembrie, fi e că 

suntem profesori, părinţi, elevi sau membri 
ai comunităţii locale, ne îndreptăm paşii cu 
emoţie sau cu nostalgie către şcoală, locul în 
care am învăţat şi ne-am format, unde şi voi, 
dragi elevi trebuie să învăţaţi şi să vă formaţi, 
pentru a avea un viitor de succes. Cu toţii 
aveţi un mare potenţial şi prin multă muncă 
şi efort personal susţinut, întotdeauna se pot 
obține performanțele dorite. 
Mă adresez părinţilor şi le recomand să-şi 

păstreze încrederea în şcoală precum şi dăru-
irea pentru binele copiilor lor, pentru ca aceş-
tia să devină oameni educați și să își poată 
împlini toate visurile. Dragi părinţi, am ru-
gămintea să păstraţi permanent legătura cu 

şcoala, să vă implicaţi într-o manieră tot mai 
activă şi mai susţinută în activitatea şcolii, să 
sprijiniţi toate demersurile pe care le facem, 
atât noi, administrația publică, cât și condu-
cerea școlii, pentru că toate vin în sprijinul 
asigurării unui învățământ de calitate pentru 
copiii dvs.

Domnilori profesori,
Munca dumneavoastră este cea care infl u-

enţează destine. Aveţi puterea de a schimba 
mentalităţi , de a crea şi dezvolta atitudini, 
valori şi comportamente pozitive, de a deter-
mina în bună măsură modul în care tinerii se 
vor raporta la viaţă, pe tot parcursul lor viitor.
Vă rog să-i ajutaţi pe aceşti copii, să devi-

nă oameni întregi. Insufl aţi-le  spiritul civic, 
făcând ca el să devină pentru ei o a doua na-
tură. Învăţaţi-i să fi e buni şi generoşi, să fi e 
înţelegători cu cei în nevoie, explicaţi-le ce 
este toleranţa, acceptarea celuilalt de lângă 
ei, chiar dacă e diferit. Ajutaţi-i să înţeleagă 
că diferenţele nu ne separă, ci  ne îmbogăţesc 
spiritual şi că întotdeauna, toată viaţa, trebu-
ie să avem mintea şi sufl etul deschise pentru 
a învăţa unii de la alţii. 
Felicitări tuturor elevilor pentru rezultatele 

excelente obţinute în anul şcolar 2021-2022 
şi aşteptăm aceleaşi rezultate şi anul acesta.
Urez atât elevilor cât şi cadrelor didactice 

mult succes în noul an şcolar, iar părinţilor 
îndemnul de-a le fi  alături pe tot parcursul 
anului, susținându-i constant, cu credință şi 
înţelepciune.
Baftă multă în noul an școlar! 

Primar Daniel Tomuța

Mesajul de început de an școlar 
al domnului director,  al Liceului 

Tehnologic „Ștefan Hell”
Stimaţi părinţi, dragi elevi,
 Vacanța mare și-a făcut ba-

gajele și a predat ștafeta unui 
nou început de an școlar. Într-
un plan simbolic, septembrie 
devine inevitabil sinonim cu 
ideea de educație și început 
de școală.
Școala este locul funda-

mental al devenirii noastre, 
locul în care ne întâlnim cu 
ceilalți, depășim propriile 
individualități și singurătăți, 
învățând lecția comunicării, 
a deschiderii spre cei din jur. 
Școala înseamnă, în egală 
măsură, cunoaștere, știință, 
cultură, dar și morală și spi-
ritualitate.
La început de drum, în anul 

scolar 2022-2023, îmi ex-
prim încrederea în dăruirea 
și competența învățătorilor 
și profesorilor, în buna lor 
credință și puterea de a mo-
dela personalități, de a oferi 
modele de viață și profesie. 
Invitaţia pentru părinţi este 
să se implice activ în educa-
ţia copiilor, să fi e prezenţi în 
viaţa şcolii, alături de profe-
sori.
Copiilor le adresez provo-

carea competiţiei, a muncii, 

a disciplinei şi a studiului cu 
seriozitate.
 Fie ca împreună, dascăli, 

copii, părinți, comunitate să 
ne unim eforturile în folo-
sul celor ce sunt pe drumul 
cunoașterii, al descoperirilor 
și formării personalității.

Mult succes tuturor!
Prof. Căruntu Mircea

Elementele de noutate sunt 
împărțirea anului școlar

 în module. 
Anul școlar 2022—2023 este 
structurat astfel:
 Modulul 1 – cursuri: de 
luni, 5 septembrie 2022, 
până vineri, 21 octombrie 
2022; 
 Vacanță: de sâmbătă, 22 oc-

tombrie 2022, până dumini-
că, 30 octombrie 2022; 
 Modulul 2 – cursuri: de 
luni, 31 octombrie 2022, 
până joi, 22 decembrie 
2022; 
 Vacanță: de vineri, 23 de-
cembrie 2022, până dumini-
că, 8 ianuarie 2023; 
 Modulul 3 – cursuri: de 

luni, 9 ianuarie 2023, până 
vineri, 17 februarie 2023.
 Vacanță: o săptămână, 
la decizia inspectoratelor 
școlare județene/al munici-
piului București, în perioada 
20 februarie —24 februarie 
2023( pt județul Arad)
 Modulul 4 – cursuri: de 
luni, 27 februarie 2023, până 

joi, 6 aprilie 2023; 
 Vacanță: de vineri, 7 aprilie 
2023, până marți, 18 aprilie 
2023; 
 Modulul 5 – cursuri: de 
miercuri, 19 aprilie 2023, 
până vineri, 16 iunie 2023; 
 Vacanță: de sâmbătă, 17 
iunie 2023, până duminică, 
3 septembrie 2023.
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Un nou început -
 Școala Gimnazială Sântana 

în anul școlar 2022-2023
 Toamna...un anotimp al 

belșugului, al frunzelor arămii care 
cad grăbite pentru a încălzi pă-
mântul și al ploilor atât de mult 
așteptate!
 Se pare că la fel de nerăbdători 

au fost și elevii Școlii Gimnazia-
le Sântana și cei ai  Școlii Ștefan 
Augustin Doinaș- Caporal Alexa, 
care  și-au făcut apariția înainte 
de ora stabilită în preajma acestor 
instituții de învățământ. Probabil 
i-a ajuns din urmă dorul de colegi 
și de dascălii lor. Forfota a umplut 
rapid platoul din curtea școlilor, 
într-un amestec de culori și mires-
me purtate în brațe de elevi.
 Invitați de seamă au fost alături 

de noi, fi ind bineveniți  în mijlocul 
celor adunați-copii, părinți, cadre 
didactice- pentru a oferi un gând 
bun cu ocazia începerii noului an 
școlar.  Domnul primar al Orașului 
Sântana, Tomuța Daniel Sorin , 
a venit însoțit de domnul vicepri-
mar, Musca Dinorel, și de doam-
na Sas Viorica, secretară a Primări-
ei Sântana. Acestora li s-au alăturat 
preoții Vand Ioan și Pamfi loiu Li-
viu, Comandantul Poliției Orașului 
Sântana – domnul Popovici Tibe-
riu,  dar și directorii școlii: Mihali 
Raluca și Creț Nicolae.
 După alocuțiunile celor invitați, 

domnul director adjunct a trecut la 
prezentarea cadrelor didactice nou 
venite în școala noastră, precizând 
apoi diriginții și învățătorii fi ecă-
rei clase. Cei afl ați în curtea școlii 
au putut afl a că doamna profesor 

învățământ primar Gavriloaie Dia-
na, a devenit inspector școlar pen-
tru etnia rromă, ceea ce ne-a bu-
curat pe toți cei care muncim în 
cadrul Școlii Gimnaziale Sântana. 
În acest context , doamna inspec-
tor a adresat mesajul Inspectoratu-
lui Școlar Județean Arad la începu-
tul anului școlar.
Momentul festiv a fost comple-

tat cu nelipsitele fl ori pe care elevii 
le-au oferit dascălilor, producând 
exaltare în sufl etul acestora. Sune-
tul clopoțelului a marcat momen-
tul intrării în clasele frumos ame-
najate.
 Bucuria revederii s-a putut citi 

pe fețele tuturor, iar angajamen-
tul de a învăța a fost luat cu seri-
ozitate. Mult succes tuturor celor 
implicați într-o bună funcționare 
a acestei instituții de învățământ! 
Mult succes tuturor elevilor de pre-
tutindeni, multă răbdare dascălilor 
și părinților! Succes în anul școlar 
2022 – 2023.

Director, Prof. Mihali Raluca
 Dir. adj.  – Prof Creț Ioan Nicolae

Mesajul de început de an
al conducerii 

Școlii Gimnaziale Sântana
ANUNT IMPORTANT 

PENTRU ELEVI
Primaria orasului Santana anunta 

elevii care urmeaza o forma de inva-
tamant liceal in Mun. Arad, ca benefi -
ciaza de transport cu autobuzul, dupa 
urmatorul PROGRAM:

Dus: 
Plecare Santana – ora 6,40 statia 

Detatex
 Sosire Arad – ora 7,20 

Intors: 
Plecare Arad – ora 14,15 statia 

Podgoria 
Sosire Santana – ora 15,00 statia 

Centru
Pentru elevii din Caporal Alexa, care 

urmeaza o forma de invatamant lice-

al in orasul Santana, transportul cu au-
tobuzul se desfasoara dupa urmatorul 
program:

Dus:
Plecare Caporal Alexa – ora 6,20
Sosire Santana - ora 6,35.
Plecare Caporal Alexa – ora 7,45
Sosire Santana - ora 8,00.
Intors:
Plecare Santana – ora 15,10
Sosire Caporal Alexa – ora 15,25
Pentru a benefi cia de abonament lu-

nar, elevii se vor prezenta cu carnetul 
de elev emis de unitatea de invatamant 
si vizat pentru anul scolar in curs, la 
punctele de vanzare ale CTP.

Primăria Orașului Sântana

Transportul elevilor 
care merg la școală la Arad

este subvenționat de către Primăria 
Orașului Sântana

PROGRAMUL TRASPORTULUI ELEVILOR 
CĂTRE ȘI DINSPRE mUNICIPIUL ARAD

ESTE URMĂTORUL:

Lansarea proiectului  Erasmus+ 
Viitorul – Invățare  în Progres (VIP)

Anul al II-lea al Acreditării 

 În data de 5 septembrie 2022 la 
Liceul Tehnologic “Stefan Hell“ 
Sântana, a avut loc lansarea pro-
iectului Erasmus + de Educație 
școlară: 2022-1-RO01-KA121-
SCH-000054443. 
Acestă lansare  a avut loc într-un ca-

dru festiv, cu ocazia începerii nou-
lui an școlar 2022- 2023, în prezența 
autorităților locale, (d-nul primar Da-
niel Tomuța și d-nul viceprimar Di-
norel Musca), invitaților, cadrelor di-
dactice, elevilor și părinților acestora. 
 Proiectul face parte din  Acredita-

rea Erasmus +, obținută în anul 2021 
de către școala noastră, pentru o pe-
rioadă de 7 ani. Suntem în al II-lea 
an al Acreditării Erasmus+ având 
o fi nanțare de  18900 de Euro. Pre-
zentul proiect se va derula pe o pe-
rioadă de 15 luni, între 01/06/2022 - 
30/08/2023.
 În acest an școlar, în cadrul proiec-

tului Viitorul- Învățare în progres, 

câte două cadre didactice de la fi e-
care ciclu de învățământ: preșcolar, 
primar și gimnazial vor merge în job 
shadowing, adică vor urmări cum se 
desfășoară activitatea în școli euro-
pene de prestigiu. 
 La revenirea în unitate vor prezenta 

și celorlalte cadre didactice metodele 
și tehnicile noi de predare – învățare 
asimilate și modul de organizare și 
funcționare  a acestor  școli cu  sco-
pul de a folosi cunoștințele dobândite 
în benefi ciul elevilor școlii noastre, în 
vederea desfășurării unui învățământ 
modern, axat pe elevi.
În următoarea perioadă se va 

desfășura un concurs de selecție a ca-
drelor didactice doritoare de a par-
ticipa la aceste perioade de formare 
prin job shadowing în străinătate. 
Lista documentelor necesare în-

scrierii la acest concurs și etapele 
desfășurării lui, vor fi  la afi șierul, pe 
site-ul instituției și pe grupul cadrelor 
didactice a școlii.
Aceste experiențe dau șansa cadre-

lor didactice de a se dezvolta atât 
profesional, cât și personal, iar elevi-
lor, de a experimenta metode noi de 
învățare utilizate în școli europene, 
de a fi  atrași mai mult în activitățile 
școlare și extrașcolare.

Responsabil proiect Erasmus+
prof. înv. primar 

Daniela Chandler

ANUNȚ
SERVICIUL PUBLIC COMUNI-

TAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PER-
SOANELOR SÂNTANA face apel la 
toţi cetăţenii pentru a veri� ca ter-

menul de valabilitate al actului de 
identitate, astfel încât să nu devină 
contravenienţi ai legii.

Titularii actelor de identitate a că-
ror valabilitate expiră au obligaţia 
de a solicita eliberarea unui nou 
document, înainte cu maxim 180 
zile și minim 15 zile înainte de ex-
pirarea acestuia.

SPCLEP Sântana
Coordonator Serviciu

În atenția 
cetățenilor
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Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Unirea Sântana pe primul loc !

Început nou de sezon competiţi-
onal 2022-2023 cu un nou format 
al Ligii 4, cu 14 echipe, sistem tur-
retur care sperăm să ne aducă mult 
dorita promovare în Liga 3.

A fost o vară în care conducerea 
clubului s-a implicat si a făcut efor-
turi deosebite în vedere achiziţio-
nării de jucători de calitate, jucători 
care să aducă acel plus valoare în 
jocul echipei sub comanda noului 
tehnician Marius Ciubăncan.

Au fost realizate achiziţii de la echi-
pe de eșalonul superior cum ar �  Si-
mion, Brad sau Stoin, toţi proveniţi 
de la divizionara 3 Șoimii Lipova, 
Robert Ursoi jucător în proprietatea 

FC UTA Arad, dar care în sezonul 
trecut a jucat la divizionara 3 Gloria 
Lunca Teuz Cermei, portarul Lucian 
Mucha provenit de la Frontiera Cur-
tici (echipa care a activat în sezonul 
2021- 2022 în liga a treia), Raul Do-
chiţa un junior de perspectivă de la 
Șoimii Șimand și nu în ultimul rând 
atacantul Cristian Șulea provenit de 
la divizionara 4 Păulișana Păuliș.

Încă de la începutul perioade de 
pregătire s-au efectuat săptămâni de 
pregătire cu trei, patru sau cinci an-
trenamente pe săptămână � nalizând 
ciclu săptămânal cu meciuri amicale 
majoritatea în compania echipelor 
de eșalon superior.

Alături de experimentaţii Trabalka,  
Bercu sau Savin, echipa si¬a păstrat 
și jucători proveniţi din Sântana sau 
din apropiere jucători cu meciuri 
multe în cadrul ligii 4 (Martin, Stan-
ciu, Paven, Politic, Olteanu, Marc 
sau Csurka ) și juniorii proveniţi din 
pepiniera proprie Kozma, Pașca sau 
Budiu.

Cu eforturi � nanciare reale, împre-
ună cu domnul profesor Ciubăncan,  
jocurile amicale și primele trei me-
ciuri o� ciale au arătat un progres în 
jocul echipei începând campionatul 
2022- 2023 cu trei victorii din tot 
atâtea meciuri urcând pe primul loc 
în clasament la egalitate de puncte 

cu CS Socodor.
Sperăm să continuăm în aceeași li-

nie, să realizăm meciuri și jocuri de 
calitate în care să se vadă diferenţa 
de valoare dintre echipa noastră și 
celelalte combatante, să încercăm să 
promovăm și juniorii care au reușit 
să se integreze foarte bine în rigorile 
campionatului de seniori.

Vor urma meciuri grele, meciuri cu 
adversari care se au întărit și ei dar 
sperăm să facem în așa fel încât pe 
teren să se vadă plusul de valoare pe 
care toată lumea fotbalistică arădea-
nă a� rmă că o avem.

Hojda Vasile

Spectacol
 „Busuioc purtat la joc”

 si sărbătoarea recoltei

Spectacolul folcloric a 
avut loc la Sala de evenimente a Li-
ceului Tehnologic „Ștefan Hell” din 
Sântana. 

Au participat : Ansamblul folcloric 
,,Busuiocul”, cu ,,Taraful din Sânta-
na” și  tineri instrumentiști, busuio-
cul boboci, juniori și seniori, ansam-
blul ,,Armenișana” din Caraș Severin, 
ansamblul ,,Silvana” din Hunedoara,  
,,Păstrătorii tradiţiei” din Elek-Un-

garia ,,Florile Bârzavei” din Timiș si 
,,Codrenii Bihorului” din Bihor și în-
drăgitul interpret Lucian Drăgan Jr 
cu formaţia. 

Fiecare ansamblu cu interpreţii lor 
vocali. Spectacolul a fost prezentat de 
Nicoleta Pavel de la TV Arad. Orga-
nizatorii au pregătit o masă, � ori și 
diplome pentru toţi participanţii.

Inspector cultură
Rozalia Pașca> pag. 1

Papa Francisc l-a invitat pe � zici-
anul româno-german și laureat al 
Premiului Nobel pentru chimie Ste-
fan Hell (59 de ani) să devină mem-
bru al Academiei Ponti� cale de 
Științe de la Vatican. Academia Pon-
ti� cală de Științe are sediul în Gră-
dinile Vaticanului, și este dedica-
tă discutării progreselor științi� ce 
și problemelor epistemologice. Are 
80 de membri, experți remarcabili 
în toate domeniile, aleși indiferent 
de naționalitate sau credință. Profe-
sor dr. Stefan Walter Hell a fost in-
vitat la Vatican împreună cu fami-
lia sa (patru copii, soție și tată). Joi, 
15 septembrie 2022, familia Hell a 
fost preluată de la aeroport și cazată 
într-un hotel din Vatican. Vineri, 16 
septembrie 2022, la ora 10:30, a avut 
loc recepția o� cială oferită de Papa 
Francisc. Anul acesta, la Vatican, au 
fost prezentați 30 de noi oameni de 
știință. Toți au fost întâmpinați per-
sonal de către Papa Francisc. Fieca-
re nou membru al Academiei Pon-
ti� cale și-a susținut prezentarea pe 
tema sa în știință într-un interval 

de timp de aproximativ 10 minute. 
Prof. Dr. Stefan Hell a vorbit despre 
dezvoltarea microscopiei � uores-
cente cu super-rezoluție, care este 
cea mai importantă formă de mi-
croscopie pentru cercetarea celule-
lor vii și a cărei claritate poate �  mă-
rită până la scară moleculară. Stefan 
Hell a urmat școala generală până în 
clasa a VIII-a la Sântana și doi ani de 
liceu la Liceul Nikolaus Lenau din 
Timișoara. 

Consiliul local i-a decernat în anul 
2016 titlul de cetățean de onoare 
al orașului, iar conducerea liceului 
tehnologic din localitate a hotărât ca 
liceul să poarte numele marelui sa-
vant. 

Josef Lutz

Ștefan Hell a devenit 
membru al Academiei 

Pontificale de la Vatican



CMYK
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Erasmus +, este cel mai mare program al UE 
pentru educație, formare profesională și tineret. 

Obiectivul său major este de a moderniza și 
internaționaliza educația prin formare profe-
sională, oferind personalului didactic impli-
cat posibilitatea de a-și dezvolta toate cele trei 
componente ale competențelor profesionale - 
cunoștințe, abilități, atitudini - precum și opor-
tunitatea de a interacționa, direct, cu persoane 
cu interese similare, din alte țări, membre ale 
Uniunii Europene. Erasmus + presupune par-
ticiparea la cursuri tematice acreditate, urmată 
de diseminarea și exploatarea structurată, mo-
nitorizată, a schimbului de bune practici, axată 
pe activități didactice, împărtășirea și confrunta-
rea ideilor, practicilor sau metodelor de lucru de-

prinse prin program. 
Cursul ”ICT Tools for a Creative and Collabora-

tive Classroom”, tradus liber “Instrumente TIC 
pentru o clasă creativă și interactivă” a fost fur-
nizat de Facultatea de limba engleză din orașul 
San Cristobal de La Laguna, din Tenerife, forma-
torul cursului � ind prof. Marta Arroyo. Obiecti-
vele speci� ce ale mobilității au fost clare și bine 
stabilite  în jurul metodelor de predare inovatoa-
re, integrarea TIC și platformelor educaționale 
în activitățile didactice cât și îmbunătățirea 
abilităților de TIC, comunicare și exprimare a 
profesorilor, prin activități de cunoaștere a patri-
moniului cultural european.

Printre abilitățile TIC deprinse în cadrul cursului 
as enumera abilitatea de plani� care și executa-

re de proiecte online (utilizând Padlet), abilita-
tea de a crea prezentări inovatoare și captivante 
(utilizând Slido), stimularea creativității în scris 
și povestire (FlipGrid), crearea de conținut vizu-
al online interesant (NearPod)

Necesare bunului demers al cursului aș consi-
dera și anumite abilitați manageriale: identi� -
carea priorităților și gestionarea lor e� cientă în 
timpul mobilității, buna gestionare a timpului 
pentru indeplinirea sarcinilor de lucru ale cursu-
lui, stabilirea de bune relatii cu ceilalți membri ai 
grupului și socializarea cu membri gazdă, identi-
� carea potențialilor viitori parteneri în vederea 
elaborării de noi proiecte educaționale.

Prin acest proiect de mobilitate, perso-

nal considerat o experiență interculturală, de 
interacțiune directă cu sistemul educativ, cul-
tura, civilizația, tradiția, valorile culturale, soci-
ale și morale ale comunității autonome ale in-
sulei Tenerife, din Insulele Canare, aparținând 
Spaniei, am conștientizat profund bene� ciul 
apartenenței la mediul european și importanța 
valorilor drepturilor omului.

Programul de formare profesională, Erasmus 
+, presupune activități de formare profesională 
în diferite domenii de activitate, perfecționarea 
abilitaților cognitive, oferind un cadru de 
referință și circumstanțe social – culturale de-
mocratice. Evaluarea performanțelor profesio-
nale conduce la dezvoltarea abilităților și talen-
tului profesional, esențial atingerii aspirațiilor 
profesionale înalte, pe care � ecare dintre noi le 
are, în vederea unei cariere de succes.

Prof. Adriana Toma
Prof. Eugenia Cornelia Pantea

Program colectare deșeuri 
biodegradabile Pubela Maro

COLECATREA SELECTIVĂ
 Deșeurile TREBUIE COLECTA-

TE  selectiv de către OPERATO-
RUL desemnat de către RETIM.

În vederea reducerii cantității de 
gunoi colectate și, implicit, a aces-
tor costuri, colectați selectiv gu-
noiul 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 cu-
rat, în al doilea rând pentru a 

micșora cantitatea de deșeuri co-
lectate și a sumelor plătite pen-
tru ridicarea acestora și nu în ul-
timul rând pentru a achita anual o 
sumă mai mică la Agenția pentru 
Protecția Mediului, care ne impu-
ne ca un procent din deșeuri să � e 
reciclate, în caz contrar plătindu-
se din bugetul local o contribuție 
proporțională cu procentul nere-
alizat.

Primăria Orașului Sântana

Program colectare deșeuri 
menajere în Orașul Sântana

Erasmus + Learning Programme 
(Instrumente TIC pentru o clasă creativă și interactivă)

În contextul actual, atât la nivel naţi-
onal, cât și la nivel mondial, una dintre 
preocupările prioritare ale administraţi-
ei publice locale, o reprezintă găsirea unor 
soluţii sustenabile și oportunităţi de � nan-
ţare pentru asigurarea energiei termice 
din surse regenerabile de energie, Orașul 
Sântana bene� ciind de resurse de apă ge-
otermală.

Prin acest proiect se va realiza un sistem 
de producere și furnizare a energiei termi-
ce în sistem centralizat, utilizând surse re-
generabile de energie, mai puţin exploata-
te, respectiv, energie geotermala.

Proiectul propus constă în construcţia 
unei centrale noi și dotarea cu instalaţii și 
echipamente noi și performante, realiza-
rea a două foraje (un foraj de extracţie a 
apei geotermale și unul de injecţie a apei 
geotermale uzate termic), realizarea con-
ductelor de transport a apei geotermale și 
realizarea unei reţele de distributie a ener-
giei termice, aceasta urmând a traversa 
străzile Mihai Viteazul, Căprioarei și Ghi-
oceilor.

Obiectivele speci� ce ale proiectului sunt 
următoarele:

- Construierea unei centralei termice și 
montarea de echipamente performante 
pentru funcţionarea pe bază de apă geo-
termală, la o capacitate suplimentară de 
producere a energiei, de 1 MW.

- Producerea de energie termică cu 20% 
mai mult decât în prezent, cu ajutorul 
unui nou foraj de extracţie a apei geoter-
male de mare adâncime și a unui nou foraj 
pentru injecţia apei geotermale.

- Modernizarea sistemului actual și dota-
rea cu echipamente performante.

- Promovarea energiei din surse regene-
rabile prin înlocuirea vechiului sistem de 
încălzire centralizat, cu un sistem de încăl-
zire e� cient, bazat pe apă geotermală.

- Realizarea a 2.2 km reţea de distribuţie 
a energiei termice nou realizate.

- Reducerea cu 10% a emisiilor de gaze 

cu efect de seră.
- Creșterea e� cenţei sistemului de încăl-

zire centralizat, într-o proporţie de 20%, 
prin realizarea unor conducte de trans-
port a apei geotermale, cu o lungime de 
2,2 km și a unor conducte de transport a 
apei geotermale uzate termic, cu o lungi-
me de 2,7 km.

Prin acest proiect se dorește implemen-
tare unei soluii de furnizare a energiei ter-
mice pentru încalzire si apa calda în sis-
tem centralizat, pentru cladiri publice. 
Cosumatorii propuși în cadrul proiectu-
lui sunt Primăria Orașului Sântana, Școa-
la Gimnazială Sfânta Ana și Liceul Tehno-
logic Stefan Hell. Astfel, clădirile propuse 
a utiliza acest sistem, vor înlocui sistemele 
proprii de furnizare a energiei termice, sis-
teme uneori depășite din punct de vedere 
tehnic, cu noul sistem. Principalul rezultat 
urmărit îl reprezintă producţia majorata a 
energiei din surse regenerabile mai putin 
exploatate. 

Proiectul este complementar cu alte două 
proiecte implementate de către Primăria 
Orașului Sântana, și anume, “Reabilitare 
imobil Liceul Tehnologic Sântana, judeţul 
Arad” și „Reabilitare și modernizare Școa-
la Gimnazială Sfanta Ana - Corp cladire str. 
Ghioceilor nr. 29-31, Oraș Sântana, judetul 
Arad”, toate contribuind la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în Orașul Sântana și asigura-
rea de condiţii favorabile comunităţii loca-
le, prin creșterea e� cienţei energetice.

Noul proiect reprezintă un prim pas în 
cadrul unui proiect mai vast avut în vede-
re de administraţia locală, și anume acela 
de a extinde reţeaua de distribuţie e ener-
giei termice, utilizând energie geotermală 
și la consumatorii casnici. Tot după � na-
lizarea perioadei de sustenabilitate a pro-
iectului prezentat, pe langă extinderea re-
ţelei de distribuţie, vizând consumatorii 
casnici, se are în vedere și construcţia unui 
ștrand cu apă termală. 

Primăria Sântana

Un nou proiect demarat
 - Sistem centralizat de furnizare

 a energiei termice, utilizând 
energie geotermala în Oraşul Sântana
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Căsătoriile lunii AUGUST
 2022

C o t u  M a r i u s  ș i  B e l i n ț a n  A l i n a 
S t o i c a  B e n i a m i n  ș i  G a u d i  A l i n a - M a r i s a

A d u m i t r o a e i  V i o r e l  ș i  C o l o m p a r  S i m o n a - M a r i a
G a u d i  I o a n  ș i  C o l o m p a r  M a g d a l e n a - R o d i c a

I o a n o v i c i  S o r i n  ș i  T i ț a  E s t e r a - R e b e c a
C o l o m p a r  L e o n a r d - V l a d  ș i  S t o i c a  M a r i a n a - R a h e l a

N i c o a r ă  P a u l - G a b r i e l  ș i  D u m a  F l o r i n a - D o r i n a
L u c a c i  J i m m y  ș i  D a u  I o a n a - A l i n a

O a r c e a  Pe t r u  ș i  S a v  R a m o n a -Ta b i t a
C o v a c i  F l o r i n  ș i  L ă c ă t u ș  I u l i a n a

C a n d a l e  D a n i e l - A l e x a n d r u  ș i  I v a  B i a n c a - G a b r i e l a
B a d e a  R a u l - R o l a n d - C ă t ă l i n  ș i  B o r t e ș  L av i n i a - D a n i e l a

L o b o n ț  D a n i e l - M i r c e a  ș i  B o r z  C a r m e n - M a r i a
C ă t a n ă   C i p r i a n  –  Pe t r u  ș i  D u m i t r e a n  I o n e l a - C r i s t i n a

S c h i l l i n g e r  R o l a n d  ș i  A n t o n  B i a n c a - A n d r e e a
D o r o t  I o a n  ș i  C o l o m p a r  L u c i a

L a z ă r  R a d u  –  N i c o l a e  ș i  M i r l e s c u  M ă d ă l i 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

TRIF IOAN
CATANA CATIȚA
BUGARIU IOAN
MISCOI SIMION

JAGER TEREZIA
TOMA ZENA

PARVA DOINA-ILEANA-
MARIA

CORNEANU MARCEL
MANAȚE FLOAREA

GAUDI IOAN
GROO BARBARA

DOBREA GHEORGHE 
BRĂDICEAN MARIA

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 extrordinară în data de 
16.08.2022, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotârâre privind recti� carea bu-
getului local al Orașului Sântana pentru anul 
2022- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

2. Proiect de hotârâre  privind participa-
rea Orașului Sântana la “Programul privind 
creșterea e� cienței energetice a infrastructu-
rii de iluminat public” și aprobarea devizului 
general al obiectivului de investiții “Creșterea 
e� cienței energetice a infrastructurii de ilumi-
nat public” - inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea de-
vizului general, a indicatorilor tehnico-econo-
mici a obiectivului de investiții „Reabilitare și 
modernizare școala generală Sfânta Ana, corp 
str. Muncii nr. 56, Oraș Sântana, Județul Arad 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

4. Proiect de hotârâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții “Reabi-
litare si modernizare scoala generala Sfânta 
Ana, corp str. Muncii nr. 56, Oras Sântana, Ju-
detul Arad” ”- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

5. Proiect de hotârâre privind actualizarea 
devizului general, a indicatorilor tehnico-eco-
nomici a obiectivului de investiţii „Reabilitare 
școala gimnazială Sfânta Ana, cu clasele I-IV, 
corp de clădire str. Unirii, nr. 3C, arondată Li-
ceului Tehnologic Ștefan Hell în Orașul Sân-
tana, Judeţul Arad””- inițiator Tomuța Daniel 
Sorin, comisia 1

6. Proiect de hotârâre privind actualizarea 
co� nanțării obiectivului de investiții „Reabili-
tare Școala Gimnazială Sfânta Ana, cu clasele 
I-IV, corp de clădire str. Unirii, nr. 3C, aron-
dată Liceului Tehnologic Ștefan Hell în Orașul 
Sântana, Judeţul Arad””- inițiator Tomuța Da-
niel Sorin, comisia 1

Consiliul local al Orașului Sântana s-a întru-
nit în ședință ordinară în data de 30.08.2022, 
având pe ordinea de zi următoarele:

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea pla-
nului urbanistic zonal-„Schimbare categorie 
de folosință din subzona activități industriale, 
depozitate, comerț și servicii în subzona servi-
cii, structuri turistice și spații verzi amenajate, 
odihna și agrement Orașul Sântana, Județul 
Arad- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea pla-
nului urbanistic zonal-„Întocmire plan ur-
banistic zonal- pentru ridicare restricție de 
construire și modi� care reglementari urbanis-
tice pentru amplasamentul aferent numarului 

cadastral 302768, 302769, 307005, 306418, 
302056 din Oraș Sântana, Județul Arad” - 
inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 1

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea di-
rectă a imobilului situat în Orașul Sântana, 
str. Someșului, nr. 19 în favoarea d-lui Petruse 
Gheorghe Daniel- inițiator Tomuța Daniel So-
rin, comisia 1

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea di-
rectă a imobilului situat în Orașul Sântana, 
str.8 Martie, nr. 15 în favoarea d-lui Scundea 
Marius Florin- inițiator Tomuța Daniel Sorin, 
comisia 1

5. Proiect de hotărâre  privind modi� carea 
hotărârii consiliului local NR. 47/20.03.2018 
privind în� inţarea clubului sportiv ”Club 
sportiv Unirea Sântana”, instituţie publică în 
subordinea Consiliului Local al Orașului  Sân-
tana- inițiator Tomuța Daniel Sorin, comisia 2

6. Proiect de hotârâre privind modi� carea 
hotărârii NR. 40 din 24.03.2022 privind con-
cesionarea prin licitaţie publică, a imobilului 
situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 53/A, 
AP.4, CF NR. 303635-CL-U4 Sântana, aparţi-
nând domeniului  public al  Orașului Sântana, 
Judetul Arad, având ca obiectiv  “Amenajare 
farmacie” – inițiator Tomuța Daniel Sorin, co-
misia 1

7. Proiect de hotârâre privind modi� carea 
hotărârii NR. 41 din 24.03.2022 privind con-
cesionarea prin licitaţie publică, a imobilului 
situat în Oraș Sântana str. Muncii nr. 53/A, 
AP.12, CF NR. 303635-CL-U12 Sântana, apar-
ţinând domeniului  public al Orașului Sânta-
na, Judetul Arad, având ca obiectiv  “Laborator 
analize medicale- inițiator Musca Ioan Dino-
rel , comisia 1

8. Proiect de hotârâre privind modi� carea ho-
tărârii nr. 42 din 24.03.2022 privind concesio-
narea prin licitaţie publică, a imobilului situat 
în Oraș Sântana str. Muncii nr. 53/A, AP.9, CF 
NR. 303635-CL-U23 Sântana, aparţinând do-
meniului  public al Orașului Sântana, Judetul 
Arad, având ca obiectiv  “Cabinet stomatologic” 
– inițiator Musca Ioan Dinorel, comisia 1

9. Proiect de hotărâre privind constatarea 
dreptului de proprietate privata a Orașului 
Sântana asupra terenului extravilan situat în 
Oraș Sântana, înscris în CF NR. 310759, în 
suprafață de 7.996 mp- inițiator Tomuța Dani-
el Sorin, comisia 3

10. DIVERSE
SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind recti� carea bu-

getului local al Orașului Sântana pentru anul 
2022

Primăria Orașului Sântana
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  SÂNTĂNEANUL 

A n u n ț  P u b l i c  d e  p a r t i c i p a r e

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special de-
numirea, codul � scal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Oraș Sântana, strada Muncii, nr. 
120A, Sântana, judeţul Arad, telefon 0357100074, fax 0357100075, 
email: contact@nrimariasantana.ro.

Conform anunţului publicat în Monitorul O� cial al României partea 
a Vl-a nr. 181/20.09.2022,

Oraș Sântana invită persoanele � zice și juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite conform legii care îndepli-
nesc condiţiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună propuneri de 
proiecte în scopul atribuirii contractelor de � nanţare nerambursabilă, 
pentru domeniul sport pe anul 2022 - Sesiunea Il-a.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de � nanţare ne-
rambursabilă a proiectelor din domeniul sport este prevăzută în Legea 
350/2005, privind regimul � nanţărilor nerambursabile din fonduri pu-
blice alocate pentru activităţi nonpro� t de interes general.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Orașului Sântana, judeţul 
Arad, nr. 29/28.02.2022, suma totală de � nanţare pentru anul 2022 este 
de 30000 lei din bugetul local, din care pentru domeniul sport suma de 
30000 lei.

Durata proiectelor: până la 31.12.2022
Atribuirea contractelor de � nanţare se va face în ordinea punctajului 

total obţinut de către � ecare solicitant și în limita bugetului alocat.
Perioada depunerii documentaţiilor: 21.09.2022 - 07.10.2022
Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 07.10.2022, ora 12°°
Autoritatea � nanţatoare Oraș Sântana, reduce termenul de depunere a 

solicitărilor pentru domeniul sport, de la 30 de zile la 15 zile, conform 
Legii nr. 350/2005, art. 20, alin. 2.

Motivaţia reducerii termenului este: perioada scurtă până la � naliza-
rea proiectului, respectiv 31.12.2022.

Perioada evaluării propunerilor de proiect: 10.10.2022 - 12.10.2022
Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 13.10.2022
Termen de depunere a contestaţiilor: din 14.10.2022-20.10.2022
Soluţionare contestaţii: în maximum 5 zile lucrătoare de la data expi-

rării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
Atribuirea contractelor de � nanţare: după soluţionarea contestaţiilor.
Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei - Oraș Sânta-

na, str. Muncii, nr,120A.
Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denu-

mirea solicitantului și aria tematică (direcţia de � nanţare).
In vederea obţinerii Metodologiei pentru atribuirea contractelor de � -

nanţare nerambursabilă (Documentaţia pentru elaborarea și prezenta-
rea propunerii de proiect și Formularul de � nanţare) - speci� că pentru 
direcţia de � nanţare, după caz, precum și pentru alte detalii suplimen-
tare, puteţi consulta site-ul primăriei: https://www.primariasantana.ro/
ro/compartimente/directia-economica/serviciul-buget/� nantari-ne-
rambursabile-din-fonduri- publice/metodolode-atribuire-contracte/. 
sau la telefon 0357100074.

Director executiv, Răuţ Sanda Lucia
Primăria Orașului Sântana

Primăria Oraşului Sântana
Strada Muncii, Nr. 120A, Cod 

poştal 317280 
Telefon: 0357/100074;

 Fax: 0357/100075
 www.primariasantana.ro

 e-mail: contact@primariasantana.ro

În data de 09.09.2022, a avut loc o nouă acțiune de donare de sânge 
care s-a desfășurat în incita Primăriei Orașului Sântana. 
Spre bucuria noastră, numărul de donatori a crescut, astfel au  donat 
aproximativ 32 de persoane. 
Îndemnăm toți cetățenii Orașului Sântana și satului aparținător 
Caporal Alexa, să se alăture tuturor acțiunilor de donare de sânge.  

Primăria Orașului Sântana

Acțiune de donare sânge

Ș t i a ț i  c ă . . .
Învățământul 

în limba germană
 la Comlăuș

În anul 1772 s-a în� ințat la Comlăuș 
prima școală românească. 78 de ani 
mai târziu, în 1850, s-a deschis școala 
romano-catolică, cu predare în limba 
germană. Școala românească aparținea 
statului, iar cea romano-catolică 
aparținea de biserică și primea de la 
stat ajutor � nanciar. Primul învățător la 
această școală a fost Frantz Péter. Din 
anul 1885 limba de predare germană a 
fost înlocuită cu limba maghiară.

Din  anul 1890 școala catolică func-
ționează cu două posturi de învăţător. 

Cel mai vechi catalog păstrat în arhiva 
școlii este din anul școlar 1890 – 1891 
și este completat în limba germană de 
către învăţătorul Princzinger Mihaly. 
Din însemnările făcute în catalog a� ăm 
că din cauza unei „furioase epidemii 
de scarlatină ce a bântuit comunitatea, 
deschiderea  anului școlar s-a amânat 
până în 3 octombrie, în două săli de 
clasă, sub conducerea a doi învăţători”. 
În clasele I-IV erau înscriși un număr 
de 268 de copii germani și maghiari, 
născuţi între anii 1879 și 1884. 

În anul școlar 1894-1895 erau înscriși 
80 elevi, în 1895-1896 -104 elevi, în 
1896-1897 -115 elevi, iar în 1897-1898 
-119 elevi. Toţi elevii secţiei germane 
erau din Comlăuș.

La data de 13 august 1904, printr-un 
act care se găsește în anuarul școlar, se 
pune în discuție necesitatea construirii 
unei noi clădiri școlare cu două săli de 
clasă. Noua școală va �  dată în folosință 
în anul 1913 și sunt școlarizați acolo cei 
mai buni copii, atât de la clasele româ-
ne cât și de la cele germane. Limba de 
predare rămâne în continuare maghia-
ra, iar învăţătorul care preda la clasele 

I-II era Dobó Istvan. Protopopul era 
președintele instituției școlare și semna 
catalogul claselor.

În anul școlar 1905-1906, învățătorul 
Princzinger Mihaly a fost înlocuit în 
funcția de director al director al școlii 
pentru o scurtă perioadă de timp cu 
Römer Miklós. 

Deși se învăţa în limba maghiară, 
procentul etnicilor maghiari era foarte 
mic. În clasele a IV-a, a V-a și a VI-a 
din anul școlar 1906-1907, din 54 elevi 
doar 7 erau de naționalitate maghiară. 
În clasa a III-a, a învățătorului Prin-
czinger Mihaly, din 60 de elevi, 5 erau 
unguri și unul „cigan”, Daróc György, 
provenit dintr-o familie înstărită (în 
limba maghiară litera c se citește ț) . 
În anul școlar 1907-1908 la clasa I-a 
învăţător era Wunderlich Antal, iar în 
1909, alături de directorul Princzin-
ger Mihaly, este înregistrat învățătorul 
Ackermann Hermann.

Din cauza bolilor, a lipsei hainelor sau, 
după cum este menţionat în catalogul 
din 1905, „din cauza gradului înalt de 
sărăcie”, începând din luna martie, unii 
dintre copii abandondau școala și mer-
geau „slugi”. 

În anul școlar 1912-1913, în clasa a 
IV-a a învățătorului Ackermann Her-
mann, erau înscriși și doi români. Unul 
dintre ei era � ul învăţătorului Ioan 
Funar de la școala românească, școală 
care ulterior îi va purta neo� cial nume-
le: „la Funar”.

Părinții elevilor români erau aproape 
exclusiv agricultori sau lucrau ca zili-
eri. Germanii aveau diverse meserii și 
lucrau în domenii mai avantajoase eco-
nomic: negustori, rotari, cizmari, croi-
tori, tâmplari, � erari, blănari, ţesători, 
dulgheri, olari, silvicultori, morari etc.

Prof Gligor Cornel

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii trebuie să ia în con-
siderare câteva activități de sezon:

- curățenia șanțurilor, decolmatarea, 
trebuie să � e privită cu seriozitate de 
către � ecare locuitor al comunei, pen-
tru prevenirea posibilelor inundații. 

- de asemenea, rugăm cetățenii să 
facă curățenie în fața caselor și să adu-
ne frunzele căzute

- atenție la veri� carea sobelor și a 
hornurilor, acțiune ce trebuie făcută 
de � ecare proprietar de casă (imobil) 

pentru că ne apropiem de sezonul 
rece și trebuie avut grijă pentru pre-
venirea incendiilor ce pot apărea din 
neglijența veri� cării sistemelor de 
încălzire pe care le folosește � ecare 
cetățean.

De asemenea, după cum bine se știe, 
odată cu venirea toamnei se strâng re-
sturile vegetale în gospodării și frun-
zele de nuc pe domeniul public. Obi-
ceiul încetățenit este ca frunzele de 
nuc și alte resturi vegetale adunate la 
stradă să � e aprinse și lăsate să fumege 
înecând în fum orașul.

Evitați cât puteți arderea deșeurile 
vegetale. Vă reamintim că resturile 
vegetale le puteți arunca la depozitul 
de moloz din apropierea liceului, sau 
le pteți depozita în saci menajeri, iar 
acestea vor �  colectate de către perso-
nalul Primăriei. 

Persoanele care ard frunze pe dome-
niul public, vor �  sanctionate conform 
legii.

Primăria Orașului Sântana

Atenție la 
preocupările

 de toamnă



CMYK
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Sunt reluate cercetările la 
cetatea veche de pământ

Sunt reluate cercetările la cetatea ve-
che de pământ.

Cetatea Veche, așa cum a fost de-
numită de către arheologi, a fost des-
coperită pe raza teritorială a orașului 
nostru. Cetatea de lângă Sântana este 

considerată a �  mai mare decât cea 
din Troia, ea � ind ridicată în jurul 
anului 1500, inaintea erei noastre, în 
epoca bronzului și ocupând aproxi-
mativ 90 de hectare.

Primăria Orașului Sântana

Parcare la grădinița 
din Caporal Alexa

La grădinița din Ca-
poral Alexa a fost ame-
najată pentru începu-
tul acestui an școlar o 
parcare cu 12 locuri. 

Parcarea va �  uti-
lă atât pentru părinții 
preșcolarilor cât și pen-
tru cetățenii care vin la 
cabinetul medical al dr. 
Dorina Maralescu. 

Primăria 
Orașului Sântana

Noi lucrări efectuate
 de către PREST COM

Societatea de gospodă-
rire a� ată sub autoritatea 
Consiliului Local Sânta-

na a realizat în luna sep-
tembrie următoarele lu-
crări:

- Lucrări de reparații 
trotuare pe str. Bistriței 
colț cu str. Bicazului , str. 
Bistriței colț cu str. Ro-
zelor și str. Bistriței colț 
cu Mărășești. 

- Lucrări de reparații 
trotuare pe str. Muncii 
între str. Crișului și Plo-
pului.

- Întreținere spații ver-
zi.

- Tuns pomișori și  gard 
viu în parcurile din Sân-

tana și Caporal Alexa.
Primăria 

Orașului Sântana

Stadion nou la Caporal Alexa
Așa s-ar putea spune despre sta-

dionul din Caporal Alexa după 
îmbunătățirile semni� cative care 
i-au fost aduse acestei baze sporti-
ve. În primul rând, încă din toam-
na trecută, a fost gazonată profesi-
onal suprafața de joc, asigurându-se 
în același timp un drenaj corespun-
zător și o instalație de irigat subtera-
nă. S-a refăcut gardul împrejmuitor 
și au fost montate porți de joc noi, 
omologate UEFA. Au fost transfera-
te de la stadionul din Sântana o par-
te din vestiare, băncile de rezervă și 
stâlpii pentru nocturnă, urmând a �  
înlocuite doar lămpile vechi cu alte-
le de tip LED.

Până la � nalizarea stadionului din 
Sântana, terenul din Caporal Ale-
xa este folosit la maximum. Aici se 
desfășoară deocamdată antrena-
mentele echipelor de seniori ale CS 

Unirea Sântana și Viitorul Capo-
ral Alexa, plus meciurile o� ciale ale 
grupelor de juniori. De remarcat este 
și în� ințarea unei grupe de copii care 
se antrenează sub sigla AS Viitorul 
Caporal Alexa.

Primarul orașului, domnul Dani-
el Tomuța, a declarat cu această oca-
zie că se bucură de noua construcție, 
de faptul că jucătorii din sat vor be-
ne� cia de condiții de joc și de antre-
nament la fel de bune ca cei din Sân-
tana.  

Cum stadionul din Sântana se a� ă și 
el în curs de reconstrucție, printr-un 
proiect � nanțat de către Compania 
Națională de Investiții, reamenaja-
re a bazei sportive din Caporal Alexa 
aduce un aport suplimentar dezvol-
tării sportului de performanță. .

Primăria Orașului Sântana

Ansamblul „Busuiocul”
pe scenă în Cehia

Ansamblul ,,Busuiocul”, din Sântana, alături de dragii noștri prieteni ,,Fecio-
rii Zarandului’’ ,  ,,Sânzâienele” și Voichița Suba, au încântat publicul prezent 
la ,,Sărbătoarea românilor ‚’, din Praga- Cehia! Mulțumim Centrului Cultural 
Județean Arad, Primăriei Orașului Sântana, mulțumim Domnului Nicolae De-
dulea, pentru invitație!

Rozalia Pașca

Caravana filmului
 a ajuns la Sântana

Sala de evenimente de la Cămi-
nul Cultural Sântana, a devenit în 
seara de 02.09.2022 neîncăpătoa-
re! 

Filmul „ENCANTO”, zâmbetul 
și bucuria copiilor, însoțite de po-
pcorn și limonadă au transformat 
o seară ploioasă, în una minuna-
tă !!!

Toate acestea au fost posibile 
cu ajutorul Consiliului Județean 
Arad, Centrului Cultural Județean 
Arad, Primăriei Sântana dar și 
prin implicarea și susținerea unor 
oameni deosebiți care au fost 
implicați în această activitate și au 
oferit o mână de ajutor ca seara de 
� lm să � e una de neuitat pentru 
toți cei prezenți.

Vă mulțumesc frumos tuturor 
și cred că cea mai bună răspla-
tă pentru contribuția voastră, din 
acea seară, este zâmbetul și bucu-
ria copiilor!

Angela Giurgiu – inspector 
C.S.Unirea Sântana


