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ALEGERI LOCALE 2016

M nitorul
S.C. RODSPECTRA SRL
recrutează în vederea angajării:
1. CASIERĂ
CERINTE: cunostinte minime de
contabilitate primara, cunostinte PC ( word, excel, gmail),
- abilitati in comunicare, persoana placuta, pozitia.
2. STIVUITORIST

3. VÂNZĂTOR GESTIONAR
CERINTE: cunostinte medii PC,
- bun organizator, abilitati in
comunicare si negociere, experienta pe un post similar constituie un avantaj

SE ASIGURA salar motivant, training.
Asteptam CV-urile pe adresa de e-mail: i.baicu@yahoo.com
Sau informati la telefon : 0787.526.481

M nitorul
Consiliului Local S ânnicolau-Mare
IUNIE 2016 Anul VIII Nr.105 Coordonator: primar Dănuț Groza Distribuit gratuit în fiecare locuință din Sânnicolau Mare

CAMPIONII ROMÂNIEI LA FOTBAL
UNIREA SÂNNICOLAU MARE, ECHIPA DE JUNIORI B1

2-3

S-A DESCHIS ȘTRANDUL RECE

Primăria orașului Sânnicolau
Mare informează toți cetățenii
că ștrandul rece și-a deschis
porțile pentru vizitatori.
Ștradul este deschis în fiecare
zi a săptămânii cu excepția
zilei de luni.

EVENIMENTE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
“THEODOR BUCURESCU” A
SĂRBĂTORIT 50 DE ANI DE
EXISTENŢĂ
Semicentenarul Școlii nr. 1 din
Sânnicolau Mare a fost marcat prin
momente festive, concursuri școlare.
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EVENIMENTE

BALUL PENSIONARILOR
EDIȚIA A VIII-a
Balul organizat în fiecare an de către
Asociația Seniorii Sânmiclăușeni, s-a
desfășurat pe data de 28 mai la sala de
sport “Ioan Morar“ și s-a bucurat de o
prezență foarte numeroasă.

S.C. GOSAN S.R.L. -str. Negru Vodă, nr.7

•
•
•
•
•
•

execută cu personal calificat lucrări de
lucrări de DEZINSECTIE – DERATIZARE – DEZINFECTIE
FORARE ORIZONTALĂ (subtraversări, conducte de apă și canalizare)
FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre) - până la 110m
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
AMENAJARE GARDURI
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Relații și programări la tel. 0256/371667 sau 0723 170 607 zilnic între orele 08-14
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ZILELE VERII 2016 - programul evenimentelor
SÂMBĂTĂ 16 IULIE - CONCERT - ÎNCEPÂND CU ORA 2030 LA TEATRUL DE VARĂ
•

* JERRYCO
* DORIAN POPA
* VUNK
* LIDIA BUBLE

SC OCTAVDELPHIA SR organizează cursuri de fomare
profesională:
îngrijitoare bătrâni la domiciliu, electrician în construcții,
mecanic auto, infirmieră, curs de limba germană,
intermediari locuri de muncă în Austria și Germania

MONITORUL
CONSILIULUI LOCAL

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.

ISSN 1843 - 6781

DORIAN POPA

VUNK

LIDIA BUBLE

DUMINICĂ 17 IULIE - MUZICĂ SÂRBEASCĂ ȘI ROMÂNEASCĂ
ÎNCEPÂND CU ORA 1800 LA TEATRUL DE VARĂ

Tel. 0721539006 sau 0256370115
str. Nistor Oprean nr. 16A, Sânnicolau Mare
Coordonator: Primar Dănuţ Groza
tel. 0726112828
Redactor:
Muntean Raluca
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com

Ora 2030 – Super concert
pe teatrul de vară. Vor urca
pe scenă artiștii:

Tipar executat de tipografia

Verossim

Sânnicolau-Mare, str. 13 Decembrie nr. 29
Tel. 0744642463

•

Ora 1800 –Festivalul internațional de tamburași “Tamburița
câmpiei Bănățene”, va avea drept gazde formația de tamburași
din orașul nostru ”Batini Beciari”, iar ca invitați vor participa
renumite formații de tamburași.

•

Ora 2100 – Spectacol de muzică populară cu doi renumiți soliști
ai momentului: RAMONA MERCESCU și NICU NOVAC.

NICU NOVAC

TAMBURAȘII

2 Primăria vă informează

M nitorul

MULȚUMESC SÂNMICLĂUȘENILOR PENTRU ÎNCREDEREA ACORDATĂ
În primul rând, eu și echipa mea,
dorim să mulțumim alegătorilor care au
avut încredere în noi și ne-au acordat
votul. Știu că sunt niște oameni informați,
care au înțeles direcția de dezvoltare a
orașului și că este nevoie de o echipă
largă pentru a întreține niște standarde
și a face lucrurile din ce în ce mai bine.
Datorită voturilor dumneavoastră, vom
avea liniște în Consiliul Local, vom
putea lucra fără scandal și sperăm fără
încercări de promovare a intereselor
personale din partea unora care nu fac
parte din majoritate. Echipa de consilieri
PNL formează o majoritate, astfel că,
în cazul deciziilor importante pentru
oraș, vă puteți bizui pe niște oameni
responsabili, care respectă echipa și
orașul. Totodată, vreau să mulțumesc
tuturor celor care s-au prezentat la vot,
indiferent de optiunea lor politică. Așa
cum v-ați obișnuit deja, ușa Primăriei
este întotdeauna deschisă, fără să fac
vreo diferență între cetățeni.
În calitate de primar al orașului,
vă asigur că vor fi luate doar decizii
în favoarea comunității și lansez încă
o dată invitația către fiecare dintre
dumneavoastră, de a veni la mine să
discutăm și să vă explic orice decizie
care aparent nu o înțelegeți. Din păcate
am trecut printr-o campanie plină de
minciuni și calomnii, însă sper ca în lunile
care urmează, puținele persoane care
au fost manipulate cu informații false, să
se convingă de adevăr. S-a vorbit mult
în campanie despre valoarea individuală
versus valoarea de echipă, iar cei care
au căzut în capcana orgoliului propriu
și a unei campanii murdare, au fost
penalizați de către alegători, obținând
un scor infim care nu le face cinste. Votul
din 5 iunie 2016 ne-a demonstrat că o
echipă nu pierde atunci când se desparte
de oameni egoiști. Pentru a funcționa, în
viața de zi cu zi, în administrație sau în
politică, membrii unei echipe trebuie să

unească idei, să lucreze împreună, nu
să facă o defilare de măreție. În cadrul
aceleiași campanii murdare, persoane
lipsite de un comportament decent,
au discreditat deodată, și noțiunea de
presă independentă, cât și cea de ziar
al Primăriei. Situația în care s-au pus,
chiar unii foști colegi, a dovedit că fie
nu au înțeles rolul unor publicații, fie
au fost atât de lipsiți de fair play încât
ar fi spus orice pentru un vot sau două.
Alegătorii le-au dat o lecție, Sânnicolaul
le-a dat o lecție de maturitate, dovedind
că oamenii nu pot fi cumpărați cu o
cruce în curtea Bisericii. Scorul electoral
obținut de ei, zdobitor de mic, va rămâne
referință și pe viitor, că oamenii nu pot
fi păcăliți cu minciuni, chiar dacă aceste
minciuni sunt scrise pe bani, prin ziare
sau pe internet.
Planul cu care pornim la drum
pentru următorii 4 ani este de a
avea un Sânnicolau cu toate străzile
asfaltate și cu canal introdus. Vom
avea în vedere investițiile în școlile,
grădinițele și Spital din oraș, cu
condiția ca acestea să fie gestionate
corect și eficient. De asemenea vom
continua activitățile culturale, sociale și
sportive, alături de sprijinirea activității
asociațiilor nonguvernamentale și a
cultelor. Împreună cu dumneavoastră,
sânmiclăușenii am reușit să stabilim
niște activități consacrate, niște traditii
frumoase ale orașului, pe care le vom
păstra și în anii care urmează. Desigur
cu toate intențiile mele bune și cu tot
concursul echipei din Consiliul Local,
este nevoie de un grafic al dezvoltării
orașului, nu putem face totul deodată,
suntem opriți de resurse și de legislația
care de multe ori nu doar că întârzie
lucrările, ci chiar ne pune opreliști. În
ceea ce privește sursele de finanțare,
recunosc că am fost surprins de votul
pentru PSD, în condițiile în care, la nivel
național, PSD a adus Codul Fiscal din

REZULTATELE ALEGERILOR LOCALE
Duminică, 5 iunie 2016, au avut loc alegerile locale pentru desemnarea
primarului și a Consiliului Local din orașul nostru. Pentru primar votul s-a acordat
uninominal, adică direct pentru persoana în cauză, iar consilierii locali au fost
alesi pe lista de partid.
Pentru primar, la Sânnicolau, totalul voturilor valabil exprimate a fost de 5.490,
dintr-o prezenta la vot de 5.684 de alegători. Conform datelor oficiale, prezența la
vot a fost de 47,15%, însă în realitate, datorita faptului că listele electorale nu au
fost ajustate conform ultimului recensământ care indică în mod clar o scădere a
populației cu drept de vot, prezența la vot poate fi considerată mult mai ridicată.
De asemenea nu pot fi trecute cu vederea condițiile meteo nefavorabile care
cel mai probabil au ținut în case mai multe persoane cu drept de vot. Din totalul
voturilor valabil exprimate, Dănuț Groza a obținut un nou mandat, cu un procent
de peste 62%, ceilalți 5 candidați la funcția de primar, reușind să obțină împreună
aproape 38%.
Pentru Consiliul Local au fost înregistrate 5411 voturi valabile din 5684 total
exprimate. Pragul electoral de obținere a unui loc de consilier local a fost obținut
de PNL (11 consilieri), PSD (5 consilieri) și Negoț Florin (consilier independent).
Au rămas în afara Consiliului Local, deși au candidat: ALDE, UBB, UDMR, PMP,
Fluș Ștefan, UNPR și BUN.
cauza căruia au crescut aberant taxele
și impozitele, iar cel mai grav, în timpul
guvernării PSD, Sânnicolaul a fost tăiat
de pe lista banilor de la București. Neam descurcat cu bugetul local și resurse
europene, fără finanțări de la Guvern
sau de la Consiliul Județean controlat de
PSD. Cu toate acestea, important este că
vom continua lucrările în oraș, că suntem
oameni gospodari, care se descurcă
și singuri, chiar dacă nu primesc ce li
se cuvine. Acum, cu 5 reprezentanți ai
PSD-ului în Consiliul Local, poate veți
primi mai multe explicații despre motivul
pentru care orașul nostru a primit de la
București și de la Consiliul Județean
mai puțin decât cele mai mici comune
sau de ce a fost nevoie de introducerea
impozitului pe terenul de sub casă, taxă
cu care, personal m-am luptat și am
ajuns până la actualul Prim Ministru,
Cioloș.
Am încredere că acest mandat va fi
unul benefic pentru Sânnicolau, iar în

aspectele care țin de mine, voi impune
rigoare germană și voi transmite tot
dragul și considerația pe care o am
pentru orașul nostru. Așa cum v-am
spus și cu alte ocazii, nu sunt perfect,
dar, spre deosebire de alții, am puterea
de a mă schimba în bine și am dorința de
corecta micile neajunsuri. De asemenea
am o echipă puternică alături de care
pornesc la drum. Vă mulțumesc pentru
încrederea acordată, vă mulțumesc
pentru susținere și mă simt onorat că
suntem împreună pentru Sânnicolau
Mare. Mulțumirile mele speciale se
îndreaptă către cei care și-au asumat
public susținerea mea și a echipei mele,
cei care s-au oferit să pună la vedere
materialele
noastre
promoționale,
dându-ne astfel girul încrederii lor. Să
dea Domnul să pornim într-un ceas bun!
primar DĂNUȚ GROZA

ȘEDINȚA DE INVESTIRE A PRIMARULUI
Dănuț Groza a fost investit pentru un nou mandat de 4 ani

Joi, 30 iunie, în prezența
președintelui Judecătoriei Sânnicolau
Mare, a consilierilor locali și a invitaților
din Sânnicolau Mare, a avut loc
investirea pentru un nou mandat de 4
ani a primarului orașului nostru Dănuț
Groza. Chiar dacă nu este primul
eveniment de acest gen, primarul
orașului a fost extrem de emoționat și
s-a bucurat să vadă alături de el atât de
mulți oameni care au dorit să asiste la
momentul solemn. Sentința de validare
a fost citită de președintele Judecătoriei
după care primarul Dănuț Groza a depus
jurământul. La încheierea festivității,
primarul Dănuț Groza, aflat la cel de-al

treilea mandat, a ținut să le mulțumească
celor prezenți dar și echipei care a fost
alături de el în ultimii ani.
„Am făcut o camapanie decentă
și curată care a fost destul de scurtă
în acest an, pentru că nu am avut
foarte mult timp la dispoziție fiind
ocupați cu probleme orașului care
nu au fost puse pe lista de așteptare
în campania electorală. Din păcate,
nu toți candidații au avut astfel
de campanii și pot să spun acum
că sunt dezamăgit de campaniile
unor contracandidați care au
ales să lanseze atacuri mudare și
mincinoase în speranța că vor mai
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M nitorul

Felicitări tinerilor responsabili care
s-au prezentat la vot

Tinerii din Sânnicolau Mare au
dovedit mult spirit civic și cu ocazia
alegerilor locale din acest an. Unii
dintre ei au ținut pentru prima dată în
mână ștapila de vot, asumându-și astfel
statutul de cetățeni cu drepturi depline
ai acestui oraș. Pentru atitudinea lor
lăudabilă domnul primar a ținut să se
întâlnească cu ei și să îi felicite.
“În calitate de primar, doresc să
felicit și să îmi exprim aprecierea
față de tinerii din orașul nostru,
care pentru prima dată s-au

prezentat la vot, contribuind astfel
la consolidarea democrației și luând
parte la decizii care privesc direct
Sânnicolaul. Cu astfel de tineri cred
că orașul nostru este pe mâini bune,
sunt încântat că au făcut cu dreptul
primii pași în viața civică. Le urez
bun venit în rândul alegătorilor și
promit că voi face tot posibilul să nu
îi dezamăgesc.”, a declarat primarul
orașului Dănuț Groza.

creadă astfel de acuzații și dacă mai
e nevoie de o dovadă în acest sens
va spun că, în acest moment, când se
desfășoară această ceremonie, se
asfaltează două străzi din oraș, chiar
dacă nu mai e campanie electorală.
Vreau să îi asigur pe toți locuitorii
din oraș că proiectul echipei noastre
de dezvoltare a Sânnicolaului va
continua și în următorii ani. Avem
priorități bine stabilite și tot ce
facem este la cererea și în interesul
cetățenilor din oraș”, a mai spus
primarul Dănuț Groza.
LL

1. PROIECT: “Organizarea în anul 2016 a unor activități cultural-recreative prin
participarea activa a membrilor asociației Seniorii Sanmiclauseni“
SOLICITANT: Seniorii Sanmiclauseni Sannicolau Mare, valoare: 130,000 lei
2.PROIECT: “Organizarea si desfasurarea unor activitati cu specific pescaresc, de
catre membrii ai Asociatiei Pescarilor Aranca Sannicolau Mare, pe parcursul anului
2016“
SOLICITANT: Aranca Sannicolau Mare, valoare: 25,000 lei

MCC

3.PROIECT: „Traditiile minoritatii maghiare ‘16”
SOLICITANT: REVAI MIKLOS Sannicolau Mare, valoare 10,000 lei
4.PROIECT: “Dezvoltarea si imbunatatirea zonelor de pasunat pe parcursul anului
2016“
SOLICITANT: Sinvest Sannicolau Mare , valoare: 20,000 lei
5.PROIECT: “Educația – șansa către societatea cunoașterii”
SOLICITANT: SanDidactica Sannicolau Mare, valoare 120,000 lei
6.PROIECT: “Stimularea activităților cultural-recreative prin participarea activa a
membrilor asociației crescatorilor de pasari si animale de blana “NAKO” si atingerea
obiectivelor acestora in cursul anului 2016”
SOLICITANT: Nako Sannicolau Mare, valoare: 30,000 lei
Au fost selectate în total 6 proiecte, cu o valoare totală de 335,000 lei.

Pogramul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD)

AJUTOARE ALIMENTARE DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ
CATEGORIILE DE PERSOANE CARE VOR BENEFICIA DE AJUTOARE ALIMENTARE
DISTRIBUITE ÎN CADRUL POAD SUNT:
•
FAMILIILE ŞI PERSOANELE SINGURE - BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
•
FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI
•
ŞOMERII A CĂROR INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ESTE PÂNĂ LA 450 LEI LUNAR,
INCLUSIV
•
ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI LA AGENŢIILE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
JUDEŢENE CARE NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ
•
PENSIONARII A CĂROR PENSIE ESTE PÂNĂ LA 450 LEI , INCLUSIV
•
PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ADULŢI ŞI COPII CARE NU
BENEFICIAZĂ DE ÎNGRIJIRE ÎN SERVICII SOCIALE ÎN REGIM REZIDENŢIAL, PUBLICE
SAU PRIVATE
•
PERSOANELE FĂRĂ VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE LUNARE REALIZATE
SUNT DE PÂNĂ LA 450 LEI/LUNĂ/PERSOANĂ, INCLUSIV
ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE LA UNIUNEA
EUROPEANĂ SUNT URMĂTOARELE:
•
FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI,CONFORM
CUPONULUI DE ALOCAŢIE CÂT ŞI ACTUL DE IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI
LEGAL (copie)
•
ŞOMERII A CĂROR INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ESTE PÂNĂ LA 450 LEI LUNAR,
INCLUSIV,CONFORM CUPONULUI DE ŞOMAJ CÂT ŞI A CARNETULUI DE ŞOMAJ VIZAT
LA ZI ( copie după acte enumerate)
•
ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI LA AGENŢIILE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
JUDEŢENE CARE NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ,CONFORM
ADEVERINŢEI ELIBERATĂ DE AGENŢIE ŞI ACTUL DE IDENTITATE (copie)
•
PENSIONARII A CĂROR PENSIE ESTE PÂNĂ LA 450 LEI , INCLUSIV, CONFORM
CUPONULUI DE PENSIE ŞI A CĂRŢII DE IDENTITATE ( copie după acte enumerate)
•
PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ADULŢI ŞI COPII CONFORM
ACTELOR:CARTE DE IDENTITATE, CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD PE
HANDICAP, CUPON DE PENSIE ( copie după acte enumerate)
•
PERSOANELE FĂRĂ VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE LUNARE REALIZATE
SUNT DE PÂNĂ LA 450 LEI/LUNĂ/PERSOANĂ, INCLUSIV, CONFORM ADEVERINŢEI DE
LA FINANŢE SAU ADEVERINŢEI DE VENIT CÂT ŞI CARTEA DE IDENTITATE (copie)
DISTRIBUIREA PRODUSELOR VA ÎNCEPE ÎN DATA DE 27.06.2016 DUPĂ URMĂTORUL
ORAR:
•
LUNI, MARŢI, MIECURI, JOI
- 9.00 - 15.00

câștiga câteva voturi. Cetățenii din
orașul nostru le-au demonstrat prin
vot că nu așa se câștigă alegerile. Eu
vreau să le mulțumesc cetățenilor
din Sânnicolau pentru maturitatea
de care au dat dovadă. Le mulțumesc
în mod special celor care m-au votat,
dar și celor care nu m-au ales și sper
că, prin realizările din următorii 4 ani,
să îi fac să regrete că nu m-au votat,
iar în 2020 să aleagă și ei echipa
PNL”, a spus primarul Dănuț Groza.
„Am tot fost acuzați că muncim
pentru oraș pentru că e campanie
electorală. Nimeni nu a putut să

Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes local pentru anul 2016 - PROIECTE APROBATE
Număr apel selecție : 13 mai 2016- 26 mai 2016
Măsura : Acordarea de finantari nerambursalile pentru ONG-uri

• Vând apartament în Sânnicolau
Mare, 4 camere decomandate, pe 2
părți, una spre parc, 2 băi, garaj la
subsolul blocului, boxă, etj. I.
Tel. 0723637641
• Sarafolean Ovidiu (IDU) – Reparații
Moto – vă oferă la cele mai bune
prețuri servicii de calitate maximă
de amenajare spații verzi, tunderea
gazonului și a gardului viu.
Tel. 0729593411
• Vând gard și poartă din tablă, 500 kg
de cărbuni, aragaz, butelii.
Tel. 0729934683

• Vând sau schimb două case într-o
curte, cinci camere, 2 bucătării, 2
băi, multe anexe, grădină 2400mp
cu un apartament cu 2 camere
decomandate la parter sau la etj.
I plus diferența prețul caselor,
45000Euro. Tel. 0723031918
• Vând casă și brutărie pe strada
Oituz, nr.44, preț negociabil.
Tel. 0723358711
• Vând canapea extensibilă, aragaz cu
patru ochiuri, butelie și hotă, 2 fotolii,
butelie dublă.
Tel. 0256371480

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

• Vând casă în Sânnicolau Mare, str.
M. Eminescu nr.23.
Tel. 0256371378
• Vând grădină de 14 ari în Sânnicolau
Mare, zona Moș Achim și grădină de
14 ari în zona “La Puta-n vale”.
Tel. 0256372051
• Vând casă cu mansardă în
Sânnicolau Mare, mobilată, toate
utilitățile, str. Simion Barnuțiu.
Tel. 0724526634
• Vând casă în Sânnicolau Mare,
parter și mansardă, 2 dormitoare, 2
băi, dresing, living, bucătărie, cămară,
terasă, anexă, grătar din cărmidă,
curte amenajată, toate utilitățile, zonă
foarte liniștită.
Tel. 0721209992 sau 0724526634
• De vânzare casă, strada Mărășești
nr. 62/A. Vând loc de casă, str.
Mărășești, nr.62/A. Vând motor
trifazic, circular, moară de măcinat ,
motor de mobră.
Tel. 0763981029

•Apartament de vânzare la casă,
în zona centrală, cu 3 camere,
baie, bucătărie, balcon de 16mp,
construit în 2006, renovat complet
în 2015, cu loc de parcare în curte
și boxe la subsol. Suprafața totală
a apartamentului-90mp. Preț
49.500Euro
Tel. 0728533601
• Casă de vânzare, 6 camere, grădină
și dependințe – ocupabilă. Preț
30000Euro, negociabil.
Tel. 0762250958 sau 0725409547
• De vânzare loc de casă suprafața de
1388mp, preț 15000Euro.
Tel. 0762250958 sau 0725409547
• Doamnă serioasă, 55 de ani,
îngrijesc bătrâni la domiciliul lor, full
time sau part time.
Tel. 0740027798
• Vând apartament în Sânnicolau
Mare, str. Panselelor, 2 camere
decomandate, etj. III.
Tel. 0761134793
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APEL PENTRU SUSȚINEREA
UNUI CAMPION

GRĂDINIȚA MAGHIARĂ PP 3

Să fii copil pentru o oră!

Tânărul sportiv sânmiclăușean,
Ovidiu Sarafolean reușește să obțină
rezultate deosebite în cursele de
motociclism. Sportul acesta este însă
unul costisitor, iar pentru performanță
este nevoie de mari investiții. Ovidiu
face un apel către cei care ar putea să îi
susțină efortul prin sponzorizări.

“Anul acesta, la prima etapă de
supermoto clasa open(superioară)
am reușit o performanță de care
sunt mândru. Am obținut locul III în
campionatul național și acest lucru
s-a întâmplat după o pauză de doi
ani. Am avut noroc că motocicletă
Honda crf 2015 s-a comportat
conform așteptărilor mele. Datorez
acest succes, mai ales clienților
care vin la service-ul meu pentru
a le acorda ajutorul, reparandu-le
motocicletele. Astfel, îmi permit să
mă mențin cât de cât din bugetul
propriu. M-aș bucura dacă cineva
mi-ar acordă încredere și m-ar ajută
printr-o sponzorizare, deoarece,
costurile pentru participarea la

un asemenea concurs sunt foarte
ridicate.De exemplu,
am nevoie
anvelope noi la fiecare manșă, iar
antrenamentul trebuie făcut minim
de două ori pe săptămână. Dacă
dispuneam de o motocicletă mai
echipată,aș fi reușit, cu sigurantă,să
dau o secundă per tur și așa aș
fi reușit să îl bat și pe campionul
Ungariei care merge în mondiale.
Sper că pe viitor să am mai mult
sprijin și rezultate mult mai bune”,
ne-a declarat Sarafolean Ovidiu,
campion național la supermoto, clasă
open, superioară.

Un grup de părinți de la Grădinița
maghiară au participat la o activitate ,,Să
fii copil pentru o oră!” din cadrul acțiunii
(devenită tradițională) ,,Ziua porților
deschise”.
Această acțiune a ajuns la cea de-a
X-a ediție , când foștii, viitorii și actualii
părinți au avut posibilitatea să cunoască
cum se desfășoară o zi în grădiniță.
Mămici, bunici, tătici au ascultat o
poveste, au desenat momente din
poveste, au învățat un cântecel, au

rezolvat fișe matematice. La finalul
zilei s-au organizat în patru echipe,
reprezentând cele patru anotimpuri și
au realizat câte-un tablou din matereale
reciclabile, capace de peturi, care au
fost colectate pe tot parcursul anului
școlar, în cadrul opționalului educație
ecologică.
KOCSIS TUNDE
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ȘEDINȚA DE VALIDARE A NOULUI CONSILIU LOCAL
În urma scrutinului de vot din data
de 5 iunie 2016, sânmiclăușenii au
stabilit componența Consiliului local
care îi va reprezenta în următorii patru
ani de zile. Procesul de alegere al
Consiliului local este unul fundamental
democratic și extrem de important
pentru buna administrare a problemelor
comunității. Micul nostru oraș are,
conform legii, bazat pe numărul de
locuitori, 17 consilieri. Aceștia sunt
aleși pe listele partidelor politice sau în
mod independent.Și la votul din acest
an, cetățenii orașului au acordat un vot
de încredere primarului Dănuț Groza
și echipei sale, asigurând majoritatea
în Consiliul local cu 11 membrii de la
PNL. Celelalte locuri sunt ocupate de 5
membrii PSD și un candidat independent.
Votul arată că sânmiclăușenii au înțeles
importanța unei colaborări perfecte între
Consiliul local și primar. Doar printr-o
compatibilitate perfectă între Consiliul

local și instituția primarului se poate
asigura punerea în aplicare a proiectelor
importante pentru comunitate.
În data de 23 iunie a avut loc prima
ședință a noului Consiliu local. Conform
obiceiului, aceasta a fost una specială,
în care noii consilieri au fost validați.
Ședința s-a bucurat de participarea
prefectului județului Timiș, domnul
Mircea Băcală, lângă care a stat, ca de
obicei, primarul Dănuț Groza. Conform
legii, ședința a fost prezidată de decanul
de vârstă al consilierilor aleși, de domnul
Vasilcin Gheorghe. Acesta a supus la
vot propunerile făcute pentru comisia
de validare care a fost acceptată în
unanimitate. Din cei 17 aleși, au fost
validați 16, doamna Mândran Natalia
de la PNL, fiind absentă din motive
medicale și urmând a fi validată la o
ședintă ulterioară. Important este de
menționat că cei cinci consilieri PSD
și cel independent au avut dosarele
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CATEGORIILE DE PERSOANE CARE VOR
BENEFICIA DE AJUTOARE ALIMENTARE
DISTRIBUITE ÎN CADRUL POAD SUNT:
,,Mulțumim, mulțumim Domnului
și
Dumnezeului
nostru” SINGURE
, așa au
• FAMILIILE
ŞI PERSOANELE
cântat
elevii
de
la
Școala
Gimnazială
BENEFICIARE DE AJUTOR SOCIAL
,,Nestor BENEFICIARE
Oprean” nr. DE2 ALOCAŢIE
la finalul
• FAMILIILE
slujbei
religiose
de
duminică,
PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI 12. 06.
2016 la
Biserica
Romano-Catolică.
• ŞOMERII
A CĂROR
INDEMNIZAŢIE
DE
Liturghia,
celebrată
de
Ando Elevii au fost pregătiți de catehete și
ŞOMAJ ESTE PÂNĂ LA 450preotul
LEI LUNAR,
Attila, a fost dedicată copiilor în acompaniați de cantorul Mateas Adrian
INCLUSIV
cadrul căreia,
ei au însoțit
rugăciunilePENTRU
și prof.OCUPAREA
Cucov Sebastian.
• ŞOMERII
ÎNREGISTRAŢI
LA AGENŢIILE
FORŢEI
credincioșilor
cu
cântecele
lor.
Mulțumum
tuturor care au fost alături
DE MUNCĂ JUDEŢENE CARE NU BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAŢIE
26 de copii au mulțumit și pe de noi în cântec și rugăciune, multă
DECei
ŞOMAJ
această
cale ABunului
Dumnezeu
pentruPÂNĂ
sănătate
putere
de muncă cu succes
• PENSIONARII
CĂROR
PENSIE ESTE
LA 450șiLEI
, INCLUSIV
sănătatea
și
puterea
de
a
încheia
în
viața
de
zi
cu
zi.
• PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ŞI ACCENTUAT ADULŢI ŞI COPII
cu succes
anul școlar
și de a seÎN SERVICII SOCIALE ÎN
CARE
NU BENEFICIAZĂ
DE ÎNGRIJIRE
bucura
de
o
vacanță
bine
catehet COMLOȘAN HELENA
REGIM REZIDENŢIAL, PUBLICE meritată.
SAU PRIVATE

Slujbă pentru copii

“Pretutindeni trăiesc copii”
ediția a X-a

Cu 10 ani în urmă s-a demarat și școlari ne-au prezentat în 29. 05.
PERSOANELE FĂRĂ VENITURI SAU ALE CAROR VENITURI NETE
Proiectul educațional local ,,Obiceiuri și 2016, jocuri muzicale şi dansuri de copii,
LUNARE REALIZATE SUNT DE PÂNĂ LA 450 LEI/LUNĂ/PERSOANĂ,
tradiții din zona noastră”, în cadrul căruia îmbrăcați în diferite porturi, copii de la
INCLUSIV
s-au desfășurat o serie de activități pe grădinițe , școli şi grupuri de dansatori
plan local cu ocazia unor evenimente din oraș, Dudeștii Vechi și Tomnatic.
ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR DE LA
culturale, religioase, sportive sau
În costume specifice și potrivite
UNIUNEA EUROPEANĂ SUNT URMĂTOARELE:
istorice.
Spectacolul
,,Pretutindeni dansurilor și jocurilor prezentate s-au
trăiesc copii” a prezentat și continuă putut admira dansuri populare românești,
• FAMILIILE BENEFICIARE DE ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA
să prezinte un interes deosebit pentru germane, maghiare, sârbești, bulgărești,
FAMILIEI,CONFORM CUPONULUI DE ALOCAŢIE CÂT ŞI ACTUL DE
această acțiune din cadrul proiectului țigănești și jocuri muzicale.
IDENTITATE AL REPREZENTANTULUI LEGAL (copie)
Dorim să mulțumim și pe această
din partea participanților.
• ŞOMERII A CĂROR INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ ESTE PÂNĂ LA 450
De participarea la acest proiect se cale tuturor pentru participarea la
LEI LUNAR, INCLUSIV,CONFORM CUPONULUI DE ŞOMAJ CÂT ŞI A
bucură copii care doresc să ne încânte această acțiune și reușita acesteia
în diferite costume populare cu jocuri și cu surprizele de final din partea unor
dansuri pentru copii dorind să-și exprime persoane binevoitoare.
bucuria de a putea trăi fericiți în această
Prof. COMLOȘAN HELENA
zonă frumoasă indiferent de limba pe
Director Grădiniței PP nr.1,
care o vorbim, indiferent de port sau
prof. POPA ADRIANA
obicei.
Astfel un număr de 226 de preșcolari
•

ApocalipS

incomplete, ceea ce putea constitui un
motiv de invalidare. Comisia le-a oferit,
însă, șansa să-și completeze pe loc
documentele și să fie validați.
După procedura validării, a urmat
momentul
solemn
al
depunerii
jurământului, când fiecare ales a jurat
cu mâna pe Biblie să facă tot ce îi stă
în putere pentru a servi comunitatea ce
l-a ales. Ultima procedură a ședinței a
fost aceea de alegere a viceprimarului.
Conform legii, acest lucru se face prin
vot secret. Cum singura propunere a
fost pentru domnul Asaftei Radu de la
PNL, s-a trecut imediat la vot. Cu 15
voturi pentru și o abținere, pentru încă
patru ani, viceprimar al orașului nostru
rămâne Asaftei Radu.
Pentru prima dată, această ședință
de validare a Consiliului local a fost
devansată de ședința de validare a
primarului. Datorită procedurilor legale,
validarea primarului a fost amânată cu

câteva zile față de validarea consilierilor
locali.
Componența Consiliului Local al
orașului Sânnicolau Mare:
• Radu Asaftei - PNL
• Adrian Grui - PNL
• Marian Luca - PNL
• Florin Constantinescu - PNL
• Alina Drăgoi - PNL
• Manuel Terebenț - PNL
• Marius Hiticaș - PNL
• Karoly Mezei - PNL
• Gheorghe Vasilcin - PNL
• Maria Manole - PNL
• Manuel Farca - PSD
• Florin Ivan - PSD
• Viorica Calotescu - PSD
• Cristian Stamate - PSD
• Bianca Vințan - PSD
• Florin Negoț - independent
MCC

la Festivalul Revolution (Timișoara)

În perioada 3-4 Iunie a avut la
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara,
a doua ediție a festivalului internațional
de anvergură, Revolution Festival
2016. Revolution este un festival unic
în România, pe cele 7 scene și zone
s-au prezentat peste 300 de artiști,
peste 9 genuri muzicale și peste 1000
de momente care au tăiat respirația
publicului prezent în număr mare la
festival.
La scenă de Xtreme Music, unde
au aveluat și Apocalips, au fost riffuri
explozive cu atitudine și mult alternative
rock, punk, hard, metal și toate stilurile
de muzică extreme.
Numele ce au ținut capul de afiș au
fost : Skunk Anansie, Juliette and The
Licks, Suicidal Tendencies ( cu Dave
Lombardo de la Slayer la tobe), Maxim

(The Prodigy) fest Cianna Blazf, Planet
Of Zeus, Negură Bunget, Ritam Nereda,
Guardians Of Time.
Apocalips au evoluat în prima zi de
festival, în fața unui public călduros, și
generos cu ovații, mai ales la piesele
care beneficiază de clipuri ( “Gate To
Infinity” și “Strigăt De Durere” ).
În perioada următoare Apocalips
au confirmat participarea la festivalul
Gugulan Rock ce va avea loc la
Caransebeș în perioada 5-7 August, iar
în toamna acestui an câteva concerte ce
vor sărbători XX Ani de la primul concert
Timișoara (Casa Tineretului), Arad
(Nerv), Oradea (Abyss) și Sânnicolau
Mare (Teatrul de Vară).
FLAVIUS BUDA

UNIREA - CAMPIOANĂ, dar TRISTĂ

Pe această cale, Clubul Sportiv
Unirea
dorește
să
transmită
susținătorilor, fanilor sau prietenilor că
suntem profund dezamăgiți de toate
atacurile murdare-denigratoare care au
apărut la adresa activității sportive în
timpul campaniei electorale susținute
de unele facțiuni numite “partide
politice”. Din păcate, reprezentanții
acestora
doresc a schimba ceva
doar prin a arunca cu noroi și cuvinte
murdare într-o activitate care asigură
celor mai mici dintre noi sănătate. Peste
tot, au postat că sunt independenți, că
sunt apolitici, dar nu au dovedit acest
lucru prin dezinformarea pe care și-au
propus-o ca obiectiv prim. Timp de o
luna, activitatea celor 450 de sportivi,
antrenori sau colaboratori a fost tarată,

fără niciun motiv bine întemeiat, în
mizerie. Mai urât este faptul că,printre
alții, chiar sportivi sau foști componenți
ai Clubului Sportiv Unirea au denigrat
activitatea sportivă. Pentru ei, probabil
câștigarea campionatului Ligii a -IV-a
maghiare nu e suficientă. Poate nici
medaliile obținute cu multă muncă și
trudă la Campionatul Național de Karate
(9 medaliile de AUR,14 ARGINT,28
BRONZ) nu reprezintă nimic, nici
pentru clubul Unirea, nici pentru orașul
nostru. În aceeași categorie lipsită de
importantă pentru acești denigratori s-ar
putea încadra totodată și , câștigarea
campionatului național de fotbal al
juniorilor B1-CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ
DIN ROMÂNIA. Pentru noi, insă, cei
care suntem implicați cu sufletul în tot

ceea ce inseamnă activitate sportivă în
Sânnicolau Mare, toate aceste succese
înregistrate de-a lungul timpului, dar
mai ales faptul că baza sportivă este
zilnic plină de copii care se antrenează,
reprezintă TOTUL. Poate că nu e suficient
că în presă sportivă de specialitate și
nu în “ presă de scandal” singurul club
care a fost elogiat și apreciat pentru
cinstea, corectitudinea,onoarea și
demnitatea care încă mai există în sport
a fost UNIREA( referire la fotbal Liga 4,
Unirea-Ripensia 1-1 și Unirea-Masloc
1-1).
Nu mi-aș fi dorit niciodată ca cei
mici să sufere citind astfel de articole
denigratoare în care au fost implicați
și ei în mod direct, și părintii lor, cum
nu mi-aș fi dorit să dau curs cuvintelor

nepotrivite adresate Clubului Unirea.
Dar, am făcut totuși acest lucru,
deoarece îmi respect muncă și mai
ales îi respect pe cei din jurul meu
care îmi sunt alături, respect sacrificiul
copiilor și cel al părintilor care ne susțin
activitatea și, mai mult decât atât,
mulțumesc Primăriei și Consiliului local
pentru susținerea financiară a clubului.
Fără acest sprijin, copiii noștri nu s-ar fi
bucurat niciodată de vreun sport. Nu ar
fi avut unde să practice tenisul, fotbalul,
handbalul, karatele și multe altele care
se practică în Sânnicolau Mare.
Cu stimă, președintele Clubului
sportiv Unirea, SITARU FLAVIUS.
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BALUL PENSIONARILOR
Sânnicolau Mare este printre
puținele orașe din țară care se bucură
de numeroase activități, desfășurate
pe parcursul întregului an. Unele dintre
ele aparțin asociațiilor și se bucură
deja de o lungă tradiție. Dintre acestea,
amintim Balul pensionarilor ce fac parte
din asociația Seniorii sânmiclăușeni, bal
care se află la a VIII a ediție. Evenimentul,
organizat cu sprijinul Primăriei și a
Consiliului local a avut loc, la sfârșitul
lunii mai, mai precis în data de 28 mai,
începând cu ora 14. Intrarea în sală a fost
posibilă numai pe baza unei invitații pe
care seniorii sânmiclăușeni au putut-o
ridica de la sediul asociației, așa cum
au fost anunțați într-un număr al ziarului
local. Ca de obicei, au putut participa
doar cei care aveau cotizația plătită la zi.
Activitatea recreativă destinată celor
mai în vârstă dintre locuitorii orașului
nostru s-a bucurat și anul acesta de un
număr foarte mare de participanți, veniți
din toate zonele localității pentru a se
întâlni cu cunoștințe, pentru a povesti
sau pentru a asculta o muzică populară
de calitate. Anul acesta, surpriza cea
mare a fost prezența în sala de sport
Ioan Morar a interpretului Benone

EDIȚIA A VIII-a

Sinulescu, nea Beni cum îl cunoaște
lumea de la emisiunile televizate. Artistul
a susținut un concert, interpretând
un colaj de melodii populare care au
ridicat pensionarii la dans. Veselia a
fost la înălțime, căci, alături de nea
Beni, au stat cei mai vioi seniori, cei mai
distractivi și cei mai plini de viață. Au
fost depănate amintiri ale tinereții, într-o
atmosferă încântătoare. Alte melodii au
fost interpretate de Liliana și Cosmin
Pătruți, împreună cu formația lor.
Ca în fiecare an, accentul a fost pus
pe buna dispoziție. Atenție sporită au
primit și cei născuți în 28 mai. Aceștia au
fost premiați personal de către domnul
primar Dănuț Groza care le-a oferit câte
un tort și un buchet de flori. Nu puteau
rămâne nerăsplătiți cei mai eleganți
participanți, seniorii care s-au remarcat
prin ținute vestimentare, chiar de bal.
S-au acordat astfel premii, după cum
urmează:
Pentru cei născuți în ziua balului:
BOBOCEA MARIA
DISICI JIVCO
Pentru cea mai elegantă doamnă:
GHICAN MĂRIOARA
Pentru cea mai veselă participantă:

BALOG ELENA
Pentru cea mai bună dansatoare:
BARTILOV MARIA
Pentru cel mai vesel participant:
IANCULESCU GHEORGHE
Pentru cel mai bun dansator :
PUGNEA GAVRILĂ
Pentru cel mai elegant domn :
CERNESCU ȘTEFAN
Pentru Cuplul balului:
NYCOARĂ EMILIA
NYCOARĂ CONSTANTIN

Și cum nicio petrecere nu poate să se
desfășoare în bune condiții pe stomacul
gol, cei prezenți au servit mici și grătare,
asezonate cu o salată. Punctul forte l-a
reprezentat servirea tortului.
Toate acestea au fost posibile prin
implicarea directă a voluntarilor, angajați
ai Primăriei sau tineri ai PNL Sânnicolau
Mare.
După acest bal, aflat la a VIII a ediție,
urmează excursia pe valurile Dunării
despre care vă vom ține la curent în
numerele următoare ale Monitorului.
Până atunci, urăm tuturor pensionarilor
orașului nostru multă sănătate și zile
frumoase și liniștite!

Vreau să mulțumesc din nou
tuturor pensionarilor care au participat
la a VIII a ediție a balului organizat în
cinstea noastră, a celor mai vârstnici
din oraș. Nu pot să nu adresez cuvinte
de mulțumire celor care s-au implicat
direct în bunul mers al evenimentului,
domnului primar Dănuț Groza, care
întotdeauna se află alături de noi, dar
și Primăriei, Consiliului local și întregii
echipe de voluntari! Și anul acesta am
fost plăcut impresionată de tot ceea
ce înseamnă organizare. Să te implici
într-un eveniment de o asemenea
amploare, nu e un lucru simplu. Dar, și
de această dată, împreună am reușit
să petrecem momente frumoase,
să ne distrăm, să cântăm și să ne
bucurăm de viață!
președinta Asociației Seniorii
Sânmiclăușeni
SZEP MARGARETA

FOTO: BOGDAN ISTODE
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Asociația cadrelor didactice San Didactica

EXCURSIE DE NEUITAT BUDAPESTA

Numărul asociațiilor din Sânnicolau
Mare a crescut în ultimii ani, astfel încât,
pe lângă asociația pensionarilor, a
pescarilor sau a crescătorilor de iepuri
și păsări, de pildă, se numără și cea
a cadrelor didactice, cunoscută sub
denumirea de San Didactica. Aceasta, an
de an, își trasează prin membrii ei activi
din toate instituțiile de învățământ din
oraș, mai multe obiective semnificative
pe care le duce la bun sfârșit de fiecare
dată. Prima acțiune punctată din agendă
o reprezintă cea din luna mai. Excursia
a devenit, ca celelalte activități, o
tradiție respectată de către toți membrii
care s-au pus de comun acord ca anul
acesta să se viziteze capitala Ungariei.
Noroc face ca noi, sânmiclăușenii să fim
plasați geografic fix la granița cu poporul
maghiar, astfel încât, deplasarea în țara
lor să nu reprezinte un impediment.
Detaliile s-au pus la punct cu mult timp în
urmă, încă din iarnă când, organizatorii
au luat legătura cu un ghid autorizat
din Budapesta pentru ca totul să se
desfășoare în cele mai bune condiții.
Înscrierile s-au făcut în cadrul fiecărei
grădinițe sau școli de reprezentanți ai
asociației care au păstrat neîncetat
legătura cu domnul președinte al
asociației, domnul profesor, Călin
Sbârciog. Au putut participa la această
activitate doar membrii cu cotizația plătită
la zi, cadre didactice și personal auxiliar
din toate instituțiile de învățământ din
Sânnicolau Mare. Astfel, la încheierea

tabelelor cu doritori, s-au aflat pe listă
în jur de 160 de persoane nerăbdătoare
să înceapă o zi de aventură în capitala
Ungariei. Bineînțeles că s-au făcut două
grupe care au plecat în excursie în
două ture, în 21 mai, respectiv 28 mai.
Vremea frumoasă a fost și ea de partea
excursioniștilor, căci soarele a încălzit
atmosfera de fiecare dată. Călătoria a
început de dimineață, la ora 5. Trecerea
frontierei s-a făcut pe la Cenad. Drumul
nu a fost unul prea greu, deoarece s-a
parcurs pe autostradă. După trei ore de
mers, în centrul Budapestei, călătorii au
fost așteptați de un ghid care le-a călăuzit
pașii în locuri de neuitat. S-au vizitat
obiective importante, cum ar fi, Palatul
Parlamentului, al doilea ca mărime din
Europa, după cel de la București. Tot
aici, în anul 1986, formația Queen a
susținut un concert memorabil. Cu pași
mărunți, excursioniștii s-au îndreptat
înspre Biserica Sfântul Ștefan, unde s-a
vizitat interiorul. După terminarea mesei,
în bătaia adierii vântului lin, s-a parcurs
o bucată, pe Dunăre, cu un vaporaș.
Locurile senzaționale au fost la mare
căutare pentru a fi imortalizate în fotografii
ce rămân amintiri peste ani. Din povești
în povești, ghidul însoțitor a dus turiștii
de o zi pe drumurile unui frumos castel
care a deschis o panoramă senzațională
asupra Budapestei. Admirând la pas și
podul cu lanțuri, excursia s-a încheiat cu
drumul înspre casă. Acum, membrilor
asociației San Didactica nu le rămâne

decât să se gândească la următorul loc
unde ar putea poposi anul următor.
Pentru că am intrat în mult așteptata
vacanță de vară, prin intermediul
Monitorului, dorim să transmitem tuturor
celor implicați în actul educațional,

cadrelor didactice și elevilor, o vară plină
de soare, odihnă, clipe minunate și o
vacanță de neuitat!
MR

Angajații fabricilor Delphi din România continuă să sprijine nevoile
comunității locale prin programe de caritate

Membrii asociației Seniorii Sânmiclăușeni au umplut și în acest an sala de sport
“Ioan Morar“

Primarul Dănuț Groza a fost, ca de obicei, o gazdă primitoare pentru toți invitații la
bal

Maestrul Benone Sinulescu

Echipa care a organizat anul acesta balul pensionarilor

Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații
fabricilor Delphi din Sânnicolau Mare,
Ineu, Moldova Nouă și Arad, s-au strâns
pentru a sărbători „Ziua Internațională
a Copilului” și pentru a aduce zâmbete
pe chipurile celor mici, în fiecare din
comunitățile locale, în care își desfășoară
activitatea cele patru fabrici Delphi de
Arhitectură Electrică/ Electronică (E/EA)
din România, prin amenajarea spațiului
de joacă al unei grădinițe.
În urma procesului de selecție pentru
desemnarea grădinițelor care urmează
să beneficieze de acest proiect - finalizat
în cursul lunii mai, cu implicarea și sprijinul
angajaților noștri – peste 100 de angajați
Delphi - și membrii echipei noastre de
management, din cele patru locații, s-au
oferit să sprijine reamenajarea spațiului
de joacă al grădiniței identificate ca fiind
beneficiarul proiectului în fiecare locație
în parte. Printre acțiunile desfășurate
se numără asamblarea, montarea şi
vopsirea mobilierului nou de joacă pentru
exterior. Locul de joacă a fost dotat cu un
castel de joacă, un complex de leagăne
și tobogane, măsuţe și scaune pentru
copii. Micii beneficiari au primit obiecte
promoționale Delphi dedicate copiilor.
Programul Delphi de implicare în
comunitate este conceput pentru a aduce
o schimbare pozitivă în comunitățile
în care ne desfășurăm activitatea. Noi
recunoaștem că, prin acțiunile care
contribuie la îmbunătățirea calităţii vieții
angajaților noștri și a familiilor acestora,

independent de locul în care trăiesc
şi muncesc, ne îmbunătățim şi mediul
intern. Pe lângă această prioritate
deosebită care vizează educația, Delphi
aduce şi alte contribuții adaptate la
nevoile și prioritățile comunităţilor locale.
Fabricile Delphi de Arhitectură
Electrică/ Electronică (E/EA) din
România continuă să dezvolte relații cu
autoritățile din comunitățile locale pentru
a fi percepute şi recunoscute ca fiind
parteneri de nădejde și buni cetățeni
corporatiști.
Deoarece angajații Delphi continuă
să vină în sprijinul comunităţii locale,
implicându-se în diverse acțiuni
caritabile ani la rând - au reacționat
imediat, încurajând și alte persoane să
se alăture acestei inițiative.
Angajații fabricilor Delphi din
România au o lungă tradiție în a sprijini
diverse programe de voluntariat,
strângere de fonduri și acțiuni caritabile.
Multe dintre aceste acțiuni sunt legate
de îmbunătățirea calităţii vieții și sănătății
copiilor din comunitatea locală.
“Implicarea activă în inițiativele
derulate, în cadrul comunităților locale
în care ne desfășurăm activitatea, nu
aduce doar satisfacții, ci şi un impact
pozitiv asupra mediului intern de lucru.
Delphi este cu siguranță un loc de muncă
frumos, unde spiritul de echipă persistă.
Suntem mândri de faptul că putem veni
în sprijinul comunităţii locale. Printre cele
mai recente exemple putem menționa,

strânsa colaborare cu instituțiile de
învățământ şi școlile profesionale din
zonă, vizite organizate la fabricile Delphi,
prezentări de companie pentru elevii
din anii terminali de liceu, oportunități
pentru stagii de practică precum şi
cadouri oferite în comunitățile locale în
care ne desfășurăm activitatea, pentru
diverse ocazii speciale. Inițiativele
noastre repetate sunt menite să ofere
acestor copii fericire, momente pline
de bucurie şi clipe de neuitat. Prin
intermediul acestor inițiative continuăm
să ne arătam angajamentul față de
comunitatea locală”, a declarat Traiana

Tomiuc, Director Resurse Umane
România și Serbia.
Printre domeniile de interes se
numără activități precum: sprijin oferit
instituțiilor de învățământ, organizațiilor
de caritate, implicarea directă în
activitățile de mediu și acorduri de
colaborare cu universitățile tehnice.
Mulțumim echipelor noastre de
voluntari care s-au implicat în acțiunile
de azi. Datorită angajamentului lor, copiii
se pot bucura de spaţiile de joacă, nou
amenajate.
ANITA KOITY-GULICSKA
Delphi Packard Romania
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Şcoala Gimnazială Nr.1 “Theodor Bucurescu”

50 DE ANI DE EXISTENŢĂ

Semicentenarul Școlii nr. 1 din Sânnicolau Mare a fost marcat prin
momente festive, concursuri școlare

Şcoala Gimnazială Nr. 1 ,,Theodor
Bucurescu” sărbătoreṣte anul acesta 50
de ani de la înfiinţare, eveniment care
a prilejuit organizarea unor activităţi
educative ṣi cultural-artistice de o
deosebită însemnătate.
Astfel, sub egida acestei aniversări,
a avut loc Concursul judeţean de limba
ṣi literatura română ,,Vorbim, scriem
româneṣte”, destinat elevilor clasei a
IV-a ṣi coordonat de către domnul prof.
Nandra Ionel și prof. Mândran Natalia,
care a atras numeroṣi elevi pasionaţi
de studiul limbii române. Mai mult,
Concursul judeţean de matematică ,,În
lumea lui Mate”, adresat elevilor clasei
a III-a ṣi coordonat de prof. Zăvoianu
Elena și prof. Erdei Oana , a completat
cu succes seria activităţilor educative
organizate de către ṣcoala noastră,
evidenţiind elevi silitori, atraṣi de jocul
cifrelor.
De asemenea, un alt concurs
județean, de data aceasta unul cultural-

artistic, ,,Festivalul prieteniei”, coordonat
de prof. Zăvoianu Elena și prof. Erdei
Oana, a reunit copii talentaţi din tot
judeţul. La concursurile menționate au
participat școli din localitățile Jimbolia,
Buziaṣ, Iecea Mare, Periam, Beba
Veche, Teremia Mare, Dudeștii Vechi,
Cenad, Lovrin, Tomnatic, SânnicolauMare etc. Cele ṣase secţiuni ale
festivalului – dans popular, dans modern,
dans etnic, soliṣti vocali, grupuri vocale,
recitări – au încântat atât juriul, cât ṣi
publicul spectator, fiecare moment fiind
răsplătit cu ropote de aplauze. Toate
aceste concursuri judeţene sunt înscrise
în Calendarul ISJ Timiṣ, la poziţiile 163,
164, 165.
Bineînţeles, semicenteranul a fost
celebrat ṣi prin organizarea unei întâlniri
care a permis trasarea imaginară a
unui arc peste timp, întâlnindu-se în
acest cadru festiv trecutul cu prezentul.
Astfel, cadrele didactice pensionare,
care au profesat în cadrul ṣcolii noastre,

Concursul cultural-artistic “Festivalul prieteniei”

dar ṣi foṣtii elevi, au avut ocazia de
a se reîntâlni, de a depăna amintiri
ṣi de a face cunoṣtinţă cu actuali
profesori ṣi elevi ai ṣcolii. Invitaţi la
acest eveniment comemorativ au fost
reprezentanţi ai Primăriei ṣi Consiliului
Local, reprezentanţi ai ISJ Timiṣ, dar ṣi
ai unor instituţii colaboratoare: Zoppas
Industries Romania, Delphi Packard
Romania, Ţermure Dais SRL, Tipografia
Verosim, Spitalul orăṣenesc, Unitatea
militară de pompieri.
Din programul dedicat acestei
festivităţi putem enumera activităţi
precum: dansuri populare, recitare
de poezii, interpretarea unor cântece
populare de către corul ṣcolii etc.
Spectacolul artistic susţinut de elevi a
fost urmat de vizitarea ṣcolii de către
invitaţi, dar ṣi de un moment nostalgic,
acela al depănării amintirilor, cadrele
didactice pensionare ṣi foṣtii elevi
retrăind clipe memorabile, pe care le-au
împărtăṣit celorlalţi participanţi.

În realizarea acestor evenimente
dedicate semicentenarului s-au implicat
instituţii locale ṣi judeţene cărora le
suntem profund recunoscători: Primăria
oraṣului Sânnicolau Mare, Asociaţia
San Didactica, Consiliul Judeţean Timiṣ,
Zoppas per Bambini, LC Electica, S.C.
Company al Dia SRL, Casa Ioana. La
acestea putem adăuga efortul cadrelor
didactice ale ṣcolii noastre, care au
asigurat reuṣita evenimentului.
Ca şi până acum, Şcoala Gimnazială
Nr.1 ,,Theodor Bucurescu” are ca
obiectiv îmbunătățirea în permanență a
actului educaţional, ţinând cont totodată
de nevoile reale ale elevilor. De aceea,
reprezentanții instituției de învățământ
îşi vor canaliza, în continuare, eforturile
pentru satisfacerea intereselor elevilor,
promovând un învăţământ cu şanse de
acces şi reuşită pentru toţi.

Evenimente 5

M nitorul

SĂRBĂTOAREA RROMILOR DIN SÂNNICOLAU MARE
„Să înceapă distracția pentru toți
rromii din Sânnicolau Mare” – sub
această deviză a stat și anul acesta
Balul rromilor din orașul nostru, devenit
tradiție prin faptul că se află deja la a 5-a
ediție. Comunitatea rromilor reprezintă,
la fel ca și celelalte, un factor important
pentru localitatea noastră. Rromii sunt
integrați la nivel de oraș prin implicarea
lor în actul educativ și cultural, prin
munca depusă, dar și prin prezența lor
alături de germani, sârbi, maghiari și
bulgari la diverse evenimente. Astfel,
în urmă cu câțiva ani, s-a venit cu
propunerea ca această comunitate să
beneficieze, în luna mai de o acțiune
care să le aparțină în totalitate. Cu
siguranță, ideea a fost primită cu brațele
deschise și se pare că se bucură, an de
an, de succes deplin. Ziua de 28 mai,

anul curent, a fost cea în care rromii s-au
putut întâlni, ca de fiecare dată, în piața
agro-alimentară pentru a se bucura de
o sărbătoare numai a lor. Intrarea în
locația stabilită s-a făcut pe bază de bilet
primit. Astfel, în ordine, toți cei care au
dorit să danseze, să asculte o muzică
bună sau să servească câțiva mici; s-au
prezentat în fața intrării pieței, începând
cu ora 19. Programul a fost unul apreciat.
Muzica și voia bună au fost la ele acasă.
Cei prezenți s-au remarcat ca fiind buni
dansatori și cântăreți pe măsură. Ca de
fiecare dată, cei prezenți au avut parte
și de muzică și dans. Piața a răsunat de
melodiile binecunoscute, interpretate de
Piranda împreună cu formația.
La fel ca în fiecare an s-au acordat
diplome și premii speciale spre bucuria

și amuzamentul celor prezenți. Cei
premiați în acest an la Balul rromilor sunt
următorii:
Pentru
cea
mai
cochetă
pensionară rromă:
BACIU MARIA
Pentru cea mai mică pirandă:
COVACI ROXANA
Pentru cea mai tare dansatoare:
BEGHEAN LAVINIA
Pentru cea mai șic mustață:
DAROTI NICOLAE
Pentru cel mai bun dansator:
HUTULEAC ADRIAN
Cuplul balului:
BANCIU VIRGIL
TODOR CLAUDIA
Pentru cel mai șucar puradel:
GRUIA MADĂLIN
Pentru cel mai șucar rrom:

PRECUP IOAN
Pentru cea mai șic pirandă:
STOICA ANDREEA
Premiul pentru voluntariat:
STOICA DENISA
În sprijinul organizării și a bunei
desfășurări a acestui eveniment au venit
angajații Primăriei, dar și membrii ai
organizației de tineret a PNL.
De precizat este faptul că, deși într-un
număr foarte mare, rromii din Sânnicolau
Mare au dovedit, și în acest an că știu să
se distreze, că sunt civilizați și pot să se
comporte frumos în societate. Pentru
asta, nu ne rămâne decât să-i felicităm
și să apreciem felul în care au dansat și
s-au simțit bine.
MR
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prof. GIANINA HANEȘ

Întâlnirea festivă cu foste cadre didactice și foști elevi ai școlii

Expozițiile de mașini de epocă au devenit o tradiție la Sânnicolau Mare

Concursul judeţean de matematică “În lumea lui Mate”

Concursul judeţean de limba și literatura română ”Vorbim, scriem românește”

Moment artistic susținut de ansamblurile Doina și Sfântul Sava

S-au decernat diplome de existență pentru întreaga activitate didactică

În seria evenimentelor orașului
Sânnicolau Mare se înscrie și expoziția
de mașini de epocă, ce a avut loc
în data de 11.06.2016, în centru.
Această activitate a fost mediatizată
pe rețelele de socializare, astfel încât,
număr de vizitatori care au venit să
imortalizeze momentul, a fost unul
impresionant. Timpul bun a sărit în
ajutorul
organizatorilor,
deoarece
soarele a strălucit ca într-o autentică zi
de vară. Mașinile, unele din Ungaria,
altele din România au fost expuse în

centru orașului, în fața Primăriei. Alături
de mașini, au fost expuse motociclete
simple și motociclete cu ataș. Toate
exponatele au impresionat, atât prin
vechimea lor, cât și prin felul în care
au fost păstrate. Unele dintre ele sunt
folosite de către proprietarii lor la
diverse evenimente importante, cum ar
fi nunțile.
Asociația care s-a ocupat de
organizarea acestui frumos eveniment
are ca scop primordial promovarea
sportului cu automobile și motociclete
old timer în orașul Mako – Ungaria,
dar și în zona acestuia. Un alt obiectiv
al asociației maghiare ar fi acela al
implementării la nivel internațional a
activității constructorului principal al
autoturismului Ford T-modell. Este vorba
despre Galamb Jozsef, fost inginer șef
al concernului Ford, realizatorul unor

inovații de inginerie epocală. Pentru
toată activitatea, Galamb Jozsef a primit
premiul Patrimoniului din Ungaria în
acest an.

Expoziția a urmărit, de asemenea,
recunoașterea meritelor acestuia și
aducerea omagiului pentru întreaga sa
activitate.
MR
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CAMPIONII ROMÂNIEI LA FOTBAL

Ziua Copiilor sărbătorită la Sânnicolau Mare

UNIREA SÂNNICOLAU MARE, ECHIPA DE JUNIORI B1

Jocuri, premii și multă înghețată

Ziua internațională a copiilor se
sărbătorește în toate colțurile lumii, dar
nu peste tot în aceeași zi ca în România.
Pentru că cei mici reprezintă pentru orice
țară viitorul, și în Sânnicolau Mare, ziua
specială pentru copii a fost sărbătorită cu
muzică, dans și voie bună. Dat fiind faptul
că, anul acesta 1 Iunie a fost în calendar,
miercurea, s-a hotărât ca toate acțiunile
pentru copii să se desfășoare sâmbăta,
în 4 iunie. Evenimentul a fost anunțat, ca
de fiecare dată, prin intermediul ziarului
local, dar și prin rețelele de socializare.
De dimineață, organizatorii au pregătit în
centrul orașului tot ceea ce era necesar
pentru începerea marii petreceri. Astfel,
la ora 10 s-a dat startul activităților.
Cei mici s-au putut înscrie la desene
pe asfalt, la concurs pe biciclete, role,
aruncarea cu mingea la coș și makeup. Doritorii, copii însoțiți de părinți sau
bunici, sau copii singuri, în funcție de
vârstă, nu au fost puțini nici anul acesta.
Platoul din fața hotelului a fost plin. Cei
mai mulți au optat pentru tradiționalul
desen pe asfalt. Ca de fiecare dată,
cei mici au primit cretă colorată din
partea organizatorilor. Tema a fost una
bine aleasă. S-au putut desena imagini
legate de familie sau oraș. Imaginația
nu a lipsit, căci după jumătate de oră,
asfaltul s-a bucurat de atâta culoare.
Impresionant a fost și concursul
pe biciclete. Copiii au fost echipați
corespunzător pentru a nu se accidenta.
După finalizarea tuturor acțiunilor,

toată lumea a fost invitată în fața
Primăriei pentru a servi o înghețată
și un pahar de suc. Juriul a avut o
sarcină grea, deoarece mulți copii s-au
evidențiat și de această dată prin talent,
voință și curaj. Însă, ca la orice concurs,
cei mai buni dintre ei s-au bucurat de
diplome și premii.
Vă
prezentăm
concursurilor:
Desene pe asfalt:
1. Alexandra Colar
2. Naomi Sein
3. Alexandra Vatra

câștigătorii

Aruncarea mingii la coș:
1. Narcisa Nagy
2. Dragoș Șerban
3. Radița Dobriti
Sărit coarda:
1. Mureșan Mario
2. Mădălina Slavu
3. Gabirela Danciu
Biciclete (6-9 ani):
1. Lucas Bandi
2. Laurențiu Pavăl
3. Flavius Botgros
Biciclete (9-14 ani):
1. Amir Iasmin
2. Rafael Tăbăran
3. Alex Morariu

Role (6-9 ani):
1. Alexandra Goe
2. Vlăduț Pantiuc
3. Delia Gabriela Mureșan
Role(9-14 ani):
1. Daniel Zancu
2. Roxana Florea
3. Alexandra Grad
Make-up:
1. Alexandra Cazaciuc
2. Demeter Alesia
3. Dana Rotariu
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și ambulanță care au permis copiilor
să stea la volanul mașinilor lor pentru
câteva minute. Impresionați, cei mici
au imortalizat clipa prin multe fotografii.
Multumim, pe această cale, domnului
comandant al Unității de pompieri, Simic
Zoran și doamnei manager a Spitalului
orășenesc, Luca Claudia, pentru că au
oferit copiilor șansa de a vizita interiorul
unei mașini de pompieri, respectiv
interiorul unei ambulanțe.
MR

Un plus al acestui an, l-a reprezentat
participarea a două instituții extrem
de importante din orașul nostru. Este
vorba despre echipajele de pompieri

Finalul de sezon aduce în vitrina
clubului Unirea un trofeu impresionant.
Echipa de fotbal juniori B1 a câștigat
titlul de campioni naționali. Performanța,
una deosebită de talia Sânnicolaului, nu
este, totuși, o surpriză, având în vedere
că, aceeași echipă, anul trecut, pierdea
finala națională.
Continuitatea
în
rezultate
spectaculoase
dovedește
că
la
Sânnicolau Mare se poate face
performanță. Încă o dată, se adeverește
că strategia clubului de a pune preț pe
pregătirea tinerilor din orașul nostru este
una corectă.
Drumul până la acest titlu a fost unul
lung și anevoios, parcurs, însă, cu multă
seriozitate, ambiție și dăruire de către
jucători și antrenori.

Perspectiva
succesului
s-a
concretizat odată cu turneul semifinal
desfășurat la Carei. Aici, într-o deplasare
foarte dificilă, echipa noastră a obținut
următoarele rezultate:
• Unirea-CSS Blaj 2-2
• Unirea- Luceafărul Iași 3-0
• Unirea- Victoria Carei 6-0
Aceste rezultate au împins echipa
spre turneul final.
La fel ca și anul trecut, pe terenul de
la Buftea, a avut loc confruntarea finală.
De data aceasta, în fața băieților noștri,
au stat cei de la LPS Buzău de care au
reușit să treacă cu scorul de 1-0. Golul
victoriei a fost marcat în minutul 35
mijlocașul dreapta, Vârstiuc Bogdan.
Astfel, echipa antrenată de Stanache
Marius a obținut medaliile de campioni

și trofeul național adus cu mândrie la
Sânnicolau Mare.
Ca o formă de răsplată, și pentru a
oferi jucătorilor un moment de relaxare
după încrâncenarea din finală, domnul
primar Dănuț Groza i-a însoțit, într-o
vizită, la Palatul Parlamentului din
București.
Conducerea clubului Unirea și
domnul primar Dănuț Groza țin să aducă
felicitări jucătorilor și întregului staff
pentru performanța obținută și pentru
că au ridicat numele orașului la un nivel
foarte înalt. Cu siguranță, performanțele
acestor tineri nu se vor opri aici.
Formula de start folosită în finală:
Coroban Dragoș, Șoproni Petrică,
Dima Răzvan, Boboiciov Raul,
Csuy Raul (cpt.), Vârstiuc Bogdan,

Ciobotariu Andrei, Costea Andrei,
Cozma Tomaș, Simion Alexandru.
Au mai evoluat: Gheorghieș Mario,
Tuca Rafael, Posteuca Emanuel,
Pamfil Marian.
Din lot au mai facut parte:
Ureche Andrei, Popa Fabian, Jivici
Cristian, Moldovan Raul, Steinberger
Patrik, Popa Irinel, Pit Catalin, Mizu
Laurentiu.
Antrenor principal: Stanache
Marius
Antrenori: Contescu Cristian,
Sitaru Marius
Maseur: Lascu Florian “Valdano”
Asistent medical: Palade Elena
Delegat: Sitaru Flavius.
MCC

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE KARATE
UNIREA OBȚINE 9 MEDALII DE AUR, 14 DE ARGINT ȘI 28 DE BRONZ

FOTBAL - LIGA a IV-a SENIORI

UNIREA A ÎNCHEIAT SEZONUL PE LOCUL 5

..."în sport Unirea a arătat că mai există onoare și demnitate"

Unirea a încheiat ediția de campionat
2015-2016 pe locul 5, cu un număr
de 57de puncte la sfârșitul sezonului.
Finalul de sezon a fost unul spectaculos,
în care Unirea a fost cea care a hotarât
campioana județului Timiș. Acest lucru
s-a întâmplat datorită jocurilor directe
dintre Unirea și principalele candidate
la titlu. Până la urmă, victorioasă a fost
Ripensia Timișoara. Unirea a remizat (1-1
gol Vasilcin Daniel) atât la Ripensia cât și
acasă cu liderul Masloc (1-1 gol Crișan
Cătălin). Au existat din păcate voci care

au acuzat echipa că a intrat în jocuri de
culise, că nu își va apăra corect șansele,
mai întâi cu Ripensa apoi în fața celor
de la Masloc. Rezultatele însă vorbesc
de la sine despre onoarea, cinstea și
corectitudinea de care conducerea și
jucătorii Unirii au dat dovadă. Tocmai
pentru aceste calități au fost apreciați
de către presa de specialitate: "în sport
Unirea a arătat că mai există onoare
și demnitate".
Tot în acest final de campionat

echipa a jucat și finala Cupei României
pe județ. Din păcate însă e pierdut finala
cu scorul 2-1 în fața echipei din Ghiroda.
Echipa care a obținut aceste
rezultate în sezonul 2015-2016 a avut
următoarea componență:
Antrenor: Caprarescu Nicolae
Jucători: Sitaru Marius, Timis
Alexandru, Vlascici Alex, Clej Alin,
Florescu Vasile, Uzun Calin, Galu
Adrian, Galea Daniel, Carpinisan
Andrei, Crisan Catalin, Oancia

Ovidiu, Boanghes Cosmin, Blaga
Dorin, Stoianov Toma, Nagy Attila,
Olteanu Angelo, Bizau Vasalica,
Vasilcin Daniel, Popa Gabriel, Tulcan
Flavius, Panzaru Bogdan, Bataneat
Dragan.
Maseur: Lascu Florian
Asistent Medical: Palade Elena,
Radu Andreea
Delegat: Balog Stefan
MCC

Asociația Națională de Karate JKA
WF România, a organizat sâmbătă 28
mai 2016 la Timișoara, Competititia
Nationala aflată la a 3 a ediție. Cu
această ocazie a fost organizată și ediția
a 5-a a Cupei Memorial.
La startul acestor competiții s-au
prezentat peste 200 de sportivi, de la
cluburile afiliate. Aceștia s-au întrecut
la probele de kata și kumite individual.
Salutăm în mod special prezența
echipei de karate tradițional, Budo Kurai
Hunedoara, condusa de Sensei Simo
Ioni.
Arbitrajul competiției a fost asigurat
de Zoltan Nagy(Club Unirea Sânnicolau
Mare), Raoul Florea (Club Raijin),
Teodor Dolinschi (Club Seido), Radu
Zaporojan (Club Sam Sho), Claudiu

Neamtu ( West Martial Arts), Dan Horje
( West Martial Arts), Alin Voicau (Seido),
Doru Burdan (Senshin), Bogdan Iuga
(Club Fudokan), Alexandru Schein (Club
Fudokan). Arbitri trebuie felicitați pentru
corectitudinea și prestația avută pe
parcursul întregii competiții.
Clubul Sportiv Unirea a reusit sa
castige 9 medalii de aur, 14 de argint si
28 de bronz. Aceste rezulate deosebite
dovedesc încă o dată că la Sânnicolau
Mare se muncește cu multă seriozitate
și dăruire.
Multumim conducerii clubului Unirea
și administrației locale din Sânnicolau
Mare pentru condițiile foarte bune
de pregătire oferite. Felicitari tuturor
sportivilor pentru rezultatele deosebite.
Antrenor ZOLTAN NAGY

STELLI CRISTIAN

Loc 1 kata si 2 kumite

MICULESCU CLAUDIA

Loc 2 kata si 2 kumite

PADURARIU TAMARA

GHOERGHIADE PAULA
POP ANA MARIA

HITICAS VALENTIN

VINGAN ALEXANDRU
MARIENUTI MILAN
MOACA LEONARD

NIYKOARA ALEXANDRU
CLAPA ALESIA

CIOBAN STEFAN
FARCA MARIA

ADNAGI DAVID

KOKAI ROBERT
MOT ANDREI

BARBU DARIUS

REGEP RALUCA
ROTARIU DANA

COLPOS CRISTIANA
TURJUC FLORIAN
REGEP CARLA

CIOBANU VALENTINA
PFEIFER CARLA
TOSZER ALISIA

NEGESCU MIHAI

ANTOCHI FABIAN
BOTEA ROZALIA

PURISEL IZABELA
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Loc 1 kata
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Loc 2 kata si 2 kumite
Loc 3 kumite
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Loc 3 kata si 2 kumite
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Loc 2 kata si 2 kumite
Loc 1 kata si 1 kumite
Loc 2 kata si 3 kumite
Loc 3 kata si 3 kumite
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