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Apare lunar și se distribuie gratuit în Sântana și Caporal Alexa

Primarul Daniel Tomuța,
premiu de excelență pentru 
realizările  administrative

În data de 04.08.2021,  a avut 
loc Gala Administrației Ară-
dene 2021, în care  Orașul Sân-
tana, reprezentat de domnul 
primar Daniel Sorin Tomuța a 
fost premiat cu  “Premiul de 
Excelență”, premiu care este 
oferit în semn de apreciere 
pentru implicarea în  dezvol-
tarea Județului Arad și toto-
dată pentru proiectele accesa-
te la nivel local.

În acest context, domnul pri-
mar ne-a declarat: 

„ Am fost onorat să primesc 
Premiul de Excelență în ca-
drul Galei Administrației 

Arădene 2021 în numele ad-
ministrației publice locale a 
orașului Sântana.

 Această distincție reprezin-
tă o apreciere a efortului rea-
lizat de colectivul implicat în 
proiectele administrative ale 
orașului.

 Proiecte durabile de succes 
se pot realiza doar cu o echi-
pă serioasă și dedicată atinge-
rii obiectivelor.

 În continuare ne preocupă im-
plementarea proiectelor prin 
fonduri europene, precum și 
pregătirea unui set de proiecte 
care vor duce la îmbunătățirea 
calității vieții în Sântana și Ca-
poral Alexa.

 Mulțumesc Consiliului Jude-
țean Arad pentru colaborare 
și sprijin în realizarea princi-
palelor obiective de investiții 
din orașul nostru, și pentru 
aprecierea de care ne bucu-
răm prin acordarea acestei 
distincții.”

Investițiile publice de modernizare
 ale orașului continuă

Casa Urbarială Lucrările de restaurare a  Casei Urbariale ( Proiect 
European- Restaurarea Urbarialhaus si adaptarea ei 
la nevoile culturale ale comunitatii), avansează în 
ritm alert. 
Vineri, 03.09.2021, au fost  alese atât culorile pen-

tru exteriorul clădirii cât și modelul de parchet care 
va fi folosit. 

Primăria Orașului Sântana

Noi parcări auto amenajate în oraș

Au fost aproape finalizate lucrările la 
parcările auto de pe străzile Ghioceilor 
și Tudor Vladimirescu. Parcarea  ampla-
sată pe str. Tudor Vladimirescu se află în 
fața școlii primare și va deservi atât clă-
direa școlii cât și noua sală de sport din 
Comlăuș. Vor fi amenajate parcarea cu 
13 locuri și accesul auto în suprafață de 
224.76 mp, se va lărgi trotuarului și acce-
sul pietonal și se va amenaja zona verde 
din fața școlii pe o suprafață de 74.56 mp
Parcarea de pe  str. Ghioceilor este si-

tuată în fața școlii primare și va deser-

vi școala și viitorul centru cultural „Casa 
Urbarială” aflat în restaurare. Parcarea va 
avea în final o suprafață de 381 mp si va 
asigura 26 locuri de parcare. Sunt prevă-
zute 13 locuri de parcare în fața școlii ge-
nerale și 13 locuri de parcare în fața Ca-
sei Urbariale. Se va realiza de asemenea 
lărgirea trotuarului și accesele de legătură 
între trotuar și parcare, amenajarea zonei 
verzi din fața școlii în suprafață de 233.1 
mp și plantarea a 21 de arbori. Vor fi mon-
tate un rastel de biciclete și două bănci de 
exterior. Pentru creșterea siguranței rutie-
re trecerea de pietoni în fața școlii gene-
rale va fi denivelată. 

Fântâna arteziană din parc a fost reparată
O veste care ar trebui să descurajeze actele de vandalism.Fântâna arteziană din par-

cul Katharina Ackermann a fost refăcută pe cheltuială proprie de către persoana care a 
vandalizat-o. Pe această cale, rugăm toți cetățenii din Sântana și Caporal Alexa să fo-
losească bunurile publice într-un mod responsabil.

Primăria Orașului Sântana

Noi lucrări ale gospodăriei 
orășenești

Societatea de gospodărire comunală aflată sub autoritatea Con-
siliului Local Sântana a realizat în luna septembrie  următoare-
le lucrări:
- Lucrări de reparații acoperiș grădiniță liceul Tehnologic “Ste-

fan Hell”, str. Unirii, nr. 3A. 
- Lucrări de reparații pavaj curte grădiniță liceul Tehnologic 

“Stefan Hell, str. Unirii, nr. 3A.
- Lucrări de betonat stație autobuz str. Rodnei.
- Lucrări de reparații acoperiș casă de stat str. Ghioceilor nr. 34. 
- Întreținere spații verzi în centrul orașului și în toate parcurile 

orașului inclusiv parcul din Caporal Alexa.
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În perioada septembrie 2020, re-
spectiv august 2023, Liceul Tehno-
logic ,,Stefan Hell’’ din Sântana 
în parteneriat cu școli din Turcia, 
Portugalia, Italia și Danemarca, 
implementează Proiectul Erasmus + 
K229 cu titlul ,,inteGREATing sto-
ries’’, KA2 Cooperation for Innova-
tion and Exchange of Good Practic-
es, Key Action 229 School Exchange 
Partnership, cu numărul de referință 
2020-1-DK01-K A229-075085, 
având un buget total de 127.932,00 
euro.

Integrarea socială a refugiaților, re-
spectiv a celor care locuiesc, lucrează 
și învață în alte țări decât cele de 
origine este un proces complex și 
gradual, cu profunde implicații ju-
ridice, economice, sociale și cul-
turale. Această integrare impune an-
umite cerințe și pentru societățile de 
primire. Refugiații/imigranții sunt 
adesea percepuți ca fiind vulnera-
bili, săraci, dependenți de benefi-
cii, o potențială amenințare socială 
și economică la adresa societății. 
Acest lucru afectează modul în care 
comunitățile locale îi primesc și face 
ca incluziunea lor socială în țara de 
primire să fie foarte dificilă. În acest 
moment, guvernele pot lua măsuri, 
pot pune în aplicare politici sau 
pot dezvolta programe de mentor-
at, dar vocea reală a refugiaților se 
face auzită pe stradă sau la școală. În 
cadrul acestui proces gradual, tinerii 
membri ai societății ar trebui să își 
asume roluri care să-i ajute pe noii 
veniți să se integreze în comunitate. 
Înainte de a fi expuși la multitudin-
ea de știri și de remarci părtinitoare 
ale mass-mediei este necesar ca tin-
erii să își formeze propria opinie, să 

aibă o perspectivă corectă asupra 
refugiaților și să se concentreze asu-
pra modului în care aceștia pot de-
veni membri ai comunității. 

În cadrul acestui proiect, în cali-
tate de tineri membri ai societăților 
care găzduiesc refugiați sau care au 
trăit  și studiat în alte țări pentru o 
perioadă, fiind ei înșiși percepuți ca 
imigranți, ne vom concentra pe as-
cultarea vocilor refugiaților, empa-
tie, reflectarea modului în care fiec-
are națiune își manifestă atitudinea 
față de refugiați. Aceste acțiuni se 
vor materializa prin scrierea, ilus-
trarea și proiectarea unei cărți de 
povești pentru copii

ca prim pas. Pentru a atinge acest 
obiectiv, vom integra mai multe dis-
cipline în procesul de proiectare 
și desfășurare a activităților, care 
vizează dezvoltarea competențelor 
de folosire a limbii engleze, a ce-
lor literar-artistice și de scriere 
atât în limba maternă, cât și într-
o limbă străină. Profesorii și elevii 
participanți la proiect se vor anga-
ja în multe activități semnificative 
pentru a atinge obiectivele proiect-
ului, cum ar fi realizarea de intervi-
uri cu colegii și adulții refugiați din 
școli sau din comunitate sau care au 
avut statutul de imigrant într-o țară 
străină pentru a decide tema cărților 
de povești pentru copii, vor par-
ticipa la seminarii oferite de către 
experții în domeniu, cum ar fi un 
autor de cărți pentru copii, ilustra-
tori profesioniști, bibliotecari și un 
biblioterapeut. Al doilea pas al proi-
ectului presupune colaborarea ele-
vilor din toate țările partenere cu o 
școală primară din Turcia pentru a 
vedea dacă cartea lor de povești are 

efectul așteptat asupra percepțiilor 
copiilor. Ei vor efectua un test pre-
liminar pentru a defini percepțiile 
copiilor asupra „conceptului de 
refugiați”. După organizarea sesi-
unilor de citire a poveștilor, se vor 
analiza datele colectate și se va reali-
za un poster academic internațional, 
unul din rezultatele finale ale proi-
ectului. 

Pe durata implementării acestui 
proiect educațional, vor avea loc 
cinci mobilități și întâlniri de luc-
ru în toate școlile din țările parte-
nere: Özel Çağdaş Okullari din Tur-
cia, Liceul Tehnologic ,,Stefan Hell” 
Sântana din România, Agrupamen-
to de Escolas Alberto Sampaio din 
Portugalia, ITCG Deffenu din Italia 
și Køge Business College din Dane-
marca. La mobilitățile din Turcia 
și Danemarca  participă câte două 
cadre didactice iar la cele din Româ-
nia, Italia și Portugalia câte șase 
elevi din fiecare școala parteneră, 
însoțiți de câte două cadre didac-
tice. În perioada 6 -10 septembrie 
2021 a avut loc prima întalnire de 
lucru din Turcia, la care au partic-
ipat prof. Căruntu Mircea, director 
al Liceului Tehnologic ,,Stefan Hell’’ 
Sântana și prof. Pătrăuță Ioana-Lu-
cia, prof de limba engleză și coordo-
nator de proiecte și programe edu-
cative la liceu, coordonator național 
al proiectului. În cadrul acestei 
întâlniri persoanele cheie din fiec-
are instituție parteneră au partici-
pat la seminarii informative ofer-
ite de experți, profesori universitari 
în ceea ce privește literatura pentru 
copii, metodele ce cercetare, modul 
de proiectare a unui poster academ-
ic, au fost stabilite responsabilitățile 
viitoare. De asemenea, participanții 
au fost familiarizați cu platforma 
eTwinning, comunitatea şcolilor din 
Europa, platforma care oferă per-
sonalului didactic (profesori, direc-
tori, bibliotecari etc.) ce activează 
în şcolile din ţările europene par-
ticipante un spațiu virtual de comu-
nicare, colaborare, demarare proi-
ecte şi schimb de informaţii, pe 
scurt, un spaţiu în care să simtă că 
fac parte din cea mai palpitantă co-
munitate educaţională din Euro-

pa.  eTwinning este parte integrantă 
a Erasmus+, Programul UE pentru 
Educație, Formare, Tineret și Sport.

În cadrul întâlnirii de lucru din 
România, care va avea loc în perioa-
da 6-10 decembrie 2021, grupu-
ri mixte de elevi din toate țările vor 
scrie poveștile bazate pe interviuri-
le realizate anterior în fiecare țară, 
utilizând astfel abilitățile de limba 
engleză la nivel înalt,  urmând ca în 
Portugalia, în perioada 2-6 mai 2022 
și Italia, în perioada 19-23 septemb-
rie 2022, să se realizeze desingul și 
ilustrările grafice ale acestor povești. 
În cadrul ultimei întâlniri de lucru 
din Danemarca, în perioada 8- 12 
mai 2023, se vor analiza rezulatele, 
se vor elebora posterele academice, 
vor avea loc seminarii, precum și 
discuții referitoare la activitățile de 
diseminare ale proiectului la nivel 
național și international.

Rezultatele acestui proiect Erasmus 
+ se împart în două categorii: rezul-
tate concrete, care includ utilizarea 
la nivel înalt a portalului de e-Twin-
ning, logo-ul proiectului, sloganul 
acestuia, pliante, blog, colțurile Eras-
mus+ din fiecare școală, interviuri, 
cartea de povești ilustrată pentru 
copii, poster academic, chestionare, 
seminarii oferite de experți, articole 
în presa națională și internațională, 
afișe etc. Rezultatele abstracte in-
clud schimbarea mentalității despre 
refugiați/imigranți, conștientizarea 
dificultăților cu care aceștia se 
confruntă, cooperarea și experiența 
internațională, toleranță ridicată 
față de diversitate.

  Coordonator național
 al proiectului, 

  Prof. Pătrăuță Ioana-Lucia, 
prof. limba engleză.

Material realizat cu sprijinul fi-
nanciar al Comisiei Europene. 
Conţinutul prezentului materi-
al reprezintă responsabilitatea 
exclusivă a autorilor, iar Agenţia 
Naţională şi Comisia Europeană 
nu sunt responsabile pentru mod-
ul în care va fi folosit conţinutul 
informaţiei.

InteGREATing stories la Sântana
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Noul an școlar a început 
în cele mai bune condiții

 Pe data de 13 septembrie a su-
nat din nou clopoţelul. Un nou an 
şcolar a început la liceul, școlile 
și grădinițele din orașul nostru. 
Clasele au prins din nou viață, vo-
cile elevilor răsunând iarăși în acest  
nou an școlar. 
Cei mai mici dintre elevi, plini 

de emoție și cu buchete de flori 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 predat spre pre-
gătire profesorilor. De acum încolo 
acești profesori vor fi al doilea pă-
rinte pentru fiecare dintre elevi. A 
început astfel un nou an școlar, cu 
noi generaţii de copii, cu unele cadre 

didactice noi, cu multe emoţii pent-
ru cei care păşesc pentru prima dată 
pragul şcolii şi cu multe întrebări în 
gând pentru cei care vor absolvi la 
finele anului şcolar clasa a VIII-a și a 
XII-a. Dar pentru toţi, cu siguranţă a 
început un nou an cu multe speranţe 
şi năzuinţe ce aşteaptă a fi împlinite. 

Doamnelor şi domnilor profesori,
Dragi părinţi şi elevi,

Am asistat la deschiderea unui nou 
an şcolar. 
A fost un moment emoţionant în ega-

lă măsură pentru fiecare dintre noi. 
Pentru toţi elevii este un moment 

din care, timp de un an şcolar, vor 
învăţa lucruri noi, vor studia şi apro-
funda, vor învăţa să fie oameni. Vor 
deveni mai înţelepţi, îşi vor îndrepta 
atenţia spre lucruri noi şi vor redes-
coperi cât de importantă este cartea. 
 Doamnelor şi domnilor profe-

sori, să nu uitaţi nici în acest nou 
an şcolar, menirea de a fi îndrumă-
torii acestor minunaţi copii şi tineri, 
de a desăvârşi actul de educaţie şi 
de a-l păstra la adevărata sa valoare 
şi strălucire. Pentru că actul de edu-

caţie este prin însăşi esenţa lui cel 
mai important pilon pentru viitoarea 
dezvoltare a elevilor, pentru viitorul 
lor profesional, pentru viitorul lor ca 
oameni.
Administraţia publică locală a fost 

şi este permanent alături de dumnea-
voastră, asigurându-vă şi pe viitor 
de tot sprijinul nostru în rezolvarea 
oricăror probleme care pot apărea. 
Vom sprijini toate instituţiile de în-
văţământ din Sântana, vom fi alături 
de elevi, de cadrele didactice pen-
tru ca împreună să avem un sistem 
de educaţie funcţional şi cu rezulta-
te foarte bune.
 Vă doresc un an nou şcolar cu îm-

pliniri, note bune şi mult succes în 
activităţile dumneavoastră!”

Primar Daniel Tomuța

Masurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 
de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 au fost 
realizate conform legislației.

Spațiile au fost igienizate și au fost dotate conform normelor specifice (dozatoare pentru dez-
infectante, prosoape de hartie, sapun lichid, s.a.m.d.) . 

Au fost stabilite traseele interioare și exterioare prin semnalizare corespunzătoare. De aseme-
nea, toaletele dispun de dezinfectant, săpun și prosoape de hârtie. 

Acoperirea cheltuielilor necesare s-a făcut din bugetul local. Au fost curățate sălile de clasă, 
curțile școlilor și a grădinițelor.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem parte de copii și profesori sănătoși și să ne bucurăm de 
prezența lor în școală!

Organizarea învățământului se va face în funcție de situația epidemiolo-
gică, de evoluțiile prezente și viitoare, în funcție de scenariul în care se află 
și se va afla comuna( galben, roșu etc).

Respectați regulile!
Sănătatea familiei trebuie 

să fie preocuparea fiecăruia!
Ne aflăm într-o situație fără prece-

dent, o reală criză sanitară, începută 
anul trecut, care din păcate continuă și 
anul acesta și care, pune în pericol viața 
tuturor.

Acest virus COVID extrem de conta-
gios a schimbat practic întreaga lume. 

S-a schimbat modul de viață și a apă-
rut pericolul îmbolnăvirii și în anumite 
cazuri al morții.

De aceea, după cum ați văzut și de la 
posturile TV sau din informările on-
line, cu toții trebuie să privim această 
situație în care ne aflăm cu mare serio-
zitate și responsabilitate !  

Nu este de glumă! Dovadă stau mili-
oanele de infectări din lume, zecile de 
mii de infectări din România, precum 
și cazurile de deces provocate de acest 

virus COVID-19.
Va rugăm să respectaţi in totalitate 

măsurile impuse de către autorităţile 
naţionale și mergeți la vaccinare.

Gândiţi-vă atât la voi, dar și la părinţii 
și bunicii voștri. În același timp viaţa 
trebuie să continue. 

Acest val 4 și noua tulpină COVID 
DELTA face să avcem și peste 5000 de 
îmbolnăviri pe zi în România. Secțiile 
ATI din țară sunt pline! 

Nu este de joacă !
Respectați măsurile sanitare!

MERGEȚI LA VACCINARE!
AVEM LA  SÂNTANA

UN CENTRU DE VACCINARE
 PUS LA PUCT !

Primăria Orașului Sântana

Stimați cetățeni,
  Datorită acestei pandemii ce exis-
tă la nivel mondial, oricând putem 
avea cazuri de persoane infectate 
cu virusul SARS Cov-2. 

  Pentru a limita răspândirea virusu-
lui, dar depinde de fiecare cetățean 
să ne protejăm și să-i protejăm pe 
cei dragi nouă. 
  Este esențial să purtați masca în 
mod corect în spațiile închise, în 
magazine și în instituțiile publice, 
pe stradă, să păstrăm distanța între 
noi și să ne spălăm sau să ne dezin-
fectăm foarte des pe mâini.

Primăria Orașului Sântana

Persoanele care doresc să se programeze pentru  administrarea 
vaccinului împotriva SARS-COV2 (Moderna) sunt rugate să apeleze 

la următorul număr de telefon 0767-047.067
Vaccinul va fi administrat în locația special amenajată 

de pe str. Unirii nr. 3, din Orașul Sântana
Primăria Orașului Sântana

ANUNȚ ANGAJARE
Societate cu profil producție tri-

cotaje angajează pentru unitatea 
de producție din Sntana muncito-
ri necalificați și calificați pentru 
mașini de tricotat .

Ce ne dorim?
- Disponibilitate pentru program de 

lucru in trei schimburi;
- Experiența nu este necesara, instru-

irea fiind asigurata la locul de munca;

Ce oferim.
- salar incadrare 2700 Lei,
- Tichete de masă ;
- Bonus de productivitate lunar.
- Spor de noapte
- spor ore suplimentare
- Contract pe perioadă nedeterminată;

Pentru detalii : 
la telefon: 0744 270940  

SC CONFECTOR IND SRL

Ambrozia după cum bine știm cu toți este o 
buruiană problemă pentru sănătatea umană. Iar 
proprietarii de terenuri sunt direct responsabili 
pentru combaterea acestei buruieni de pe tere-
nurile lor. 

Planta este cel mai des întâlnită pe terenurile 
necultivate, nisipoase sau slab lucrate, însă în 

zona de vest a tării aceasta s-a dezvoltat atât de 
tare încât este o buruiană frecvent întâlnită în 
cultura porumbului.

Acesta provoacă alergii și stări febrile puternice 
în perioada înfloririi, o plantă poate face până 
la 60.000 de semințe ce își pot menține puterea 
germinativă peste 20 de ani. În prezent, ambro-
zia este planta cea mai alergenica din Romania, 
polenul acesteia fiind sursa principală a rinitelor 
alergice și astmului.

  Primăria Orașului Sântana

Stârpiți
 ambrozia !
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„Cetatea Neamului ” la Țebea

“Avram Iancu, eroul moților, ero-
ul românilor de pretutindeni. Un 
nume pe care toți românii ar tre-
bui să-l poarte în sufletele și rugă-
ciunile lor. Avram Iancu reprezintă 
lupta românilor din Ardeal pen-
tru apărarea credinței, identității, 
tradițiilor și valorilor străvechi 
românești. Crăișorul a fost cu noi 
pe acest drum, l-am simțit alături 
de la inceput până la sfârșit. 

Am pornit pe drumul Iancului de 
la Vidra de Sus, locul nașterii ero-
ului, pe jos, până la locul de veci al 
acestuia la umbra gorunului ală-
turi de frații lui de luptă. A fost 
inițiativa unor oameni minunați 
care țin încă viu spiritul si aminti-
rea crăișorului. 

Am parcurs acest drum împre-
ună cu alți români din toată țara:  
Asociația Neamunit România, Liga 
Studenţilor - LS IAŞI, tineri din 
Țara Moților și Țara Zarandului, 
Marcel Serb - Vatra Românească.

Mulțumim pe această cale Aso-
ciatiei Sat Concept, Daniel Stanc 

pentru invitație și pentru inițiativa 
prin care am putut aduce împreu-
nă un omagiu marelui erou român 
Iancu Avram.

Trăiască duhul lui Iancu
Trăiască moţul între moţi
Câmpia Libertăţii spune

Că Avram Iancu suntem toţi “
 Asociația, Cetatea Neamului

Festival concurs ,,Busuioc purtat 
la joc”, ediţia a III-a 2021.

Primăria orașului Sântana, în cola-
borare cu Centrul cultural judeţean 
Arad,  au organizat duminică 19 sep-
tembrie, ediţia a III-a a Festivalu-
lui concurs ,,Busuioc purtat la joc”. 
La concurs, au participat concurenţi 
din Sântana, Arad, Timiș, Hunedoa-
ra și Bihor, reprezentanţi ai Şcolilor 
de artă.Acompaniamentul concuren-
ţilor a fost asigurat  de către orchestra 
condusă de Vasile Rus. Din juriu au 
făcut parte: Rodica Dobra, adminis-
trator al Primăriei orașului Sântana, 
Vasile Rus, Dr.Etnolog Rodica Colta 
și Profesor Elizabeta Rudei. În urma 
concursului, concurenţii au fost pre-
miaţi astfel: 

La categoria soliști instrumentiști 
Premiul special al juriului Flavius 

Danc- Hunedoara  
Menţiune, Sabău George –Bihor
Locul III, Adelin Neag-Sântana
Locul II, Robert Novac –Timiș
Locul I, Alex Lupu-Arad
La secţiunea soliști vocali, concure-

nţii au fost premiaţi astfel:
Menţiune, Anca Arina-Hunedoara
Locul III, Mădălina Hoza-Sântana
Locul II, Romina Suciu-Bihor
Locul I Alexandra Lazăr –Timiș
Trofeul, fiind câștigat de Eduard 

Motan-Arad 
În cadrul Festivalului, au participat 

ansamblurile folclorice ,,Bujorii Şo-
fronei”, ,,Şiriana”, ,,Florile Mureșului” 
și ,,Busuiocul”, din Sântana.Invitaţi 
în recital au fost îndrăgiţii interpreţi, 
Paula Pașca, Alexandru Pop Zărăn-
dean și Voichiţa Suba .Spectacolul a 
fost prezentat de Nicoleta Pavel.Or-
ganizatorii, mulţumesc tuturor par-
ticipanţilor pentru prezenţa la acest 
minunat eveniment!

Rozalia Mariana Pașca 
- inspector cultură 

Expoziție
 de împletituri

La a 30-a aniversare de la înființarea 
SC Romimplet SA în 1991, colecti-
vul de la Sântana și-a adus aportul 
prin muncă,  perseverență și creație 
la păstrarea tradiției artei de a îm-
pleti nuiele de răchită și alte mate-
riale, realizând produse deosebite. 
Ele au fost prezentate cu mult succes 
în acest an la Târgurile organizate  
în Arad :,,Ziua turismului aradean” 
;  ,,Produs în Arad” ; Marele Targ 
,,Agromalin”; Târgul de ,,Miere 
și Lavanda” și  ,,Zilele recoltei”.                        
Ne-am remarcat în special prin 
originalitatea produselor prezen-
tate ,  prin realizarea în majori-
tate a produselor unicat, prin mar-

ea diversitate a acestora. Aproape 
că nu există stand în care impletitu-
rile să nu-și poată gasi locul într-o 
ambianță  plăcută cu celălalte pro-
duse prezentate, dând în acest fel un 
aspect deosebit de placut. Am reușit 
să scoatem în evidență perseverența, 
ambiția, talentul și măiestria împle-
titurilor  prin realizarea coșurilor 
de prezentare pentru flori  și prin 
mobilier impletit  cum ar fi: fotolii,  
mese ,etajere,  coș bar , lampadare, 
coșuri pentru animale  (câini  , pis-

ici); gărdulețe, coșuri gospodărești, 
tavițe și alte produse pentru pati-
serie, sticle și damigene împletite , 
decorațiuni pentru  terase și grădini.                  
Privirea vizitatorilor a fost atrasă 
în mod deosebit de marea statuetă  
împletită ,simbol al bucuriei omului 
la obținerea roadelor toamnei rezul-
tat al muncii în agricultură, realizată 
cu multă măiestrie de Şerban Vic-
toria din Sântana cu aportul și în-
curajarea colegilor de munca. .N-
au trecut neobservate nici fântâna 

și bicicleta împletite care neputând  
fi cumpărate....au constituit cadrul 
plăcut pentru, poze.  Din păcate 
pentru realizarea acestor unicate 
este multă muncă care nu întotdeau-
na  poate fi apreciată  la adevarata ei 
valoare, acesta fiind și motivul pen-
tru care tinerii nu se îndreaptă  spre 
acest meșteșug iar numai pasiunea 
nu-i suficientă.  Prin aceste târguri 
s-a reușit promovarea produselor 
iar vizitatorii vor ști unde vor putea 
alături de noi să-și realizeze un lu-
cru deosebit, unicat și mult dorit a 
cărui  viabilitate este de zeci de ani. 
Mulțumim tuturor celor care ne-
au ajutat să existăm, să transmitem 
mai departe acest meșteșug, mai ales 
în momente grele și nu în ultimul 
rând  dorim să mulțumim Primăriei 
Orașului Sântana.  

 Romimplet  Sântana 



CMYK
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„Floricele din Sântana”

Concursul are ca scop, decoperirea 
tinerelor talente locale. În cadrul spec-
tacolului au participat atât foști laureați 
ai concursului cât și concureții,  ne-au 
încântat cu dans și voie bună Ansam-
blul Folcloric Busuiocul din Sântana, 
copiii trupei de dans modern New 
Star Kids Crew și New Star Crew ai 
Clubului Sportiv Unirea Sântana.

Invitați speciali:  Formația Select 
împreună cu interpreta Andreea 
Vand și Formația Paul Pașca împre-
ună  cu interpreții Călin Orădan și 
Mihaela Boda. 

Rozalia Mariana Pașca 
- inspector cultură 

„Sântana pe biciclete” - un evniment sportiv dar și recreativ

Sâmbătă, 18.09.2021, a avut loc eveni-
mentul „Sântana pe biciclete”. 

Acțiunea a fost organizat de Primă-
ria Orașului Sântana împreună cu Clu-
bul Sportiv Unirea Sântana, la inițiativa 
domnului primar Daniel Sorin Tomuța, 
a domnului viceprimar Musca Ioan Di-
norel și a inspectorului Clubul Sportiv, 
Angela Giurgiu.  

Protagoniștii principali ai evenimen-
tului au fost mici sportivi din Sântana. 
Înainte de a pedala pe pistele de bici-
clete din Sântana, îndreptându-se spre 
Caporal Alexa, cei mici s-au bucurat de 
o competiție sportivă organizată de că-
tre domnul profesor, Puia Silviu Cătă-
lin.  

După premierea tuturor participan-

ților din cadrul competiției sportive, 
atât copiii cât și adulții au pedalat spre 
Caporal Alexa și s-au întors la Sântana, 
punctul final de oprire fiind parcul Ka-
tharina Ackermann, unde copii au fost 
întâmpinați cu o tombolă și cu un spațiu 
special amenajat unde puteau să se joace 
șotron sau chiar să facă desene pe asfalt.

 Ziua s-a încheiat cu un flash mob ofe-
rit de către instructorul de dans, Rusu 
Cătălin Marius, impreună cu copiii de 
la trupele de dans „New Star Crew” și 
„New Star Kids Crew”, fiind urmați de 
un moment de dans popular oferit de 
Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din 
Sântana sub îndrumarea doamnei Ro-
zalia Pașca. 

Primăria Orașului Sântana
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Căsătoriile lunii AUGUST 2021
D O R O Ț  D A N I E L  ș i  I O A N O V I C I  M A R I A N A - S T E L A

K A L M A R  T I B E R I U - L U D O V I C  ș i  C O LO M PA R  M A R I A N A
C I U R A R  A L E X A N D R U - S A M U E L  ș i  D O R O Ț  D A N I E L- A D E L A

I L I C A  D U M I T R U - C O R N E L  ș i  V I N T E R  M I H A E L A
D O R O Ț  F LO R I N  –  C R I S T I A N  ș i  I O A N O V I C I  R A H E L A

M A R I A N  M I R C E A - D A N I E L  ș i  M AT E I  R A M O N A - A L I N A 
H U R E Z A N U  A N D R E I - M A R I A N  ș i  B O N C H I Ș  R O X A N A - I OA N A

C R I S T E A  N I C O L A E - S O R I N   ș i   I O S I F  D A C I A N A - E L I A N A
M I H E Ț  O V I D I U - I O A N   ș i   M A R T I N  I O A N A - L AV I N I A

B E T Y E  V L A D - V A S I L E   ș i  P Î R LO G  M A R C E L A  S I M O N A
I V A Ș C U  I U L I A N  A R D E L E A N  ș i  E L E N A - L U M I N I ȚA

BORTEȘ CLAUDIU-GHEORGHE  și NGUEN ELZHANA-DAVIDOVA
B E R A R  P E T R U - A D R I A N  ș i  C U Z M A N  A M A L I A - F E L I C I A 

Luna precedentă au fost oficiate 
la Primăria Orașului Sântana 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

CRIȘAN ECATERINA
TĂMAȘ FLOAREA

BUBURUZAN SIMION
PALCU PAVEL
ȚICA ELENA

FARCAȘ MIHAI 
TIMIȘ MARIA
NADIU ELENA

BAUER CAROL
PAVEL MARIA

EMENETH ECATERINA
PINTILIE OLIMPIA 

COMEMORĂRI

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

Primar, Daniel Tomuța

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  S â n t a n a

Consiliul local al Orașului Sântana s-a 
întrunit în ședință ordinară în data de 
26.08.2021, având pe ordinea de zi urmă-
toarele:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea 
și aprobarea organigramei și statutului de 
personal al aparatului de specialitate pen-
tru anul 2021 – inițiator Tomuța Daniel So-
rin- comisia 1 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea 
și aprobarea organigramei și statutului de 
personal al aparatului de specialitate pen-
tru anul 2021 – inițiator Tomuța Daniel So-
rin- comisia 1 

3. Proiect de hotărâre privind acorda-
rea unui mandat special reprezentantului 
Orașului Sântana în Adunarea Generală 
a Asociaților pentru modificarea actu-
lui constitutiv și a statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad – inițiator Tomuța Daniel So-
rin – comisia 1

4. Proiect de hotărâre privind acorda-
rea unui mandat special reprezentantului 
Orașului Sântana în Adunarea Generală 
a Asociaților pentru modificarea actu-
lui constitutiv și a statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport 
Public Arad în vederea aprobării modi-
ficării contractului de delegare a gestiu-
nii serviciului de transport public local 
nr.750/03.12.2019-Act adițional la contrac-
tul nr. 704/02.12.2019  – inițiator Tomuța 
Daniel Sorin – comisia 1

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea 
regulamentului de organizare și functiona-
re al Primăriei Orașului Sântana- inițiator 
Tomuța Daniel Sorin- comisa 3

6. Proiect de hotârâre privind aprobarea 
măsurilor administrative de circulație în 
orașul Sântana- inițiatori Honiges Claudius 
Georgian, Blîndu Diana-Cornelia, Miclăuș 
Ioan, Geoldeș Ioan-Veniamin- comisa 1

7. Proiect de hotărâre privind încheierea 
unei convenții de colaborare între Uniunea 
Adam Muller Guttenbrunn ”Căminul de 
bătrâni Altenheim Sanktanna” și consiliul 

local al orașului Sântana- inițiator Tomuța 
Daniel Sorin- comisia 2

8. Proiect de hotârâre privind actualiza-
rea cofinanţării la cheltuielile eligibile și 
neeligibile ale  obiectivului de investiții 
“Reabilitarea, modernizarea și eficientiza-
rea sistemului de iluminat public în orașul 
Sântana- lot 1” - inițiator Tomuța Daniel 
Sorin- comisia 1

9. Proiect de hotârâre privind apobarea 
documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare parcare 
str. Ghioceilor nr.29-31 oraș Sântana”- ini-
tiator Tomuța Daniel Sorin- comisia 1

10. Proiect de hotârâre privind apobarea 
documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare parcare 
str. T. Vladimirescu nr. 25 oraș Sântana” - 
initiator Tomuța Daniel Sorin- comisia 1

11. Proiect de hotărâre privind modi-
ficarea hotărârii nr. 181 din 20.11.2018 
privind asigurarea unei bune gospodă-
riri a localității, respectarea normelor de 
protecția mediului, crearea unui cadru 
normal de ordine și liniște publică

12. Proiect de hotărâre privind modifica-
rea și aprobarea organigramei și statului de 
personal al aparatului de specialitate pen-
tru anul 2021

13. Proiect de hotărâre privind darea 
acordului prealabil privind înființarea unui 
centru de permanență în orașul Sântana, 
str. Muncii, nr. 53

14. Proiect de hotârâre privind rectifica-
rea bugetului local al orașului Sântana pen-
tru anul 2021

15. Solicitare privind revocarea/anula-
rea hotărârii nr. 99/24.06.2021 emisă de 
consiliul local al orașului Sântana privind 
rezilierea contractului de concesiune nr. 
5528 din 16.05.2016 pentru nerespectarea 
condițiilor contractuale, prin depunerea 
plângerii prealabile de către I MED CRAB 
INTERNATIONALSRL

16. Diverse

   În atenția
 familiilor  

care în acest an 
își serbează 

aniversarea a
 50 de ani 

de  căsătorie  
 În data de 01.10.2021, înce-

pând cu ora 10:00, primarul 
Orașului Sântana, domnul 
Daniel – Sorin Tomuța, se va 
deplasa la domiciliul acestora 
pentru a le oferii premiul în 
valoarea de 500 de lei.

  Direcția de Asistență 
Socială Sântana

50 de ani
 de căsătorie

Modernizare linie 
de înaltă tensiune

la Sântana

Investiție de peste un milion de euro, 
tranversează prin Caporal Alexa și Sântana.
 Este vorba despre linia subterană de medie 
tensiune care pornește din Pâncota, străbate 
Caporal Alexa și Sântana și se oprește la 
firma HAI. 
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Ș t i a ț i  c ă . . .
La Sântana s-a născut una din-

tre personalitățile emblemati-
ce, dacă nu chiar legendare, ale 
României comuniste - agricul-
torul Gheorghe Goina. 

Președinte al gospodăriei agricole 
„Viața Nouă”, înființată în anul 1950, 
a reușit ceea ce nimeni altul, în Româ-
nia, nu mai făcuse înaintea sa: a in-
trodus „acordul individual” și plata 
diferențiată în funcție de rezultat, în 
agricultură și a reușit astfel să trans-
forme o cooperativă într-o bijuterie, 
o „fabrică de randament”, unde la vaci 
se intra cu halat alb. Pentru țărani s-a 
construit o casă de vacanță la munte, 
în stațiunea Moneasa. Iar Sântana se 
dezvolta într-un ritm unic în Româ-
nia, cu 500 de case noi, în construcție 
în anul 1960! Gheorghe Goina a fost 
un model, chiar dacă a purtat am-
prenta politică a vremurilor în care a 
trăit – și un model de conduită, dar 
și unul de reușită. Gheorghe Goina, 
un comunist cu metode capitaliste, 
a fost o dovadă a faptului că oameni 
de excepție se nasc în orice condiții și 
reușesc să iasă la suprafață...

Într-un amplu reportaj început pe 
pagina 1, ziarul Scînteia (13 mar-
tie 1960, Anul 29, nr. 4781) schița 
portretul lui Goina, într-un reportaj 
semnat de Eugen Mandric. Gazeta-
rul pornește de la invitația la un bal 
organizat la 1 martie, la Sântana, de 
membrii gospodăriei agricole „Viața 
Nouă”, cu ocazia împlinirii a 10 ani de 
la înființarea gospodăriei. Articolul 
nu este doar o radiografie a petrece-
rii (la care jurnalistul nici nu a ajuns), 
ci oferă detalii interesante despre viața 
lui Gheorghe Goina și a gospodăriei 
agricole pe care o conducea. Este și 
o imagine a forței Sântanei în anul 
1960, satul unde cinematograful rula 
trei filme pe săptămână și unde briga-
da artistică a reușit să se claseze pe 
primul loc în țară...

Spicuiesc din reportaj, sub rezerva 
că, atât cât a fost posibil, am încercat 
să păstrez și să redau spiritul Sânta-
nei din epoca respectivă și nu a presei 
tributare stilului propagandist.

„(...) Am în faţă invitaţia, tipărită pe 
hârtie velină. Rezultă din ea că petre-
cerea a fost prilejuită de a 10-a aniver-
sare a înfiinţării gospodăriei agricole 
colective „Viaţă Nouă” din Sîntana, 

raionul Criş.
Acum, poate că dumneavoastră, dra-

gi cititori, vă veţi întreba ce vă tot bat 
capul cu balul. Recunosc şi eu, un bal 
nu e cine ştie ce aspect esenţial al vieţii 
unei gospodării. Dar daţi-mi totuşi 
voie să vă amintesc că nu e mult de 
cînd toţi aceşti colectivişti - îngrijito-
ri de vaci şi porci, stupari, grădinari, 
vizitii, şoferi, ţărani pur şi simplu - 
purtau opinci, se îmbrăcau în flen-
duri şi treceau prin viaţă întunecaţi, 
analfabeţi, prost hrăniţi, lată de ce mă 
emoţionează sincer şi cravatele lor - 
nu toate foarte bine asortate — şi ro-
chiile nevestelor lor - nu toate foarte 
bine cusute - şi invitaţia lor tipărită pe 
hîrtie velină.

E, in centrul Sîntanei, o construcţie 
nouă, datând din 1956: magazia de 
cereale a qospodăriei, cu o capacitate 
de sute de tone, în care încărcarea şi 
descărcarea sunt mecanizate. M-am 
urcat în acest siloz modern, aproape 
la fel de înalt cit o clopotniţă, în care 
grînele sunt purtate pe benzi rulante 
şi, de la această înălţime, am privit cu 
poftă casele noi. În Sântana sunt 550 
de case noi. Se construieşte mai mult 
decît un sat, se construieşte o nouă 
civilizaţie.

Goina Gheorghe e unul din pion-
ierii ei, ai acestei civilizaţii sociali-
ste. În 1950, el şi încă 34 de familii, au 
unit la un loc 296 hectare; la 1 mar-
tie, anul acesta, au petrecut împreună 
mulţi dintre membrii celor 846 fami-
lii, stăpîne a 2.148 hectare.

Interesant ce soartă i se pregătise lui 
Goina pe timpuri. Fecior al unui ţăran 
sărac lipit, lui Goina îi mersese totuşi 
faima prin sat că are minte ageră. Un 
oarecare boier lacob s-a gîndit să-şi 
facă pomană cu el şi l-a trimis pentru 
cîteva luni, pe cheltuiala lui, a boieru-
lui, la o şcoală de cîntăreţi de biserică. 
Se mai putea plînge omul de noroc ? 
După ce-i jefuise munca de-o viaţă lui 
taică-său, iacă s-a gîndit boierul şi la 
fecior : să scoată din el ţîrcovnic şi să-l 
puie toată viaţa să-i pupe mîna pen-
tru coliva şi colacii către care i-a de-
schis drum. 

Numai că fericitul cîntăreţ n-a ap-
ucat să-şi ia locul în strană. A venit 
războiul.

Rănit la Debreţin, pe frontul antihit-
lerist, Goina se întoarce acasă cu toate 
cîntările de slavă uitate. Trebuia să-şi 
hrănească plozii. Voia să trăiască alt-
fel. Şi sergentul, care-l pierduse în 
tranşee pe ţîrcovnic, începe noul fel 

de viaţă, plătindu-şi datoria către boi-
er: cu mina lui a bătut pe pământurile 
lui lacob ţăruşii reformei agrare. Nu 
era născut să fie slugă.

Şi a început să trăiască din plin, cu 
un fel de îndîrjire mînioasă. Dar mai 
ales sperînd, pentru întiia oară în viaţa 
lui, sperînd să scape de mizerie, de în-
tuneric, de tot ce era strîmb alcătuit. 
Cînd cele 35 de familii s-au unit în 
gospodăria colectivă, cursul vieţii lui 
Goina a luat o întorsătură neaşteptată. 
Ţăranul care se zbătuse doar pentru 
el, singuratic şi lipsit de orizont, acum, 
cînd începuse lupta pentru bunăstarea 
tuturor, pentru o viaţă mai bună a un-
ora ce-i fuseseră ca şi străini pină nu 
demult, s-a descoperit pe sine însuşi : 
a înţeles că e puternic, că are nesecate 
izvoare de energie, că are idei, forţă, 
iniţiativă. 

Goina are o vorbă, pe care o repetă 
cu plăcere în pragul sărbătoririi a 10 
ani ai gospodăriei : „Toate-s bune 
când se coc, în afară de castraveţi, da’ 
şi ăia-s buni de sămînţă”. Începuturi-
le gospodăriei au fost aspre. Neîncre-
derea unora, ezitările altora, indiscip-
lina, simţul de mic proprietar, toate la 
un loc şi pe deasupra duşmănia celor 
care trăiseră din munca altora, le-au 
făcut multe zile negre şi multe nopţi 
albe celor 35.

Au trecut insă ani şi lucrurile s-au copt. 
Gospodăria colectivă „Viaţa Nouă” e de 
mai multe ori milionară. Fondul ei de 
bază a crescut la peste 8.500.000 lei. Ea 
a vîndut statului în anul trecut 41 va-
goane grîu, 24 vagoane porumb boabe, 
peste 900 vagoane sfeclă de zahăr, 20 
vagoane lapte, sute de tone carne. În 
mijlocul satului, având ceva din masi-
vitatea silozurilor din porturi, magazia 
automatizată domină 550 de case noi. 
Cinematograful rulează trei filme pe 
săptămînă. Bărbaţii vin la bal în haine 
negre. Ogoarele nu se mai cheamă „la 
nuci“, „la movilă”, „la fîntîna lui Pascu”. 
Sunt „sola numărul 1”, „sola nr. 2“, „sola 
nr 7”. Colectiviştii, au angajat doi ingin-
eri şi s-au apucat de agrotehnică. Pe 40 
de hectare experimentale ei au recoltat 
câte un vagon porumb ştiuleţi la hectar. 
Pe alte 609 câte 6100 kg. la hectar. Me-
dia de grîu, 2400 kg. la hectar.

Pămîntul însuşi şi-a schimbat faţa. 
Lucrat cîţiva ani în şir ştiinţific, 
îngrăşat, repartizat meticulos pent-
ru culturi după calităţile fiecărei sole, 
produce cît nu s-a mai văzut prin 
partea locului. Toate-s bune cînd se 
coc!

Goina şi tovarăşii lui continuă să 
inoveze. Au fost printre primii din 
ţară care au introdus acordul individ-
ual. Anul acesta vor să experiment-
eze cu brigăzile lor complexe plata 
diferenţiată după producţia fiecăruia. 
Goina Gheorghe, un ţăran intr-a cărui 
bibliotecă găseşti tratate ştiinţifice 
lângă romane contemporane şi colecţii 
de reviste economice, năzuieşte spre 
o agricultură în care procesul de 
producţie să semene cît mai mult, ca 
orga¬nizare, cu industria. Şi nu, Goi-
na nu-i un visător, ci un „practician”, 
cum se autointitulează el fără vanitate. 
Un practician membru ai comisiei fi-
nanciare a Marii Adunări Naţionale, 
un ţăran care dezbate legile ţării ca 
deputat (...).

Şi cînd mă gîndesc la Goina, — 
creatorul, nu înţeleg în primul rînd 
gospodăria propriu-zisă, cu toate gra-
jdurile ei în care se intră în halat alb, 
şi cu solele ei armonios împărţite. Mă 
gîndesc mai ales la noul fel de viaţă 
care s-a născut in Sîntana, mă gîndesc 
la noile necesităţi care au apărut acolo.

Aţi auzit probabil de Moneasa, o 
pitorească staţiune balneară, în Apuse-
ni. Ei bine, cei din Sîntana, văcarii, 
porcarii, grăjdarii, ţăranii flenduriţi 
de altă dată, au ţinut neapărat să aibă 
propria lor vilă acolo. Şi iată-i propri-
etarii unei vile cu 75 de paturi, la care 
se duc pe serii vîrstnici şi tineri. Pur şi 
simplu ţărani în vilegiatură.

Ploscaru Alexandru şi Ploscaru Ele-
na sunt o pereche tînără. l-am cunos-
cut împreună, Ia repetiţiile brigăzii 
artistice, prima pe ţară la ultimul con-
curs, discutînd aprins amănunte de 
regie şi textul propus de responsabil-
ul colţului roşu. Ţărani ciorovăindu-
se pe amănunte de regie...

E ceva şi din membrul de partid Goi-
na Gheorghe în toate acestea, ceva din 
îndîrjirea, speranţele, ideile şi munca 
lui (...)”.

Andrei Ando

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii orașului trebuie să 
ia în considerare câteva activități de 
sezon:

- curățenia șanțurilor, decolmatarea, 
trebuie să fie privită cu seriozitate de 
către fiecare 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 verificarea sobelor și a 
hornurilor, acțiune ce trebuie făcută 
de fiecare proprietar de casă (imobil) 
din comună, pentru că ne apropiem 
de sezonul rece și trebuie avut grijă 
pentru prevenirea incendiilor ce pot 
apărea din neglijența verificării siste-

melor de încălzire pe care le folosește 
fiecare 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 fie aprinse și lăsate să fume-
ge înecând în fum orașul. 

Tot un obicei al acestei perioade este 
și apariția focurilor pe miriști.

Toate aceste activități trebuie privite 
cu seriozitate și responsabitate, exis-
tă o legislație clară în acest domeniu, 
care prevede realizarea unor focuri 
doar în anumite condiții, după anu-
mite aprobări prealabile și în cadrul 
unei supravegheri autorizate.

Facem un apel la bun simt și respon-
sabilitate din partea celor ce întreprind 
astfel de activități, pentru respectarea 
normativelor legale în vigoare .

Primăria Orașului Sântana

Atenție la preocupările de toamnă
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 Început nou  de sezon 
competițional 2021-2022  pen-
tru echipa CS Unirea Sântana , 
un sezon care  sperăm să ne edu-
căm rezultate mai bune  atât pen-
tru echipa de seniori a clubului cât 
și pentru echipele de juniori angre-
nate în campionatele organizate de 
Asociația Județeană de Fotbal Arad

Clubul nostru a început sezo-
nul 2021-2022 cu o echipă de 
seniori,o echipa de juniori mari 
,,A1,, o echipă de juniori ,,D,, și o 
echipă de juniori ,,E,, în formare 
în acest sezon fiind și grupele de  
juniori ,,F1,, si ,,F2,,

Față de sezonul trecut echipa de 
seniori  încă de la începutul pre-
gătirii își desfășoara activitatea 
cu puține schimbări față de  sezo-
nul precedent. O prima schimba-
re  ar fi despărțirea de antrenorul 
principal al echipei domnul pro-
fesor Mihai Roșca, o despărțire 
amiabilă realizată datorită fap-
tului că domnul profesor a fost 
foarte ocupat și cu grupele de co-
pii ale clubului Atletico Arad.

 În locul dânsului conduce-
rea executivă  a  CS  Unirea Sân-
tana la cooptat pe domnul pro-
fesor Radu George,  un antrenor 
profesionist, un antrenor cu ve-
chime în meserie, care împre-
ună cu lotul de jucători , staful 
tehnic și administrativ sperăm să 
își îndeplinească obiectivul pro-
pus și anume clasarea în playoff 
la sfârșitul sezonului regulat și o 
clasare cât mai sus în playoff.

Ca și noutăți în cadrul lotului ar 
fi despărțirea de juniorii Ardelean 
Randu  și Vincze Denis , iar la ve-
niri ar fi  transferul jucătorilor  De-
nis Mureșan de la  ACS  ACB Ineu, 
Ionuț  Ianc  venit de la echipă de 
liga a 3-a CSM Deva. La capitolul 
juniori care se pregătesc cu prima 
echipă ar fi cooptarea în lotul lăr-
git al juniorilor din propria pepi-
nieră  Nicula Dănuț, Pașca Mario, 
Ciontea Robert alături de mai ve-
chii Bătrân Alexandru,Kozma  Ga-
briel și Micici  Ionuț.

  Astfel lotul echipei noastre de 
seniori se compune din 16 seni-
ori și șase juniori  cu precizarea 
că jucătorii Stanciu Vlăduț și Caba 
Raul sunt în recuperare după ac-
cidentările din campionatul tre-
cut. Astfel lotul este alcătuit din: 
Csurka Edward  și Mureșan De-
nis- portari, Savin Antonio  Pașca 
Mario ,Politic Cristian ,Cernat An-
drei, Paven Adrian ,Peia  Andrei, 
Bodea Dinu, Martin Cătălin, Marc 

Daniel, Berar Sorin, Popa Claudiu, 
Toader Teodor, Olteanu Roberto, 
Ianc Ionuț, Stanciu Vlăduț, Caba 
Raul, Bătrân Alexandru,Cozma  
Gabriel,Micici  Ionuț,, Nicula 
Dănuț.

Din fericire sezonul competițio-
nal 2021-2022  a început și pen-
tru echipele de juniori ale clu-
bului nostru. Echipa de Juniori 
mari,,A1,, a trecut și ia prin trans-
formări și schimbări atât la nivel 
de bancă tehnică cât și la nivel 
de  lot. La nivel de bancă tehni-
că a fost cooptat domnul antre-
nor Drida Adrian  fost jucător al 
clubului nostru dar și al clubului 
fanion al județul Arad, UTA. Aces-
ta a preluat grupa de juniori mari 
având în componență următo-
rul lot de jucători: Bătrân Alexan-
dru, Cozma Gabriel,Micici  Ionuț, 
Nicula Dănuț, Pașca Mario, Budiu 
Sergiu, Buș Andrei, Ciontea Ro-
bert, Giurgiu Laurențiu, Lucuța 
Ionuț, Palcu Raul, Popa Constan-
tin, Popa Paul, Rațiu Paul, Sabou  
Alexandru, Vanea Sergiu, Bobu 
Ruben, Neag Darius.

  La nivelul grupe de Juniori ,,D,,  
au intervenit schimbări la nive-
lul  băncii tehnice prin aducerea 
domnului profesor Bodea Clau-
diu care a preluat lotul de jucători 
de la domnul Vlăduț Stanciu. Lo-
tul echipei de Juniori,,D,,  este un 
lot de perspectivă,  cuprinzând un 
număr de 17 jucători legitimați, 
dar si la această grupă de juniori 
selecția continuă în vederea des-
coperirii de noi jucători posibili a fi 
legitimați alături de cei existenți.

 Cea mai mică grupă din cen-
trul nostru de copii și juniori, cu 
competiție la nivel de Asociație 
Județeană de Fotbal, este grupa 

de Juniori,,E,, antrenor  Rober-
to Olteanu. Această grupă este 
bineînțeles  într-o selecție con-
tinuă, având până în acest mo-
ment  un număr de 19 jucători 
legitimații.

 De asemenea începând cu 
acest sezon clubul nostru organi-
zează selectii  pentru constituirea 
grupelor de copii născuți 2013-
2016 ,selecții care se fac în zile-
le de luni ,miercuri și vineri a fie-
cărei săptămâni începând cu ora 
15.45 pe terenul sintetic de pe 
strada Dunării.Antrenorul aces-
tor grupe este  domnul Vlăduț 
Stanciu.

 Ca o precizare în acest se-
zon  datorită reconstrucției bazei 
noastre sportive din Sântana și 
datorită bunei colaborări cu pri-
măria localității Olari, atât echi-
pa de seniori cât și echipele de 
juniori își desfășoară meciurile 
de pe teren propriu în cadrul ba-
zei sportive de la Olari. Pe această 
cale  le mulțumim  tuturor celor 
implicați din cadrul autorităților 
locale  Olari.

 Sperăm ca acest sezon să fie un 
sezon în primul rând,, complet,, în 
care să putem se desfășurăm toate 
competițiile în care echipele noas-
tre sunt angrenate, și să ne atin-
gem toate obiectivele pe care ni le 
am propus la toate categoriile de 
vârstă.

Nu în ultimul rând mulțumim 
Primăriei Orașului Sântana, 
părinților sportivilor implicați, co-
laboratorilor  și tuturor celor care 
fac posibile  desfășurarea tutu-
ror activităților din cadrul clubu-
lui sportiv Unirea Sântana secția 
fotbal.

Hojda Vasile 
 director sporti

CS Unirea Sântana

Judoka de la
 CS UNIREA SÂNTANA, 

au dovedit incă odată 
că sloganul:

„CHIAR ȘI ATUNCI
 CÂND NU MAI POT, 

TOT MAI POT UN PIC” 
 îi reprezintă !

Au dovedit asta prin munca și devotamen-
tul lor, când după 5 zile de pregătire în Sta-
giu de la Mangalia ( care nu a fost deloc ușor) 
fiind urmat de ziua de Sâmbătă în  care s-au 
trezit la ora 4 dimineața și-au pornit spre 
București pentru a participa la Competiția 
„CUPA BUCUREȘTIULUI „ care s-a desfășurat 
pe parcursul a 15 ore, ( deci pentru ei ziua de 
Sâmbătă  a avut 19 ore) ei dragii noștri judo-
ka, de la mic la mare au reușit să urce toți pe 
podium ,aducând din nou cinste atât clubului 
cât si orașului Sântana, prin frumoasa lor pre-
zentare și la acest concurs unde 14 sportivi au 
obținut un număr impresionant de medalii:

-6 AUR ; - 2 ARGINT; - 7 Bronz;
Mentionez că pentru unii dintre ei, acest 

concurs, a fost:
DEBUTUL LA COMPETIȚII SPORTIVE, iar fap-

tul că toți au urcat pe podium, i-a impresio-
nat și motivat și mai mult să practice acest 
sport, lucru care s-a văzut la antrenamente-
le de după această competiție, unde s-au pre-
zentat cu și mai mult entuziasm. 

Pentru acest frumos rezultat, le spun încă 
odată:

Bravoooooo copii, sunteți minunați, res-
pect si admirație pentru toate acestea le 
transmit atât lor cât și antrenorului Sebasti-

an Rus „vinovatul principal  pentru rezultatele 
obținute. Toate aceste realizări nu ar fi posibi-
le fără munca și devotamentul lor, dar nici fără 
susținerea, d-lui primar Daniel Sorin Tomuța, 
a Consiliului Local oraș Sântana și în același 
timp a părinților si a voastră, a celor de aca-
să, care ați fost în permanență cu sufletul ală-
turi de noi !

Nu aș putea incheia fără a vă transmite mii 
de  mulțumiri pentru susținerea voastră, fără 
de care, noi nu am fi ajuns aici ,dar totoda-
tă doresc să le transmit și părinților următo-
rul mesaj:

TRIMITEȚI COPIII LA SPORT !!!
Pentru informații despre inscrerea copiilor la 

oricare dintre cele 6 secții  ale Clubului Spor-
tiv „CS UNIREA SÂNTANA „ vă pun la dispoziție 
numărul meu de telefon: 0745 304 309, in-
spector Club sportiv și președinte secția Judo,  
Angela Giurgiu.

Angela Giurgiu – inspector 
club sportiv Unirea Sântana

Secția JUDO
Secția
 fotbal

Săpăturile arheologice continuă
Continuă săpăturile arheologice de la Ceta-

tea de pământ. Acest important obiectiv is-
toric se află chiar lânga orasul nostru și ar-
heologii se straduiesc să scoata la lumină 
toate relicvele istorice. Vă reamintim că Ce-
tatea Veche, așa cum a fost denumită de că-
tre arheologi, este considerată ca fiind mai 
mare decât celebra Troia, fiind ridicată în 
epoca bronzului și ocupând aproximativ 90 
de hectare.

La săpături participă o echipa de arheo-
logi români și germani la care s-au alăturat 
stundenți ai faculăților din Cluj Napoca și din 
Germania. 

Primăria Orașului Sântana


