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L Fiecare locuinţă din Sânnicolau-Mare 
trebuie sa primească “Monitorul Consiliului 

Local Sânnicolau-Mare“. 
În cazul în care ziarul nu ajunge la 

dumneavoastră vă rugăm să ne contactaţi.

Tipar executat de tipografia 

Verossim 
Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29  

 Tel. 0744642463

Reclame10

Consiliului  Local  S ânnicolau-Mare
nitorulM POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ

Implementarea Legii nr. 
15/2016 pentru prevenirea 
și combaterea consumului 

produselor din tutun

APRILIE 2016  Anul VIII Nr.102 Coordonator: primar Dănuț Groza  Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

 Investițiile Primăriei pentru copiii orașului 3
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MAGAZINUL  B&D Sport
situat pe strada 

Republicii Nr. 40 (lângă 
podul mare) vă oferă o 

gamă largă de biciclete 
pentru toate vârstele.

MIȘCARE=SĂNĂTATE
Vă așteptăm cu drag! 

• ora 1600 - la fel ca în anii anteriori, toți copiii sunt așteptați în fața 
Primăriei unde vor avea parte de un frumos și distractiv spectacol de 
cântece, dansuri, povești și concursuri. Anul acesta binecunoscuta 
formație Cerino vine cu un program nou și plin de surprize pentru 
cei mici.

• ora 1700 - se dă startul mult așteptatului CAMPIONAT DE CIOCNIT 
OUĂ ROȘII și, bineînțeles, are loc festivitatea de premiere - detalii 
pag. 5
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR ORGANIZATE DE 
PRIMĂRIE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Programul sfintelor slujbe 
ale sărbătorilor pascale

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
• Vineri, 29 aprilie:  ora 1000 - Slujba ceasurilor după care, în jurul 

orei 1200 se oficiază Vecernia punerii în mormânt. 
ora 1900 - Prohodul Mântuitorului cu ocolirea Sf. Biserici şi intrarea 
în biserică pe sub Sf. Mormânt.

• Sâmbătă, 30 aprilie:  ora 900 - Spovedania urmată de Sf. Liturghie 
a lui Vasile cel Mare cu Împărtăşirea credincioşilor
ora 2400 - Învierea cu ocolirea centrului oraşului împreună cu 
credincioşii ortodocşi sârbi, cu care ne întâlnim la intersecția str. 
Mihai Viteazu cu Calea lui Traian.

• Duminică, 01 mai: ora 1000 - Sf. Liturghie de Paşti 
• Luni, 02 mai: ora 1000 -Sf. Liturghie din a doua zi de Paşti

ora 1430 - Sfințirea mormintelor de la cimitirul de pe str. Stadionului.

BISERICA ORTODOXĂ SÂRBĂ
• Sâmbătă, 30 aprilie: ora 2400 - Slujba de Înviere cu ocolirea 

centrului orașului alături de enoriașii Bisericii Ortodoxe Române
• Duminică, 01 mai: ora 1000 - Sfânta Liturghie

BISERICA GRECO-CATOLICĂ
• Joi, 28 aprilie: ora 1800 - Denia patimilor
• Vineri, 29 aprilie: ora 1800 - Denia prohodului
• Sâmbătă, 30 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere urmată de Sfânta 

Liturghie
• Duminică, 01 mai: ora 1000 - Sfânta Liturghie

BISERICA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
• Sâmbătă, 30 aprilie:  ora 2400 - Slujba de Înviere cu ocolirea 

bisericii, urmată de Sfânta Liturghie
• Luni, 02 mai: ora 1000 - Sfânta Liturghie 
      ora 1800 - Vecernia

Sărbătorile pascale se apropie, iar 
noi ne aflăm în sfântul mare post, prilej 
cu care, trebuie să fim mai buni, mai 
îngăduitori și mai apropiați de cei în 
nevoi.

Sunetul clopotelor și toaca să ne 
cheme pe toți la biserică pentru a ne 
înălța cu gândul înspre Dumnezeu 
în aceste zile care aduc tuturor celor 
ce cred în puterea divină sănătate 
și liniște sufletească. Doresc 
acum,înainte cu câteva zile de marele 
praznic al Învierii Domnului nostru 
Iisus Hristos,tuturor sânmiclăușenilor 
să aibă parte de clipe senine, de 
soare în suflete, de bucurii spirituale 
și sănătate nemărginită, iar în ceas de 
Înviere, toți, în cor, să cântăm “Hristos 
a înviat!“

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

 „HRISTOS A 
ÎNVIAT!”

APRILIE - MAI 2016 • IEPURAȘII ȘI TRADIȚIONALELE CĂSUȚE - Ca în fiecare an, 
toți locuitorii Sânnicolaului Mare, părinți, bunici și copii sunt invitați 
să viziteze căsuțele amplasate în fața Castelului Nako pentru 
a cumpăra câte un suvenir specific sărbătorii pascale care se 
apropie. De asemenea, sunt bineveniți în fața Primăriei, unde în 
așteptarea copiilor stau cuminți iepurașii, cei doi mielușei alături 
de mama lor. 

Turneul de tenis de 
câmp pentru amatori OPEN 
SÂNNICOLAU MARE a 
ajuns la ediția a VI-a și se 
va desfășura anul acesta 
în 14-15 mai. Pentru înscriere și 
pentru regulament puteți vizita www.
sannicolau-mare.ro sau apela 
numărul de telefon 0722604469. 

Fișe de înscriere se găsesc și la 
registratura primăriei. 

OPEN SÂNNICOLAU MARE

TURNEU DE TENIS 
PENTRU AMATORI

Înscrieri până în 
data de 10 mai

Conform legislației în vigoare, 
agenții economici sunt obligați  să 
obțină un acord de funcționare de 
la primărie.

Printre actele necesare 
obținerii acestui acord se află și un 
act de la ISU Banat, o autorizație 
sau o negație (după caz) privind 
autorizarea ISU.

Pentru detalii vă rugăm să vă 
adresați Biroului Unic din cadrul 
Primăriei Orașului Sânnicolau 
Mare.

PRIMĂRIA VĂ INFORMEAZĂ 

OBȚINEREA ACORDULUI 
DE FUNCȚIONARE

INSTITUȚII
SPITALUL ORĂȘENESC 
SÂNNICOLAU MARE
Campanie de consultații 
gratuite și promovare 
organizată cu ocazia Zilei 
Mondiale a Sănătății

SPORT
TINERI SPORTIVI AI 
CLUBULUI UNIREA 
SELECTAȚI LA LOTURILE 
NAȚIONALE
Strategia Primăriei și a 
Clubului Sportiv Unirea de 
a investi în grupele de copii 
și juniori se dovedește a fi 
un succes

www.sannicolau-mare.ro
https://www.facebook.com/

Primaria.SannicolauMare/
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SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRI DE REABILITARE
ÎN MAI MULTE ZONE ALE ORAȘULUI

Așa cum v-am obișnuit în fiecare 
număr al Monitorului vă aduc la cunoștință 
starea lucrărilor și a proiectelor ce se 
desfășoară în orașul nostru. Și luna 
aceasta s-a lucrat și se lucrează în mai 
multe zone din oraș. Ne străduim să 
păstrăm ritmul lucrărilor pentru a ne 
încadra în termenele propuse și pentru 
a ne onora promisiunile față de cetățeni.

Au început lucrările în 
zona blocurilor SMA
Una dintre promisiunile foarte vechi 

este, cu siguranță, cea făcută locuitorilor 
din zona blocurilor SMA. După cum 
cetățenii din această zonă știu foarte 
bine, inițiativa de a reabilita zona, am 
avut-o cu foarte mult timp în urmă. Am 
avut chiar și un proiect finalizat acum un 
an, dar pe care l-am modificat la cererea 
locuitorilor din zonă.  Am avut numeroase 
întâlniri cu locuitorii și, până la urmă, am 
reușit realizarea unui proiect care să 
mulțumească pe toți cetățenii. Desigur, 
au fost și multe probleme tehnice pe care 
a trebuit să le depășim, dar, iată că, în 
sfârșit, lucrările au început. Se lucrează, 

așadar, la amenajarea incintei locurilor și 
a caselor de la SMA (după calea ferată, 
pe partea dreaptă, în direcția de mers 
spre Timișoara). Se vor asfalta accesele 
către bloc, dar și către cele două case. 
Se vor amenaja trotuare din pavaj și o 
platformă betonată pentru depozitarea 
containerelor de colectare a deșeurilor. 
Vor fi amenajate și rigolele de colectare 
a apelor pluviale. Sunt convins că, odată 
finalizate aceste lucrări, cetățenii se 
vor mândri cu zona în care locuiesc, 
deoarece va fi amenajată la standardele 
celorlalte străzi recent reabilitate în oraș. 

Trotuare și accese 
moderne pe străzile 
Nicolae Bălcescu și 

Gh. Șincai
Tot în această perioadă, sunt în plină 

desfășurare lucrările de amenajare a 
trotuarelor și acceselor de pe strada 
Nicolae Bălcescu. După ce strada 
Alexandru Vlahuță a fost finalizată, 
locuitorii din zonă se vor putea bucura 

de trotuare și accese moderne și pe 
strada Nicolae Bălcescu. Urmează ca în 
scurt timp strada să fie și asfaltată. 

De asemenea, vă pot anunța cu 
bucurie, că au fost închise lucrările pe 
strada Gheorghe Șincai. Într-o ultimă 
etapă, s-au finalizat accesele către 
proprietăți, dar și rigolele pluviale. 
Această stradă, poziționată central în 
Sânnicolau Mare, a primit acum un 
aspect modern și deosebit de funcțional. 
Trebuie să precizez că lucrările pe 
Gheorghe Șincai au fost ample și datorită 
amenajărilor din jurul blocurilor de pe 
această stradă. În zonă, s-au amenajat 
și un număr mare de parcări moderne. 

Strada Victor Babeș va 
fi asfaltată în întregime

O altă stradă pe care s-a lucrat intens 
la procesul de asfaltare este strada 
Victor Babeș. Așa cum am promis, 
strada va fi asfaltată în întregime, 
adică, inclusiv, tronsonul cuprins între 
intersecția cu strada Coșbuc și până 
după gardul împrejmuitor de la stația 
Meteo. Pe acest tronson, deoarece nu 

a existat asfalt înainte, au fost necesare 
lucrări specifice de pregătire a drumului, 
în vederea asfaltării. În cel mai scurt 
timp, se va turna și asfaltul. 

S-au finalizat 
lucrările la drumurile 

agricole
 Au fost realizate cu fonduri din 

bugetul local, cele două racorduri din 
drumurile naționale(din DN 6 ce duce 
către Timișoara și DN 59C, ce duce 
către Jimbolia) către drumurile de 
exploatație agricolă. Aceste drumuri 
agricole deservesc zona teritorială 
a Sânnicolaului Mare. În acest mod, 
practic, s-a făcut o legătură directă 
între cele două drumuri naționale. 
Cu siguranță, așa cum am discutat și 
când am demarat acest proiect, aceste 
drumuri nou amenajate vor fi de mare 
folos producătorilor agricoli care au 
nevoie să ajungă cu mașini agricole în 
zonă. 

primar , DĂNUȚ GROZA

Pe str. Gheorghe Șincai au fost finalizate lucrările

Trotuare, accese și rigole moderne pe str. Gheorghe Șincai

Strada Victor Babeș va avea în cel mai scurt timp asfalt 
până la stația meteo

Curtea din zona blocurilor SMA, este în curs de reabilitare

Pe str. Nicolae Bălcescu lucrările sunt în plină desfășurare

DIMITRIVAS - STAȚIE ITP 
Sânnicolau Mare, Str. DRUM SARAVALE Nr.30

EXECUTĂ INSPECTII TEHNICE PERIODICE PENTRU:
• AUTOVEHICULE
• MOTOCICLETE, MOPEDE
• REMORCI
• TRACTOARE RUTIERE

Tel: 0753064029; 0766517404;  0256372628

execută cu personal calificat lucrări  de
• lucrări de DEZINSECTIE – DERATIZARE – DEZINFECTIE
• FORARE ORIZONTALĂ (subtraversări, conducte de apă și 

canalizare) - până la 15m
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre) - până 

la 110m adâncime
• INSTALAȚII SANITARE ȘI TERMICE
• MONTARE, REPARARE și PUNERE ÎN FUNCȚIE de centrale 

termice de apartament  cu putere de până la 2500kw și scară, 
aparate de aer condiționat  

• Relații și programări la tel. 0256/371667 sau  0723 170 607 
zilnic între orele 08-14

S.C. GOSAN S.R.L.
cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Negru Vodă, nr.7

•Vând apartament 4 camere, 2 băi, 
boxă, etj. I, zona centrală, centrală 
gaz, str. Ștefan cel Mare, nr.2. 
Tel. 0748903108    

• Vând casă în Dudești Vechi nr. 944. 
Casa și grădina au 2800mp și mai are 
încă un teren de 2800mp. 
Tel.  0762798322

• Vând casă comuna Variaș, nr.363, 
zona centrală, cu spațiu comercial, 
26mp, teren 888mp, 5 camere, baie, 
gaz, anexe, pomi fructiferi, vie. Preț 
negociabil 49000Euro negociabil. 
Tel. 0748903108

• Vând casă cu etaj, în zona centrală, 
cu toate utilitățile, str. A. Mureșan, nr.8, 
preț negociabil.   
Tel. 0722620201

• Vând apartament 2 camere, etj. I, 
ap 4, centrală pe gaz, str. Ștefan cel 
Mare, nr.2, Sânnicolau Mare.
Tel. 0748903108

• Vând apartament cu două camere, 
bucătărie, baie, hol mare, balcon 
închis, termopane, parchet, gresie, 
faianță, fără centrală, str Republicii, 
nr.10, etj. II, preț 25000 Euro. 

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
parter cu mansardă, construcție 
2011, intabulată, 2 dormitoare, 2 băi, 
dresing, living, bucătărie, cu loc de 
luat masa, cămară, terasă, anexă, 
grătar din cărămidă, centrală pe gaz 
8 ani, garanția, curte amenajată, pomi 
fructiferi, toate utilitățile, zonă liniștită, 
preț negociabil. 
Tel. 0724526634 sau  0721209992

•Vând poartă și gard din tablă, aragaz 
cu 4  ochiuri, butelie și hotă.  
Tel. 0256371480

• Casă de vânzare, str. Manole, nr.24    
Tel. 0256372785, după ora 17

• Vând poartă și gard de tablă, 
4 cauciucuri BMW cu geantă de 
aluminiu.  
Tel. 0729934683

• Închiriez spațiu comercial situat 
ultracentral. 
Tel. 0744696207

• Vând două case într-o curte, 2 băi, 
5 camere, 2 bucătării, multe anexe, 
grădină 2400mp, mobilată parțial, se 
poate ocupa imediat . Preț 45000 Euro 
negociabil. 
Tel.  0723031918 

• Vând aragaz profesional Gico 
din inox, 4 ochiuri+cuptor, stare 
funcțională bună.   
Tel. 0726261870

• Vând apartament cu două camere, 
3 balcoane, utilat, mobilat, etj. I, str. 
Republicii nr.40. 
Tel.  0727026942 

• Proprietar din Sânnicolau mare 
închiriez apartament în Timișoara, 
Calea Aradului, semidecomandat, etj. 
II, 50mp, la 3 min de Mall, 2 camere, 
mobilat, utilat complet, centrală 
proprie, aer condiționat, parcare în 
spatele blocului, ocupabil imediat. Preț 
250 Euro +garanție.   
Tel. 0721656707

• Vând teren intravilan pentru 
construcții în Sânnicolau Mare.
Tel. 0729614249

• Casă de vânzare, str. Mărășești, 
nr.46.
Tel.  0256370601

• Casa de vanzare  in Sannicolau 
Mare zona ultracentrala pe str. Gh. 
Sincai nr. 15 compusa din: 5 camere, 
2 bucatarii, 2 bai, 2 holuri, pivnita, 
camara, magazie. casa este impartita 
in 2 apartamente, incalzire: Gaz, 
numar loc de parcare: 1, numar bai: 2, 
suprafata totala: 719. Pret 60.000 E
Tel. 0726302631

• Vând casa din  caramida, cu 2 
camere si 2 dependinte, st : 97MP.
la 30 km de Deva, langa autostrada 
DEVA-LUGOJ cu iesire la 2 km in 
loc GOTHATEA (sens giratoriu). Are 
curent trifazic, termopane, parchet, 
baie. ZONA IDEALA PENTRU 
PESCUIT. Deschidere la drum ,aprox 
39 m, acces auto. Vand si un teren de 
3200MP. PRET : 27.000 euro
Tel. 0726286012  sau 0724381759

         NOU!! Cofetaria SOFIA NOU!!
        Vă așteptăm în fiecare zi cu produse proaspete la cofetaria 

“SOFIA” de pe strada Nistor Oprean nr 18 . Preluăm comenzi pentru 
nunți, botezuri și aniversari. Asiguram transport la evenimete.

Au inceput deja comezile pentru sarbatorile pascale.
Vă așteptăm în fiecare zi cu program:

• LUNI-VINERI 10-19
• DUMINICA    11-20

PENTRU URGENTE SAU INFORMAȚII: TEL. 0725409562

  Sannicolau Mare, 
7 mai 2016 – O  
acțiune de colectare 
din campania „Locul 
deşeurilor nu e în 
casă.   Parteneri în 

această acțiune sunt Asociația RoRec 
şi Primăria Orasului Sannicolau Mare.  
Sâmbătă, 7 mai, între orele 10.00-
16.00, deşeurile electrice şi electronice 
se vor colecta la punctele fixe : 
• Platou parcare stadion
• Platou Gradinița str. Nufărului
• Platou Bloc  A.N.L. Str. Panselelor 
• Platou intersectia str.E.Murgu 

cu str. A Saguna
• Platou intersectia str. 9 Mai cu 

str Oituz      
Colectarea se face şi prin preluare 

gratuită de la domiciliu sau de la 
sediile firmelor şi instituțiilor. Pentru 
posesorii de echipamente, grele 
sau voluminoase, serviciul gratuit 

de colectare de la domiciliu le stă la 
dispoziție. Numărul de telefon pentru 
programări este 0751.302.114 sau nr. 
gratuit 0800.444.800 

Garantat se vor primi 3 cupoane 
valorice x 10 lei , pt combine ,vitrine 
si lazi frigorifice,frigidere, congelatoare 
intregi si complete; 2 cupoane 
valorice x 10 lei , pt masini de spalat 
rufe si vase,uscator de haine,aparate 
de aer conditionat intregi si complete; 1 
cupon valoric x 10 lei, pt alte deseuri 
electrice intregi si complete in greutate 
de minim 20 kg. Cupoanele valorice se 
pot folosi pt orice tip de cumparaturi in 
magazinele afiliate Ticket Cadou

Prin deseu de echipament electric 
sau electronic (DEEE) se intelege un 
deseu al unui echipament ce este/a fost 
conectat la curent electric sau camp 
electromagnetic pentru a functiona 
corespunzator in mod independent.

Asociaţia RoRec invită  la colectare 
SÂMBĂTĂ 7 MAI

Orasul Sannicolau Mare lanseaza programul anual de finantare a proiectelor 
din domeniile precum piscicol, agricol, zootehnic, avicultura didactic, traditie si al 
pensionarilor, in conformitate cu prevederile legii nr. 50/2005, privind regimul finantarilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati publice nonprofit de interes 
general,publicat in monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI, nr.67/06.04.2016.

Scopul Programului  este de stimulare a persoanelor fizice și juridice din oraș 
în realizarea unor obiective de interes public . Obiectivul general al Programului este 
îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Orașului Sânnicolau Mare, prin susținerea 
inițiativelor organizațiilor neguvemamentale de antrenare a cetățenilor în activități de 
interes public.

În vederea gestionării Programului, se constituie Comisia pentru gestionarea 
Programului local de sprijinire a activităților nonprofit de interes local, denumită în 
continuare Comisie. Membrii Comisiei sunt desemnați prin dispoziția Primarului Orașului 
Sânnicolau Mare.  Anunțul de participare la selecția de proiecte va fi publicat în două 
cotidiane de interes local(după caz) și pe site-ul autorității publice finanțatoare, www.
sannicolau-mare.ro . 

Documentele menționate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul orașului Sânnicolau 
Mare și vor fi puse la dispoziție tuturor persoanelor interesate. 

Programul de selectie a proiectelor pentru anul 2016 se lanseaza cu data de 
12.04.2016 pana in data de 12.05.2016, termen in care se pot depune proiectele de 
catre solicitanti la Registratura Primariei Sannicolau Mare. Suma alocata in anul 2016 
de la bugetul local, pentru finantarea nerambursabila este in valoare de 400.000 lei. 
Cuantumul contributiei de la bugetul local nu poate depasii 90% din valoarea totala a 
proiectelor.

Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes local pentru anul 2016
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Încă de la preluarea primului mandat 
de primar, Dănuț Groza, împreună cu 
Consiliul Local au stabilit o direcție 
clară în strategia de dezvoltare Clubului 
Sportiv Unirea, și anume aceea de a 
investi în grupele de copii și juniori. 
Astfel am ajuns să avem la Sânnicolau 
Mare nu mai puțin de 7 ramuri sportive la 
care copiii se pot înscrie în mod gratuit. 
Clubul Unirea oferă oricărui copil sau 
tânăr din oraș șansa de a face sport la 
toate nivelele de performanță. Faptul 
că această strategie este una corectă 
o dovedește atât numărul foarte mare 
de copii înscriși la club, dar și nivelul 
de performanță pe care unii îl ating. Nu 
poate fi o mândrie mai mare pentru un 
club sportiv sau chiar pentru un oraș, 
decât acela ca tinerii pe care îi antrenezi 
să ajungă la lotul național.  

Secția de handbal a 
C.S. Unirea Sannicolau 
Mare se poate lăuda cu 
încă trei sportivi care au 
fost convocați la loturile 
naționale ale României

Secția de handbal a clubului este 
poate cea mai bine reprezentată la 
nivelul rezultatelor competiționale dar 
și la nivelul sportivilor ce ajung la marea 
performanță. Sânnicolau Mare rămâne 
un puternic centru handbalistic în ciuda 
acuzelor ce urmăresc dezinformarea 
cetățenilor cum că secția de hanbal este   
în “moarte clinică” și că nu se dorește 
performanța. Pentru publicul spectator 
este evident faptul că  la CS Unirea 
continuă să se pregătească viitori 
handbaliști pentru echipele naționale ale 
României și să se califice cu echipele 
de juniori în fazele superioare ale 
competițiilor naționale.

Recent trei sportivi de mare 

perspectivă au fost chemați să reprezinte 
România în competițiile internaționale:
• DOGAR SORIN component al 

echipei de juniori 2001-2002, 
antrenată de Kirsch Alin, s-a 
deplasat la Sfântu Gheorghe 
unde a avut loc reuniunea echipei 
nationale

• ASAFTEI CRINA componentă a  
echipei de junioare 2001-2002, 
antrenată de CIOLPAN RAUL, a 
fost convocată pentru stagiul de 
pregatire care s-a desfasurat la 
Râmnicu Valcea

• ROOSZ  SUBA KARINA 
componentă a echipei de junioare 
2001-2002, antrenată de CIOLPAN 
RAUL, a facut deplasarea la 
Plopeni petru a se alătura lotului 
național.

O altă veste îmbucurătoare din 
partea secției de handbal fiind aceea că 
trei echipele de juniori s-au calificat la 
turneele semifinale :
• Echipa de junioare II 1999-2000-  

antrenor CIOLPAN RAUL
• Echipa de junioare III 2001-2002-  

antrenor CIOLPAN RAUL
• Echipa de junioari III 2001-2002-  

antrenor KIRSCH ALIN

Avem o jucătoare în lotul 
național de fotbal feminin

Și secția de fotbal se poate lauda din 
acest an cu o jucătoare care face parte 
din lotul Under 16 al echipei naționale 
de fotbal feminin. Numele ei este BIRIS 
BIANCA ELENA. Componentă a 
echipei de juniori 2001-2002 din cadrul 
CS Unirea, antrenată de Balog Ștefan, 
Bianca s-a făcut repede remarcată prin 
pasiunea extraordinară pentru fotbal. 
Într-un mod cu totul impresionant pentru 
o fată ea a obținut foarte multe reușite 

chiar în  jocurile oficiale. Prestația 
ei a dus-o mai departe pe drumul 
performanței sportive și în prezent 
evoluează în liga I de fotbal feminin la 
echipa CFR Timișoara.

Jocul Biancăi a propulsat-o și spre 
lotul național, Ea a participat cu echipa 
națională a României în Italia la un turneu 
de pregătire. În prezent se pregătește la 
Buftea pentru jocurile care vor avea loc 
în Bulgaria, unde vom întâlni echipele 
Bulgariei, Croației și Georgiei

Clubul Unirea prin vocea 
președintelui SITARU FLAVIUS, 
dorește să felicite sportivii și 
antrenorii pentru aceste performanțe 
și să le ureze mult succes de acum 
înainte.

MCC

TINERI SPORTIVI AI CLUBULUI UNIREA 
SELECTAȚI LA LOTURILE NAȚIONALE

STRATEGIA PRIMĂRIEI ȘI A CLUBULUI SPORTIV UNIREA DE A INVESTI ÎN GRUPELE DE 
COPII ȘI JUNIORI SE DOVEDEȘTE A FI UN SUCCES

Unirea Sânnicolau Mare a urcat o 
poziție în clasamentul Ligii a IV-a și, în 
ceea ce privește sezonul în curs de 
desfășurare, veștile sunt tot mai bune, 
după ce trupa de pe Aranca a repatriat doi 
jucători. Ovidiu Oancia este unul dintre 
aceștia, tânărul de 18 ani întorcându-se 
de la Mama Mia Becicherecu Mic, după 
o scurtă escapadă la echipa de Liga a 
III-a.

Cel mai mare câștig îl reprezintă 
Flavius Tulcan, venit de la liderul din Liga 
a III-a, echipa suporterilor timișoreni, 
ASU Politehnica. Fotbalistul care și-a 
petrecut junioratul la Sânnicolau Mare 
evoluează pe postul de atacant. Ambii au 
evoluat în prima etapă de după revenire, 
pe teren propriu, împotriva Dumbrăviței. 
Cel din urmă a reușit și golul victoriei, 
transformând o lovitură de pedeapsă, 
1-0.

Unirea este pe cale să îl 

înregimenteze și pe Daniel Telecican, 
venit de la FC Caransebeș, „gugulanii” 
fiind în colaps. Cu o etapă înaintea 
jocului cu Dumbrăvița, sânmicloșenii 
s-au deplasat la penultima clasată, 
Murani, de unde s-a întors cu un singur 
punct, în urma golului marcat de Angelo 
Olteanu, scor final 1-1.

Cea mai categorică victorie a 
sezonului a fost cea contra CFR-ului 
din Timișoara, 7-1. Angelo Olteanu a 
fost marcatorul unui hattrick. Vasilcin, 
Cărpinișan, Galea, precum și un autogol 
din partea ceferiștilor, au contribuit la 
diferența uriașă din final.

După 24 de etape, Unirea Sânnicolau 
Mare ocupă locul 7, cu 39 de puncte 
și un golaveraj de +10, 44 de goluri 
marcate și 33 primite. Cocoșul Orțișoara 
este pe șase, cu 43 de puncte, patru 
mai multe decât trupa condusă de Nae 
Căprărescu.                        OANCIA DAN

Început bun de play-off pentru 
echipa de handbal a Unirii Sânnicolau 
Mare, care a terminat pe prima poziție 
sezonul regular al Ligii a IV-a Csongrad, 
campionatul maghiar în care este 
angrenată. Sânmicloșenii au început 
această fază a competiției cu 4 puncte 
bonus, ca urmare a poziției ocupate 
după partidele anterioare, în vreme ce, 
pe rând, celelalte grupări au avut 3, 
două, respectiv un punct. A fost 15-15 
la pauză și, în mitanul secund, Unirea a 
bifat alte trei puncte, scor final 34-29.

Marosto, trupa care le-a pricinuit 
sânmicloșenilor singura înfrângere 
de până acum, a fost primul adversar 
din play-off. După o primă repriză mai 
echilibrată, încheiată la trei lungimi 

distanță, 15-12, localnicii s-au distanțat 
și au încheiat jocul la +10, 32-21, 
netezându-și drumul spre titlul de 
campioni ai competiției.

Și în cea de-a doua partidă, de la 
Algyo, desfășurată marți, în 12 aprilie, 
uniriștii au ieșit victorioși. De această 
dată a fost mai dificil. Gazdele s-au 
distanțat în primele minute ale jocului 
la 7-4. Intrările lui Raul Ienciu în teren, 
iar mai apoi cea a lui Andrei Șerb între 
buturi, au schimbat direcția în care se 
îndrepta scorul.

OANCIA DAN

Play-off început cu două victorii 
de handbaliștii sânmicloșeni

Unirea urcă în clasament

ASAFTEI CRINAROOSZ  SUBA KARINA

DOGAR SORINBIRIȘ BIANCA ELENA

• La grădinița săptămanală din str. Nufărului, a fost înlocuită tâmplăria 
existentă cu tâmplărie PVC (uși, ferestre), a fost înlocuită centrala termică existentă 
cu una nouă și a fost înlocuit sistemul de incălzire (au fost schimbate conductele 
vechi  și caloriferele) 

• La grădinița maghiară PP din str. Nufărului a fost înlocuită centrala 
termică existentă cu una nouă și a fost înlocuit sistemul de încălzire, urmând ca în 
cursul acestui an să fie înlocuite ferestrele existente cu ferestre din termopan 

• La grădinița PP 1 din str. Calea lui Traian a fost înlocuită centrala termică 
existentă cu una nouă și au fost făcute reparații curente de întreținere  

• La grădinița PN din str. Petru Maior a fost înlocuită învelitoarea clădirii 
(schimbat acoperișul), înlocuită cetrala termică existentă cu una nouă, înlocuit 
sistemul de încălzire (conducte și calorifere) 

• La grădinița PP 1 din str. Decebal a fost achiziționată partea de teren 
care nu se afla în proprietatea Orașului Sânnicolau Mare (circa jumătate din terenul 
împrejmuit de gardul existent) de la persoana fizică care îl deținea. S-a amenajat un 
gard cu specific pentru gradinițe la frontul stradal. S-a împrejmuit întreaga suprafață 
de teren aferentă gradiniței. S-au amenajaa aleile cu pavaj adiacente clădirii. S-a 
izolat acoperișul. S-a înlocuit tâmplăria existentă cu tâmplărie PVC (uși, ferestre). 
S-a înlocuit tot sistemul de încălzire: centrală termică de ultimă generație, calorifere, 
conducte.

La toate grădinițele din oraș s-au executat anual reparații curente de întreținere.

• Școala Gimnazială Teodor Bucurescu nr. 1. 
La clădirea din Piața 1 Mai (ciclul gimnazial), primăria a executat branșamentul 

școlii la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul de încălzire.  S-au executat lucrări 
ample de reabilitare a clădirii ce constau în reparații la turn (care avea foarte multe 
fisuri în pereți), amenajarea accesului către turnul școlii, înlocuirea învelitorii din țiglă 
(schimbare acoperiș), refacerea tencuielii exterioare pe toată zona de turn care a 
fost reparată și reabilitarea sistemului de scurgere a apelor.  De asemenea s-au 
schimbat ferestrele din lemn cu unele din tâmplărie PVC.

 La clădirea din str. V. Babeș nr. 2 (ciclul primar), primăria a executat 
branșamentul școlii la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul de încălzire. S-a asfaltat 
curtea școlii. 

    
• Școala Gimnazială Nestor Oprean nr. 2

La clădirea din str. Petru Maior (ciclul gimnazial) primăria a executat 
branșamentul școlii la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul de încălzire. S-a înlocuit 
tâmplăria existentă care era în stare avansată de degradare cu tâmplărie PVC. S-au 
amenajat grupurile sanitare. S-a achiziționat terenul situat în curtea școlii (existent 
sub terenul de fotbal) care era proprietatea unei persoane fizice, iar ulterior s-au 
executat lucrări de modernizare a incintei prin reabilitarea suprafețelor de joc, 

delimitarea și împrejmuirea terenurilor, 
dotarea terenurilor, amenajarea unor 
zone de recreere și dotarea acestora 
cu mobilier urban, amenajarea unor 
trotuare în curtea școlii, amenajarea 
unei platforme din pavaj în spatele 
celor două terenuri și amplasarea unor 
mese de tenis. S-au executat lucrări 
de amenajare a sălilor de clasă pentru 
clasa pregătitoare. 

La clădirea din str. Mihai Viteazu 
(ciclul primar) primăria a întabulat 
clădirea care nu exista în acte și a 
înlocuit centrala termică veche. 
 

• Liceul Tehnologic Cristofor 
Nako

La clădirea din str. 16 Decembrie 
primăria a executat branșamentul școlii 
la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul 
de încălzire.  S-au excutat lucrări ample 
de reabilitare imobil existent ce constau în refacerea tencuielii exterioare pe toată 
fațada școlii, reparații la nivelul acoperișului și schimbarea învelitorii. 

S-au executat lucrări de reabilitare a întregii zone din față liceului agricol 
(reabilitare gard, tencuit și zugrăvit zidul aferent gardului de împrejmuire, amenajare 
alee acces, amenajarea întregii zone din fața școlii)

La sala de sport s-au executat ample lucrări de reabilitare: s-a înlocuit sistemul 
de incălzire (inclusiv caloriferele și conductele), s-a înlocuit tâmplăria existentă, s-a 
înlocuit suprafața pardoselii (sapa și parchetul), s-au executat lucrări de reparații 
și amenajare la nivelul pereților interiori și a grupurilor sanitare, s-au vopsit ușile 
interioare

La clădirea din str. A. Șaguna primăria a executat branșamentul școlii la 
rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul de încălzire. 

• Liceul Teoretic Ioan Jebelean 
Terenul aflat în curtea școlii nu era în proprietatea școlii sau a primăriei, aici a 

fost achiziționat terenul aflat în curtea școlii de la persoana fizică care îl avea în 
proprietate. De asemenea s-a amenajat terenul sintetic din curtea liceului și s-au 
executat lucrări de reabilitare imobil existent care au constat în izolarea termică a 
întregii clădiri (anveloparea clădirii) și înlocuirea tâmplăriei existențe. 

Investițiile Primăriei pentru copiii orașului
De-a lungul anilor, Primăria și-a arătat mereu interesul 

pentru cei mai mici locuitori ai orașului nostru, investind în 
direcții importante precum infrastructura școlară, evenimente, 
petrecerea timpului liber pentru copii, sport și susținerea 
cazurilor sociale. Informațiile de mai jos sunt din surse oficiale 

și pot fi verificate oricând la Primărie. 
Investițiile au fost făcute de-a lungul celor două mandate ale 

actualului primar, care din funcția de coordonare a instituției 
și-a afirmat public preocuparea pentru oferirea unor condiții 
bune copiilor din oraș. 

Cu convingerea că 
dumneavoastră, cetățenii, știți 
cel mai bine ce a fost făcut 
în orașul nostru pentru copii, 
am propus publicarea unei 
scurte evidențe a celor mai 
importante investiții realizate 
în mandatul meu, deoarece 
câteva persoane răuvoitoare 
insistă să răspândească 
zvonuri și informații false privind 
activitatea Primăriei în acest 
domeniu.

primar, DĂNUȚ GROZA

Infrastructură școlară, investițiile Primăriei la școli

Infastructură sportivă, investițiile Primăriei pentru încurajarea activității sportive a copiilor
•  Stadionul “Gheorghe Biaș“ 

 Primăria a executat branșamentul clădirii la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul 
de încălzire.  

 Primăria a amenajat toate spațiile existențe în clădirea stadionului care se aflau 
într-o stare avansată de degradare nefiind făcut nici o reparație de foarte multă 
vreme (vestiare, băi, grupuri sanitare, spații adiacente). 

 Primăria a amenajat parcări în incinta stadionului, a amenajat trotuare de acces 
spre tribună și cele două ieșiri din stadion.

 Atât pe stadionul Unirea cât și pe stadionul Voința s-au executat foraje pentru 
întreținerea gazonului.   

• Sala de sport “Ioan Morar“
 Primăria a executat branșamentul clădirii la rețeaua de gaz și a înlocuit sistemul 

de încălzire, în prezent centrala termică existentă incălzește Stadionul Unirea, 
bibliotecă orășenească și sala de sport. 

 A fost înlocuită suprafața de joc care devenise impracticabilă, cu o suprafață 
nouă de joc, care la oră actuală este una dintre cele mai bune din județul Timiș. Au 
fost făcut investiții majore în toată sală începând de la grupurile sanitare, tribune, 
obiecte sanitare și de încălzire. 

Au fost anvelopati pereții exterior ai sălii de sport. A fost înlocuită tâmplăria 
existentă. 

Au fost făcute investiții majore în exteriorul sălii de sport, a fost reabilitată parcarea 
sălii, a fost amenajat din pavaj accesul și trotuarele care deservesc sală. Au fost 
amenajate zonele verzi din fața sălii.

Petrecerea timpului liber și evenimente pentru copii 
•  Parcuri. În parcul mare din str. Timișoara s-au amenajat alei pietonale 

din pavaj. Parcul copiilor a fost dotat cu aparate noi de joacă, a fost împrejmuit 
corespunzător, s-au tăiat arborii bătrâni care reprezentau un real pericol pentru cei 
aflați în parc și s-au plantat arbori tineri, s-au amenajat alei din pavaj. Lângă parc a 
fost amenajată o platformă cu aparate de fitness. S-au amenajat pe rază orașului 
parcuri de copii în zonele în care cetățenii au solicitat și s-a dovedit necesitatea 
acestora 

• Evenimente
S-a organizat petrecerea anuală pentru copii și oferirea de mici cadouri cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă: „Moș Crăciun la Sala de sport”. De asemenea  
s-au organizat activități pentru copii cu ocazia sărbătorilor pascale și amenajarea 
„Căsuței iepurașului” în fiecare an.  S-a sărbătorit Ziua Internațională a copilului 
în fiecare an, cu activități educative, de divertisment și concursuri.

S-au introdus activități specifice pentru copii în cadrul sărbătorii „Zilele 
Orașului”. Activitățile desfășurate în orașul nostru depășesc din punct de vedere al 
calității și al timpului alocat, programele pentru copii puse la dispoziție de municipii 
mari din România:

• concurs anual de pescuit pentru copii
• concurs anual de tenis de câmp pentru copii
• concurs anual de tenis de masă
• concurs de fotbal pentru copii
• concurs anual de talente
• concurs de machete, picturi grafica pe calculator pentru copii
• organizarea de evenimente caritabile care au avut ca beneficiari copii 

aflați în situații de risc și instituții care se adresează copiilor
• activități cu ocazia Zilei Pământului

CONTINUARE ÎN PAGINA URMĂTOARE
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Stația de pompieri Sânnicolau 
Mare, reprezentată de domnul 
comandant SIMICI ZORAN, dorește 
să aducă la cunoștința cetățenilor 
elementele de bază ale noi legi 
privind fumatul în locurile publice.

 

LOCURI UNDE ESTE 
INTERZIS FUMATUL
Se interzice fumatul în toate spațiile 

publice închise, spațiile închise de la 
locul de muncă, mijloacele de transport 
în comun, locurile de joacă pentru copii. 
Se interzice complet fumatul în unitățile 
sanitare, de învățământ, precum și 
cele destinate protecției și asistenței 
copilului, de stat și private.

Nu se ma mai fuma în:
Spațiile închise din toate locurile de 

muncă: 
• halele industriale, spațiile de 

depozitare, birourile și camerele, 
sălile de ședință, sălile de consiliu, 
holurile, coridoarele, toaletele, 
lifturile, balcoanele închise etc.;

• instituțiile publice centrale și locale;
• unități comerciale: magazine, 

expoziții/ târguri în spațiu închis, 
centre comerciale, piețe închise etc.;

• restaurante, baruri, cafenele, terase 
închise, unități de cazare, cluburi - 
inclusiv cele cu acces restricționat, 
cazinouri, săli polivalente etc.;

• unități cultural-artistice, sportive, 
recreative;
Toate mijloacele de transport în 

comun (unde nu se va mai putea folosi 
nici țigareta electronică), autogări, gări, 
aeroporturi, peroane și refugii închise, 
taxiuri, mașina de serviciu, ambulanță, 
inclusiv în cabina șoferului, vatmanului, 
mecanicului de tren etc;

Toate spațiile din unitățile de 
învățământ, medico-sanitare și de 
protecție a copilului, inclusiv în curtea 
unităților;

Locurile de joacă pentru copii, 
indiferent dacă sunt amplasate în 
interior sau exterior;

Spațiile comune din clădirile de 
locuințe: holuri, lift etc.

LOCURI UNDE SE MAI 
POATE FUMA

Spațiile publice în aer liber sau 
spațiile de la locul de muncă:
• fără acoperiș sau cu acoperiș și 

cu mai puțin de doi pereți: curte, 
balcoane deschise, terase deschise, 
chioșcuri deschise etc.;

• delimitate de parapete ori paravane 
de delimitare, gărdulețe de delimitare, 
jardiniere, umbrele sau orice alt tip de 
mobilier stradal; 

• care au închideri laterale sau/ și 
acoperiș retractabile ce formează 
temporar pereți ori acoperiș, dar doar 
atunci când structura de închidere 
este complet închisă/ strânsă astfel 
încât peretele ori acoperișul nu 
este vizibil: terasele, pavilioanele, 
chioșcurile când au jaluzelele, ușile 
pliabile, elementele demontabile etc. 

pliate/ închise în totalitate astfel încât 
spațiul devine deschis; 
Peroane, refugii, stații ale mijloacelor 

de transport în comun dacă sunt 
deschise sau au acoperiș și doar un 
perete; 

Parcuri, în afara locurilor de joacă 
pentru copii;

Locuință, inclusiv orice spațiu închis 
în care nu se desfășoară activitate 
economică (nu este loc de muncă);

Alte spații unde se desfășoară 
evenimente personale precum corturile, 
terasele, pavilioanele, dar care nu 
sunt loc de muncă (nu se desfășoară 
activitate economică).

OBLIGAȚII ALE 
ADMINISTRATORILOR 

DE SPAȚII PUBLICE 
ÎNCHISE ȘI DE 

LOCURI DE MUNCĂ
Administratorii au obligația de 

a elabora și de a pune în aplicare 
regulamente interne prin care se 
interzice fumatul în spațiile închise din 
respectivele spații. Totodată, trebuie 
să marcheze spațiile menționate cu 
indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” 
și cu simbolul internațional, respectiv 
țigareta barată de o linie transversală.

Regulamentele interne trebuie să 
conțină prevederi prin care se interzice 
fumatul în spațiile închise de la locul de 
muncă și sancțiuni pentru încălcarea 

interdicției de a fuma. Stabilirea 
sancțiunilor este atributul angajatorului 
care trebuie să se asigure că sancțiunile 
sunt proporționale în raport cu fapta 
săvârșită.

SANCȚIUNI 
Un angajat poate fi sancționat pentru 

că fumează într-un spațiu închis de la 
locul de muncă de către: 
• angajator, prin regulamentul intern în 

care sunt prevăzute sancțiuni interne 
(în conformitate cu Codul Muncii) 
pentru nerespectarea interdicției de a 
fuma la locul de muncă;

• reprezentanții Ministerului 
Afacerilor Interne: Poliția Română, 
Jandarmeria, ISU, Poliția de 
Frontieră, atunci când angajații sau/
și cetățenii fumează într-un spațiu în 
care fumatul este interzis. 

Legea prevede sancțiuni pentru:
• Persoanele fizice care fumează în 

spațiile în care fumatul este interzis: 
amendă contravențională de la 100 la 
500 de lei;

• Persoanele juridice care 
administrează spațiile în care 
fumatul este interzis: amendă 
contravențională de 5000 lei (prima 
abatere), amendă contravențională 
de 10.000 lei și suspendarea activității 
până la remedierea situației (a doua 
abatere), amendă contravențională 
de 15.000 și închiderea unității la 
următoarea abatere.

POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ
Implementarea Legii nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun

POMPIERII CONTINUĂ CAMPANIA DE 
INFORMARE ÎN ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN 

SÂNNICOLAU MARE 
Cadrele subunității de pompieri din 

Sânnicolau Mare, condusă de domnul 
comandat Simici Zoran, continuă seria 
de activități de educare și instruire în 
domeniul situațiilor de urgență la unități 
de învățământ și locașuri de cult, atât 
în Sânnicolau Mare, cât și în localitățile 
limitrofe. 

Bineînțeles informațiile privind 
prevenirea incendiilor sunt prezentate 
în funcție de vârsta celor din auditoriu. 

Cu foarte multă atenție ascultă cele 
povestite de doamna îmbrăcată în 
frumoasa uniformă și cei mai mici copii 
din grădiniță. Nicio vârstă nu este prea 
fragedă pentru educația împotriva 
incendiului și pentru siguranța personală 
și a celor din jur. A fost desigur o lecție 
binevenită și vor urma multe altele.

MCC  

CONTINUARE DIN PAGINA ANTERIOARĂ

Primăria orașului Sânnicolau Mare 
a încheiat campania de primăvară în 
ceea ce privește plantarea copacilor 
ornamentali. De la ultimul număr al 
Monitorului, când ați putut citi un alt 
material pe această temă, au mai fost 
plantați, încă 500 de copaci pe străzile 
Șaguna și Mărășești. Este vorba 
despre un frumos copac numit popular 
“păducel cu flori roși”. În acest mod, se 
și marchează finalizarea reabilitării celor 
două străzi. Cu siguranță, sânmiclăușenii 
s-au obișnuit deja cu strategia primăriei, 
prin care, pe străzile unde se începe 
reabilitarea,  se realizează un pachet 

complet de lucrări, după care, se 
plantează copacii. Cu siguranță, în 
toamna acestui an, această campanie 
va continua pe alte străzi din oraș. 

În plus, s-au înlocuit în multe locuri, 
copacii uscați sau distruși. Au mai fost 
plantați și în parcuri, și în zone, cum ar 
fi, cea vis a vis de spital. De asemenea, 
s-a completat pe strada 16 Decembrie, 
zona de la Liceul Tehnologic, până la 
strada Avram Iancu. 

În ultimii patru ani de zile, am reușit 
plantarea a peste 5000 de copaci. A 

fost un efort deosebit și nemaiîntâlnit în 
orașul nostru. Dar, mult mai grea este 
provocarea de a întreține acești copaci 
și de a le asigura condiții de dezvoltare 
normală. Doresc să mulțumesc tuturor 
cetățenilor care ne-au fost alături și 
au înțeles ceea ce trebuie făcut. Le 
mulțumesc că au contribuit la întreținerea 
copacilor prin udarea și protejarea lor. 
De asemenea, am doar cuvinte de 
laudă pentru toți sânmiclăușenii care 
își întrețin spațiul din fața casei prin 
plantarea de gazon, flori și tunderea 
ierbii. Încet, încet, pe tot mai multe străzi 
se finalizează lucrările și orașul începe 

să aibă aspectul pe care l-am visat. 
Cu siguranță, pentru puținii angajați și 
utilajele pe care le avem, a întreține toți 
copacii și tot ceea ce înseamnă spațiu 
verde în oraș, e aproape imposibil. 
Deși, facem tot posibilul, avem nevoie 
de sprijinul dumneavoastră. Vă rugăm 
să udați pomii, să îi protejați și să ne 
semnalați orice problemă. 

 Împreună putem păstra Sânnicolau 
Mare un oraș curat și verde.

viceprimar
RADU ASAFTEI

PRIMĂRIA SÂNNICOLAU MARE A ÎNCHEIAT CAMPANIA DE 
PRIMĂVARĂ DE PLANTARE A COPACILOR ORNAMENTALI ÎN ORAȘ

Zona de vis-a-vis de Spitalul Orășenesc 

Strada MărășeștiStrada Mărășești

Strada Șaguna

Campionatul de ciocnit ouă roșii
REGULAMENT

• Concursul se desfășoară pe două categorii de vărstă: copii (concurenți între 3 și 
14 ani) și adulți (concurenți trecuți de 14 ani)

• Concursul se desfășoară în sistem cupă cu eventuale etape de calificare. Meciurile 
se stabilesc prin tragere la sorți. Un meci se desfășoară între doi concurenți și 
câștigă cel care rămâne cu oul întreg. 

• Competiția are un arbitru care arbitrează toate meciurile și validează câștigătorul 
competiției. După fiecare meci, oul este predat comisiei de organizare.

• Câștigătorul este acel concurent al cărui ou rămâne întreg după ultimul meci. 
Comisia va verifica și valida oul. Numai atunci este desemnat câștigătorul. 

• Locul doi este ocupat de către concurentul care a pierdut în finală. Locul trei este 
ocupat de învinsul din semifinală cu câștigătorul. În cazul în care oul nu este validat, 
concurentul va fi descalificat, iar câștigătorul va fi desemnat cel de pe locul doi, după 
același procedeu de verificare. Ceilalți concurenți urcă un loc. Concurentul care se 
sustrage verificărilor va fi descalificat. 

La ediția din acest an a campionatului de ciocnit ouă vă puteți înscrie în 
holul primăriei în ziua concursului dar nu după ora 16. 

Susținerea copiilor proveniți din familii defavorizate
• În anul 2009 - 2010 în cadrul Şcolii Gimnaziale  “Theodor Bucurescu”  nr. 

1, Sânnicolau Mare s-a înființat  o clasa pilot pentru a sprijini copiii care provin din 
familiile defavorizate, iar din anul  şcolar 2010-2011 şi până în prezent în cadrul 
acestui program au fost înscrişi 34 de elevi

• Din anul 2009,  Primăria subvenționează masa copiilor de grădiniță care 
provin din familii defavorizate sau cu venituri minime pe economie, pentru stimularea 
frecventării  învățământului  preşcolar
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Spitalul orășenesc din Sânnicolau 
Mare joacă un rol esential în ceea 
ce privește sănătatea locuitorilor 
orașului nostru. Conducerea spitalului, 
reprezentată de doamna manager, 
doctor Claudia Luca și întregul personal 
al instituției își doresc o implicare activă 
în relația cu pacienții și cu cetățenii, în 
general. Un moment prielnic în acest 
sens, s-a dovedit a fi Ziua mondială a 
sănătății. Cu această ocazie, în fața 
Primăriei orașului, a fost montat un 
pavilion, unde angajați ai spitalului au 
organizat un punct informativ și au oferit 
gratuit cosultații, determinarea glicemiei, 
determinarea indicelui de masă 
corporală și alte informații cu privire la 

starea de sănătate a cetățenilor vizitatori. 
Astfel, doar în prima zi, în data de 7 
aprilie, medicii și asistentele spitalului 
au consultat peste 300 de persoane, 
stabilind glicemia, tensiunea arterială, 
IMC-ul și greutatea acestora. Pacienții 
care au fost depistați cu glicemie 
și tensiune arterială mare au primit 
scrisoare medicală adresată medicului 
de familie, urmând să beneficieze de un 
consult al unui medic de specialitate. 

Datorită succesului din prima zi, 
pavilionul a fost deschis și în data de 
8 aprilie. Astfel, în două zile, aproape 
1000 de oameni au vizitat acest punct 
deschis de către spitalul din oraș, 
devenind că această inițiativă a fost un 

succes deosebit. 
Pe lângă consultațiile oferite, 

organizatorii pavilionului au pus la 
dispoziția cetățenilor informații despre 
serviciile existente în spitalul orășenesc. 
Acestea au fost primite direct de la 
doamna manager, de la medici și de la 
asistente. Au mai fost distribuie, în scop 
promoțional, pixuri și pliante pentru 
care, conducerea spitalului mulțumește 
sponzorilor. 

MCC

SPITALUL ORĂȘENESC SÂNNICOLAU MARE
Campanie de consultații gratuite și promovare organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății

Suntem bucuroși că 
Ziua Mondială a Sănătății, 
organizată de noi la Sânnicolau 
Mare, a avut un asemenea 
succes. Locuitorii s-au 
adresat cu încredere cadrelor 
medicale, iar pe lângă consultul 
la fața locului au aflat despre 
serviciile medicale de calitate 
oferite de Spitalul Orășenesc 
din localitatea noastră. Vom 
fi întotdeauna la dispoziția 
cetățenilor care au nevoie de 
serviciile medicale oferite de 
noi.  

manager doctor
CLAUDIA LUCA

În data de 03.04.2016, în oraşul 
nostru s-a desfăşurat a X a ediție a 
festivalului concurs, Lada cu zestre, 
faza zonală sub egida Consiliului 
județean şi a Centrului de Cultură şi 
Artă al județului Timiş în colaborare 
cu Primăria orașului Sannicolau Mare. 
Festivalul se organizează anual cu 
scopul de a  conserva și valorifica tradiția 
și creația populară.

La acest concurs au participat formații 
de dansuri populare, grupuri vocale, 
solişti vocali şi instrumentişti, coruri. 
Pe scena Casei de Cultură, amenajată 
tradițional și în fața unui public numeros, 
s-au perindat formațiile din Saravale, 
Sânpetru Mare, Periam, Pesac, Cenad, 
Dudeştii Vechi, Biled, Becicherecul Mic, 
Gotlob şi Sânnicolau Mare.

Din Sânnicolau Mare s-a prezentat 
Ansamblul Doina cu un dans popular 

românesc din câmpia Banatului, 
Ansamblul Sveti Sava cu un dans 
popular sârbesc din zona folclorică a 
Belgradului, Ansamblul Kekibolya,cu 
un dans popular maghiar și solista la 
acordeon, Mădălina Purișel.

Juriul format din specisliști ai 
Centrului de Cultură și Arte al județului 
Timiș, a urmărit cu cea mai mare 
atenție evoluția tuturor concurenților și 
a desemnat câștigătorii, participanții la 
următoarea etapă a concursului, cea 
județeană. 

Suntem mândri că toți participanții 
din orașul nostru s-au calificat pentru 
faza județeană care se va desfășura la 
Timișoara în luna mai. Felicitări tuturor și 
succes în etapa următoare.

  
Referent cultural, 

MÂNDRAN GHEORGHE

Festivalul-concurs ,,Lada cu zestre” - Ediţia a X-a, 2016
FAZA ZONALĂ - SÂNNICOLAU MARE

O activitate extrașcolară extrem de 
apreciată la nivelul școlilor din Sânnicolau 
Mare o reprezintă, cu siguranță, “Elevii 
au talent”. A devenit deja o tradiție ca, 
fie în luna aprilie, fie în luna mai, cei mai 
talentați copii de la ciclul gimnazial sau 
liceal să se întrunescă în spectacole 
incendiare, desfășurate în sala mare de 
spectacole din oraș.

Așa cum s-au obișnuit, toți elevii au 
fost invitați, prin afișe expuse în fiecare 
clasă, să se înscrie pentru concurs la 
organizatorii din fiecare școală. După 
ce listele au fost încheiate, s-au stabilit 
ca zile de competiție, 15 aprilie pentru 
cele două licee și, respectiv, 18 aprilie, 
pentru cele două școli gimnaziale. 
La nivel de liceu, poate, situația a 
fost mai simplă, în sensul că, atât la 
Liceul teoretic Ioan Jebelean, cât și 
la Liceul Tehnologic, Cristofor Nako, 
numărul doritorilor nu a fost extrem de 
mare pentru a se recurge la mai multe 
preselecții. La ciclul gimnazial, însă, cei 
care au considerat că sunt înzestrați cu 
talent, au fost într-un număr mai mare, 
astfel încât, organizatorilor nu le-a fost 
ușor să îi propună înspre concursul final 
doar pe cei care, în cele din urmă au fost 
apreciați de publicul spectator și de juriu.

Intrarea în sală a fost gratuită, dar, 
fiecare elev a primit, în cadrul ambelor 
spectacole, bilete de participare la 
tombolă. Cei care au dorit să fie prezenți 
la acest eveniment propus pe lista de 
activități culturale ale orașului au fost 
foarte mulți. Sala a devenit neîncăpătoare 
cu aproape două ore înainte de a se da 
startul competiției. 

Atmosfera a fost, ca de obicei, una 
incendiară. S-a aplaudat mult, s-au 

fredonat melodii cântate de concurenți 
și s-au aclamat elevii preferați. Decizia 
juriului, format din reprezentanți ai 
Primăriei, Consiliului local și asociației 
cadrelor didactice San Didactica a fost 
una dificilă, deoarece, atât la licee, cât 
și la cele două școli gimnaziale, copiii 
au dovedit că sunt bine pregătiți, că 
au spiritul competiției și că își doresc, 
într-adevăr, să ajungă pe podium. 
Membrii juriului pentru cele două licee 
au fost doamna Munteanu Cristina, 
profesoară de biologie și domnii Bogdan 
Homorodean și Câmpan Gheorghe, 
iar pentru școlile gimnaziale, au fost 
aproape de copii domnul viceprimar 
Radu Asaftei, doamna Corina Roka și 
Gheorghe Câmpan.

La finalul spectacolului din 15 
aprilie, liceeni au propus un număr 
special, o surpriză pregătită de toți 
participanții la concurs. În culise, toți 
liceeni concurenți au repetat o melodie 
pe care au interpretat-o impecabil atunci 
când juriul s-a retras pentru a delibera 
câștigătorii. Propunerea a fost una bine 
primită și extrem de apreciată de către 
toți spectatorii.

Și finalul spectacolului pentru 
gimnaziu a adus un moment interesant. 
Câștigătorul concursului de anul trecut, 
Daniel Munteanu a interpretat în afara 
concursului o frumoasă melodie la pian.

În pauza de deliberare, s-au extras, 
electronic, câștigătorii tombolei. Astfel, 
cei mai norocoși au plecat acasa 
cu memorii USB, mouse-uri,boxe și 
echipamente sportive.  Emoțiile au 
fost mari. Toți cei prezenți și-au dorit 
să câștige, dar, ca la orice concurs, 
doar cei mai buni au ajuns pe podium, 

bucurându-se de premii, de boxe, căști, 
ceasuri de mână. 

De remarcat este faptul că, fiecare 
concurent a primit o diplomă de 
participare și o plasă cu dulciuri. Felicităm 
toți participanții și mulțumim domnului 
primar Dănuț Groza pentru faptul că, și 
anul acesta a susținut această activitate 
extrașcolară, dovedind că se implică 
activ în bunul mers al instituțiilor de 
învățământ din oraș.

Elevii participanți la concursul 
Elevii au talent 2016, secțiunea liceu:

Ciubotaru Denisa, Dongo Filip, 
Bejenaru Alexandra, Dumitrașcu 
Raluca, Belinar Raluca, Covaci Paul 
și Petradi Cătălin, Costache Gabriel, 
Ighișan Marius și Zarea Caius din partea 
Liceului Tehnologic Cristofor Nako.

Pană Marius, Sârb Delia, Cioc 
Alexandru, Mureșan Fabian și Danci 
Dragan Vlad din partea Liceului teoretic 

Ioan Jebelean
Elevii participanți la concursul 

Elevii au talent 2016, secțiunea 
gimnaziu:

Mateaș Mario, Colompar Andreea, 
Boraș Leonard, Chira Viorica Cristina, 
Baciu Ariana Melisa, Stoica Miriam 
și Csaki Andrea, Vasilcin Luca de la 
Școala Gimnazială nr.2 Nestor Oprean.

Pop Lucian, Rosianu Robert, Paul 
Socol și Danci Gabriela, Oros Livia, 
Vlad Vasile, Stoica Cosmin, Manda 
Mirela, Gorban Paul și Munteanu 
Robert de la Școala Gimnazială nr.1 
Teodor Bucurescu. 

  MR

“Elevii au talent“ 
ediția a V-a 

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR LA  EDIȚIA a V-a A 
CONCURSULUI “ELEVII AU TALENT”

SECȚIUNEA LICEU 
Locul I - MUREȘAN FABIAN - interpretare la chitară, clasa a IX-a
Locul II - DONGO FILIP - interpretare la chitară, clasa a XII-a
Locul III - BEJENARU ALEXANDRA - interpretare vocală, clasa a XII-a
Premiul juriului - CIOC ALEXANDRU- interpretare vocală, clasa a X-a 
Premiul special - PANĂ MARIUS- robot dance, clasa a XII-a

SECȚIUNEA GIMNAZIU
Locul I - STOICA COSMIN - beat box, clasa a VII-a
Locul II - STOICA MIRIAM și CSAKI ANDREA formând duetul vocal CUP 
SONGS - interpretare vocală, clasa a V-a
Locul III - POP LUCIAN - dans modern, clasa a VIII-a
Premiul juriului - BORAȘ LEONARD - clasa a VI-a, gimnastică 
Premiul special- VASILCIN LUCA - clasa a V-a, interpretare la pian

MUREȘAN FABIAN, câștigătorul concursului la secțiunea liceu

FOTO: BOGDAN ISTODE

STOICA COSMIN, câștigătorul concursului la secțiunea gimnaziu

elevii participanți la secțiunea gimnaziu
elevii participanți la secțiunea liceu, interpretând o melodie la finalul concursului


