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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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4DEZVOLATREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAȚIILOR VERZI
ÎN ORAȘUL SÂNNICOLAU MARE

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

ITP la Agrotransport (ITSAIA)
VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE AUTO PENTRU 

MAȘINI MICI ȘI MARI (persoane sau mar fă)
Tel. 0730086114, 0724359585, 0758231207, 

0256371648(tel+fax) 
Drumul spre Timișoara(Str. GĂRII, nr. 10)

ÎNCHIRIEZ NACELĂ
pentru orice lucru la înălțime 
ce se poate executa cu aceasta: 

curățat jghiaburi, toaletat 
pomi, doborât țurțuri de 

gheață, etc.

TEL. 0729593411

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

DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCȚII 
RECTRUTEAZĂ ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

• CASIER (CUNOȘTINȚE OPERARE PC)
• CONTABIL (CUNOȘTINȚE CONTABILITATE PRIMARĂ , EXCEL, )
• LUCRĂTOR COMERCIAL (VÂNZĂTOARE MATERIALE CONSTRUCȚII) 
• STIVUITORIST 
• MANIPULANT MARFĂ 

ÎȚI OFERIM:
Pachet salarial atractiv

Posibilitatea de dezvoltare profesioală
Loc de muncă stabil

Sună acum sau trimite-ne un email  și aplică: 
0787526481 sau baicu@rodspectra.ro
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FESTIVALUL VERII
EDIȚIA 2018

A devenit deja o tradiție în Sânnicolau 
Mare ca în luna iulie, în mijlocul verii, să 
se organizeze de către Primăria orașului 
festivalul dedicat verii. Dacă în luna mai, 
sânmiclăușenii au fost invitați să participe 
la sărbătorirea Zilei Europei, acum, au 
fost invitați prin intermediul Monitorului 
și a rețelelor de socializare să se bucure 
de Zilele verii. Astfel, în cele două zile, 
respectiv în 14 și 15 iulie, sâmbăta și 
duminica, locuitorii Sânnicolaului Mare, 
dar și cei din localitățile învecinate au 
avut ocazia să se bucure de un program 

artistic diversificat.
Ca de fiecare dată, pregătirile s-au 

realizat cu mult timp înainte, s-au 
încheiat contracte, s-au stabilit detaliile 
evenimentului. Orașul a început să 
îmbrace straiele de sărbătoare chiar de 
vineri, deoarece, vânzătorii ambulanți și-
au instalat tarabele, iar scena Teatrului 
de vară a fost pregătită cu sonorizare 
de calitate, cu banere, cu flori. În jurul 
hotelului din centrul orașului, dar și în 
jurul castelului Nako, doritorii au putut 
cumpăra cămăși tradiționale, jucării sau 

obiecte de ceramică. Cei mai avantajați 
au fost cu siguranță iubitorii de grătare, 
mici și frigărui. Anul acesta, comercianții 
s-au întrecut în oferte, astfel încât, au 
apărut spre vânzare și purcelușii la 
grătar sau ciolanele apetisante. După o 
masă copioasă și un suc  rece, gustul 
dulce a fost satisfăcut cu gogoși cu 
arome, clătite cu ciocolată, vată pe băț 
sau colacii secuiești. 

continuare în pag. 3

EVENIMENTE

40 DE ANI DE 
ACTIVITATE
La Grădinița din strada 
Nufărului nr. 28
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EVENIMENTE
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POWER PEOPLE 
SÂNNICOLAU MARE
Încurajarea sportului 
și sănătății printr-o 
inițiativă lăudabilă

PLOILE ABUNDENTE DIN JUDEȚUL 
TIMIȘ AU CAUZAT PROBLEME ȘI LA 

SÂNNICOLAU MARE
Acumulările de apă nu au fost rezultatul proiectării greșite a 

infrastructurii urbane. Cetățenii care s-au confruntat cu inundații au 

primit ajutor    >> pag. 2

https://www.facebook.com/Primaria.Sânnicolaumare/



M nitorulPrimăria vă informează2 M nitorul Diverse 7

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

•  Angajez șofer profesionist “SC Dușa 
Tranculov“ SRL.
Tel.  0722543259  

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

•  Vând casă mobilată cu loc de 
casă și 3 grădini cu pomi fructiferi pe 
același loc în Saravale. 
Tel.  0749439079 sau 0769379371 

• Vând apartament pe str. Panselelor, 
3 camere, bl. A2, etj. IV.
Tel.  0720665512 

•  Vând urgent casă în Sânnicolau 
Mare str. Eminescu, 1 bucătărie, 5 
camere, 2 cămări, 1 beci, 1 baie, 2 
holuri, garaj, centrală pe gaz și sobă 
de teracotă la nevoie, 2 camere de 
supravegheat, internet, 2 curți mari 
și o grădină care se vinde cu mobilă 
cu tot. casa e renovată, iar acoperișul 
este de cea mai bună calitate. 
Tel.  003464582809

*  Vând casă pe strada Cosânzeana 
nr. 2A. Preț 105.000 de euro.
Tel. 0724530097

•  Vând casă nouă cu mansardă pe 
str. Oituz nr. 7A. Parter amenajat. Preț 
negociabil. 
Tel. 0785490492 

• Vând casă pe strada Ion Creangă, 
nr.12.
Tel.   0727020830

• Vând teren intravilan. 
Tel.  0721447686

•  Vând apartament decomandat 
cu trei camere, încălzire proprie, 
termopane, boxă, bloc izolat. preț fix 
45000 Euro.  
Tel.  0723297451  

• Vând TV thomson(55cm), pianină 
electrică(marca BONTEMPI9- 
ELECTRIC CHORD ORGAN), 3 
costume populare, cărți, bibelouri, 
radio, lămpi, steaguri, monede, 
ceasuri, tablouri pictate și goblen, 
rochii, farfurii, muzică rock anii 80, 
casete, muzică greacească, covoare, 
mașini de scris, blănuri, covoare, 
coarne de cerb.
Tel. 0036303509607

• Vând loc de casă 4316mp, Cenad, 
nr.313.
Tel. 0753027345  

• Vând teren in Sanicolau Mare, 
pe strada Iftimie Murgu, nr.18 A , 
suprafata teren (curte si gradina) 937 
mp2  cu front stradal 7 mp2 cu toate 
utilitatile la poarta si CF, 19 euro /mp2.
Schimb terenul pe o garsoniera in 
Sanicolau Mare. 
Tel. 0729969719  

• Vând urgent casă în Sânnicolau 
Mare, complet renovată, preț 
negociabil.
Tel. 003465582809

• Închiriez spațiu comercial central, 
145 m lângă  Raiffeissen Bank.
Tel. 0724519450

execută cu personal calificat lucrări  de
• FORARE VERTICALĂ (fântâni de apă cu diferite diametre), 

SERVICII DE VIDANJARE  
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

PRIMĂRIA ORAȘULUI SÂNNICOLAU MARE - STAREA CIVILĂ

NAȘTERI 
APRILIE 2018
• PAVEL MATEI-CONSTANTIN
• BALAZS ANTONIA-ELENA
• ANDREI ANGELICA
• VALCO ANDREI-IOSIF
• GIURCA ADELINA-MARIA-IONELA
• FILIP SOFIA-GEORGIANA
• FEIER MATTEO-DORIAN
• PUIU MARIN-SORIN
• SABAU MIRCEA-STEFAN
• LEVAI ADELINA-ANAIS

MAI 2018
• CHIRU GABRIEL-LUCA
• JURCA ALESIA-MARIA
• HORVAT DALIA-SELENA
• DOBRE ROBERT-SEBASTIAN
• CRISTA MAYA-MARIA
• LACATUS IOANA-STEFANIA
• ZERCULA ANTONIA-MARIA
• FRATILA ADUARD-GABRIEL
• RADULOV DEJAN-MATEAS
• EPURE ANTONIA-ELENA
• CRISTEA RAFAEL-MĂDĂLIN
• LANGER PAUL-IOAN
• IORDAN OMAR-AMIR
• HAUER LUIZA-OANA

IUNIE 2018
• NOVAC EVA-MARIA
• ANDRAŞ MĂDĂLINA-CRISTINA
• OLTEANU DARIA-MARIA
• GENDELON VIOREL-DANIEL
• MALLOUHI VICTOR
• POPA ANAIS-CRISTIANA
• NPOVAC MAYA-ELISABETA
• LUPU ANTONIO-FABIAN
• ROIBU MATEI 
• PITOV DAVID-ALEXANDRU
• KOLAK DELIA-ADELINA
• LUNCASU NIKOLAS-SREFAN
• MOLDOVAN PAUL-DAVID

• RADU RARES-ALEXANDRU
• GAVRILA SAUL-TIMOTEI
• LAZAR ANGELO-FLORIN

IULIE 2018
• BOICIUC VLADIMIR-FLORIN
• MARINCAT ADELIN-ANDREI
• BOLOHAN LEONARDO-MARIAN
• COSTAN ARIA
• TOPCIOV FRANCISC-ALEXANDRU
• IBANESCU CIPRIAN-GEORGIAN
• NOVAC VLADIMIR-MILAN
• KALAPIS ANTONIA-ELENA
• SIRCA MELISA
• ATOMEI SARA-SOTIRIA
• MOIS LUCIAN
• DUMBRAVEANU ALEXANDRA-MIHAELA
• COSTEA CRISTINA-MARIA
• UDEANU DOMINIC

CĂSĂTORII 
MAI 2018
• ZUPKA CONSTANTIN ♥ JURCA MARIA-

SIMONA
• BLAZI DAVID-ADRIAN ♥ PETRASCU ISABELA-

ALEXANDRA
• MOTOC FLORIN-DANIEL ♥ BABLIOV PAULA
• IACOB OVIDIU-RAZVAN ♥ DOROGHI 

ANDREEA-DORINA
• GERES AURIAN ♥ TUDOSE LENUŢA

IUNIE 2018
• VASILCIN IOAN-FLORIN ♥ GAL ADRIANA
• NEGOŢ CRISTIAN-IONEL ♥ STERBLING 

ALEXANDRA-GEORGIANA
• BIAŞ ANDREI-DRAGOŞ ♥ IANECSKO EDINA
• RADU COSMIN-RADU ♥ BADEA DENISA
• DAIAN GEORGE-DAN ♥ PAGUTE DUMITRITA
• GHIC NICOLAE ♥ NEGOT ELENA-CLAUDIA
• EREMI LUCIAN ♥ FORA CORNELIA-OFELIA
• TRIPON CRISTIAN-COSMIN ♥ CIUI VIVIANA
• TANASIE BOGDAN-CRISTIAN ♥ BUBURUZAN 

ADELINA-GIORGIANA
• MALITA ALEXANDRU-CRISTIAN ♥ SZFERLE 

DORA
• CATUNA VASILE ♥ BERCIU PETRONELA

IULIE 2018
• MOISE MIREL-RAZVAN ♥ SZASZ PIROSKA-

ILDIKO
• IOVANESCU ALEX-NICOLAE ♥ 

GREBELDINGER ANA-MIHAELA
• LIPOVAN MIRCEA-ALEXANDRU ♥ CIOCOIU 

LUCIA-DENISA
• CHIRA TIBERIU-DAN ♥ URSACHI DIANA
• FLOREA ADRIAN ♥ GHERMAN VIORICA
• DOGARIU CLAUDOIU-EMIL ♥ MOLNAR 

CARMEN-VIORICA
• HORGA VLAD ♥ PACURAR ROXANA-

ALEXANDRA
• BERCIU ION ♥ CIUBOTARU LILIANA

DECESE
APRILIE 2018
• HARKAI STEFAN-62 ANI
• NEGOT AURELIA-64 ANI

MAI 2018
• SPATARIU RODICA-LAURA-83 ANI
• TOMUT FLOARE-91 ANI
• ROTARU MARIA-74 ANI
• TELBIS ANA-MARIA-81 ANI
• SCHULDE IACOB-83 ANI

IUNIE 2018
• CAZAC MIRCEA-60 ANI
• MIRCIOV ELISAVETA86 ANI
• JIVICI  MILENA-69 ANI
• DINCĂ GHEORGHE-71 ANI
• BOFRE IOLANDA-77 ANI
• MIERLOIU OPREA-69 ANI
• JIVA CONSTANTIN-67 ANI
• NISTOR AGLAIA-89 ANI
• SCHNAISER IOAN-EVALD-74 ANI
• MIHOK ELISAVETA-84 ANI

În ultima săptămână din iulie, zona 
de vest a țării s-a aflat sub cod galben 
de vreme rea, situație resimțită și în 
orașul nostru. Luni dimineața, în 23 iulie, 
precipitațiile abundente de peste 100 litri 
pe metru pătrat au blocat canalizarea în 
anumite zone ale orașului, iar câteva 
gospodării inundate au avut nevoie 
de ajutorul pompierilor. Primăria a 
intervenit prompt pe teren, alături de 
Stația de pompieri Sânnicolau Mare, 
reprezentanți locali ai Aquatim și SC 
Gosan. S-au mobilizat toate utilajele 
existente și au fost eliminate acumulări 
de apă, atât de pe domeniul public, cât 
și de pe cel privat. 

„Am fost prezent pe teren toată 
ziua, alături de viceprimarul Radu 
Asaftei, specialiști din cadrul Biroului 
de Constructii și Biroul Urbanism. 
Am constatat că principala cauză 
a inundațiilor a fost cantitatea 
foarte mare de precipitații. Volumul 
apei ajunse în canalizare ar fi dat 
peste cap sistemul de colectare al 
oricărei localități. Nu este vorba de 
o subdimensionare a canalizării 
și nici de o proiectare greșită a 
infrastructurii, așa cum s-au grăbit să 
spună câțiva cârcotași. Este normal 
ca drumurile să fie înălțate față de 
trotuare și spații verzi, deoarece 
apa este principalul dușman al 
asflatului, ea trebuie să se scurgă de 
pe carsosabil. Am notat  aspectele 
care ar putea contribui, pe viitor, la 
limitarea urmărilor ploilor torențiale, 
însă principalele măsuri de prevenție 
rămân cele clasice, deseori neglijate 
de către cetățeni: păstrarea 
curățeniei în șanțurile pluviale, 

respectarea regulilor de construcție 
și evitarea obstrucționării canalizării. 
Am văzut astăzi șanturi astupate 
pentru crearea unor căi de acces 
auto și atunci ne mirăm că se adună 
apă” a spus primarul Dănuț Groza.

La Sânnicolau, acumulările de 
apă nu au fost rezultatul proiectării 
greșite a infrastructurii urbane

Deși reduse ca importanță și limitate 
ca suprafață, inundațiile au stârnit 
dezbateri între cetățeni, în principal în 
jurul calității lucrărilor de infrastructură 
realizate în ultimii ani. Cea mai mare 
nemulțumire a cetățenilor a fost legată 
de înălțarea drumurilor raportat la 
casele locuitorilor. Problema semnalată 
este însă una falsă. Înălțimea și cotele 
finale ale asfaltului nu pot fi influențate 
sau negociate de către Primărie sau 
cetățenii orașului. Drumurile, trotuarele 
și rigolele sunt proiectate de personal de 
specialitate și controlate de verificatori 
atestați. Din comisia de recepție fac parte 
specialiști în domeniu, atât din partea 
Inspectoratului de Stat în Construcții 
și angajați ai beneficiarului. O a doua 
temă de discuție a vizat lipsa de viziune 
în organizarea șanțurilor pluviale. Și în 
acest caz, problema nu este una reală, 
sistemul de șanțuri pluviale fiind gândit 
să direcționeze fluxul de apă colectată 
către bălți sau către canalul Aranca. 
Blocajele au apărut, deoarece șanțurile 
au fost obstrucționate pe alocuri, în 
zona construcțiilor recente sau acolo 
unde unii cetățeni au umplut intenționat 
șantul ca să permită accesul auto. Orice 
obstrucționare a șanțurilor pluviale, fie 
deliberată, fie prin neglijență datorită 

necurățării, afectează direcționarea 
fluxului de apă. Nu în ultimul rând, a 
fost dezbătută capacitatea canalizării 
din orașul nostru. Pe această temă, s-a 
creat o confuzie majoră între canalizarea 
pluvială și canalizarea menajeră. 
Aceasta din urmă nu trebuie să preia 
fluxul de apă pluvială. Direcționarea apei 
pluviale în canalizarea menajeră este 
strict interzisă și cauzează refularea 
canalizării, cu toate consecințele ei 
neplăcute. În ciuda reglementărilor, mai 
mulți locuitori din Sânnicolau continuă 
această practică păguboasă și refuză 
să înțeleagă că apa pluvială trebuie 
să ajungă în canalizarea pluvială sau 
în șanțurile înierbate. Un alt aspect 
important de știut este că Primăria 
gestionează canalizarea pluvială, iar 
Aquatimul pe cea menajeră, astfel că 
problemele semnalate la cămine sunt 
de competența Aquatimului, Primăria 
nu poate interveni pe lucrări ale cărui 
beneficiar nu este. 

În niciunul dintre cazurile sesizate de 
sânmiclăușeni nu au existat victime și nu 
s-a impus evacuarea locatarilor. Nu au 
fost intersecții blocate și nici probleme 
în ceea ce privește circulația vehiculelor.

„Cred că orașul Sânnicolau Mare 
a fost puțin afectat. Sistemul nostru 
de canalizare a rezistat, e adevărat, 
la limita funcționării sub presiune. 
Uitați-vă prin ce au trecut orașele din 
țară: apa până la genunchi, circulație 
oprită, activitatea locuitorilor blocată. 
Sânmiclăușenii au știut cum să 
comunice problemele pe care le au 
și cum să solicite ajutor. În puținele 
locuri unde există vicii de execuție 

la lucrările de infrastructură deja 
se intervine pentru corectarea lor. 
Cetățenii care se confruntă cu astfel 
de situații pot miza pe implicarea 
noastră și îi rugăm să ne sesizeze în 
scris orice problemă.” a mai adăugat 
primarul Dănuț Groza. 

Cetățenii care s-au confruntat cu 
inundații au primit ajutor

Echipele de comune, formate 
din angajați ai Primăriei, pompieri,  
reprezentanți Aquatim și SC Gosan 
au reacționat în cel mai scurt timp la 
sesizările cetățenilor, astfel că, până la 
sfârșitul zilei, orașul Sânnicolau a fost 
în afara oricărei situații de criză, fără 
zone de apă acumulată și cu pagube 
materiale foarte reduse.

„Persoanele care au avut nevoie 
de ajutor au fost sprijinite rapid 
și necondiționat, iar reacția lor 
a fost una extrem de bună. Din 
păcate, câțiva cetățeni, din spatele 
calculatoarelor, departe de situația 
de pe teren și fără cunoștințe prea 
avansate, au încercat să nască o 
isterie pe internet. Au dat vina pe 
recepția lucrărilor, pe angajații 
Primăriei, pe orice, mai puțin pe ceea 
ce ne-a adus în situația cu pricina: 
ploaia abundentă, obstrucționarea 
șanțurilor pluviale, direcționarea 
ilegală a apei pluviale în canalizarea 
menajeră și efectuarea de construcții 
neautorizate care afectează curgerea 
apei de ploaie către bălți și Aranca” a 
încheiat primarul Dănuț Groza.
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PLOILE ABUNDENTE DIN JUDEȚUL TIMIȘ AU 
CAUZAT PROBLEME ȘI LA SÂNNICOLAU MARE

Acumulările de apă nu au fost rezultatul proiectării greșite a 
infrastructurii urbane. Cetățenii care s-au confruntat cu inundații 

au primit ajutor

Primăria orașului Sânnicolau Mare 
susține și încurajează inițiativele 
dedicate sărbătoririi centenarului Marii 
Uniri de la 1918. Cei 100 de ani de la 
desăvârșirea unității naționale, au fost 
marcați cu ocazia Festivalului Verii, de 
anul acesta, prin două bannere uriașe 
montate pe teatrul de vară. 

Astfel, spectatorii prezenți la 
eveniment au putut admira două bannere 
pictate manual cu mare pricepere și 
talent de către elevii cercului de pictură 
Culoare din Culoare coordonați de 
doamna profesoară Lihat Cristina. 
Bannerele prezintă motive tradiționale 
românești și sunt dedidacte împlinirii, 
anul acesta, a unui secol de la Marea 

Unire din 1918. Finalizarea lor a fost 
realizată prin colaborare cu Asociația 
San Didactica și finanțată printr-un 
proiect de către Primăria Sânnicolau 
Mare.

Cele două frumoase picturi vor 
rămâne pe teatrul de vară până la 
sfârșitul acestui an.

În cadrul aceleași acțiuni, echipa 
cercului Culoare din Culoare, a realizat 
și un logo al centenarului, personalizat 
pentru Sânnicolau Mare. Acest logo 
apare și pe cele două bannere expuse.

MCC

Două bannere reprezentative pentru Anul 
Centenarului expuse pe Teatrul de Vară

Proiect al Primăriei orașului Sânnicolau Mare, Asociația San Didactica și cercul Culoare din Culoare
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Și folcloriștii muncesc …
Program de vară încărcat pentru Ansamblul Folcloric Sfântul Sava 

Ansamblul Folcloric Sfântul Sava, 
deși este vară, are o bogată și intensă 

activitate. Vara a debutat cu participarea 
grupei de juniori intr-un cantonament 
folcloric pe durata a 5 zile, care a imbinat 
utilul cu placutul, în cadrul Centrului 
Cultural Sârb “Sveti Sava“ din Baziaș, 
județul Caraș-Severin. Aici au avut loc 
repetiții intense ale dansurilor sârbești și 
românești, dar și a cântecelor din zona 
noastră. De asemenea, nutrim speranța 
că se va închega o orchestră în cadrul 
acestei generații. Această grupă a 
participat, dumincă 8 iulie, la Festivalul 
de copii “Florile Barzavei“ din orașul 
Gătaia, prezentând un dans sârbesc din 
zona Șumadia. 

O mare recunoștință însă, a muncii 
noastre asidue  și neintrerupte de 25 
de ani, a fost invitația de a partcipa 
la prestigiosul festival international 
organizat sub egida C.I.O.F.F., 
“Festivalul Inimilor“. Ansamblului nostru 

i-a fost solicitat să prezinte dansul 
sârbesc  din zona Sânnicolau Mare. De 
asemenea, în cadrul evenimentelor,  a 
avut loc o deosebită paradă a dansului 
și a costumelor prin centru Timișoarei. 
Parada  a fost însoțită și de orchestră.

Vara se arată extrem de ocupată. 

Dansatorii ansamblului Sfântul Sava 
și Doina se pregătesc să participe 
în august la Festival International în 
Polonia, în orașul Cracovia. 

Coordonatori: 
NATALIA si GHEORGHE 

MANDRAN 

ApocalipS se află în plin turneu de 
promovare al noului single, Danger!, de 
pe viitorul album, piesă care se bucură 
de mare succes.

După concertul susținut la Dudeștii 
Vechi (Embargo Fest, 19 Mai), a urmat 
recitalul în cadrul Zilelor Orașului Gătaia 
(7 Iulie, alături de Marcel Pavel, Sore, 
Taxi, Nicole Cherry).

Un alt reper important în acest 
turneu a fost revenirea după 14 ani la 
festivalul de pe malul Mureșului, Rock 
la Mureș-Periam Port (alături de nume 
ca: Exploited, Bucovina, Re-Born, Șuie 
Paparude și alții). Am mai cântat în cadrul 
acestui festival la primele ediții (2002, 
2003 și 2004) de fiecare dată cu reacții 
foarte bune din partea publicului, și vom 

reveni oricând cu mult drag la această 
manifestare muzicală desfășurată într-
un cadru natural deosebit.

Mulțumim încă o dată BiCreativ și 
tuturor organizatorilor pentru invitație și 
ospitalitate.

Urmează recitalul din cadrul Zilelor 
Orașului Deta (28 Iulie, alături de 
Mircea Rusu, Sylvia și Connect-R), 
Zilele Orașului Sânnicolau Mare (7 
Septembrie) și un Private B-Day 
Party alături de cei de la Trooper, tot 
la Sânnicolau Mare (29 Septembrie). 
Altele, încă neconfirmate oficial pe 
pagina de Facebook: www.facebook. 
com/ApocalipS.band. 
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ApocalipS - Danger Tour 2018

ZIUA 1
Așa cum deja au fost obișnuiți, 

sânmiclăușenilor li s-au pregătit cu 
ocazia Festivalului verii mai multe 
surprize artistice. Prima zi, cea de 
sâmbătă, a stat sub semnul muzicii 
ușoare. Seara întreagă a fost dedicată în 
exclusivitate publicului tânăr. Acest lucru 
nu a exclus prezența la Teatrul de vară 
a celor mai în vârstă care au savurat și 

ei din plin programul artistic prezentat 
de interpreți și formații cunoscute în 
România și peste granițele țării. Locația 
a fost plină, iar spectatorii dornici să 
asculte muzică de bună calitate au fost 
prinși repede de ritmurile diferite. Astfel, 

antrenați în dans și cântec, cei mai tineri 
au fredonat cele mai cunoscute melodii 
alături de Maximilian, Ami, Raluka, 
Guess Who și Connect-R. 

Programul a fost unul pentru toate 
gusturile, de la hip hop, la rapp și 
muzică pop. Ţinutele scenice, aparițiile 
spectaculoase, prestația artiștilor și 
dansul acestora a făcut ca această primă 
seară să fie una de-a dreptul incendiară.

Evenimentul din prima seară a fost 
prezentat de frumoasele și elegantele 
prezentatoare, Dobrin Andrada și 
Timeea Steuerer. 

ZIUA 2

Duminica a fost o zi specială prin 
spectacolul folcloric deosebit. Pentru a-i 
încânta pe iubitorii de muzică populară 
românească au fost invitate nume 
grele ale cântecului popular național. 
Seara a debutat cu prezența pe scena 
Teatrului de vară a Alexandrei Drăgan, o 
tânără extrem de talentată care a venit 
în fața publicului cu un colaj de melodii 
populare din mai multe zone ale țării. 
Alexandrei Drăgan i-a stat alături  tatăl 
ei, binecunoscutul solist bănățean 
Lucian Drăgan. Cei doi, cu multă dăruire, 
cu respect pentru folclor și public, au 
încântat iubitorii de frumos mai bine de 
două ore cu cântece ce au ajuns, cu 
siguranță, la sufletele ascultătorilor.

După ora 22, când Teatrul de 
vară a fost deja plin ochi,cele două 
prezentatoare, extrem de elegante, 
și de această dată, Tania Vlascici și 
Timeea Steuerer, au anunțat cu bucurie 
că până înspre miezul nopții, cea care 
va fi în centrul atenției pe scena Teatrului 
de vară din Sânnicolau Mare, este 
“Doamna cântecului popular bănățean”, 
Nicoleta Voica, aflată nu pentru prima 
dată în fața publicului sânmiclăușean. 

Primită în ropote de aplauze, Nicoleta 
Voica a adus în fața spectatorilor ei 
dragi melodii cunoscute, interpretate 
cu o voce inegalabilă și cu un talent rar 
întâlnit. 

Surpriza serii a venit atunci când, 
îndrăgita interpretă din Banat a invitat-o 
alături de ea pe Tania Vlascici căreia 
îi este dascăl și îndrumător în drumul 
muzicii pe care tânăra din Sânnicolau 
Mare, elevă a Liceului Teoretic Ioan 
Jebelean, a pornit cu câțiva ani în 
urmă. Extrem de onorată și cu emoții 
inevitabile, Tania a pășit încrezătoare pe 
scenă pentru a interpreta două melodii 
din repertoriul Nicoletei Voica, cea care 
i-a fost alături pe parcursul prestației. 

După un spectacol remarcabil, după 
cântece de suflet, doine sau brâuri 
bănățene, doamna Nicoleta Voica a 
încheiat seara, mulțumind spectatorilor 
pentru că îi sunt mereu alături. 

Până la Zilele orașului, până la 
începutul lunii septembrie, în Sânnicolau 
Mare, cursul firesc al vieții acestui orășel 
vestic va curge, sperăm în liniște, fără 
probleme!

MR

FESTIVALUL VERII 2018

FOTO: BOGDAN ISTODE

În urmă cu 40 de ani, în Sânnicolau 
Mare a fost înființată grădinița de pe 
strada Nufărului, nr.28. Această instituție 
de învățământ este funcțională și astăzi, 
având în grijă zeci de copii îndrumați 
și sfătuiți de către educatoare bine 
pregătite. 

Un fost cadru didactic al acestei 
grădinițe, o doamnă educatoare de 
excepție, dedicată maxim profesiei a 
ținut să aducă în atenția sânmiclăușenilor 

faptul că, această instituție de învățământ 
se bucură de o activitate atât de lungă. 
Domna educatoare și-a desfășuratat 
activitatea didactică în aceeași instituție 
între anii 1978-2010. 

Prin eforturi deosebite, doamna 
Keresturi Maria, educatoare pensionată, 
fostă directoare a Grădiniței de pe strada 
Nufărului, a încercat să reunească 
foști dascăli, angajați sau copii care au 
învățat aici, de-a lungul timpului. Efortul 

a fost susținut de către Primăria orașului 
Sânnicolau Mare care a răspuns 
afirmativ la cele necesare pentru ca 
evenimentul să fie încununat de succes. 
După anunțul făcut pe rețelele de 
socializare, în curtea grădiniței și-au 
făcut apariția zeci de persoane implicate 
afectiv în bunul mers al grădiniței în cei 
40 de ani de funcționare. Evenimentul a 
cuprins un program artistic, un spectacol 
de teatru de păpuși și o întâlnire dintre 
generații. S-au adus în prim plan activități 
ale grădiniței, s-au depănat amintiri.

Invitatul special a fost domnul 
primar Dănuț Groza. Domnia Sa a 
acordat distincția “Sânnicolau vă 

mulțumește“ întregului colectiv care 
a activat în toți acești ani în grădiniță, 
în semn de apreciere și recunoaștere 
a meritelor și contribuției deosebite. 
Această distincție a fost înființată în 
anul 2016 la inițiativa domnului primar 
și face parte din demersul Primăriei de 
promovare a valorilor în comunitatea de 
pe malul Arancăi. 

Pe lângă sprijinul Primăriei orașului, 
activitatea a fost, de asemenea susținută 
și de Asociația cadrelor didactice San 
Didactica și Asociația serviciului maltez 
din Sânnicolau Mare. 

MR

40 de ani de activitate 
Grădinița de pe str. Nufărului nr 28

Spectacolul de sâmbătă ar fi trebuit 
să includă recitalurile Alexandrei 
Ungureanu și al trupei Proconsul, însă, 
cu câteva zile înainte de eveniment, 
echipa de organizare a Festivalului Verii 
a fost anunțată că artiști că nu vor putea 
ajunge la Sânnicolau, deși a existat un 
contract semnat și o promovare făcută. 
Astfel de situații, deși neplăcute, se 
întâmplă frecvent în România. Sperăm 
că este ultima dată, la noi la Sânnicolau 
Mare, când invitații nu își onorează 
angajamentul. Cu toate acestea, 
organizatorii au fost îndrumați către 
alți artiști care au confirmat standardul 
evenimentului și au bucurat tot publicul 
prezent. Mulțumim tuturor celor care 
au contribuit la reușita Festivalului, am 
dovedit încă o dată că, și în condiții 
potrivnice, Sânnicolau Mare găzduiește 
doar evenimente de nota zece.

„Modificarea programului artistic 
din motive care nu au ținut de 

Primărie ca organizator, a fost un 
hop peste care am trecut cu mari 
eforturi și în urma căruia am rămas 
extrem de dezamăgiți de felul în care 
se comportă unii artiști români. Noi 
acordăm mare importanță fiecărui 
eveniment în parte, îl organizăm 
în detaliu, din timp, motiv pentru 
care ni s-a părut inacceptabil să 
ni se spună, din senin, că nu se va 
respecta un angajament semnat și 
asumat de Proconsul și Alexandra 
Ungureanu. A fost, în primul rând, 
o lipsă de respect pentru public, 
programul artistic fiind anunțat din 
timp. Chiar și așa, evenimentul a fost 
o reușită, artiștii care au venit fiind 
profesioniști desăvârșiți. Echipa 
noastră de organizare nu doar că și-a 
făcut treaba, ci mai mult, a reparat 
problemele provocate de artiști care 
ne-au surprins prin neseriozitatea 
lor” a spus primarul Dănuț Groza.
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1976 – Barajul de promovare al 
Voinței în Campionatul Județean, a avut 
loc la Timișoara pe stadionul „Progresul” 
(ulterior U.M. Timișoara).

În prima dispută, contând pentru 
barajul de promovare, Voința a întâlnit 
echipa din Șag, la pauză scorul era 
3-1 pentru echipa din Șag, antrenorul 
Doroghi neputând intra la vestiar, la cât 
de supărat era, dar echipa s-a mobilizat 
exemplar, demonstrând în a doua 
repriză de ce sunt prezenți la acel baraj, 
după acel campionat cu așa golaveraj 
și număr de puncte acumulate față de 
echipele adverse. Voința se impune în 
final, cu scorul de 4-3, între marcatorii 
golurilor fiind Marincat și Lepoiev. Al 
doilea meci remizează cu Caraniul 2-2, 
fiind conduși de fiecare dată, iar în ultima 
partidă se impune categoric cu 3-0 în 
fața echipei CILT Timișoara.

Cu această ocazie li s-au confecționat 
jucătorilor ghete cu crampoane, de 
culoare maro închis. Crampoanele erau 
din piele, fiind bătute cu cuie în talpă, iar 
în timp, crampoanele se rodeau și cuiele 
intrau tot mai adânc în interior, fiind 
nevoie de tălpici suplimentari pentru a 
nu ajunge cuiele la talpa piciorului.

În prima partidă de pe teren 
propriu, Voința a început cu dreptul în 
Campionatul Județean, învingând cu 
1-0 echipa din Nerău, în retur învingând 
tot Voința cu 4-2.

Drept răsplată pentru promovarea 
într-un eșalon superior, echipei i s-a 
organizat un stagiu montan de pregătire 
la Moneasa, în iarna anului 1976. Unii 
jucători au fost nevoiți să facă ore 
suplimentare la locurile de muncă pentru 
a li se aproba acest cantonament de 12 
zile.

Întregul lot a fost cazat într-o cabană, 
toți dormind în aceeași cameră, după 
cum au fost posibilitățile financiare la 
acea vreme. Au efectuat câte două 
antrenamente pe zi, cu alergări până pe 
vârful muntelui, la cariera de piatră, de 
unde erau nevoiți să aibe câte o pietricică 
drept dovadă că nu au fentat traseul 
impus de către antrenorul Doroghi.  
Componenții echipei din cantonamentul 
de la Moneasa: Ţărmure, Vidac, Dreyer, 
Dobrity, Iani, Doroghi (antrenor), 
Muckstein, Disici, Caracoini, Marincat, 
Petrică, Pleșa, Szucs, Buchholz, Frătuț, 
Lepoiev, Kiss.

În acest cantonament se întâlnesc cu 
componenții echipei UTA Arad, aflați și 
ei în pregătire acolo. 

Promovarea în Campionatul Promoție 
avusese loc în anul 1974, cu o diferență 
de 12 puncte față de echipa de pe locul 
2, cu un golaveraj de 120-19, golgheterul 
echipei fiind Alexandru Marincat cu 78 
de goluri!  Scorul campionatului a fost 
19-1 cu Gelu.

Voința 1974: Jivco Disici (23 ani), 
Vasile Leucuța (28 ani), Gheorghe 
Pescar (17 ani), Petru Dobrity (24 ani), 
Vasile Lepoiev (30 ani), Horst Buchholz 
(19 ani), Iosif Iani (19 ani), Macedon 
Ţărmure (17 ani), Dieter Dreier (20 ani), 
Karl Mückstein (26 ani), Peter Hermann 
(19 ani), Emil Pleşa (23 ani), Ludovic Kiss 
(29 ani), Alexandru Marincat (26 ani), 
Ioan Petrică (22 ani), Teodor Vidac (23 
ani). De asemena vor lua parte juniorii: 
Gheorghe Prochin, Constantin Farcaș, 
gemenii Balthazar şi Horst Herbert şi 
antrenorul Tîrziu.” 
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Scurt istoric al fotbalului la Sânnicolau Mare
Partea a VI-a :  Promovarea Voinței 

în Campionatul Județean (1976)

Unirea Bucovinei cu România 
reprezintă momentul în care visul 
întregii națiuni devine tot mai aproape 
de a fi realizabil,provincia istorică 
redobândindu-și  statutul privilegiat pe 
care îl merita,chiar dacă “Ţara Fagilor” 
nu mai era chiar ca pe vremea Ștefan 
cel Mare.

Primul Război Mondial a avut 
consecințe grave și profunde 
asupra întregii lumi,dar îndeosebi 
asupra continentului european,iar 
repercusiunile își fac apariția și în 
Imperiul Austro-Ungar,care este adus 
în imposibilitatea de a mai putea 
gestiona problema naționalităților 
conlocuitoare, acestea îşi revendicau tot 
mai energic dreptul la autodeterminare.
Cu toate că dezintegrarea Imperiului 
era iminentă,Curtea de la Viena are o 
tentativă de reorganizare pe principii 
federative,care duce la declanșarea unui 
conflict interetnic în interiorul Bucovinei.

Localizarea geografică ,și anume  
la intersecția zonelor de interese 
austriece, ucrainene şi ruseşti,a realizat 
din Bucovina un tărâm care a fost intens 
disputat.  Așadar, trei centre de putere își 
disputau autoritatea asupra Bucovinei. 
Chiar dacă austriecii aveau argumentul 
legalității ,iar românii – argumentul istoric 
al apartenenței Bucovinei la Moldova 
medievală , ucrainenii erau cei care 
aveau asul din mânecă: majoritatea 
demografică.

Luna octombrie a anului 1918 se 
dovedește a fi una rodnică pentru 
mișcările privitoare la viitorul statut al 
Bucovinei: Sextil Pușcariu și apropiații 
lui au înființat un ziar numit „Glasul 
Bucovinei’’, în care fruntaşii bucovineni 
publică editorialul „Ce vrem?”, un 
veritabil document programator pentru 
românii din Bucovina; Cinci din cei șase 
parlamentari români de la Viena erau 
pentru unirea românilor, fiind și emisarii 
lui Iancu Flondor, care organiza cu 
succes mișcarea națională acasă, la 
Cernăuți. 

Unioniștii români,având drept aliat 
istoria,au pretins întreaga provincie(initial 
se dorea o separare a Bucovinei pe 

criterii entice care părea echitabilă),iar 
această revendicare a dat naștere 
Comitetului Regional Ucrainean 
(având drept scop obținerea 
porțiunii nordice a Bucovinei) 
,precum și a Consiliului Național (care 
urma să hotărască în toate chestiunile 
care îi priveau pe românii din Bucovina). 
Intențiile românilor erau cunoscute și 
peste graniță,drept urmare ucrainienii 
se întâlnesc și hotărăsc să încorporeze 
cea mai mare parte a Bucovniei  și 
au trimis gărzi naționale să ocupe 
zonele locuite de ucraineni. În astfel de 
momente cruciale se observă utilitatea 
înființării Consiliului Național,care cere 
imperios României să trimită și ea 
trupe în Bucovina. Regele Ferdinand a 
ordonat cu mare bucurie trecerea diviziei 
conduse de Iacob Zadik în Bucovina 
și instalarea autorității militare române 
în capitala provinciei. Forțat sau nu, 
guvernatorul austriac părăsise provincia 
cu o zi înainte ca românii să ajungă, așa 
că românii erau stăpâni pe situație și 
puteau pregăti în voie ceremonia unirii. 

Riscul era ca unirea să nu fie 
recunoscută pe plan internațional, ceea 
ce s-a şi întâmplat într-o primă fază. Astfel, 
a doua zi după intrarea armatei române 
în Cernăuți, Consiliul Național a adoptat 
o Constituție provizorie, care reglementa 
principiile fundamentale ale provinciei. 
Fiind diplomați care aveau patriotismul 
profund înrădăcinat,reprezentanții 
Guvernului României de atunci au dorit 
să se asigure că unirea Bucovinei va fi 
necondiționată, așa că s-au folosit de 
influența lui Iancu Flondor și a lui Sextil 
Pușcariu.

La data de 28 noiembrie a avut loc 
Congresul General al Bucovinei,unde 
au  participat reprezentanți ai 
naționalităților conlocuitoare care,la 
propunerea lui Flondor, au votat cu 
majoritate zdrobitoare de voturi „Unirea 
necondiționată şi pentru vecie a 
Bucovinei în vechile ei hotare până 
la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu 
Regatul României”.

         elev clasa a XI-a A 
Liceul Teoretic Ioan Jebelean

 ADRIAN COȘA

CENTENARUL MARII UNIRI

Partea a IV-a - Unirea BUCOVINEI
unitatea desăvârșită se apropie

Moneasa 1975

Activitatea administrativă 
desfășurată în primăria orașului este 
una complexă și distribuită în mai multe 
departamente. Unul din sectoarele cu 
care locuitorii orașului au poate cel mai 
des contact este acela al zonelor verzi. 
Sânnicolauu Mare este recunoscut 
prin suprafața mare acoperită de zone 
cu flori, copaci, gazon și parcuri. De 
asemenea, vizitatorii localității remarcă 
de fiecare dată faptul că aceste spații 
sunt foarte bine întreținute. Toate 
aceste lucruri sunt posibile printr-
un efort continuu al funcționarilor ce 
coordonează departamentul “Spații 
verzi“ și al muncitorilor angajați aici. 
Munca lor este una dificilă, deoarece 
numărul de muncitori nu este niciodată 
suficient pentru a acoperi zone atât de 
multe pe întregul cuprins al localității.

În orașul nostru, pe lângă spațiile cu 
flori și gazon din zona centrală, angajații 
primăriei întrețin și parcurile și copacii 
ornamentali. În ultimii ani s-au plantat 
mii de copaci pe străzile modernizate. 
Aceștia trebuie în permanență udați și 
periodic toaletați. În perioada când se 
plantează copacii tot aceeași angajați 
sunt la datorie.

Un capitol special îl reprezintă canalul  
Aranca care după cum se poate observa 
cu ușurință, este mult mai îngrijit. De 
când s-a pus în funcțiune micul baraj 

nivelul apei a crescut considerabil în 
zona centrală și astfel se poate folosi 
barca pentru curățare.  

Așa cum spuneam, activitatea 
acestui sector este una complexă și 
dificilă, mai ales că efectele ei sunt ușor 
vizibile la nivelul comunității. 

Toți cetățenii pot remarca și aprecia 
aspectul orașului dat de toate zonele cu 
flori, iarbă verde și copaci frumos aliniați. 
Ceea ce este important de știut este că 
ficare dintre noi putem contribui decisiv 
la acest aspect. Astfel, toți locuitorii 

Sânnicolaului Mare sunt rugați, să pe 
de o parte, să protejeze toate zonele 
verzi amenjate, să evite distrugerea și 
deteriorarea lor sau să reclame dacă 
sesizează astfel de gesturi. În acest mod 
putem da dovadă de respect pentru 
toată munca depusă de angajații de la 
“Spații verzi“. 

Pe de altă parte, îmtreținerea spațiilor 
din fața locuințelor și a instituțiilor este 
o obligație civică a tuturor. Pentru a 
avea un oraș verde nu este suficient 
amenjarea zonelor centrale. Fiecare 
stradă trebuie să primească un aspect 
îngrijit și modern, iar acest lucru este 
posibil doar prin efortul fiecărui cetățean. 
Primăria orașului Sânnicolau Mare 
roagă și îndeamnă cetățenii să întrețină 
spațiul cu iarbă din fața locuințelor, să 
semene gazon acolo unde nu există 
și să îl tundă regulat. De asemenea, 
să ude copacii ornamentali plantați de 
către primărie, dar să lase toaletarea lor 
în seama angajaților de la “Spații verzi.“

Prin efortul nostru comun, putem 
avea un oraș frumos și îngrijit!      

MCC

Dezvolatrea și întreținerea 

spațiilor verzi
În orașul Sânnicolau Mare

Festivalul verii de anul acesta a adus 
un element de noutate care, cu siguranță 
va deveni,la fel ca altele în Sânnicolau 
Mare, o tradiție. Cei care au optat pentru 
a trăi sănătos, cei care au adoptat un 
regim de viață sănătos, un stil de viață 
sănătos au adresat sânmiclăușenilor 
o invitație la....mișcare. Evenimentul 
inedit a fost inițiat de către Laurențiu 
Gheorghiu, antrenor de fitness. Domnia 
sa a propus un mod distractiv de a face 
mișcare, prin intermediul unei activități 
sportive pline de adrenalină și energie. 
Evenimentul, potrivit pentru persoanele 
de toate vârstele, de la copii, adolescenți 
și, de ce nu, pensionari, a avut loc 
duminica, în 15 iulie, pe platoul din fața 

Primăriei, începând cu ora 16. Cu mult 
curaj, au pornit la antrenamentul de două 
ore sub cerul liber, în jur de 15 persoane 
admirate pentru forța și puterea de care 
au dat dovadă. Cele aproximativ 15 
doamne și domnișoare nu s-au lăsat 
răpuse nici de oboseală, nici de căldură. 

Evenimentul a fost dedicat sănătății 
și fitnessului și a propus o formă de 
sport nouă, în mijlocul naturii, sub 
cerul liber. Felicitări organizatorilor, dar 
și participanților, pe care îi așteptăm 
și în cadrul altor activități ale orașului 
cu aceeași energie debordantă și 
molipsitoare!

MR

Power People Sânnicolau Mare 

“Împreună putem crea o lume mai 
bună, mai sănătoasă!”

In urma solicitarilor din partea 
unor firme de transport autorizate, 
Primăria Oraşului Sânnicolau Mare 
aduce la cunoştința celor interesați de 
a desfăşura activitatea de transport 
în regim de taxi  în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 38/2003 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inițierea unei noi proceduri de atribuire 
a unui număr de 7 autorizații taxi.

Termenul până la care se pot 
depune cereri de participare la 
procedura de atribuire a autorizatilor 
taxi este 10.09.2018, ora 14:00.

Analiza cererilor şi documentelor 
depuse, aplicarea criteriilor de 
departajare, stabilirea transportatorilor 
autorizați cărora li se vor atribui 
autorizații taxi se va face in perioda 
10.09.2018-19.09.2018. Afişarea listei 
cu autorizațiile taxi atribuite se va face 

in data de 21.09.2018.
Eliberarea autorizațiilor taxi  va 

incepe din data de 24.09.2018.
În termen de 15 zile de la publicarea 

listei  se pot depune contestații la 
Primaria Oras Sannicolau Mare, cu 
privire la deficiențele semnalate în 
procedura de atribuire a autorizațiilor.

Documentele  necesare în vederea 
eliberării autorizației de transport 
şi autorizațiilor taxi în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi a H.C.L. nr. 23/28.01.2016 pentru 
aprobarea reglementărilor privind 
activitatea de transport în regim de 
taxi, precum si criteriile de departajare 
in vederea obtinerii autorizatiilor taxi, 
sunt prezentate detaliat pe situl oficial 
al Primariei Orasului Sannicolau Mare 
si la avizierul din incinta institutiei.

ANUNȚ PUBLIC 
privind atribuirea autorizațiilor taxi 

pe raza Orașului Sânnicolau Mare


