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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
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Toți cetățenii care împlinesc anul 
acesta 50 de ani de căsătorie sau 
mai mult (cu excepția celor care 
au fost premiați în anii trecuți) 
sunt așteptați să se înscrie la 
secretariatul domnului primar 
pentru a fi premiați pe scena 
teatrului de vară cu ocazia zilelor 
orașului în luna septembrie.

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR 
CE ÎMPLINESC 50 DE ANI DE 

CĂSĂTORIE

DUMINICĂ 16 IULIE - MUZICĂ SÂRBEASCĂ ȘI ROMÂNEASCĂ 
Începând cu ora 1800  la TEATRUL DE VARĂ începe a doua zi de sărbătoare cu 

muzică tradițională sârbească și românească
• 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 2000 – Spectacol de muzică populară cu cei mai renumiți 
soliști ai momentului: ADRIAN STANCA, FELICIA STOIAN, 
MARIA COMAN, DORIANA TALPES cu formația

SÂMBĂTĂ 15 IULIE - SUPER CONCERT 
Începând cu ora 2030 pe scena TEATRULUI DE VARĂ vor urca 3 SUD EST, 

GIULIA, JORGE, SONNY FLAME. Toți sânmiclăușenii sunt așteptați la muzică 
de calitate și multă voie bună! 

ADRIAN STANCA TAMBURAȘII

Z I L E L E  V E R I I
 15-16 IULIE 2017

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

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau marfă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 
0256371648(tel+fax) - Calea Timișorii, nr. 10

• Inițiere în desen, grafică și pictură copii 5-10 ani și 10-14 ani
• Avansați în  desen, pictură, grafică :10-18 ani
• Inițiere în  artă decorativă, lucru  manual(hand made), machetare  7- 18 ani 
• La cerere se pot face cursuri de inițiere în  pictură, grafică și artă decorativă și 

pentru adulși.
• Cursurile  pot fi   atât de relaxare, plăcere  cât și de inițiere, intensive – 

performanță.
• Workshopurile de  artă sunt  ținute de artist prof. Lihat Cristina Claudia

MAI MULTE INFORMAȚII LA TELEFON:  0722814510

ATELIERUL “CULOARE DIN CULOARE”
FACE ÎNSCRIERI PENTRU  URMĂTOARELE GRUPE:

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 

MAI 2017
• TRIPA PAUL-GABRIEL
• NEMETZ ALEXANDRU-IOAN
• TOPALA EDUARD-ANDREI
• PREDESCU ANGELO-MARIAN
• BOGDAN MIRUNA-MARIA
• BELMEGA KARINA-ANDREEA

IUNIE 2017

• ARDELEAN CRISTINA-CLAUDIA
• PRECUP DEBORA-SOFIA
• LEVAI IANIS-DAVID
• FILIMON DANIEL-ANDREI
• HENDREA NICOLAS-ANDREI
• SERBAN ROBERT
• COVACI ALESSIA-ANAMARIA

CĂSĂTORII 
IUNIE 2017
• ANDRECA SERGIU-BOGDAN ♥ TCACI SIMINA

• BOBOICIOV NICOLAE ♥ FEICSUK LOREDANA-
LARISA

• HITICAS RADU-VASILE ♥ GHIURUTAN 
VALENTINA-FLORENTINA

• CLAICI ALIN-CORNEL ♥ PASCUTOIU IASMINA-
PATRICIA

• FETTI GEORGE-LEONIDA ♥ VOROS 
ELISABETA-GYONGYI

• TANASESCU OVIDIU-STEFAN ♥ MARCOANE 
SILVIA-ANDINA

 SONNY FLAMEGIULIA3 SUD EST JORGE

Organizează o selecție pentru o nouă grupă de 
fotbal pentru copiii născuți în anii 2009-2010. Grupa 
va fi antrenată de STANACHE MARIUS.

Toți cei care doresc să facă parte din această grupă 
de fotbal sunt așteptați la selecția ce va avea loc LUNI 24 
IULIE 2017ora 1900 la Stadionul “Gheorghe Biaș”.

CS UNIREA 
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SE DESFĂȘOARĂ LUCRĂRI DE REABILITARE
ÎN MAI MULTE ZONE ALE ORAȘULUI

Acum, la jumătatea anului 2017, 
majoritatea lucrărilor începute în această 
primăvară sau la sfârșitul anului trecut 
sunt aproape finalizate. Există câteva 
zone în oraș unde se execută lucrările 
finale în ceea ce privește amenajarea 
acceselor, trotuarelor și șanțurilor. 

Lucrări la modernizarea 
străzilor

Au fost finalizate lucrările pe un lot 
format din  străzile Caransebeș, Barițiu 
și Cloșca. De asemenea, sunt aproape 
terminate lucrările pe străzile Libertății, 

Creangă și Avram Iancu. Ar fi de precizat 
că pe strada Avram Iancu, așa cum v-am 
mai anunțat, s-a renunțat momentan la 
accese și rigole din cauza șanțurilor 
prea adânci. După găsirea unei soluții 
tehnice, vor fi executate și aceste 
lucrări. Mă bucur pentru toți cetățenii de 
pe străzile enumerate mai sus că pot 
beneficia încă de la începutul verii de 
toate facilitățile unor străzi modernizate. 

Mai intens se lucrează pe strada 
Oituz. Aici lucrările sunt în deplină 
desfășurare, dar decurg într-un ritm 
rapid și sperăm că în cel mai scurt timp 

vor fi finalizate. 

Sală de așteptare pentru 
cetățeni, la serviciul 

buletine 
Se mai lucrează la amenajarea unei 

săli de așteptare la serviciul de eliberare 
a buletinelor ce funcționează în clădirea 
Primăriei. E o dorință mai veche de 
a oferi condiții decente cetățenilor 
care așteaptă acolo la rând pentru a 
intra în birourile SPCLEP. Sper că și 
aceste lucrări să se desfășoare într-un 
ritm optim pentru a evita disconfortul 

cetățenilor. 

Străzi pietruite
Deși în Sânnicolau Mare numărul 

străzilor pietruite este tot mai mic de 
la an la an datorită faptului că asfaltăm 
anual cât mai mult, ne facem datoria 
și efectuăm lucrări de întreținere a 
acestora. Astfel, s-au efectuat lucrări 
de pietruire pe străzile Abatorului, 
Kogălniceanu și o parte din drumul vechi 
al Timișorii. 

primar , DĂNUȚ GROZA

Str. Gh. Barițiu

Str. Oituz

Clădirea Primăriei

Str. I. Creangă

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 cu 3 camere, 
semidecomandat, mobilat, balcon 
închis, termopane, etj. IV.
Tel. 0771031794 sau 0785087710 

•Vând apartrament cu 4 camere, str. 
Republicii nr.10, ap.6, etj.I, bl.K.  
Tel. 0721635056

• SC Sânmicloșana SA închiriază 
spații comerciale în Sânnicolau Mare, 
str. Independenței nr.1, 36,5mp, str. 
Timișorii 2A – 157mp, 37mp și 30mp, 
preț 4 Euro/mp negociabil.     
Tel. 0736852777

•Vând apartament cu 2 camere etj.I, 
utilat, mobilat, str. Republicii nr.40.
Tel.0727026942

• Vând două peruci și o meșă. 
Tel. 0726275250

• Casă de vânzare cu brutărie pe 
strada Oituz, nr.44. Tel. 0723358711

• Vând teren intravilan în Sânnicolau 
Mare.
Tel. 0729614249

• Vând trei costume populate, bancă 
de grădină, blănuri, ceasuri,190 de 
cărți, bibelouri, radio, steaguri, coarne 
de cerb, tablouri, rochii, farfurii, 
muzică rock și grecească, covoare. 
Vând și casă cu 2 camere în Mako-
Ungaria, cu mobilă și multe lucruri 
utile, 25000Euro. 
Tel. 0036303509607

• Vând case pe strada Ion Creangă, 
nr.8 și 12.
Tel. 0727020830

• Vând casă în Sânnicolau Mare, 
str.Ţichindeal, nr.20, jud. Timiş,  
compusă din 2 dormitoare, bucătărie, 
living, sala de servit masa, baie, 
hol, garaj.Utilitati: încălzire pe gaz, 
aer conditionat, complet  izolată, 
branşament apa şi canalizare de la 
rețeaua publică, acces de pe stada 
asfaltata. Total locuibil - 90 mp, curte - 
200 mp. Preț: 55.000 euro negociabil.
Tel. 0721223538, 0721363447  

•Vand casa cca 220 mp in zona 
centrala, 6 camere, bucatarie, baie, 
incalzire centrala, gaz, apa curenta, 
canalizare, pivnita, curte/gradina cca 
1000 mp, terasa, cabana gradina.
Tel. 0744615965

•  Vând casă în Igriș, nr.208.
Tel. 0722865142

•  Vând loc de casă 4016 Cenad, 
nr.313.
Tel. 0753027345

• SPĂLARE TAPIŢERIE AUTO
*Curățare tapiserie auto: scaune, 
banchetă, tetiere, plafon, mochetă , 
uși, degresare și curățare plasticuri, 
bord
*Curățare canapele, saltele, covoare, 
mochete
*Curățare mobilierși gresie
*Lucrarea se poate face și la domiciliul 
clientului, în Sânnicolau Mare  și 
localitățile învecinate
Tel. 0763327404

•Casa de vanzare in Sannicolau Mare 
str. Ghe. Lazar nr.14, compusa din 
5 camere, bucatarie, baie + baie de 
serviciu, incalzire centrala pe gaz. 
Tel. 0763 535067  

•  SC ABC Agresiune Sistem angajează vânzătoare la fast - food.
Tel. 0723154465 sau 0786487181

vă stă la dispoziție atât ziua cât și noaptea la cele mai accesibile 

tarife: * 2,18 interior  *2,49 interior noaptea *2,65 exterior
Vă conducem oriunde doriți în cel mai scurt timp posibil de la 

comanda dumneavoastră telefonică!

Realizarea unei strategii de 
dezvoltare a orașului pentru perioada 
2017-2020 este un proces ce presupune 
parcurgerea a mai multor etape și fiecare 
dintre ele trebuie tratată cu maximă 
responsabilitate.

Prezentarea în fața 
Consiliului Local

În data de 24.05.2017, au fost  
prezentate în cadrul ședinței  Consiliului 
Local, planul de acțiune și etapele de 
realizare a strategiei de dezvoltare prentu 
perioada 2017-2020. Cu această ocazie 
a fost solicitată implicarea consilierilor 
locali în definirea strategiei orașului. 
Consilierii locali care în calitate de aleși ai 
comunității locale, au acces la informații 

din diferite paliere social-economice, 
învățământ, cultură, relevante pentru 
stabilirea profilului comunității. 

  
  Realizarea unui sondaj de 

atitudine comunitară 
   
 În cadrul acestei activități, s-a stabilit 

cu echipa de lucru, procedura de lucru 
privind realizarea sondajului de atitudine 
comunitară. 

 S-au stabilit în primul rând grupurile 
țintă care vor fi abordate pentru 
realizarea sondajului și am convenit la 
următoarele categorii: 

• Elevi 
• Pensionari 
• Cetățeni 
• Oameni de afaceri 

• Reprezentanți societate civilă, 
Culte, minorități, ONG... 

• Instituții publice, Poliție, 
Jandarmerie, ISU. 

• Învățământ 

• Sănătate 
• Administrație publică, Consiliul 

Local, angajați Primărie. 

continuare în pag . următoare

Strategia de dezvoltare a orașului SÂNNICOLAU MARE 2017 - 2020
“....tinerii sunt o componentă socială principală a orașului”
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FOTBAL 

Echipa de juniori sub 17 ani ai clubului Unirea, au avut parte de un sezon lung și 
plin de reușite. Echipa antrenată de Stanache Marius a reușit să câștige campionatul 
județean după o luptă dificilă cu CSS Bega Timișoara. A urmat faza interjudețeană 
unde adversară a fost echipa CS Moldova Nouă. Unirea a reușit două victorii în 
fța acestei echipe cu 1-0 pe teren propriu (gol inscris de Costea Bogdan) și 5-0 în 
deplasare (au inscris Ciobotariu Andrei, Costea Bogdan, Posteuca Emanuel, Tucă 
Rafael și Coiov Denis)

Pentru  faza semifinală, conducerea Unirii a reușit să obțină organizarea turneului 
la Sânnicolau Mare, aducând un beneficiu de moral jucătorilor noștri. Din păcate 
sportivii sânmiclăușeni au ratat calificare în finală deși au luptat de la egal la egal 
cu toate adversarele și au arătat un joc bun și eficient. S-au înregistrat următoarele 
rezultate:

• CS Jiul Petroșani - CSS Slatina 0-6
• ASA TG. Mureș - CS Unirea 2-3 (goluri Sustrean Radu, Costea Bogdan și 

Posteuca Emanuel)
• CSS Slatina- CS Unirea 1-0
• ASA Tg Mureș - CS Jiul Petroșani  3-1
• ASA Tg Mureș - CSS Slatina 1-1
• CS Unirea - Jiul Petroșani 5-1 (goluri Pamfil Marian, Posteuca Emanuel, 

Costea Bogdan, Arsin Sava și Coiov Denis )
Primul loc în clasamentul turneului l-a avut CSS Slatina care s-a calificat pentru 

finală. Ar fi însă de menționat ca Federația de Fotbal a permis la această categorie 
de vârstă să participe și jucatori care au jucat la campionatul de Elite și Național, 
dezavantajând astfel echipele mai mici.

Lotul Unirii a fost următorul: 
Antrenor Stanache Marius
Delegat Balog Ștefan 
Antrenor portari Sitaru Marius
Coordonator al Centrului de Copii și Juniori : Contescu Cristian
Portari : Ureche Andrei, Mizu Laurențiu , Mihut Manuel
Fundași : Șoproni Petru, Pamfil Marian, Posteuca Emanuel, Popa Fabian, 

Cimpeanu Sergiu, Ciui Bogdan, Pit Cătălin , Picu Bogdan
Mijlocașul : Ciobotariu Andrei, Tudorache Doru , Jivici Cristian, Sustrean 

Radu, Gheorghieș Mario, Moldova Raul, Chirigut Raul, Tucă Rafael,Bora Paul
Atacanți : Costea Bogdan, Arsin Sava , Coiov Denis

Conducerea clubului Unirea felicită antrenorul și întregul lot pentru acest frumos 
loc 3 național și mulțumește pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local.

HANDBAL SENIORI - CAMPIONATUL JUDETEAN TIMIȘ

Campionatul județului Timiș la handbal a ajuns la final. Pe locul întâi în 
clasament s-a situat echipa clubului Unirea Sânnicolau Mare care a reușit frumoasa 
performanță de a încheia sezonul fără înfrângere. Întreaga echipă și staff-ul tehnic 
merită felicitările noastre. În ultimele etape băieții antrenați de Roosz Suna Ioszef au 
înregistrat următoarele rezultate: 

CS UNIREA SANNICOLAU MARE - AVANTUL PERIAM 43 - 33
UNIREA SANNICOLAU MARE - HC ARAD 39-27
HC GIROC - CS UNIREA SANNICOLAU MARE  37-40

HANDBAL

FOTBAL SENIORI

În ultimele două etape ale campionatului echipa de fotbal seniori a obținut o 
remiză în deplasare și o victorie categorică pe teren propriu.

CS GHIRODA - UNIREA SANNIOCLAU MARE 1-1
UNIREA SANNICOLAU MARE - JIMBOLIA 3-0

Cu aceste rezultate Unirea termină acest sezon pe locul 9 în clasament, dar 
având a 3-a apărare a campionatului cu 42 de goluri primite. Această poziție poate 
fi la prima vedere nesatisfăcătoare pentru publicul spectator, dar trebuie avute în 
vedere o serie de circumstanțe. Trebuie menționat faptul că și anul acesta s-a avut în 
vedere întinerirea substanțială a lotului de jucători. În acest sens putem aminti câțiva 
jucători foarte tineri care au făcut parte din lot:

• COSTEA BOGDAN - debut și gol la 15 ani
• DIMA RAZVAN -16 ani
• COZMA TOMAS - 17 ani
• CSUY RAUL - 18 ani
• CIOBOTARIU ANDREI - 16 ani
• POSTEUCA MANUEL - 16 ani
• BIZAU VASALICA - 18 ani.

Cu un lot ce se apropie mai mult de unul de juniori, Unirea a reușit să parcurgă 
onorabil sezonul și să aducă acestor tineri fotbaliști din Sânnicolau Mare un plus 
uriaș de experiență.

Colectivul echipei dorește să mulțumească Consiliului Local și Primăriei 
Orașului Sânnicolau Mare pentru sprijinul acordat în acest sezon proaspăt 
încheiat și nu în ultimul rând să mulțumească din suflet publicului spectator pentru 
susținerea la fiecare joc de pe teren propriu. Iubitorii fotbalului din Sânnicolau Mare 
sunt așteptați cu drag în noua ediție de campionat ce va lua startul în luna august.

FOTBAL LIGA 5 - JUDEȚ

În ultimele jocuri echipa a 2-a a Unirii a înregistrat următoarele rezultate:

UNIREA SANNICOLAU MARE -TRICOUL 1 IUNIE 6-0
AS CARANI - UNIREA SANNICOLAU MARE 4-4
UNIREA SANNICOLAU MARE- DACIA CARPINIS 9-1
MURESUL CENAD - UNIREA SANNICOLAU MARE 2   4-4

JUNIORII U17 LOCUL 3 PE ȚARĂ 

În dimineața zilei de vineri,  19 mai 
2017, membrii grupei de juniori III a 
Ansamblului Sfântul Sava din orașul 
nostru, adică grupa de copii de la 12 la 
14 ani, au plecat să participe la prima 
ediție a Festivalului concurs “Drag mi-e 
jocul din Banat”. Festivalul-concurs 
s-a desfășurat la Lugoj, fiind organizat 
de Școala Gimnazială “Eftimie Murgu” 
din localitate, ca parte a Proiectului 
Educațional Județean “Banatul 
Multicultural”. Spectacolul a avut loc în 
incinta Teatrului “Traian Grozăvescu”din 
orașul de pe Timiș, dând o notă aparte 
întregului eveniment. Emoțiile au 
fost mari, fiind primii în cocnurs, dar 
s-au dovedit a fi constructive pentru 

că ansamblul a obținut Premiul I, 
interpretând un dans popular sârbesc 
sub îndrumarea instructoarei Adriana 
Luchin. La manifestare au participat 
români, sârbi, bulgari, unguri. După 
Festival, copiii s-au plimbat în centrul 
Lugojului, iar drumul de întoarcere pe 
autocar a fost unul plin de distracție 
și voie buna, astfel încât s-a îmbinat 
utilul cu plăcutul. Până la următorul 
spectacol.........

Coordonatori
Prof. NATALIA și GHEORGHE 

MÂNDRAN!

Ansamblul Sfântul Sava
locul I la pe scena din Lugoj 

continuare din pagina anterioară

Una dintre cele mai interesante 
caracteristici ale cercetării din domeniul 
științelor socioumane, respectiv ale 
metodei anchetei/chestionarului, în 
special – este aceea că, practic, cu 
ocazia fiecărei noi investigații, trebuie 
creat propriul instrument de cercetare, 
a cărei utilizare este limitată la obiectul 
studiului în cauză și la momentul 
respectiv. 

În concluzie, s-a stabilit pentru 
fiecare grup țintă modalitățile de aplicare 
ale chestionarelor, precum și tipul și 
complexitatea chestionarelor, rezultând 
3 tipuri de chestionare. 

  
Discuții cu elevii de liceu

În data de 13.06.2017, echipa de 
lucru a purtat discuții cu elevii claselor 
a 10-a și a 11-a, de la Liceul Teoretic 
„Ioan Jebelean”, la care am prezentat 
rolul și importantă  realizării strategiei de 
dezvoltare a orașului. 

S-a evidențiat faptul că tinerii sunt 
o componentă socială principală a 
orașului Sânnicolau Mare, iar Primăria, 
respectiv Consiliul Local, dorește 
să vina în întâmpinarea nevoilor de 
dezvoltare armonioasă ale acestora. De 
aceea, s-a încurajat implicarea acestor 
tineri în procesul de identificare al celor 
mai viabile și eficiente soluții pentru 
crearea unui climat prietenos și plăcut în 
comunitate, susținând faptul că părerile 
și opiniile lor sunt foarte importante și 
utile. 

De asemenea, s-a prezentat 
importanța implicării lor active în diverse 

activități comunitare, ce vizează zonă 
socială, protecția mediului, sau acțiuni 
recreative, în cadrul unor programe de 
voluntariat. 

La finalul întâlnirii au fost distribuite 
chestionarele și s-a solicitat sprijinul 
acestora în acțiuni viitoare de voluntariat. 

În data de 14.06.2017, membrii 
din echipa de lucru, au purtat discuții 
cu elevi din clasele a 10-a din cadrul 
Liceului Tehnologic „Cristofor Nako”. 
Pe lângă probleme curente legate de 
procesul de învățământ, s-a prezentat 
proiectul Strategiei de dezvoltare a 
orașului Sânnicolau Mare și importanța 
părerilor, opiniilor și soluțiilor pe care ei, 
ținerii, le pot oferi cu scopul dezvoltării 
comunității locale. De asemenea, s-a 
făcut apel pentru implicarea acestora în 
cadrul programelor de voluntariat. 

În urma celor două vizite la liceele 
din oraș, s-a constatat o abordare 
responsabilă a tinerilor față de 
problemele comunității, iar opiniile și 
soluțiile propuse pentru rezolvarea 
acestora au fost pertinente și justificate. 

 
Consultare publică a 
reprezentanților din 
diverse paliere ale 
comunității locale

 Au fost trimise invitații la principalele 
instituții publice, organizații, asociații din 
următoarele sectoare: 

• Învățământ 
• Sănătate 
• Societate civilă, Culte, minorități, 

Ong.uri, Asociații de tineret. 

• Instituții publice, Jandarmerie, 
Poliție, ISU. 

• Social 
Întâlnirea s-a desfășurat în data 

de 15.06.2017, în Sala festivă a 
Castelului Nako și a avut că principal 
obiectiv, consultarea reprezentaților din 
comunitatea locală pentru identificarea 
principalelor aspecte ce țin de 
dezvoltarea economică a orașului. 

 Au fost analizate principale puncte 
forte care pot constitui motorul de 
dezvoltare economico-socială a orașului, 
dar și câteva din punctele slabe, care pot 
face obiectul unor proiecte de intervenție 
la  nivel local. 

 Audiența a fost încurajată să 
prezinte toate soluțiile viabile care 
pot să contribuie la o dezvoltare 
armonioasă a comunității, în principiu 
la creșterea calității vieții, având în 
vedere că Strategia de dezvoltare este 
un instrument important de atragere 
a finanțărilor din fonduri europene, 
guvernamentale, etc. 

Au fost discutate aspecte legate 
de bună conviețuire a minorităților, de 

programe care pot încuraja incluziunea 
socială a acestora, precum și aspecte 
legate de îmbunătățirea programelor de 
învățământ extracurriculare, afterschool, 
de înființarea de noi grădinițe sau creșe. 

Cea mai mare parte a discuțiilor 
s-a centrat pe dezvoltarea spațiilor de 
agreement, pe activități care vizează 
implicarea tinerilor în viață socială a 
orașului, precum și aspect legate de 
asigurarea siguranței cetățenilor. 

  În cadrul discuțiilor au fost abordate 
și aspecte legate de diversificarea și 
îmbunătățirea serviciilor medicale, 
respectiv folosirea eficientă a unor spații 
care să ajută la îmbunătățirea acestora. 

  La finalul întâlnirii, toți participanții 
au completat chestionare și s-au purtat 
discuții punctuale la întrebările adresate. 

  
 Următoarele întâlniri consultative vor 

fi organizate în perioadă următoare și 
vor avea ca grup țintă angajații Primăriei, 
respectiv reprezentanți din mediul de 
afaceri. 

  
 BOGDAN HOMORODEAN

Strategia de dezvoltare a orașului SÂNNICOLAU MARE 2017 - 2020

Cu mari emoții, membrii Ansamblului 
Sfântul Sava au pornit vineri 2 iunie spre 
Slovenia, pentru a participa la a 22-a 
Ediție a Festivalului-Concurs European al  
Diasporei Sârbe, Portoroz, 2017. În drum 
spre malul adriatic, ne-am intreținut timp 
de două ore în Zagreb, capitala Croației, 
marcând încă o capitală în periplul nostru 
european. Ajunși la destinație după ore 

de drum, ne-am urcat pe imensa scenă 
Auditoriumul din Portoroz.  În concurența 
acerbă a Festivalului Concurs la care au 
participat 53 de formații ale diasporei 
sârbe din Germania, Elveția, Austria, 
Italia, Franța, Slovenia, Bosnia, Croația, 
ansamblul nostru a ales să danseze 
jocurile sârbilor din zona orașului  nostru, 
mai precis jocuri ale sârbilor bănățeni 

de pe Valea Mureșului, de la Cenad la 
Gelu (Ketfelj) jocuri jucate la baluri și la 
rugi nu numai de sârbi ci și de români, 
unguri, nemți sau bulgari. Dansul a fost 
conceput ca un “bal”, fiind respectate 
întru totul ordinea și ciclu de dans, cu 
suprapunerea coregrafică necesară 
scenei. Astfel, tinerii au jucat “mala 
kola” sau “jikina kola”. Deși modești în 
comparație cu ansamblurile participante 
la această “olimpiadă folclorică a 
sârbilor din diasporă”, sânmiclăușenii au 
jucat sincer, cu sufletul, așa cum joacă la 
fiecare bal tradițional de Sfântu Sava. Iar 
această sinceritate a adus Premiul pentru 
„cea mai apropiată coregrafie dansului 
tradițional și autentic”. Rezultatele 
obținute au fost cu mult peste așteptări, 

luând în considerare nivelul înalt al 
Festivalului. Mulțumim Uniunii Sârbilor 
din România pentru susținere, mulțumim 
tuturor sânmiclăușenilor, autorităților 
locale pentru suport și încurajare. 
Conducerea muzicală a fost asigurată 
de Nenad Luchin, orchestra avându-i 
în componență pe Gheorghe Mandran, 
Darko Vlașcici, Marko Bugarin, Fabian 
Mureșan, Slaven Pavlovici. Coregrafia 
a fost asigurată de Adriana Luchin, iar 
conducerea artistică de soții Natalia și 
Gheorghe Mândran.

 
Coordonatori

Prof. NATALIA și GHEORGHE 
MÂNDRAN

Premiu internațional pentru Ansamblul “Sfântul Sava”
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Unul dintre evenimentele devenite 
tradiție în cadrul Clubului sportiv Unirea 
este turneul de tenis pentru amatori 
Open Sânnicolau Mare ajuns la ediția 
a VII a. Acest turneu este organizat de 
către CS Unirea cu sprijinul Primăriei 
orașului pentru a oferi iubitorilor 
sportului alb o șansă de a juca într-un 
mediu organizat, dar și pentru a-i stimula 
pe juniorii ce se antrenează în cadrul 
clubului la secția de tenis de câmp. La fel 
ca în fiecare an, s-au înscris mulți copii 
și tineri, majoritatea din cadrul secției de 
tenis, dar și adulți care au fost împărțiți în 
două categorii de vârstă: până în 45 de 
ani și peste 45 de ani. 

Pe parcursul a mai multor zile, sub 
arbitrajul atent al doamnelor profesoare 
Balog Adina și Mocoi Gabriela s-au 
desfășurat jocurile turneului pe terenul 
de lângă ștrandul termal. Având 
în vedere că acest teren este unul 
modernizat, s-au putut juca câte două 
meciuri în paralel. 

Ca de obicei, la sfârșitul competiției, 
cei mai buni sportivi au fost răsplătiți cu 
diplome, medalii, dar și premii constând 
în echipament sportiv. 

  

  MCC

OPEN Sânnicolau Mare - ediția a VII-a 

LISTA CÂȘTIGĂTORILOR LA  
EDIȚIA a VI-a A TURNEULUI 
“OPEN SÂNNICOLAU MARE”

Categoria 6-8 ani
Locul I - Ceauşu Alex
Locul II - Jivan Valentina Elena
Locul III - Brisan Ştefania 

Categoria 9-11 ani
Locul I -Geambazu Iulia
Locul II - Lepuş Silvia
Locul III - Nacov Mădălina

Categoria 12-14 ani
Locul I - Bora Darius
Locul II - Tatarliov Anca 
Locul III - Ciubotariu Sergiu

Categoria 16-45 ani
Locul I - Parasca Daniel
Locul II - Mitar Marius Tiberiu
Locul III - Iliuță Adrian

Categoria peste 40 ani
Locul I - Grigore Radu 
Locul II - Năsui Dorel 
Locul III - Grămadă Mirel

Poate puțini știu că alături de 
sânmiclăușeni își duce traiul muncind 
zilnic pentru a progresa pe scara socială 
Adrian Lungu, dublu câștigător al Cupei 
României la culturism și bodybuilding 
clasic în cadrul competiției desfășurate 
recent la Reghin. Sportiv impunător 
prin fizicul impresionant, Adrian Lungu 
a cunoscut o evoluție spectaculoasă 
în sportul românesc datorită muncii 
titanice pe care o depune în fiecare zi. 
Deși culturismul nu a reprezentat pentru 
el o pasiune majoră în adolescență, 
Adrian a început să practice acest sport 
alături de un coleg al său, mai mult din 
joacă.  Născut și crescut la Oravița, a 
înclinat înspre economie în perioada 
liceului, începând să se antreneze de 
la vârsta de 16 ani. Fără să urmeze o 
carieră economică, la propunerea unui 
apropiat a hotărât să umeze Școala de 
Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră 
din Oradea. Deși în primul an nu s-a aflat 
pe lista celor care au fost admiși, acest 
lucru nu l-a descurajat, ci dimpotrivă, 
l-a determinat să se pregătească mai 
bine și cu mai multă seriozitate pentru 
anul următor. După absolvirea acestei 
școli cu note foarte bune care i-au oferit 
șansa să își aleagă viitorul loc de muncă, 

Adrian a optat pentru zona de vest, fiind 
încadrat la Inspectoratul Teritorial al 
Poliției de Frontieră Timișoara.  Din anul 
2004 activează ca polițist de frontieră al 
Sectorului Sânnicolau Mare, devenind, 
astfel, sânmiclăușean în adevăratul 
sens al cuvântului. 

Alături de el a stat tot timpul o soție 
iubitoare care l-a susținut în toate 
demersurile sportive. Fostă sportivă la 
rândul ei, baschetbalistă, aceasta i-a 
încurajat planurile și l-a susținut moral 
în finalizarea obiectivelor propuse. Cei 
doi au un băiețel care iubește la rândul 
lui sala de sport și mișcarea, asemenea 
părinților lui care se străduiesc să îl 
crească sanătos, în spiritul mișcării 
și al sportului. Pentru a-și simplifica 
antrenamentele, Adrian Lungu și-a 
deschis o sală proprie de fitness care, 
deși la început a fost folosită numai 
în scopuri personale, ulterior a fost 
transformată într-o sală unde au acces 
toți iubitorii de sport din Sânnicolau 
Mare. 

O pasiune necunoscută a acestui 
“munte de mușchi” o reprezintă lectura. 
Culturistul – polițist de frontieră- 
consideră că este important să citim în 
fiecare zi măcar 15 minute. Nu citește 

romane simple, romantice, ci înclină 
înspre cărți ce țin de relața interumană, 
de domeniul economic, financiar, cărți 
ale unor oameni care au făcut ceva în 
viață. Spre exemplu, preferă  Napoleon 
Hill, Les Giblin, David J. Schwartz, 
Maxwell sau  Robert Kiyosaki. 

Dorința cea mai mare a lui Adrian 
Lungu este să devină arbitru internațional. 
În acest sens, se pregătește cu multă 

seriozitate, deoarece trebuie să treacă 
de un examen, nu prea ușor, în luna 
septembrie. Un alt obiectiv important ar fi 
câștigarea Campionatului Balcanic, plus 
o clasare cât mai bună la Campionatul 
European. 

Îl felicităm pentru performanțele 
deja obținute și îi dorim mult succes la 
competițiile următoare!

Culturistul ADRIAN LUNGU – aduce faimă orașului nostru

PROIECT AL CADRELOR DIDACTICE 
DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TEODOR BUCURESCU

Un grup de dascăli, cu inițiativă, de 
la Școala gimnazială nr.1 „Theodor 
Bucurescu” din Sânnicolau Mare, a 
propus proiectul județean „TALENTELE 
NĂZDRĂVANILOR”, ce conține trei 
secțiuni (două secțiuni de concurs școlar 
și o secțiune cultural-artistică) adresate 
elevilor din ciclul primar și gimnazial din 
școlile județului Timiș. Activitățile au fost 
propuse pentru lunile mai – iunie ale 
anului școlar 2016-2017. 

Concurs județean de 
limba română

Astfel, în 13 mai 2017 a avut loc cea 
de-a doua ediție a concursului școlar 
județean de limba română „Vorbim, 
scriem românește”, adresat elevilor 
clasei a IV-a. Concursul s-a bucurat de 
interesul și  participarea  a 62 de elevi 
proveniți din 14 școli din județ. 

Școala  gazdă a fost reprezentată 
de 5 elevi dintre care au fost premiați 3. 
Cioban Maria și Lascu Alina au obținut 
premiul III, iar elevul Negrescu Victor a 
obținut mențiune. Cei trei elevi au fost 
coordonați de prof. Teodora Karadzsov.

Concurs județean de 
matematică

Sâmbătă, 27 mai 2017, s-a 
desfășurat concursul școlar județean de 

matematică pentru elevii clasei a III-a, 
„În lumea lui MATE”, aflat la a treia 
ediție. La acest concurs s-au prezentat 
95 de elevi din 16 școli  ale județului 
Timiș. Elevii Școlii gimnaziale nr.1 
Sânnicolau Mare au obținut 6 premii I. 
Elevii premiați sunt: Ștefănuț Alexandru, 
Mezeei Marcus, Steop Vlad, Pop Daria, 
Stoica Sara, Șetefan Carina. Aceștia au 
fost coordonați de prof. Nandra Ionel.

Festival de muzică și 
dans popular

În data de 10 iunie 2017 a avut 
loc „Festivalul Prieteniei” , ediția a 
II-a adresat elevilor din clasele I-VIII. 
Festivalul s-a  desfășurat pe mai multe 
secțiuni: recitări în grai bănățean, soliști 
vocali, grupuri folclorice, dans popular 
românesc, dans etnic, dans modern și 
dans de societate. Tânăra echipă de 
dansuri populare românești a Școlii 
gimnaziale nr.1 din Sânnicolau Mare, 
coordonată de prof. Oana Erdei a a 
obținut Premiul I. Deși nou înființată, 
această echipă a mai participat, în 
acest an școlar, la spectacolul cultural-
artistic „Tineri talentați pentru viitor” 
derulat în cadrul Proiectului județean 
„Alternative educative”, organizat la 
Jimbolia, unde a obținut Premiul Special  
și la prima ediție a concursului județean 
de dans popular „Drag mi-e jocul 
din Banat” organizat la Lugoj, unde a 

obținut Premiul II .

Participări la concursuri 
și festivaluri județene
Pe lângă activitățile organizate 

în cadrul proiectului „Talentele 
năzdrăvanilor”, elevii școlii noastre s-au 
prezentat și la alte activități organizate la 
nivel județean. Un număr de 9 elevi din 
cele 3 clase a II-a au reprezentat școala 
la concursul județean de matematică 
”Micii matematicieni” organizat de 
Școala Gimnazială din comuna Cenad. 
Ei s-au întors cu 3 premii I, 1 premiu 
II și 3 premii III, astfel: Erdei Bogdan, 
Mihăescu Iulia și   Darie Casiana   au 
obținut premiul I cu punctaj maxim (100 

de puncte), Stancovici Diana – premiul 
II și Morariu Cristina, Popadiuc Iosua 
și Nan Alisia – premiul III. Elevii au fost 
coordonați de prof. : Calotescu Viorica, 
Bartulov Rodica și Ivaniciuc Petrică. 

Toate aceste rezultate au fost posibile 
datorită implicării nemijlocite atât a 
cadrelor diactice cât și a elevilor și, nu 
în ultiml rând, a tuturor celor care ne-a 
susținut și ne-au sprijinit în derularea 
acestor activități.

director adjunct
prof. ELENA ZĂVOIANU


