
M nitorul

ISSN 1843 - 6781

Coordonator:  Primar Dănuţ Groza
                          tel. 0726112828 
Redactori: Muntean Raluca
                   Muntean Cozmin                            
Foto: Istode Bogdan
E-mail: monitorulsm@gmail.com               

M
O

N
I

T
O

R
U

L
CO

N
SI

LI
U

LU
I L

O
CA

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.

SUBUNITATEA DE POMPIERI SÂNNICOLAU MARE
BILANȚUL ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017

ADMINISTRAȚIE
Lucrări de renovare 
și dotare la Școala 
Gimnazială nr.1 Theodor 
Bucurescu
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S-A APROBAT BUGETUL
ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE 

PENTRU ANUL 2018

Cea mai importantă ședință a 
Consiliului local Sânnicolau Mare 
din acest an a avut loc în data de 20 
februarie în sala mare a Castelului 
Nako. Este, bineînțeles vorba despre 
ședința de aprobare a bugetului orașului 
Sânnicolau Mare pentru anul 2018. În 
prezența domnului primar Dănuț Groza 
și a unui public numeros format din 
reprezentanți ai instituțiilor din oraș, dar 
și simpli cetățeni, consilierii au aprobat 
în unanimitate propunerea de buget. 

La fel ca în fiecare an, procedura de 
întocmire a propunerii de buget a fost una 
complexă. Au existat numeroase ședințe 
și întâlniri a diferitelor compartimente 
ale Primăriei, ale domnului primar cu 
reprezentanții instituțiilor și asociațiilor, 
precum și cu cetățenii orașului. Astfel, 
s-a conturat un buget echilibrat, care să 
asigure buna continuitate a procesului 
administrativ, continuarea proiectelor 
deja începute, dar și inițierea unora noi. 

La fel ca în ultimii ani, accentul 
va fi pus anul acesta pe dezvoltarea  
infrastructurii. Cetățenii orașului și-au 
exprimat clar punctul de vedere că, 
prioritatea numărul unu o constituie 

reabilitarea și modernizarea străzilor. 
Vor continua eforturile de menținere 
și extindere a zonelor verzi din 
oraș, precum și plantarea de copaci 
ornamentali. Consiliul local va susține 
și în anul 2018 în totalitate activitatea 
Clubului sportiv Unirea și a tuturor 
grupelor de sportivi existente. În ceea 
ce privește activitatea culturală, vor fi 
organizate toate evenimentele cu care 
sânmiclăușenii sunt deja obișnuiți, iar 
ca o noutate, vor fi organizate activități 
specifice celor 100 de ani de la Marea 
Unire.  Buna colaborare dintre Primărie 
și asociațiile din oraș va continua și 
anul acesta, fiind aprobate liniile de 
finanțare pentru proiecte ale asociațiilor 
sânmiclăușene. Nu vor fi uitate nici 
investițiile în domeniul sănătății, prin 
susținerea Spitalului orășenesc, și 
nici sprijinul către toate bisericile din 
Sânnicolau Mare. Și, nu în cele din urmă, 
se află instituțiile de învățământ pentru 
care s-a alocat o parte importantă a 
bugetului, având în vedere și faptul că, 
este anul educației la Sânnicolau Mare. 

bugetul detaliat în pagina 2

Doresc să mulțumesc tuturor 
consilierilor locali pentru aprobarea 
bugetului și pentru că au făcut o 
prioritate din nevoile acestui oraș. De 
asemenea, doresc să mulțumesc în 
mod deosebit tuturor reprezentanților 
de instituții, asociații și cetățenilor 
obișnuiți cu care am avut discuții în 
această perioadă pe tema bugetului. 
Propunerile și sugestiile primite de la 
ei au fost esențiale pentru realizarea 
acestui proiect de buget. Nu în ultimul 
rând, doresc să mulțumesc tuturor 
colegilor mei din Primărie pentru 
profesionalismul de care dau dovadă 
și implicarea lor totală în rezolvarea 
problemelor orașului. Acest buget ne 
permite să avem un an 2018 în care 
vom lucra din greu și la sfârșitul căruia 
sunt sigur că vom avea numeroase 
realizări.

a declarat domnul primar 
Dănuț Groza

CABINET  PARLAMENTAR
SENATOR

Eugen DOGARIU

PROGRAM DE LUCRU:
LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI - ORELE 12 - 14

VINERI - ORELE 16 - 18

ADRESA:
SÂNNICOLAU- MARE, STRADA MIHAI VITEAZUL NR.3

•  Vand apartament pe Calea lui Traian 
nr. 2 bl. A, sc. D ap. 10, etaj II. 
Tel. 0724414684

• Vand teren intravilan in zona Crisan 
si Sighet.
Tel.  0721447686

• Vand casa in Sannicolau Mare, str.
Gh Baritiu, nr.7, suprafata teren 1356 
mp.
Tel.  0729495809  *  Vând Vilă deosebită în Sannicolaul 

Mare, situată în centrul orașului, are 4 
dormitoare și este compusă din:
parter- 150mp: living-60mp, 2 
dormitoare, baie, bucatarie, camară, 
hol, antreu, etaj -53mp: 2 dormitoare, 
baie, balcon, pod -50mp, pivnita- 
50mp, teren 1000mp, garaj separat de 
casa, atasat de o casa cu 1 camera, 
bucatarie, hol (neamenajata) fosa 
septica, dar in fata casei e canal, 
incalzire cu gaz, centrala Viessmann, 
95 000 € Negociabil Tel. 0726082875

*  Vând casă pe strada Cosânzeana 
nr. 2A. Preț 120.000 de euro.
Tel. 0724530097

•  Casa de vanzare 5 camere, 1 baie, 
2 holuri, bucatarie, camara, 1200mp. 
Str. Fantana de Piatra nr. 9 pret 42.000 
euro negociabil. Tel. 0767767885

• Vând casă plus teren(loc de 
casă), situate pe str Decebal nr 11, 
Sânnicolau Mare. Suprafață totală 
2800 MP, front stradal 35 ML(18m 
casa + 16m teren). Casa este 
compusa din 4 camere + anexe. Se 
pot vinde și separat(casă + teren). 
Tel. 0724604037

• Primesc in chirie. 
Tel. 0767767885

•Vând teren str. Crișan, nr.19, aprox 
1000 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Caut seviciu part time
Tel. 0753020286 

•  Vând urgent casă în Sânicolau 
Mare, pe str. Mihai Eminescu, 5 
camere, 1 bucatarie, 1 baie, 2 spaituri, 
1 beci, 2 holuri, garaj, centrala pe 
gaz, soba de teracota, 2 camere de 
supravegheat internet, 2 curti mari, 
gradina. Se vinde cu tot cu mobila. 
Renovata cu acoperis nou de cea mai 
buna calitate.  
Tel. 0034645582809

• Casa de vanzare str. Ciprian 
Porumbescu nr. 7, 4 camere, hol, baie, 
2 bucatarii, 2 centrale. Pret 42.000 
euro.  Tel. 0758900759 

•Vând teren str. Simion Bărnuțiu,nr.51, 
720 mp.
Tel. 0256371016 sau 0736224245

•  Efectuez lucrări agricole de 
primăvară cu tractor mic, potrivit 
pentru spații înguste.
Tel. 0721334361 

Luna martie este luna 
s o s i r i i primăverii mult așteptate, 
dar și luna în care sărbătorim cele mai 
nobile ființe de pe pământ. FEMEIA, 
fie ea mama, bunica, soția sau fiica 
este cea care merită mereu tot ceea 
ce este mai bun în această lume. Și, 
pentru că suntem în preajma zilei de 8 
Martie, doresc să urez tuturor femeilor 
din orașul Sânnicolau Mare să aibă 
parte de o viață senină, încununată 
de bucurii sufletești, multă sănătate și 
căldură venită din partea celor dragi!

Primăvara să vă fie senină, iar 
razele calde ale soarelui să vă umple 
casele de fericire și bunăstare! 

La mulți ani tuturor femeilor 
sânmiclăușene!

Al dumneavoastră primar, 
DĂNUȚ GROZA

LA MULȚI ANI TUTUROR 
DOAMNELOR ȘI 

DOMNIȘOARELOR

SPORT
CUPA TRIPLEX la 
handbal masculin
CS UNIREA la un singur gol 
de finala competiției
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• Vând masă de sufragerie solidă 
145/85 de 6 persoane, cu 6 scaune 
tapițate.  Tel.  0767220888

• Vând 14 ari de grădină în Vale la 
Puta și masă pentru grădină de vară 
din fier forjat 100/60.
Tel.  0729934683 sau 0256371480

• Vând casă cu grădină în Sânnicolau 
Mare str. Cloșca nr.4 front stradal 30m. 
Tel.  0731332252 

• Casă de vânzare cu sau fără 
lichidare de gospodărie str. Ghe. 
Crișan nr.41  Tel.  0256 374662

•  Ofer servicii pentru persoane în 
vârstă (cumpărături, curățenie, gătit). 
Tel.  0256 373415
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În ședința Consiliului local din 20 
februarie a existat pe ordinea de zi un 
punct de o însemnătate specială. Este 
vorba despre numirea unui nou consilier 
în funcție. 

În urma trecerii în neființă, într-
un mod fulgerător al celui care a fost 
Constantinescu Florin, a rămas un 
loc vacant în Consiliu local. Conform 
legislației în vigoare, pentru acest loc 
a fost propusă următoarea persoană 
de pe lista de consilieri cu care PNL a 
participat la alegeri. Această propunere a 
fost aprobată în unanimitate în Consiliu, 
și astfel, noul consilier al orașului 
Sânnicolau Mare este domnul Ciprian 
Valentin Juravle. Acesta va face parte 
din comisia de specialitate economico-

financiară şi agricultură a Consiliului 
Local. Validarea noului consilier a fost 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 30 din 20 februarie 2018.

Pentru Consiliul Local, pierderea 
lui Florin Constantinescu a fost o grea 
încercare. Tot ceea ce s-a realizat în 
acești ani a fost posibil și prin contribuția 
lui. A susținut întotdeauna inițiativele 
benefice pentru oraș și a avut o implicare 
activă în toate activitățile și proiectele. 
Din păcate, viața își urmează cursul și, 
în locul lui, există acum un nou membru 
căruia colegii îi doresc mult succes și 
care rămâne să susțină dezvoltarea și 
bunăstarea micului nostru oraș. 

MCC

BUGETUL ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE 
PENTRU ANUL 2018

LISTA DE INVESTIȚII

1. Construire Creșă Grădiniță.
2. Construire Grădiniță.
3. Reabilitarea zonei 

centrale(pietonale) a orașului.
4. Amenajare Complex de 

agrement de tip Aquapark 
5. Reabilitare pod  peste canalul 

Aranca la intersecția cu str. A 
Iancu, “pod Irta”.

6. Reabilitare pod  peste canalul 

Aranca la intersecția str. Gh. 
Doja, “în vale la Puta“

7. Studiu de amanejament 
pastoral (realizat pentru a 
veni în sprijinul crescătorilor 

de animale. Fără acest studiu 
crescătorii nu ar mai putea 
primi subvențiile de la APIA)

STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECTARE

1. Reabilitare și modernizare 
străzi(amenajare de trotuare, 
accese la proprietăți și 
asfaltare drum. Pe străzile fără 
canalizare vor fi amenajate 
trotuarele și asfaltat 
drumul, iar accesele se vor 
realiza după introducerea 
canalizării):

• Str. Mierlei
• Str. Vasile Alecsandri
• Str. Constantin Brancoveanu
• Str. Vânătorului (drumul 

Dudeștiului)
• Str. Aprodu Purice
• Str.  Bela Bartok
• Str. Iuliu Subici
• Str. Dr. Morii
• Str. George Coșbuc
• Str. Manole
• Str. Theodor Bucurescu
• Str. Orșova 
• Str. Oravița
• Str. Lugoj
• Str. Dej
• Str. Brăila
• Str. Slatina
• Str. Iancu Jianu
• Str. Mică

• Str. Gruia lui Novac
• Str. Aurel Vlaicu
• Str. Pescarilor
• Str. Albina
• Str. Gheorghe Doja
• Str. Mihail Sadoveanu
• Str. Andreica
• Str.  C.D. Gherea
• Str.  Grănicerilor
• Str. Craiova
• Str. Orăștie
• Str. Deva
• Str. Hațeg
• Str. Simion Bărnuțiu (doar 

trotuare și accese)
• Str. Oituz și str. Andrei Șaguna 

(doar refacerea structurii rutiere)
• Str. Andrei Mureșan (trotuare 

și accese la proprietati, rigole 
pluviale pe tronsonul de la str. 
Gh. Șincai la str.A.Șaguna)

2. Amenjare și reabilitare 
parcări: 

• Str. Victor Babeș, pe ambele 
sensuri, până la intersecția 
cu str. D.C. Georgescu

• Str. Republicii nr 10, zona 
delimitată de blocurile D si E

• Str. Mihai Viteazul 

3. Reabilitare incintă spital 
orășenesc:  parcari, căi de 
acces și trotuare.

4. Amenajare taluzuri noi pe 
malul Aranca (ambele maluri 
ale canalului de la podul rutier 
din Dr. Comloșului până la 
taluzurile existente).

5. Amenajare curte interioară 
primărie.

6. Investiții în clădirile unităților 
de învățâmânt:

• Reparații grupuri sanitare la 
Școala Gimnazială Theodor 
Bucurescu nr.1, cladirea din str. 
V. Babeș și cladirea din Piața 1 
Mai

• Refacere acoperiș la Școala 
Gimnazială Theodor Bucurescu 
nr.1, cladirea din str. V. Babeș

• Izolații termice la pereții exteriori 
ai clădirii, reabilitare acoperiș, 
amenajare hol, amenajare 
curte, înlocuire tâmplărie lemn 
cu  tâmplărie PVC la Liceul 
Tehnologic Cristofor Nako din 
str. A. Șaguna nr. 4 

• Achiziționare si montare 
jgheaburi apă pluvială, 

amenajare acces cabinet 
medical, amenajare scări 
vestiare, amenajare scări intrare 
secundară, amenajare curte la 
Liceul Teoretic Ioan Jebelean

• Amenajre sală de sport și 
reabilitare acoperiș la Școala 
Gimnazială Nestor Oprean nr. 2 
pe str. Petru Maior

• Reabilitare acoperiș, amenajare 
curte interioară, zugrăvirea 
pereților exteriori, reabilitare 
gard la Grădinița PP3 din str. 
Nufărului

• Renovare parchet de lemn, 
zugrăveli și reparații pereți 
interiori, reparații acoperiș, 
reparații curente la sala de 
sport, înlocuire uși de lemn cu 
uși din PVC, reparații grupuri 
sanitare și bucătărie la Grădinița 
PP1 din str. Decebal  

7. Reabilitarea imobilului din 
str. Negru Vodă, inclusiv 
acoperișul.

8. Modernizare iluminat stradal 
cu lămpi LED.

INVESTIȚII NOI: LUCRĂRI

1. Construire teren de sport:
• în curtea Liceului Tehnologic 

Cristofor Nako din strada 16 
Decembrie 1918

2. Reabilitare și modernizare 
străzi (amenajare de trotuare,  
accese la proprietăți și 
asfaltare drum):

• Str. Victor Babeș
• Str. Fântâna de piatră
• Str. Cluj
• Str. Aurel Popovici

3. Construire magazie:
• pentru deservirea salii de sport 

Ioan Morar

INVESTIȚII ÎNCEPUTE ÎN ANUL PRECEDENT ȘI CONTINUATE ÎN 2018

UN NOU MEMBRU ÎN CONSILIUL LOCAL 
SÂNNICOLAU MARE

CIPRIAN VALENTIN JURAVLE VALIDAT ÎN UNANIMITATE

În fiecare an, la Biserica Ortodoxă 
Sârbă, în ziua de 27 ianuarie se 
oficiază Sfânta Liturghie iar după slujba 
Vecerniei şi tăierea colacului, copiii îi 
aduc Sfântului un omagiu prin cântece şi 
poezii, bucurându-se de micile cadouri 
pe care le primesc ca răsplată din partea 
Bisericii. Anul acesta, naşii acestei 
sărbători au fost frații Iasen şi Iasena 
Lavrenschi cu familia lor, ca năşia pe 
anul viitor să fie preluată de surorile 
Ivana și Cristiana Colpoș, cu familia lor. 

Sâmbătă, 27 ianuarie, în sala Casei 
de Cultură, a avut loc spectacolul 
folcloric dedicat acestui eveniment. 
La acest spectacol au fost prezenți 
Excelența sa domnul Vladan Tadici, 
Consulul Serbiei în Timișoara, domnul 
Ognian Crstici, președintele Uniunii 
Sârbilor din România, domnul Slavoliub 
Adnagi, deputatul minorității sârbe în 
Parlamentul României,  domnul Radu 
Asaftei, viceprimar al oraşului nostru, 

doamna Zlatiborca Marcov, secretar al 
Uniunii Sârbilor din România, precum 
şi reprezentanți ai Consiliului Local şi 
preoți ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.

De-a lungul serii, au evoluat 
pe scenă ansamblurile folclorice 
sârbeşti:„Cianadske zvezdițe” din 
Cenad, „Izvor” din Saravale, „Plavi 
Delia” din Sânpetru-Mare, formația 
de tamburaşi „Batini Beciari”, grupul 
vocal-instrumental „Biseri” şi ansamblul 
folcloric „Sveti Sava” din oraşul nostru, 
în calitate de gazde. 

În mod tradițional, în deschidere, 
s-a intonat imnul Sfântului Sava.Pentru 
prima oară imnul a fost intonat de 
copiii ansamblului cu același nume, 
din grupele de juniori, sub îndrumarea 
atentă a doamnei Natalia Mândran și 
în acopmaniamentul ghitarei lui Fabian 
Mureșan. Prezentatoarea spectacolului, 
Miriana Roşu, a invitat apoi, pe rând, în 
scenă formațiile artistice şi soliştii vocali.

Publicul sânmiclăuşan a fost 
întâmpinat cu un tablou coregrafic 
bănățean, în interpretarea celor mai 
tineri și a celor mai experimentați membri 
ai gazdelor, ansamblul  „Sveti Sava”. Alte 
două zone ale Serbiei au fost interpretate 
de grupele de juniori II si juniori III ai 
ansamblului nostru. Ca şi solişti, anul 
acesta au evoluat pe scenă: micuța 
Nada Luchin, Tania Vlaşcici, Alexandra 
Mândran și grupul vocal-instrumental 
„Biseri”(Perlele), sub conducerea 
muzicală  a lui Darco Vlaşcici. Ca de 
fiecare dată, orchestra compusă din 
Mândran Gheorghe, Darco Vlaşcici, 
Slaven Pavlovici, Nenad Luchin şi Darco 
Acimov, a fost prezentă pe scenă pe tot 
parcursul spectacolului. 

Formația de tamburaşi „Batini 
Beciari” sub conducerea lui Marko 
Bugarin, împreună cu soliştii vocali 

Natașa Raicici, Zoran Radici şi Liubomir 
Petrov, a prezentat un frumos şi original 
program de  cântece populare sârbeşti.

Spectacolul s-a încheiat cu un nou 
dans aflat în repertoriul ansambluilui, 
dans sârbesc din zona orașului Negotin, 
care a prezentat un obicei al culesului 
viei din această zonă. 

După spectacol, a urmat tradiționalul 
„Bal de Sfântul Sava”. Promotorii şi 
organizatorii acestui eveniment au fost 
pe parte de regie, coregrafie şi organizare 
muzicală Natalia şi Gheorghe Mândran, 
Adriana Luchin, Nenad Luchin, cel 
din urmă realizând și grafica şi design 
decoruilor scenice,  iar coordonarea  
evenimentului şi organizarea acestuia 
au asigurat-o Slavoliub şi Ina Adnagi, 
Dușița și Silviu Roșu,  şi Dalibor Bojin.

Prof. Natalia şi Gheorhe Mândran

Spectacol de Sfântul Sava!

E vremea Fasching-ului. Elevii secției 
germane de la Şcoala gimnazială 
“Nestor Oprean “nr.2 din Sânnicolau 
Mare aşteaptă în fiecare an cu 
nerăbdare acest eveniment. Astfel 
prima zi a semestrului II s-a desfăşurat 
conform tradiției carnavalului prin joc, 
cântec, dans şi voie bună, elevii purtând 
costume multicolore şi  măşti, parțial 
confecționate de ei. 

Datorită numărului mare de elevi, de 
la grădinița cu predare în limba germană 
şi până la clasa a VIII-a, aceştia au fost 
împărțiți pe  grupe de vârstă şi câte 
doua ore au fost antrenați în diferite 
jocuri pe cât de distractive pe atât de 
instructive îndrumați de echipa Cerino. 
Prin aceste jocuri copiii şi-au pus la 
încercare abilitățile fizice, îndemânarea, 
perspicacitatea, creativitatea şi 
istețimea. Activitățile variate la  care 
au participat elevii au adus bucuria şi 
farmecul Fasching-ului pe chipurile lor. 

Aceste activități,urmate de altele la 
clasă nu sunt doar prilej de distracție 
şi voie bună ci şi o oportunitate pentru 
a urmări şi a atinge unele obiective 

propuse, cum ar fi: cultivarea unor 
tradiții germane, stimularea creativității 
elevilor, scoaterea elevilor din ritmul 
lor obişnuit şi crearea de momente 
relaxante şi distractive, dorința de 
participare la activitatea unor grupuri, 
dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în 
grup, identificarea unor  reguli şi norme 
de comportament în diferite situații, 
manifestarea de respect si bună-cuviința 
în relațiile cu ceilalți.

Scopul activității este 
intercunoaşterea elevilor, păstrarea şi 
transmiterea acestui obicei german de 
Fasching  generațiilor care urmează.

Evenimentul organizat a fost sprijinit 
de Forumul Democrat al Germanilor 
din Banat, filiala Sânnicolau Mare, 
iar  colaborarea între diferiți parteneri, 
Şcoala gimnazială “Nestor Oprean”nr.2 
,Forumul german din oraş, Primărie şi 
părinții elevilor şi a preşcolarilor au dus 
la buna desfăşurare a Fasching-ului.  

            
Director adjunct

ROOSZ SUBA RAMONA

“FASCHING”–TRADIŢIE ŞI OBICEI
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O nouă ediție a turneului internațional, 
transfrontalier TRIPLEX CUP s-a 
încheiat pe 10 februarie 2018 în orașul 
nostru, mai exact cu disputarea ultimei 
etape și cele trei finale, care au desemnat 
noua câștigatoare a competiției. 

Debutul și tradiția acestui turneu 
datează de peste două decenii, 
respectiv din vara anului 1997. În edițiile 
următoare onorând invitația echipe 
precum Crvena Zvezda Mokrin, MRK 
Kikinda, Zeleznicar Novi Sad din Serbia, 
Cetera Dakovo-Croația, Makoi KC 
-Ungaria, Florian Jimbolia, Arbema Arad 
sau POLI Timișoara din România. 

 Anul acesta împreună cu conducerea 
Federației de Handbal Csongrad 
(Szeged) ca principal organizator al 
evenimentului s-au disputat 18 partide 
în trei țări vecine, cu participarea a 6 
echipe. 

Țara noastră a fost reprezentată de 
echipa masculină de seniori Unirea 
Sânnicolau Mare, care a obținut un 
bilanț de apreciat, constând în cinci 
victorii:

• 29-24(14-8) cu Potisje Pleteks 
ADA -Serbia

• 32-16(13-5) cu Korostarcsai KSK
• 27-26(17-13) cu câștigatoarea 

ulterioară a competiției P&P 
Felegyhaza,

• 26-22 cu Makoi KC
Singura înfrângere băieții noștri au 

suferit-o pe teren neutru în Serbia cu 
finalista întrecerii, Bekescsabai DKSE 
27-29 (14-15). Astfel, au ratat accederea 
în finală competiției datorită unui singur 
gol. După cele cinci jocuri din grupă, în 
clasament erau trei echipe clasate la 
egalitate pe primul loc.

Pentru medaliile de bronz  lupta a fost 
câștigată de echipa noastră:

UNIREA - Makoi KC 31-19.
În finala mare, câștigătoarea s-a 

decis după executarea loviturilor de la 
7metri:

P&P Felegyhaza - Bekescsabai 
DKSE 28-26 (24-24). 

După prezentările nominale ale 
tuturor jucătorilor în debutul celor trei 
finale s-au intonat și imnurile celor trei țări 
vecine și prietene, ca semn de respect 
pentru echipele ce au reprezentat cu 
cinste țările de proveniență, respectiv 
Serbia, Ungaria și România. 

Pentru conformitate iată și lotul de 
jucători aliniat pe parcursul turneului 
de antrenorul Roosz Suba Jozsef: 
Ciobanu Narcis, Hegedus Oliver,  
Cristea Darius, Bad Florin, Borbely 
Alexandru, Ungureanu Bogdan, Balog 
Bogdan, Parasca Daniel, Perdei Vasile, 
Cosoi Victor, Becker Dominic, Roosz 
Suba Ralph, Popescu Marius, Ursu 
Alexandru, Hiticas Paul, Izvineantu 
Flavius, Cleja Octavian, Vesa Claudiu. 

Clasament final : 
1. P&P Felegyhaza 
2. Bekescsabai DKSE 
3. UNIREA Sânnicolau Mare
4. Makoi KC  
5. RK Potisje Pleteks ADA 
6. Korostarcsai KSK. 
La festivitatea de premiere a participat 

și președintele Federației Csongrad 
-dl. Fekete Jozsef și reprezentantul 
coorganizatorilor finalei din orașul 
nostru- dl. Tiberiu Muntean împreună 
cu președintele CS.Unirea Sânnicolaul 
-dl.prof.Flavius Sitaru. 

Toate cele 6 echipe participante au 
primit din partea organizatorilor câte o 
cupă,iar primele trei echipe au intrat în 
posesia și a medaliilor de aur respectiv, 
argint și bronz , iar câștigătoarea a 
cucerit trofeul  transmisibil “TRIPLEX”.

Printre superlativele turneului a fost 
nominalizat și jucătorul echipei Unirea- 
Bogdan Ungureanu ,cu distincția de 

cel mai tehnic jucător al competiției. 
Pe parcursul acestei competiții ,față 

de ediția precedentă unde băieții  au 
obținut locul 5, s-a constatat un ușor 
progres, o altă atitudine și o mai mare 
determinare mai ales în compania 
unor adversari egali sau chiar mai bine 
cotați ,ceea ce ne da speranța și de ce 
nu, garanția că acești băieți cu puține 
retușuri valorice și o pregătire constanța 
și eficientă pot aspira la eventualele 
confruntări chiar și din eșaloane 
superioare fenomenului handbalistic, 
reprezentând cu cinste și mândrie 
imaginea și tradiția din totdeauna a 
acestei discipline din cel mai vestic oraș 
al țării. 

În premieră la această etapă finală 
din Sânnicolau Mare au oficiat trei 
cupluri de arbitrii din tot atâtea țări, două 
din Superliga Serbiei și Ungariei si unul 
din România. 

organizator competiții CS Unirea                                                                                           
TIBERIU  MUNTEAN

CUPA TRIPLEX la handbal masculin
CS UNIREA la un singur gol de finala competiției

În vara anului trecut, ați putut citi în 
rândurile Monitorului despre demararea 
unui amplu proiect de reamenajare a 
interioarelor clădirii din strada Piața 1 
Mai, nr.2, locul unde învață elevii ciclului 
gimnazial de la Școala gimnazială, 
nr.1, Theodor Bucurescu. La inițiativa 
domnului primar Dănuț Groza și a 
conducerii școlii, reprezentată de către 
domnul profesor Sitaru Flavius, s-a luat 
decizia unor lucrări ample de renovare 
care să aibă un final consistent. Datorită 
structurii specifice acestei clădiri foarte 
vechi, construite în 1897, amenajările 
interioare se fac anevoios. Acest fapt 
este datorat dificultăților de ordin 
tehnic, dar și arhitecturii cu caracter de 
monument istoric.

Cu finanțare din partea Consiliului 
local s-au amenajat holurile de ambele 
etaje, s-a pus gresie și faianță și s-au 
efectuat lucrări de zugrăvire și tencuire. 
Au fost înlocuite mai multe uși de lemn 
cu unele din tâmplărie PVC, chiar și ușa 
foarte mare de acces la curte. 

Total renovat a fost laboratorul de 
informatică. Aici s-a montat parchet nou, 
s-a zugrăvit și s-au montat jaluzele. De 
asemenea, tot din partea Consiliului 
local, s-a dotat laboratorul cu sisteme de 

tip laptop, imprimantă și proiector. 
S-a achiziționat mobilier în mai multe 

săli de clasă, dar și bănci pentru curtea 
școlii. De asemenea, în mai multe săli 
s-au montat jaluzele noi, cele vechi fiind 
foarte uzate. Aproape toate clasele au 
fost dotate cu table pe care se scrie cu 
markerul. 

Și biblioteca a fost dotată cu laptop 
și sistem de sonorizare, iar în sala de 
festivități, a fost, de asemenea, montat 
un sistem de sonorizare nou. 

Pentru toate aceste lucrări și 
investiții, au fost necesare mai multe 
luni de zile, dar rezultatul este unul 
spectaculos. Școala gimnazială nr 1, 
Theodor Bucurescu oferă acum elevilor 
și cadrelor didactice un mediu plăcut și 
propice pentru desfășurarea unui act 
educațional modern. 

La toate aceste investiții venite 
din partea Primăriei și Consiliului 
local și pentru care conducerea școlii 
mulțumește cu căldură, se adaugă 
eforturile școlii și ale asociației părinților 
elevilor din școală. Pe pereții nou renovați 
au fost instalate numeroase planșe 
cu caracter didactic, dar și lucrări de 
artă ale elevilor. De asemenea, școala 
dispune acum de un sistem de acces 

prin interfon. În acest mod, va exista un 
control mult mai atent asupra intrării și 
ieșirii elevilor din școală, dar și al celor 
care vizitează școala. 

Din dorința de a folosi metodele 
tehnice moderne pe care știința le oferă, 

școala are o pagină activă de facebook, 
dar și un site modern recent lansat pe 
care vă invităm să îl accesați. 

 
 MCC

Ample lucrări de renovare și dotare 
la Școala Gimnazială nr.1 Theodor Bucurescu

https://www.facebook.com/generalaunu/

http://www.scoalatheodorbucurescu.ro/

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
IANUARIE 2018
• CRISTEA DAVID-NICOLA
• ANTOCHI ANTONIA-ARYA
• SCRIPCARU VANESA-IASMINA
• MUNTEANU LUIS-ANDREI
• PASARE SARA-MARIA
• GIAFIR RAFAEL-VALENTIN
• CIOBANU NICOL-DANIELA
• BOTA CARLA-ALEXANDRA
• TICO ERIK-EMANUEL

FEBRUARIE 2018
• MANEA DAVID
• MISCO NICOLE-STEFANIA
• STAMATIN VLAD-IONUT
• MARIN ALESSIA-ALINA
• COLOMPAR MARIA-IOANA
• GHIORGHIES DENISA-MARIA
• SERIANT NICOL-VALENTINA

• PANAIT SOPHIA-ANDREEA
• VINCU COSMINA
• COLOMPAR FLORENTINA-NATALIA
• MOLNAR RARES-STEFAN
• MIREA SONIA-MARIA
• FUSTEAC MIRA-MARIA-GIORGIANA
• NEGREA GEORGIANA-STEFANIA
• MUTESCU RARES-ALEXANDRU

CĂSĂTORII 
IANUARIE 2018
• FENESER MIRCEA-DANUT ♥ GHIEA OFELIA-

CORINA
• LACATUS MIROSLAV-AVAN ♥ SEP LAVINIA-

PATRICIA
• CIOLPAN CONSTANTIN-RAUL ♥ SELEJAN 

ANCA-PAULA
• SOGOR MARIO ♥ MAT-FLOREA ADELINA-

BIANCA

DECESE
IANUARIE 2018
• CEBZAN CONSTANTIN-75 ANI
• MARZOCA NELU-46 ANI
• RACZ ECATERINA-84 ANI
• CONSTANTINESCU FLORIN-48 ANI
• SAITOS ILEANA-75 ANI

FEBRUARIE 2018
• FRANGHIU MIHAI-76 ANI
• JIFCOV IOAN-80 ANI
• BOGATAN MARIA-93 ANI
• MIHU-STANCIU TREJA-89 ANI
• KELLER MARGARETA-80 ANI
• CSOKANY PETRONELA-81 ANI
• TOCONITA GHEORGHE-78 ANI
• ZAMFIRESCU LUCRETIA-73 ANI
• COMLOSAN IRMA-85 ANI
• VOICHITA LUCIA-81 ANI
• SORCA AUGUSTIN-74 ANI

Primăria orașului Sânnicolau Mare 
aduce la cunoștința cetățenilor că 
începănd cu luna martie, în prima zi de 

miercuri a fiecărei luni se va realiza un 
test de alarmă generală. Astfel,în cursul 
dimineții în ziua respectivă vor suna 

sirenele în cinci locuri din oraș: primărie, 
pompieri, Zoppas, Sc Gosan, și fostul 
service auto “din curbă de la Monu“. 

Aceste alarme sunt pentru diverse cazuri 
de urgență cum ar fi atac aerian, atac 
nuclear etc. Alarma durează 1-2 minute.

INFO TEST DE ALARMĂ ÎN PRIMA MIERCURI A FIECĂREI LUNI

Memorialul “Florin Constantinescu”
Campionat de fotbal în sală pentru amatori

Pentru al cincilea an la rând , Primăria 
Sânnicolau Mare și Clubul Sportiv 
Unirea au organizat un turneu de fotbal 
în sală destinat jucătorilor amatori. În 
cepând din acest an turneul se numește 
Memorial ”Florin Constantinescu“, în 
amintirea  celui care a fost consilier local 
dar și un practicant al fotbalului și care a 
participat la mai multe ediții ale turneului.

Anul acesta la categoria de vârstă 
peste 18 ani s-au înscris 15 echipe. 
Ca o noutate, organizatorii au permis 
înscrierea jucătorilor de peste 40 de ani 
chiar dacă sunt legitimați la un club de 
fotbal.

Turneul a avut loc în data de 
25 februarie 2018 în sala de sport 
“Ioan Morar”. La fel ca și anul trecut 
organizatorii au asigurat o echipă de 
arbitrii profesioniști, care să asigure o 
disputare corectă a meciurilor. Jocurile 
au început la orele dimineții, iar echipe 
au fost distribuite prin tragere la sorți 
în 4 grupe. Din fiecare grupă s-au 
calificat în faza eliminatorie câte două 
echipe. După sferturile și semifinalele 
viu disputate a urmat mult așteptata 
finală. Jucătorii celor mai bune echipe 

a primit premii constând în echipament 
sportiv, dar s-au acordat și mult 
așteptatele trofee. Ca de fiecare dată 
au fost premiați și cei mai buni jucători 
ai turneului. Momentul premierii a fost 
unul emoționant, ornazatorii invitând pe 
Fabian Constantinescu, fiul regretatului 
Florin Constantinescu, să înmâneze 
trofeele.

Clasamentul final:
1. COȚOFENELE
2. PRIMĂRIA
3. PĂRINȚII
4. JANDARMERIA
Au mai fost acordate premii și 

diplome pentru :
• Cel mai bun jucător: CIUI REMUS
• Cel mai bun portar:  ROOSZ 

ȘUBA JOZSEF 
• Premiul fair-play:  BOGDĂNESCU 

MARIUS
În această serie de turnee, 

următoarea oprire va fi cupa destinată 
echipelor de junior, adică fotbaliștilor 
cu vârste între 14-18 ani. Cu siguranță, 
va fi un spectacol la fel de interesant și 
cu toții sunteți invitați să participați ca 
spectatori.
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În data de 13.02.2018, a avut 
loc evaluarea activității Subunității 
de Pompieri din Sânnicolau Mare, 
eveniment ce a avut loc în sala mare a 
Castelului Nako. La această întâlnire 
au fost prezenți reprezentații ISU Timiș, 
Prim adjunct al inspectorului șef, domnul 
Locotenent colonel Valentin COLESNIC, 
șeful SPIRC, domnul maior Codruț 
Gheorghe BRÎNDUȘOIU, oficialități ale 
orașului și comunelor din raionul de 
intervenție al Subunității de Pompieri 
din Sânnicolau Mare. Raportul activității 
pe anul trecut a fost prezentat de către 
domnul comandat al subunității, Simici 
Zoran.  

Stația de pompieri Sânnicolau Mare 
este o subunitate operativă din cadrul 
I.S.U. Banat al județului Timiș, care 
își desfășoară activitatea permanent 
cu serviciul în ture, având organizată 
intervenția într-un raion cu o suprafață 
de 1449 km pătrați, format dintr-un oraș, 
17 comune și 17 sate,  19928 gospodării 
cu o populație de aproximativ 78.381 
locuitori. 

Comparativ cu anul 2016, în 
anul 2017 s-a înregistrat o creștere 
semnificativă a situațiilor de urgență, 
numărul solicitărilor fiind cu aproximativ 
20% mai mare decât în anul precedent, 
ajungându-se la un număr de 1800 
de solicitări. Cu toate acestea, putem 
spune că au încercat cu toate forțele să 
fie alături de cetățeni și în sprijinul lor, ori 
de câte ori  s-a solicitat acest lucru.

Domnul comandat, Simici Zoran a 
dat asigurări că și în acest an, pompierii 
militari din cadrul Subunității de Pompieri 
Sânnicolau Mare rămân în slujba 
cetățenilor, indiferent de provocările 
la care vor fi supuși. De asemenea a 
dorit să transmită cititorilor “Monitorului“ 
că pompierii vor fi întotdeauna alături 
de cetățeni, dar pentru a-și îndeplini 
misiunea trebuie să respecte cu strictețe 
litera legii.  Pompierii vor face tot ceea 
ce le este în putință să apere și să ajute 
cetățenii, de multe ricându-și viața, dar 
niciodată nu vor încălca regulile stabilite 
prin lege.     

Extras din Ordinul   Nr. 163 din 
28 februarie 2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor

(1) Utilizarea focului deschis în locuri 
cu pericol de incendiu şi pe timp de 
vânt este interzisă; locurile cu pericol 
de incendiu, în care se aplică această 
interdicție, se stabilesc şi se marchează 
de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea 
focului deschis în incintele unităților, în 
zonele de agrement şi în gospodăriile 
populației se face numai în locuri special 
amenajate, în condiții şi la distanțe care 
să nu permită propagarea focului la 
construcții, depozite, culturi agricole, 
păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor 
materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăți, asigurându-se 
supravegherea permanentă a arderii, 
precum şi stingerea jarului după 
terminarea activității.

(4) Arderea miriştilor se face 
numai după luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăți, asigurându-se 
supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se 
admite la distanțe mai mici de 40 m față 

de locurile cu pericol de explozie: gaze şi 
lichide combustibile, vapori inflamabili, 
explozivi etc., respectiv 10 m față de 
materiale sau substanțe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, 
bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi 
asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru 
prevenirea jocului copiilor cu focul 
în condiții şi în locuri în care se pot 
produce incendii constituie o obligație 
a persoanelor care răspund, potrivit 
legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea 
copiilor.

Apărarea împortiva incendiilor  
pe timpul utilizării focului deschis la 
arderea miriştilor, vegetației uscate 
şi a resturilor vegetale

Arderea miriştii, a vegetației uscate 
şi a resturilor vegetale se efectuează 
cu acordul autorității competente 
pentru protecția mediului şi numai după 
obținerea permisului de lucru cu foc. 
Emiterea permisului se face prin grija 
primarului, de către şeful serviciului 
voluntar pentru situații de urgență sau 
o persoană desemnată în acest sens. 
Primarul transmite un exemplar din 
permisul de lucru cu focul celui care 
solicită permisiunea de a  arde miriştea, 
vegetația uscată sau resturile vegetale, 
şi un al doilea exemplar serviciului 
public voluntar pentru situații de urgență. 
Obținerea permisului de lucru cu focul nu 

este obligatorie în cazul în care resturile 
vegetale şi vegetația uscată sunt arse în 
cadrul gospodariei cetățeneşti.

Emiterea permisului se face prin 
grija primarului de către şeful serviciului 
voluntar pentru situații de urgență 
sau persoana desemnată în acest 
sens. SE EXCEPTEAZĂ necesității 
obținerii permisului de lucru cu focul, la 
efectuarea arderii vegetației uscate şi a 
resturilor vegetale în cadrul gospodăriei 
cetățeneşti.

 
Extras din O.U.G. Nr. 195 din 22 

decembrie 2005 privind protecția 
mediului

(1) Constituie contravenții şi se 
sancționează cu amendă de la 3.000 
lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru 
persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) 
la 50.000 lei (RON), pentru persoane 
juridice, încălcarea următoarelor 
prevederi legale:

(2) Obligația proprietarilor şi 
deținătorilor de terenuri cu titlu sau 
fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, 
tufărişurile sau vegetația ierboasă, fără 
acceptul autorității competente pentru 
protecția mediului şi fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice comunitare 
pentru situații de urgență;

(3) Obligația de a aprinde şi folosi 
focul deschis doar în vetrele special 
amenajate şi semnalizate în acest scop 

de către administratorii sau custozii 
ariilor naturale protejate;

(4) Constituie infracțiuni şi se 
pedepsesc cu închisoare de la 3 luni 
la un an sau cu amendă penală de la 
30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) 
următoarele fapte, dacă au fost de natură 
să pună în pericol viața ori sănătatea 
umană, animală sau vegetală:

• arderea miriştilor, stufului, 
stufărişurilor şi vegetației 
ierboase din ariile protejate şi 
de pe terenurile supuse refacerii 
ecologice;

Extras din HOTĂRÂRE nr. 537 
din 6 iunie 2007 privind stabilirea 
şi sancționarea contravențiilor la 
normele de prevenire şi stingere a 
incendiilor:

Amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei 
pentru:

• arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor 
materiale combustibile, fără 
obținerea permisului de lucru 
cu foc şi fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagarii 
focului la vecinătăți;

•  amenajarea locurilor pentru 
utilizarea focului deschis în 
condiții şi la distanțe care 
favorizează propagarea focului 
la construcții, depozite, culturi 
agricole, păduri, plantații şi alte 
vecinătăți.

SUBUNITATEA DE POMPIERI SÂNNICOLAU MARE
BILANȚUL ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017

POMPIERII VĂ INFORMEAZĂ

În anul 1902 a luat ființă prima echipă 
de fotbal din Sânnicolau Mare, numită 
„Sânmiclăușana” (ulterior Șoimii și 
Spartac), care își desfășura activitatea 
pe terenul de lângă Gara Mică, iar mai 
apoi pe terenul pe de pe strada Timișorii, 
unde juca echipa „Sindicatulul” (jucători: 
Nică Bibolar, Gutman) și se jucau meciuri 
de fotbal cu echipe din localitățile din jur. 

În anul 1946 în localitatea Sânnicolau 
Mare a luat ființă Asociația Sportivă 
„Torontalul” a cărei echipe de fotbal a 
activat în campionatul județului Timiș-
Torontal, care la sfârșitul campionatului 
s-a clasat pe un merituos loc 3, dintre cei 

care au activat: Raitok, Gal, Balthazar, 
Isac, Dobra, Peta Lața, Horvath, Baia, 
Guth, Deatcu.

În perioada similară, în Sânnicolau 
Mare mai funcționa în același campionat 
echipa „Recolta”. Cele două echipe 
își desfașurau activitatea sportului cu 
balonul rotund pe arena de langă Gara 
Mică a orașului, iar cu ocazia târgurilor, 
pe platoul din fața Spitalului din localitate.

 Dintre cei care au activat la Recolta: 
Ghe. Lața, Copec, Gheorghe Volar, 
Fusar, Ciumpileac, Moroaică, Voichiță, 
Ianculescu, Miti Funaru, Paștiu G., 
Petran, Demeter, Grun, Miloș. Krem, 

Biaș, Doroghi.
Jocurile dintre cele două echipe 

locale au constituit de fiecare dată 
adevarate derby-uri care atrăgeau 
pe stadion sute de spectatori, iar la 
meciurile internaționale cu echipa din 
Mako, stadionul devenea neîncăpător. 
Se poate observa că de-a lungul anilor 
activau două echipe în Sânnicolau 
Mare între care se nășteau mari ambiții: 
Torontalul - Sindicatul, Pregresul - 
Recolta, Unirea - Voința.

În aceste echipe activau fotbaliști de 
valoare ca : Gheorghe Volar, I. Baltazar, 
Constantin Dobra, I. Lața, Cornel Petran, 

Adrian Alexa, Liviu Deatcu, Ioan Jura 
iar conducatorii celor două echipe 
erau : Gheorghe Tofan, Staica Lazăr la 
“Progresul” și Miti Funaru și Lupea la 
“Recolta”.

Pentru o scurtă perioadă de timp, 
la începutul anilor ’60, Întreprinderea 
S.M.T. (Stațiunea de Mașini și Tractoare) 
și-a format echipă, numită „Tractorul”. 
Din lot faceau parte: Ion Regep, Vasile 
Leucuța, Spasoia Rakin, frații Damian 
(Traian și Ion), Dimoiu. 

FLAVIUS BUDA

Scurt istoric al fotbalului la Sânnicolau Mare 
Partea I - (Sânmiclăușana, Șoimii, Spartac, Torontalul, Sindicatul, Progresul, Recolta)
Începând cu acest număr al “Monitorului”, vom prezenta cititorilor o serie de articole despre istoria sportului rege la Sânncolau Mare. Acest lucru este 

posibil prin bunăvoința domnului Falvius Buda care recent a lansat un volumpe această temă intitulat “Nostalgii“.

În data de 21 februarie 2018, școala 
Gimnazială nr. 1 Theodor Bucurescu a 
găzduit premierea concursului județean 
de creație plastică "Nonviolența 
școlară". La acest concurs, au participat 
17 școli din tot judetul cu 80 de elevi. 
Concursul a avut 5 secțiuni împărțite 
pe grupe de clase,  clasele V-VI, VII-
VII și IX-XII. Secțiunile au fost : desen, 
pictură, colaj, afiș și violența în familie. 
Școala Theodor Bucurescu a participat 
cu  următorii elevi: Gheorghiu Ana-
Maria-cls a V-a B, Chelba Mihaela-cls a 
V-a B, Mureșan Laura-cls a V-a B, Lipitor 
Alex-cls a V-a B, Chita Flavius-cls a VI-a 
A, Milita Ciocov-cls a VI-a A, Mathiasz 
Raul-cls a VI-a B, Muntean Robert-cls 
a VII-a B, Danciu Gabriela-cls a VII-a 
B, Călina Eunicia-cls a VII-a B, Szabo 
Otilia-cls a VII-a B, Vintilă Adriana-cls a 
VIII-a B si Ștefănuț Maria cls a VIII-a A.

Elevii școlii numărul 1 au obținut și 
numerose premii: 

La secțiunea pictură:
• Locul III - Ciocov Milița cls a VI-a 
• Locul I - Ștefănut Maria cls a 

VIII-a
La secțiunea "Violența în Familie":
• Locul I - Gheorghiu Ana Maria 

cls a V-a 
• Mențiunea I - Muresan Laura cls 

a V-a
• Mențiunea II Lipitor Alex cls a 

V-a 
La secțiunea colaj : 
• Locul II Ștefănut Maria cls a 

VIII-a A
La secțiunea afiș: 
• Locul II - Chita Flavius cls a VI-a 
• Locul I - Danci Gabriela cls a 

VII-a 
• Mentiunea II - Călina Eunicia cls 

a VII-a

Acest concurs a fost realizat cu 
ocazia zilei “Nonviolenței Școlare” din 
România care a avut loc în data de 30 
ianuarie. Datorită faptului că violența 
este tot mai prezentă în școli, de ziua 
națională a nonviolenței, s-a organizat 
această expoziție cu lucrări plastice 
realizate de elevi în diferite tehnici. 
Elevii, prin aceste lucrări, au arătat cum 
reușesc ei să înțeleagă acest fenomen 
negativ și cum sugerează că ar trebui 
să luptam împotriva agresiunii fizice, 
psihice, a fenomenului bullying, a izolării 
etc. Formele de combatere a violenței 
sugerate în lucrări sunt numeroase: 
să fii prietenos, comunicativ sau poți 
folosi formele de artă cum ar fi muzica, 
desenul, jocurile în echipă etc. 

Ca semn de protest împotriva 
violenței, elevii participanți din tot județul 
au spus NU și au trasat cu roșu, culoare 
de avertizare, ideea că nu este nevoie 
de violență, ci trebuie sa fii prietenos, 
să-ți iubești semenii, să aperi liniștea și 
pacea interioară.

Conducerea școlii,domnul Flavius 
Sitaru, mulțumește doamnei profesoare 
Lihăt Cristina pentru organizarea 
și coordonarea acestui eveniment 
deosebit, precum și doamnei Dinescu 
Florica pentru jurizarea lucrărilor.

Elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 
Theodor Bucurescu, sub coordonarea 
doamnei profesoare Lihăt Cristina, 
au mai participat și la un alt concurs 

interjudețean de creație plastică numit 
“IMAGINI URBANE ȘI RURALE ÎN 
CONTEXTUL ACTUAL”.  Acest concurs 
s-a desfășurat în Lugoj, mai precis la 
Școala Gimnazială Dumbrava. La acest 
proiect interjudetean, au participat peste 
400 de elevi din 33 de școli, atît din 
Timiș , cât și din alte județe. Concursul a 
avut mai multe secțiuni, cum ar fi: colaj, 
pictură, grafică și artă fotografică (artă 
digitală). 

Școala Theodor Bucurescu a avut 

reprezentanți la mai multe categorii și 
s-au întors cu mai multe premii:

Pictură: 
• Premiul I - Boițiu Teodora cls a 

VI-a 
Fotografie:
• Premiul II - Urs Sorina și Dibarț 

Raluca - cls. a VI-a
• Premiul III - Stoiov Pablocls a 

VIII-a
Grafică:
• Premiul I - Ștefănuț Maria cls a 

VIII-a 

CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE PLASTICĂ
GĂZDUIT DE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 THEODOR BUCURESCU


