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În această săptămână, o delegaţie a Munici-
piului Lugoj, condusă de primarul Francisc Bol-
dea, s-a aflat în oraşul partener Jena din
Germania la invitaţia primarului, dr. Albrecht
Schröter, unde a participat la manifestări orga-
nizate cu prilejul aniversării a 30 de ani de relaţii
de prietenie între cele două oraşe.

Momentul de vârf al manifestărilor l-a consti-
tuit şedinţa solemnă a Consiliului Local Jena din
19 iunie la care a participat şi delegaţia noastră.
Cu acest prilej, primarul Francisc Boldea a luat
cuvântul subliniind importanţa înfrăţirii cu Jena,
de departe cea mai veche, statornică şi fruc-
tuoasă relaţie de parteneriat pe care o are muni-
cipiul Lugoj, şi aducând mulţumirile cetăţenilor
Lugojului pentru ajutorul constant pe care oraşul
Jena l-a acordat municipiului nostru în toată
această perioadă. Tot cu această ocazie, primarul
Lugojului a adresat gazdelor invitaţia de a marca
cei 30 de ani de realizări comune şi la Lugoj în
data de 15 august cu prilejul Rugii Lugojene. 

Punctul culminant al manifestării l-a constituit
invitaţia gazdelor făcută primarului Municipiu-
lui Lugoj de a semna în Cartea de Onoare a ora-
şului Jena.

Relaţiile de prietenie între oraşele noastre da-
tează încă din 1983, dată la care au avut loc pri-
mele contacte între oficialităţile din Lugoj şi
Jena.

În decembrie 1989, impresionat de evenimen-
tele ce au avut loc în România, oraşul Jena tri-
mite primul transport de ajutoare condus de dl
Jürgen Haschke. Cu această ocazie se face pro-
punerea ca în fiecare an un grup de elevi lugojeni
să fie invitat la Jena, acţiune demarată în 1990.

În 1 decembrie 1993, se semnează de către dl
Stephan Dorschner, din partea d-lui Peter Röh-
linger, primarul oraşului Jena, şi dl Virgil Tur-
canu, primarul municipiului Lugoj, protocolul
de parteneriat între oraşele Lugoj şi Jena. Cu
această ocazie delegaţia germană aduce şi un
transport cu cadouri de Crăciun destinate copii-
lor din şcolile şi grădiniţele oraşului nostru.
Această acţiune denumită „Cadouri de Crăciun”
se derulează fără întrerupere de atunci şi până în
prezent.

În luna februarie 2004, din iniţiativa domnului
Jürgen Haschke, primăria din Jena hotărăşte să
reamenajeze o casă din Lugoj care să fie consa-
crată parteneriatului dintre oraşele noastre. Pen-

tru demararea acestei investiţii se pune la dispo-
ziţie suma de 20.000 mărci.

În luna aprilie 1994, prima delegaţie din
Lugoj vizitează oraşul Jena, ocazie cu care se
pun bazele Asociaţiei de Promovare a Partene-
riatului dintre oraşele Jena şi Lugoj.

În iulie 1994 primul grup de elevi din Jena vi-
zitează oraşul nostru, realizându-se astfel bazele
schimbului de elevi ce are loc în fiecare an între
oraşele noastre.

Începând cu anul 1996 partea germană alocă
fonduri pentru sprijinirea Cantinei de Ajutor So-
cial din Municipiul Lugoj. Aceste sume au cres-
cut an de an, fiind destinate atât pentru
îmbunătăţirea meniului persoanelor asistate, cât
şi pentru renovarea noului imobil al cantinei.

În iulie 1999 o delegaţie de la SC Meridian 22
SA vizitează Stadtwerke Jena. Cu acest prilej se
pun bazele viitoarelor colaborări.

În 28 octombrie 2001 are loc inaugurarea nou-
lui sediu al Cantinei sociale. La festivitate au
fost prezenţi domnii Jürgen Haschke şi Michael
Strosche, precum şi doamna Petzold. Ajutorul
financiar primit din partea oraşului Jena pentru
acest proiect a depăşit suma de 10.000 Euro.

În ultimii 10 ani de parteneriat au continuat

acţiunile comune şi, în principal, ajutorul con-
stant din partea autorităţilor din oraşul german.
An de an, elevi din Lugoj au petrecut două săp-
tămâni din vacanţa de vară la Jena.

Pe lângă cele enumerate mai sus, este binecu-
noscut faptul că ajutorul primit de la instituţiile
şi cetăţenii oraşului Jena este mult mai mare.
Spitalul Municipal Lugoj a primit în numeroase
rânduri ajutoare constând în paturi şi aparatură
medicală, iar instituţiile de învăţământ ale ora-
şului au primit jucării, calculatoare, mobilier şi
utilaje. Ajutorul primit nu s-a oprit doar la nive-
lul instituţiilor sau asociaţiilor neguvernamen-
tale, ci a fost direcţionat în numeroase rânduri şi
direct către familiile nevoiaşe din oraş.

Putem spune fără îndoială că parteneriatul cu
oraşul Jena este unul de excepţie, cuprinzând
toate nivelurile societăţii şi implicând în totali-
tate viaţa civică a oraşului. 

Datorită acestei relaţii de înfrăţire oraşul
Lugoj se află mult mai aproape de Europa şi
Uniunea Europeană, iar, lucrul cel mai impor-
tant, prieteniile ce s-au legat între cetăţenii celor
două oraşe vor face ca drumul ce-l avem de par-
curs să fie mai uşor şi mai scurt pentru noi, lu-
gojenii. Aurel Jurubiţă

LUGOJ – JENA, 
30 ANI DE PARTENERIAT
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În perioada 25-26 mai,
Şcoala Gimnazială de Muzică
Filaret Barbu a organizat, cu
sprijinul partenerilor săi ofi-
ciali, Primăria şi Consiliul
Municipal Lugoj, Casa de Cul-
tură a Municipiului Lugoj şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Timiş, prima ediţie a Concur-
sului Internaţional de Interpre-
tare Pianistică „Clara Peia”,
adresat micilor interpreţi,
preşcolari şi elevi din clasele
I-IV, una din puţinele compe-
tiţii de acest gen pe plan naţio-
nal.

În spiritul tradiţiei intercul-
turalităţii, manifestate plenar,
de-a lungul secolelor, într-un
spaţiu cultural plurilingv şi
multiconfesional, premiile
speciale şi o parte din premiile
I ale primei ediţii a Concursu-
lui au fost atribuite cu genero-
sul aport al unor importante
instituţii locale, dar şi din stră-
inătate.

Marele Premiu şi Trofeul
„Clara Peia” (confecţionat

graţie diligenţelor profesoarei
şi pianistei-concertiste Vanda
Albotă, preşedintele juriului)
au fost înmânate de prof. univ.
dr. Ovidiu Bunget, preşedin-
tele Rotary Club Lugoj, elevu-
lui Prcsina
Fabiani-Gabriel-Andrei, clasa
a III-a, clasa profesoarei
Adina Stan, de la Şcoala Gim-
nazială „I. G. Duca” din Petro-
şani (prestigioasa asociaţie
lugojeană, mereu aproape de
copiii talentaţi şi inteligenţi, a
asigurat o substanţială finan-
ţare a premiului), care a cuce-
rit şi laurii Premiului special
„György Kurtág” pentru cea
mai valoroasă interpretare a
unui opus contemporan (un
trofeu oferit de Biserica Refor-
mată din Lugoj). Premiul a
fost augmentat printr-un im-
portant dar primit din partea
prestigioasei edituri budapes-
tane Editio Musica Budapest,
constând în integrala volume-

lor din Játékok, alături de câ-
teva CD-uri de referinţă, îm-
preună cu un mesaj din partea
maestrului György Kurtág,
Cetăţean de Onoare al Munici-
piului Lugoj, membru de
onoare al Uniunii Compozito-
rilor şi Muzicologilor din Ro-
mânia, doctor honoris causa al
Universităţii de Vest din Timi-
şoara. „Micul geniu”, cum a
fost supranumit de cei prezenţi
pianistul petroşenean, a fost
răsplătit şi cu un premiu spe-
cial, înmânat de realizatorul de
emisiuni Simona Stoiţa, şefa
Departamentului Muzică de la
Radio Timişoara, unul din par-
tenerii media ai competiţiei.

Premiul I acordat la catego-
ria Copii de vârstă preşcolară
a fost oferit elevei Birtolom
Raluca-Daria (Şcoala Gimna-
zială „I. G. Duca” din Petro-
şani), din partea Episcopiei
Greco-Catolice de Lugoj, cu
binecuvântarea Preasfinţiei

Sale Episcopul Alexandru Me-
sian.

Protopopiatul Ortodox
Lugoj, prin binecuvântarea
Preaonoratului Protopop Ioan
Cerbu, a contribuit, cu aceeaşi
generozitate, la răsplătirea
câştigătorului Premiului spe-
cial „Liviu Tempea” (pentru
cea mai bună interpretare a
unei piese de inspiraţie folclo-
rică), conferit elevei Bădilă
Raisa-Andreea, de la Liceul de
Muzică şi Arte Plastice din
Alba Iulia, clasa profesoarei
Rita Vrânceanu.

Groza Mario (clasa I,
Şcoala Gimnazială de Muzică
„Filaret Barbu” din Lugoj, ele-
vul profesoarei Carmen Schö-
ner), câştigătorul premiului I
la categoria sa de vârstă, a fost
răsplătit şi cu un premiu spe-
cial, acordat de săptămânalul
„Ziua de Vest” prin jurnalistul
Toni Boldureanu, iar Florea
Eusebiu-Thomas, de la aceeaşi
categorie de vârstă (clasa pro-

fesoarei Elisabeta Taurel), a
cucerit laurii premiului I şi un
premiu special din partea Iso-
data Sistem SRL Lugoj, prin
pianista Amalia-Ştefania Lina.

Premiul special al revistei
„Banat”, înmânat de ing. Iosif
Crăciunescu (directorul Casei
de Cultură a Sindicatelor din
Lugoj) şi prof. dr. Dorin Mu-
rariu (redactorul-şef al revis-
tei), a revenit elevului Negrea
Ştefan (clasa a III-a, Şcoala
Gimnazială „I. G. Duca” din
Petroşani, clasa profesoarei
Camelia Ilina), iar săptămâna-
lul „Actualitatea” a acordat un
premiu special elevei Iovan
Andreea, din clasa a III-a
(Şcoala Gimnazială de Muzică
„Filaret Barbu” din Lugoj,
prof. Carmen Schöner).

Firma Cargo Com SRL
Lugoj, manageriată de Gheor-
ghe Oniga, a oferit o excursie
de o zi unui grup de şase mici
pianişti lugojeni, asigurând, de
asemenea, sprijin logistic pe
parcursul desfăşurării compe-
tiţiei.

Câştigătorii premiilor I cu
100 de puncte şi cei ai premii-
lor speciale au evoluat în Gala
laureaţilor (Negrea Ştefan, Bă-
dilă Raisa-Andreea, Horvath
Cosmin şi Prcsina Fabiani-Ga-
briel-Andrei), care a precedat
festivitatea acordării Marelui
Premiu şi a Trofeului „Clara
Peia”.

În preziua deschiderii fes-
tive a Concursului Internaţio-
nal de Interpretare Pianistică
„Clara Peia”, Vanda Albotă a
fost protagonista unui regal
muzical pe scena Operei de
Stat din Weimar.

Duminică, 26 mai, pe scena
Teatrului Municipal „Traian
Grozăvescu, după Gala laurea-
ţilor, amfitrionii primei ediţii a
Concursului Internaţional de
Interpretare Pianistică „Clara
Peia” au organizat, în pre-
mieră, un Concert al lugojeni-

lor, care a reunit nume presti-
gioase ale artei interpretative,
elevi, studenţi, profesori şi in-
strumentişti-concertişti lugo-
jeni aflaţi în ţară sau pe
diferite meridiane. Printre in-
vitaţii speciali s-au aflat vio-
loncelista Oana
Unc-Marchand, membră în
Orchestra Naţională a Franţei
din Paris, şi violonista Cristina
Constantin, asist. univ. dr. la
Facultatea de Muzică a Uni-
versităţii de Vest din Timi-
şoara.

Numărul participanţilor
(44), care a întrecut orice aş-
teptare, impecabila organizare
(la care şi-au adus aportul co-
mitetul de organizare tutelat de
direcţiunea Şcolii Gimnaziale
de Muzică „Filaret Barbu”,
partenerii oficiali şi sponsorii),
competenţa şi obiectivitatea ju-
rizării, valoarea deosebită a
concurenţilor, cuantumul şi
semnificaţia premiilor, entu-
ziasta atmosferă creată în jurul
ineditei competiţii artistice
(prima de acest gen în istoria
culturală a urbei noastre) au
contribuit la sporirea prestigiu-
lui învăţământului vocaţional
lugojean, cu vechi şi strălucite
tradiţii, dar şi a imaginii oraşu-
lui lui Ion Vidu, de la a cărui
naştere se vor împlini, în 17
decembrie a.c., 150 de ani. Lu-
gojenii iubitori de frumos aş-
teaptă cu nerăbdare ediţia de
anul viitor, prilej cu care orga-
nizatorii vor introduce două
noi secţiuni în programul con-
cursului: pian la patru mâini şi
pian-acompaniament, clasele
I-VIII. Totodată, va fi organi-
zată ediţia a doua a Concertu-
lui lugojenilor, care va reuni o
parte din talentaţii artişti lugo-
jeni care duc faima muzicii ro-
mâneşti pe cele mai
îndepărtate meridiane.

Prof. dr. Constantin-Tufan Stan

Prima ediţie a Concursului Internaţional
de Interpretare Pianistică „Clara Peia”

Căminul pentru Persoane Vârstnice a fost dat
în folosinţă în 6 decembrie 2007 şi funcţionează
în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Co-
munitară Lugoj.

De serviciile Căminului pot beneficia 20 de
persoane care au atins vârsta de pensionare
şi se află în una din următoarele situaţii:
l nu au familie sau se află în întreţinerea unei

/ unor persoane obligate la aceasta
l nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi

asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor
proprii

l nu realizează venituri proprii sau acestea
sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirilor
necesare

l nu se pot gospodări singure sau necesită în-
grijire specializată
l se află în imposibilitatea de a-şi asigura ne-

voile socio-medicale, din cauza bolii sau stării

fizice şi psihice degradate
Obiectivele acestei instituţii sunt:
l Asigurarea unui climat psiho-afectiv pozi-

tiv pentru persoanele vârstnice
l Combaterea riscului de excluziune socială

a persoanelor vârstnice şi creşterea calităţii vieţii
acestora

l Prevenirea efectelor negative ale instituţio-
nalizării prin crearea unui climat familial în ca-
drul Căminului
l Promovarea relaţiei cu familia şi grupul de

cunostinţe
Serviciile oferite în cadrul Căminului pen-

tru persoane vârstnice:
l Servicii sociale:

Cazarea
Asigurarea a trei mese zilnic
Ajutor pentru menaj
Consiliere socială şi psihologică

Consiliere juridică şi administrativă
Asistenţă religioasă

l Prevenirea marginalizării sociale şi reinte-
grarea socială în raport cu capacitatea psiho-
afectivă

l Servicii socio-medicale:
Ajutor pentru menţinerea sau readaptarea ca-

pacităţilor fizice ori intelectuale
Asigurarea unor programe de ergoterapie în

colaborare cu Centrul de Zi pentru Persoane
Vârstnice
l Sprijin pentru realizarea igienei corporale

la nevoie
l Servicii medicale:

Consultaţii şi tratamente la cabinetul me-
dical, în instituţii medicale de profil.

Servicii de îngrijire – infirmerie
Asigurarea medicamentelor de bază

În instituţie se desfăşoară activităţi de ocu-
pare a timpului liber:
l Ocupaţionale şi recreative organizate în ate-

liere protejate, în cadrul Centrului de Zi situat în
incinta aceleaşi clădiri
l Cu caracter festiv:

aniversarea zilelor de naştere şi ono-
mastice ale beneficiarilor

excursii
sărbătorirea în cadru festiv a unor eve-

nimente cu caracter religios (Paşte, Crăciun etc.)

Relaţii suplimentare: 
Direcţia de Asistenţă Socială 

Comunitară
Piaţa Victoriei nr. 4 

(Clădirea Primăriei) – Cam. 11

Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul complexului de servicii pentru 
persoane vârstnice „Sf. Nicolae”
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În data de 13 iunie, în cadrul şedinţei ex-
traordinare a Consiliului Local al Munici-
piului Lugoj a fost votată introducerea
transportului public în comun gratuit în
municipiu începând din 1 iulie. „Am avut
dezbatere publică, aşa cum prevede legea,
oamenii sunt deschişi la această idee, iar
acum am ajuns în faza în care am aprobat
proiectul, care va intra în vigoare la 1 iulie.
Este o premieră pentru România, ca o pri-
mărie să ofere transport public gratuit pen-
tru toţi cetăţenii. În acest sens au fost
cumpărate şi amplasate deja zece staţii de
autobuz, urmând ca în perioada următoare
să mai fie achiziţionate încă cinci. Au fost
inscripţionate cu însemnele Primăriei cele
cinci mijloace de transport, a fost asigurat
suportul financiar pentru ca activitatea să
se desfăşoare în condiţii bune. În prezent,
se lucrează la asigurarea iluminatului celor
zece staţii prin legarea la reţeaua de ilumi-
nat public şi în curând se va face şi dalarea
suprafeţei din preajma acestor staţii”, a de-
clarat Primarul Francisc Boldea. Până în
momentul de faţă transportul în comun în
Lugoj a fost subvenţionat în proporţie de

75%, iar de la 1 iulie va fi subvenţionat în
proporţie de 100% de către Consiliul Local,
suma alocată de la buget în acest scop fiind
de 45.000 lei lunar. Au fost stabilite tra-
seele şi orarul, iar în perioada următoare se
vor achiziţiona şi alte autobuze.

Măsura vizează pe termen lung descon-
gestionarea traficului rutier prin renunţarea
la deplasarea zilnică cu autoturismul per-
sonal şi reducerea noxelor, respectiv un
mediu mai curat pe teritoriul oraşului.

Aurel Jurubiţă

Transport public gratuit 
în Municipiul Lugoj

Luni, 17 iunie, de la ora 13:00, în Sala de Consiliu a Primă-
riei Municipiului Lugoj a avut loc festivitatea de premiere a
elevilor lugojeni cărora li s-au acordat burse municipale pentru
semestrul I al anului şcolar 2012-2013, pe baza rezultatelor ob-
ţinute în cadrul orelor de curs şi activităţilor extracurriculare.

Primăria şi Consiliul Local Lugoj derulează, începând cu
anul şcolar 2011-2012, semestrul al II-lea, programul de acor-
dare a burselor municipale.

În conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor mu-
nicipale, aprobat prin HCL nr. 74/28.04.2011, pentru înscrierea
în program este necesar ca elevii din clasele V-XII să participe
la cel puţin o activitate extracurriculară.

În funcţie de specificul activităţilor extracurriculare desfă-
şurate de elevi, bursele municipale sunt divizate în două cate-
gorii – burse municipale civic-culturale şi burse municipale
sportive, fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de
excelenţă - în valoare de 100 lei/lună, de performanţă - în va-
loare de 75 lei/lună şi de merit - în valoare de 50 lei/lună.

Elevii care s-au înscris în program au optat pentru categoria
de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii s-a realizat pe
baza notei finale obţinute, conform unui algoritm de calcul,
din performanţele educaţionale şi activitatea extracurriculară.

Pe baza situaţiilor transmise de Consiliile de Administraţie
ale unităţilor de învăţământ de stat de pe raza municipiului,
Primăria Lugoj a aprobat acordarea următoarelor categorii de
burse municipale: 43 de burse civic-culturale, din care 14 burse
de excelenţă, 14 burse de performanţă, 15 burse de merit, şi
26 de burse sportive, din care 11 burse de excelenţă, 11 burse
de performanţă şi 4 burse de merit.

Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul I
al anului şcolar 2012-2013 a fost de 31.950 lei, din care 19.200
lei pentru bursele municipale civic-culturale şi 12.750 lei pen-
tru bursele municipale sportive.

Adrian Minea

S-au acordat 
bursele municipale
pentru semestrul I 

al anului şcolar

La Bazinul Acoperit lucrările au fost între-
rupte o perioadă de timp, până când Inspecţia de
Stat în Construcţii a aprobat documentaţia refe-
ritoare la fundaţie şi până când a fost executată
expertiza. „Acestea sunt doar probleme de ordin
tehnic, nicidecum probleme de personal sau de
finanţare. De altfel, din întreaga sumă prevăzută
în buget pentru această investiţie a fost cheltuită
până în prezent doar o sumă nesemnificativă”, a
precizat primarul Francisc Boldea.

În ceea ce priveşte investiţia de la Ştrand,
aceasta se află în faza de recepţie a unor lucrări
şi de modificare a instalaţiei de alimentare cu
energie electrică, urmând ca în aceste zile lucră-

rile să fie reluate.
La Piaţa Agroalimentară „George Coşbuc” au

fost demolate acoperişul, structura de rezistenţă,
pavajul, precum şi toate clădirile, mai puţin WC-
ul, care este folosit de către personalul implicat
în lucrare, şi una din clădirile pentru care con-
tractul cu proprietarul prevede ca termen la care
va putea fi demolată data începerii construcţiei
noii pieţe.

Din cauza ploilor din ultimul timp nu s-a
putut proceda la săparea fundaţiilor pentru cei
100 de stâlpi de susţinere, dar, de îndată ce tim-
pul o va permite, lucrările vor demara din plin.

Aurel Jurubiţă

Stadiul lucrărilor 
la Bazinul Acoperit, 

Ştrand şi Piaţa Agroalimentară

În această perioadă continuă lu-
crările la o serie de obiective de in-
vestiţii din municipiu, la altele
urmând ca lucrările să demareze în
curând. Până în prezent, au fost re-
parate prin plombare 31 de străzi

din municipiu pe care circulaţia era
îngreunată de gropile din carosabil,
urmând ca lucrări similare să fie
executate pe alte 8 străzi din cartie-
rul Timişoarei, zona str. Ştefan cel
Mare – Insulei, precum şi din alte

zone din oraş pentru ca acţiunea de
plombare să fie finalizată. „Progra-
mul de investiţii se desfăşoară
după programul pe care l-am stabi-
lit la toate cele opt obiective prin-
cipale şi la cele patru secundare din
municipiul Lugoj. Tot ceea ce am
promis că se va finaliza până la
sfârşitul lunii mai a fost realizat.
Mă refer la asfaltarea părţii a doua
din strada Tudor Vladimirescu,
precum şi la refacerea asfaltului pe
strada Romanilor. A fost finalizat
proiectul şi de la 1 iulie va demara
asfaltarea Splaiului Tinereţii de la
Podul de Beton până la Favisan şi
de acolo mai departe către strada
Viorelelor”, a declarat edilul şef.

Vor începe şi lucrările de reabi-
litare a trotuarelor prin dalare pe
8.000 mp. Vor fi incluse în aceste
lucrări Parcul Poştei şi, parţial, Par-
cul Prefecturii, care vor fi astfel
modernizate. De asemenea, se vor

reabilita prin asfaltare 16.000 mp
de trotuare situate pe circa 20 de
străzi.

În ceea ce priveşte reabilitarea
alimentării cu apă a municipiului,
se lucrează în prezent în cartierul
Bocşei, în aceste zile fiind traver-
sată strada Bocşei pentru alimenta-
rea străzilor de după cea de-a doua
barieră. Tot pe strada Bocşei vor
continua şi lucrările la canalizare.

Au fost încheiate lucrările de ali-
mentare cu apă a satului aparţină-
tor Tapia. În prezent, la toate casele
din Tapia şi Armădia există ali-
mentare cu apă. Va dura însă câ-
teva săptămâni până când apa se va
limpezi şi va deveni potabilă. S-au
finalizat şi lucrările la cele două
drumuri din cartierul rezidenţial
dintre Tapia şi Măguri, perpendi-
culare pe drumul judeţean care
leagă Lugojul de satul Măguri.

Aurel Jurubiţă

Continuă programul de investiţii în municipiu
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Personalităţi lugojene
Virgil Simonescu (1881 - 1941)

Profesorul Virgil Simonescu s-a născut în co-
muna Gladna-Română din judeţul Timiş în ziua
de 15 Aprilie 1881. Tatăl său, Leon Simonescu,
a fost brigadier silvic. Şcoala primară a urmat-o
în satul său natal, iar studiile secundare la liceul
săsesc din Sibiu, apoi la Orăştie şi la Lugoj, unde
a luat bacalaureatul în 1902.

Împotriva voinţei părinţilor săi a plecat după
aceea la München, unde a studiat patru ani la
Academia de Arte Frumoase cu profesorii
Raupp, Feuerstein şi Dietz mai ales pictura reli-
gioasă bizantină. Perioada studenţiei şi-a petre-
cut-o împreună cu Aurel Vlaicu şi cu sculptorul
Alexandru Liuba, care studiau şi ei la München.
Între preocupările lui Virgil Simonescu se nu-
mără şi publicistica, revista „Luceafărul” din
Sibiu inserându-i câteva articole de critică, re-
marcate mai ales pentru profunda lor pătrundere
în domeniul estetic şi al culturii plastice.

Profesor de desen la Liceul „Coriolan Bredi-
ceanu” din Lugoj, numit imediat după unirea Ba-
natului cu România, Virgil Simonescu a
desfăşurat o amplă activitate ca pictor. Adevărata
sa activitate artistică începe imediat după termi-
narea studiilor, deci la vârsta de 26 ani, când, în-

torcându-se acasă, a fost însărcinat să picteze bi-
sericile din Boldur, Gruni şi Mehadia (1907—
1908). Cu primele sale venituri a pornit într-o
nouă călătorie de studii, de data aceasta în Italia,
apoi la Paris, Dusseldorf, Berlin, Lipsca, Viena
şi alte centre artistice.

Virgil Simonescu a pictat de atunci peste do-
uăzeci de biserici, dintre care cele mai cunoscute
sunt catedrala unită din Lugoj şi biserica orto-
doxă română din Orşova. Între celelalte trebuie
amintite în primul rând bisericile din: Făget, Bu-
ziaş, Voivodina, Vârseţ, Vlaicovăţ, Bocşa Ro-
mână, Resiţa, Coşteiul Mic şi Mare, Ferendia,
Şanoviţa, Măgura, etc.

Dintre cele 26 de biserici pictate de Simo-
nescu, la Lugoj putem descifra, poate în chipul
cel mai autentic elementele de viziune, concepţie
şi limbaj de echilibrare a spaţiilor şi figurilor. El
reuşeşte să întregească schemele clasice cu dife-
rite elemente proprii ca în scene cu „Isus în faţa
lui Pilat”, „Răstignirea”, „Închinarea magilor”,
„Scena prinderii lui Iisus” şi „Închinarea păsto-
rilor”, folosind pentru adâncime, nu întâmplător,
tricolorul românesc.

Acelaşi pictor, la rugămintea mitropolitului

Bălan de la Sibiu, execută un tablou religios in-
titulat „Pantocratorul”, lucrare trimisă la Paris şi
înregistrată între cele mai reuşite tablouri cu con-
ţinut religios.

Pictorul se încadrează, prin ceea ce realizează,
unei tipologii artistice a locului, care se alătură
afirmării naţionale. De altfel, caracterul umanist,
afirmarea generoasă a prezenţei umane, compa-
siunea faţă de destinul uman primesc, la Simo-
nescu, nuanţe locale.

Virgil Simonescu s-a format într-un mediu
academic, de unde n-a luat cu sine decât strictul
necesar pentru făurirea unor noi curente, care să
învioreze, atât printr-o cromatică mai luminoasă,
cât si printr-o technică mai maleabilă, pictura cla-
sică. De aceea putem să-1 considerăm ca pe cel
mai reprezentativ exponent şi creator al neo-cla-
sicismului bănăţean. Se stinge din viaţă în anul
1941.

(Bibliografie folosită: Aurel Cosma, Pictura
românească din Banat de la origine până azi, Ti-
mişoara, 1940; Gh. Luchescu, V. Muntean, V. Lă-
zărescu, Spiritualitate lugojeană, Timişoara,
1994)

Răzvan Pinca

Marţi, 11 iunie, la Surduc, în cadrul se-
minarului Holocaustul din România între
istorie şi percepţie, patronat de către Aso-
ciaţia Precept Ministries România şi Insti-
tutul Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel”,
a fost prezentată expoziţia temporară Arti-
cole antisemite în presa interbelică lugo-
jeană, expoziţie realizată de către directorul

Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj,
muzeograful Răzvan Pinca. Au fost pre-
zentate materiale cu caracter antisemit apă-
rute în cele două ziare lugojene Răsunetul
şi Acţiunea în decursul a aproximativ 20 de
ani. Numărul mic de articole pe această
temă apărute într-un interval de timp atât
de vast arată un antisemitism moderat exis-
tent în oraşul de pe Timiş, explicat prin în-

delungata tradiţie de oraş multietnic şi mul-
ticultural. Expoziţia s-a bucurat de un inte-
res deosebit, atât în rândul pofesorilor de
istorie prezenţi la seminar, cât şi al repre-
zentanţilor Institutului „Elie Wiesel”, care
au solicitat expoziţia pentru a fi expusă per-
manent la sediul instituţiei din Bucureşti.

O altă manifestare a avut loc joi, 13
iunie, când Muzeul de Istorie şi Etnografie
Lugoj împreună cu Colegiul Naţional
„Iulia Hasdeu” au organizat o manifestare
dedicată împlinirii a 165 de ani de la Re-
voluţia de la 1848. Ora de istorie, la care
au participat elevi din clasa a X-a coordo-
naţi de profesorul Horaţiu Suciu, a fost sus-
ţinută într-un cadru deschis, chiar lângă
statuia lui Eftimie Murgu. Premisele Revo-
luţiei de la 1848, cadrul intern şi extern,
precum şi date cu referire la ideologia şi
personalitatea conducătorului mişcării au
fost prezentate de către directorul Muzeului
de Istorie şi Etnografie Lugoj, muzeograful
Răzvan Pinca. Daciana Vuia

Manifestări organizate de Muzeul
de Istorie şi Etnografie Lugoj

Elena - Maria Cernăianu a lansat la Lugoj
best-seller-ul „Eu nu ascult de nimeni!”

Scriitoarea Elena - Maria Cernă-
ianu din Braşov, originară din
Lugoj, a venit în faţa publicului lu-
gojean sâmbătă, 25 mai, ora 13.00,
la Colegiul Naţional „Coriolan
Brediceanu”, cu un best-seller im-
presionant: romanul „Eu nu ascult
de nimeni!”, apărut anul acesta la
Editura Pastel din Braşov. Cartea a
fost prezentată de scriitorul Ion To-
polog Popescu, de prof. Mihaela
Bînă şi de prof. Simona Avram;
moderator: ec. Henrieta Szabo. Or-

ganizatorii acestei lansări de carte au fost Biblioteca Municipală
Lugoj şi Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”.

Adriana Weimer

Erwin Josef Ţigla & Gheorghe Jurma –
dublă lansare de carte la Lugoj

Biblioteca Municipală
Lugoj, în colaborare cu
Cenaclul & Revista
„Banat” Lugoj şi Casa de
Cultură a Municipiului
Lugoj, a organizat luni, 27
mai, de la ora 19.00, pre-
zentarea cărţilor – album
„Reşiţa: Viziuni / Res-

chitza: Visionen” şi „Anina: Viziuni / Steierdorf: Visionen”, cărţi sem-
nate de scriitorii, editorii şi jurnaliştii reşiţeni Erwin Josef Ţigla şi
Gheorghe Jurma, apariţii editoriale ale Asociaţiei Germane de Cultură
şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa. Despre cele două cărţi – album, scoase
în condiţii grafice de excepţie, au fost vorbit: Clara Maria Constantin
– managerul Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” din Reşiţa, prof. Si-
mona Avram – care a şi moderat întâlnirea, scriitorul Laurian Lodoabă,
precum şi cei doi scriitori. Adriana Weimer

Maia Morgenstern a
revenit la Lugoj cu

spectacolul „Janka”
Asociaţia Banat

Art, în colaborare
cu Teatrul Evre-
iesc de Stat Bucu-
reşti, Primăria
M u n i c i p i u l u i
Lugoj, Comunita-
tea Evreilor Lugoj,
Colegiul Naţional
„Iulia Hasdeu” şi
Casa de Cultură a
M u n i c i p i u l u i
Lugoj, au organi-
zat în 10 iunie, ora
19.00, la Teatrul
Municipal „Traian
Grozăvescu” spec-
tacolul „JANKA”
în interpretarea ce-
lebrei actriţe Maia

Morgenstern.
„Janka”, un spectacol pe textul lui Oscar K. Spice (tradu-

cere: Ioan J. Popescu), rememorează viaţa Jankăi Festinger
(evreică născută la Sighet), o supravieţuitoare a Holocaustului.
Povestea dramatică este un memorial al unor adevărate trage-
dii, dar şi povestea unei supravieţuitoare, a unei învingătoare
a istoriei absurde.

Spectacolul a fost regizat de Toma Emache şi produs de
Rotary Club Sighetul Marmaţiei. A fost un spectacol de tea-
tru-film (editor imagine: Cristi Săndulescu; regia muzicală:
Patricia Prundea), iar protagonista, Maia Morgenstern, a
realizat un recital de excepţie. Publicul lugojean a apreciat
în mod deosebit mesajul şi prestaţia artistei, răsplătind-o cu
flori şi generoase aplauze minute în şir.

Spectacolul din acest an este al Teatrului Evreiesc de Stat
Bucureşti, al cărui manager este Maia Morgenstern.

În data de 11 iunie actriţa a acceptat invitaţia de a parti-
cipa la un eveniment organizat la Sinagoga din Lugoj cu pri-
lejul împlinirii a 170 de ani de la edificare. Cu acest prilej
au vorbit liderii comunităţii evreieşti din Lugoj, Ivan Bloch
şi Iosif Singer. Simona Avram
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În perioada 13 - 16 iunie,
în oraşul Vârşeţ (Serbia), în-
frăţit cu Lugojul, a avut loc
marcarea Centenarului Cate-
dralei Ortodoxe Române
„Înălţarea Domnului”. Cu
această ocazie, la invitaţia
autorităţilor vârşeţene, la
eveniment a participat şi Pri-
marul Francisc Boldea.

În cadrul manifestărilor, în
curtea bisericii a fost dezve-
lit bustul Preafericitului
Doctor Miron Cristea, pri-
mul Patriarh al României,
care în anul 1913 era episcop
de Caransebeş. De altfel,
bustul fostului episcop de
Caransebeş a fost dezvelit
tot de un episcop de Caran-
sabeş, Preasfinţitul Lucian.
Alături de bustul Preaferici-
tului Patriarh Miron Cristea,
în partea dreaptă a fost des-
coperită placa comemorativă
a omului care acum o sută de
ani a făcut posibilă ridicarea
şi construirea Bisericii orto-
doxe române din Vârşeţ,
Protopopul Traian Oprea. În
partea stângă a bustului, a
fost dezvelită placa come-
morativă a marelui compozi-
tor şi muzicolog bănăţean
Ion Vidu, care a lăsat moşte-
nire mişcării corale biseri-
ceşti un vast repertoriu.

Manifestările s-au încheiat

duminică, 16 iunie, cu litur-
ghia solemnă, care a fost slu-
jită de un sobor de preoţi din
Serbia şi România, dintre
care amintim pe Înaltpreas-
finţitul părinte Laurenţiu,
Mitropolitul Ardealului, care
a fost timp de patru ani epis-
cop al eparhiei Vârşeţului şi
care a adus un mesaj din par-
tea Preasfinţitului Daniil,
Episcop-locţiitor al Episco-
piei Dacia Felix din Vârşeţ,
pe Preasfinţitul Petroniu al
Sălajului, Preasfinţitul So-
fronie al Oradei, Preasfinţi-
tul Lucian al Caransebeşului,
Preasfinţitul Paisie, episcop
– vicar al Timişoarei, şi
Preasfinţitul Nicanor, epis-
cop sârb al Banatului.

În cadrul evenimentului a
luat cuvântul şi Primarul Lu-
gojului, care a primit cu
acest prilej o Plachetă de
Onoare din partea Consiliu-
lui Catedralei, precum şi un
film documentar despre Cen-
tenarul Catedralei şi mono-
grafia „Catedrala Episcopală
Înălţarea Domnului din Vâr-
şeţ”, semnată de arhimandri-
tul Longhin Muncean, care a
fost administratorul bisericii
timp de zece ani, ambele lan-
sate cu prilejul acestor mani-
festări.

Aurel Jurubiţă

Centenarul Catedralei Ortodoxe Române 
„Înălţarea Domnului” din oraşul înfrăţit Vârşeţ

Casa de Cultură a Municipiului Lugoj a primit,
de curând, vizita cercetătorului ştiinţific dr. Ion
Cherciu, membru al Institutului „Constantin
Brăiloiu” al Academiei Române.

Excelentele referinţe, precum şi palmaresul
impresionant al renumitului cor lugojean, pe care
cercetătorul institutului bucureştean le apreciază
în mod deosebit, l-au determinat pe acesta să in-
vite Corul „Ion Vidu”, dirijat de maestrul Remus
Taşcău, să facă parte dintr-un important proiect
muzical, care urmează să fie realizat începând cu
toamna anului 2013.

Astfel, alături de Orchestra Naţională Radio,

Corul Filarmonicii „George Enescu” şi solişti ai
Operei Naţionale Bucureşti, ca Antonela Bârnat
şi Pompeiu Hărăşteanu, artiştii lugojeni vor im-
prima un număr de aproximativ şase piese de
muzică corală contemporană ale compozitoarei
Alexandra Cherciu, una dintre cele mai talentate
creatoare de muzică din noua generaţie din Ro-
mânia.

Acest proiect discografic se vrea a fi şi un
omagiu adus regretatei soliste de operă, renumita
soprană Mirela Zafiri, care ani îndelungaţi a fost
şi membră a corului „Ion Vidu”.

Tudor Trăilă

Corul „Ion Vidu” din Lugoj, 
invitat să participe la un 

important proiect muzical naţional Luni, 3 iunie, la ora 11.00, primarul Francisc
Boldea s-a întâlnit la Primărie cu doamna Eli-
sabeta Lipă, Preşedintele Federaţiei Române de
Canotaj.

Subiectul acestei întâlniri a fost crearea unei
asociaţii, alături de Consiliul Judeţean Timiş şi
primăriile din zonă, în vederea realizării unui
Centru de Canotaj la lacul Surduc, aflat în apro-
pierea Lugojului.

Edilul şef a subliniat că va acorda tot suportul
necesar pentru acest proiect, evidenţiind faptul
că Primăria Lugoj a fost un promotor perma-
nent al sportului şi a sprijinit constant perfor-
manţele echipelor şi sportivilor lugojeni.

Graţie acestui parteneriat, este foarte proba-
bil ca pe lacul Surduc, în cursul anului viitor, să
fie amenajată, la standarde internaţionale, o
pistă de canotaj pe care se vor putea desfăşura
chiar şi campionate europene. Costurile acestei
investiţii nu sunt foarte mari, fiind nevoie de opt
culoare de 2.000 de metri lungime, balize, un
turn de sosire şi unul de plecare, precum şi câ-
teva pontoane.

Pentru tinerii care se vor pregăti la acest Cen-
tru există în zonă atât spaţii de cazare cât şi in-
stituţii de învăţământ.

Liviu Savescu

Municipiul Lugoj, partener în realizarea
unui Centru de Canotaj la Surduc

În data de 13 iunie, cu ocazia Zilei Eroilor, Primăria Muni-
cipiului Lugoj şi Batalionul 183 Artilerie „Gen. Ion Draga-
lina”, în colaborare cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor –
Lugoj, au organizat o serie de manifestări de omagiere a mili-
tarilor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă.

Cu începere de la ora 12.00, la Monumentul Eroilor din cel
de-al Doilea Război Mondial („Alfa şi Omega”) din Piaţa J.
C. Drăgan s-au desfăşurat evenimente comemorative, ceremo-
nial religios şi militar, depuneri de coroane şi în încheiere a
avut loc defilarea militarilor din Batalionul 183 Artilerie „Gen.
Ion Dragalina”.

Manifestările au continuat la Monumentul Ostaşului Necu-
noscut din Parcul Gării şi la Monumentul Eroului Necunoscut
din Cimitirul Ortodox, unde au avut loc, de asemenea, cere-
moniale religioase şi militare şi depuneri de coroane.

Aurel Jurubiţă

Ziua Eroilor
la Lugoj
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TRASEUL NR. 4 

TRASEUL:  GARA S.N.C.F.R. - SALA DE SPORT L. MILO�OVICI – STR. �ES�TORI 

– STR. GHEORGHE DOJA – �C. CU CLS. I-VIII EFTIMIE MURGU 

 

 

TUR: 

GARA S.N.C.F.R. 7:37 

STR. BANATULUI 7:38 

MAGAZIN PENNY 7:40 

STADION 7:41 

SALA L. MILOSOVICI 7:43 

STR. TESATORILOR 7:45 

OCOLUL SILVIC 7:47 

STR. LIVIU REBREANU 7:48 

LILIACUL 7:50 

ENESCU I 7:52 

STR. GHEORGHE DOJA 7:54 

SC. EFTIMIE MURGU 7:56 

 

RETUR: 

SCOALA E. MURGU 12.10 14.10 

ENESCU I 12.13 14.13 

SCOALA A. ODEANU 12.15 14.15 

COOP. MUNCA 12.17 14.17 

GARA S.N.C.F.R. 12.19 14.19 

STR. BANATULUI 12.21 14.21 

MAGAZIN PENNY 12.23 14.23 

SALA L. MILOSOVICI 12.25 14.25 

STR. TESATORILOR 12.27 14.27 

OCOLUL SILVIC 12.30 14.30 

 

Nota: Nu circula in perioada vacantei elevilor  

          Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

TRASEUL NR. 2 

TUR: TRASEUL: TIROL - (OITUZ ) – STR. BANATULUI – CARTIER J. C. DRAGAN 

RETUR: TRASEUL: CARTIER J.C. DRAGAN – (OITUZ) – STR. BANATULUI - TIROL 

 

TUR:  

TIROL 7.36  

NOVAR 7.36  

SPITAL NEURO 7.37  

POMPIERI 7.39  

CIMITIR ORTODOX 7.41  

STR. V.V. DELAMARINA 7.43 14.10 

BANCA TIRIAC 7.45 14.12 

COTU-MIC Pasarela - - 

SPITAL (la colt) - - 

ENESCU I 7.47 14.14 

ENESCU II 7.49 14.15 

SC. A. ODEANU 7.51 14.17 

MAGAZIN PENNY - - 

STADION - - 

OCOLUL SILVIC - - 

STR. L. REBREANU - - 

STR. BANATULUI - 14.19 

STR. BOCSEI - 14.21 

STR. T. VLADIMIRESCU - 14.23 

STR. PANSELELOR - 14.25 

STR. BUZIASULUI - 14.27 

CARTIER J. C. DRAGAN - 14.30 

� �

Nota: Nu circula in perioada vacantei elevilor  

          Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale       

Traseele si orarul mijloacelor de transport in comun valabile de la 1 iulie 2013

 

 

 

 

CARTIER J. C. DRAGAN 7.15 

STR. BUZIASULUI 7.17 

STR. C. PORUMBESCU 7.19 

STR. T. VLADIMIRESCU 7.21 

STR. BOCSEI 7.22 

STR. BANATULUI 7.23 

MAGAZIN PENNY - 

STADION - 

OCOLUL SILVIC - 

BANCA DE CREDIT - 

COFETARIA LILIACUL 7.25 

ENESCU I 7.26 

ENESCU II 7.27 

UNIVERSITATE 7.28 

STR. V.V. DELAMARINA 7.30 

CIMITIRUL ORTODOX 7.32 

POMPIERI 7.33 

SPITAL NEURO 7.34 

HANEYWELL 7.35 

TIROL 7.36 

�������Nota: Nu circula in perioada vacantei elevilor  

���������         Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale TRASEUL NR. 5 

TRASEUL : GARA – LICEUL STEFAN ODOBLEJA 

TUR 

GARA SNCFR 5.35 6.25 12.35  

STR.BANATULUI 5.36 6.26 12.37  

MAGAZIN PENNY - 6.27   

SALA MILOSOVICI - 6.29  14.32 

STR. TESATORILOR - 6.30  14.34 

OCOLUL SILVIC - 6.32  14.36 

STR.LIVIU REBREANU - 6.33  14.37 

COFETARIA LILIACUL 5.38 6.35 12.39 14.39 

ENESCU I 5.39 6.36 12.41 14.41 

ENESCU II 5.41 6.37 12.43 14.43 

UNIC 5.43 6.39 12.45 14.45 

STR.GEN DRAGALINA 5.45 6.41 12.47 14.47 

BLOC MAN 5.47 6.42 12.49 14.49 

LUGOMET 5.49 6.43 12.51 14.51 

MONDIAL 5.51 6.44 12.53 14.53 

ZONA INDUSTRIALA  6.46 12.55 - 

LICEUL ST.ODOBLEJA  6.48 12.57 - 

 

RETUR 

LICEUL ST.ODOBLEJA  6.50 13.10 - 

ZONA INDUSTRIALA  6.52 13.12 - 

SILCOM 6.07 6.53 13.13 15.10 

LUGOMET 6.08 6.54 13.14 15.12 

FILSETA 6.10 6.55 13.16 15.14 

SALA DE SPORT 6.11 6.57 13.18 15.16 

BANCA TIRIAC 6.13 6.59 13.20 15.18 

ENESCU I 6.14 7.01 13.22 15.20 

ENESCU II 6.15 7.02 13.24 15.22 

SC.A.ODEANU 6.16 7.04 13.26 15.24 

STR.BANATULUI 6.18 7.06 13.28 15.26 

GARA SNCFR 6.20 7.08 13.29 15.28 

MAGAZIN PENNY    15.30 

SALA MILOSOVICI    15.32 

STR.TESATORILOR    15.34 

OCOLUL SILVIC    15.36 

  Nota:* Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

TRASEUL NR. 3 

TRASEUL:  GARA S.N.C.F.R. – TAPIA – MAGURI 

 

TUR 

GARA S.N.C.F.R.       **   **6.20      **-   *14.15     ** 

STR. BANATULUI - 6.22 - 14.16  

LILIACUL 4.25 6.24 12.02 14.18  

ENESCU I 4.26 6.25 12.04 14.20  

SPL.TINERETII SCOALA    -  

ENESCU II 4.27 6.27 12.06 14.22  

U. EUROPEANA DRAGAN 4.29 6.29 12.08 14.24  

PIATA LUGOJ 4.31 6.31 12.10 14.26 16.15 

STR. CARAIMAN 4.33 6.33 12.12 14.28 16.17 

INTERSPITZEN 4.36 6.36 12.15 14.31 16.19 

SC AUTOLIV 4.37 6.37 12.16 14.32 16.20 

UZINA 1 4.38 6.38 12.17 14.33 16.21 

SAT TAPIA I 4.40 6.40 12.20 14.36 16.26 

SAT TAPIA II 4.42 6.42 12.22 14.38 16.28 

SAT MAGURI I 4.48 6.48 12.28 14.44 16.34 

SAT MAGURI II 4.50 6.50 12.30 14.46 16.36 

SAT MAGURI III 4.52 6.52 12.32 14.48 16.39 

 

Nota: *  Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota:** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

  

TRASEUL NR. 3 

TRASEUL: MAGURI – TAPIA – GARA S.N.C.F.R. LUGOJ 

RETUR 

MAGURI III  **5.00 **7.00 **12.45   *14.50 **16.50 

MAGURI II 5.02 7.02 12.47 14.52 16.52 

MAGURI I 5.04 7.04 12.49 14.54 16.54 

SAT TAPIA II 5.10 7.10 12.54 14.59 17.00 

SAT TAPIA I 5.12 7.12 12.56 15.01 17.02 

UZINA 1 (facultativ) 5.15 7.15 12.58 15.03 17.05 

AUTOLIV 5.17 7.17 13.00 15.05 17.17 

Str. CARAIMAN 5.19 7.19 13.02 15.07 17.19 

STR. INSULEI 5.21 7.23 13.04 15.09 17.20 

STR. V.V. DELAMARINA 5.23 7.25 13.07 15.11 17.22 

BANCA TIRIAC 5.26 7.27 13.09   

ENESCU II 5.28 7.29 13.11   

ENESCU I 5.29 7.31 13.13   

SC. A. ODEANU 5.31 7.33 13.15   

STR. BANATULUI 5.33 7.35 13.17   

GARA S.N.C.F.R. 5.35 7.36 13.19   

 

�

Nota: *  Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota:** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

HOTĂRÂREA
privind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite

categorii de persoane
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Se acordă facilităţi la transportul public local pentru următoarele categorii

de persoane:
- pensionari;
- elevi şi studenţi;
- veterani, invalizi şi văduve de război;
- şomeri sau persoane aflate în evidenţele A.J.O.F.M. în căutarea unui loc de muncă;
- beneficiari ai Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care

au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de per-
soanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anti-
comuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

- beneficiarii Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoa-
nelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;

- persoanele cu handicap şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;
- persoanele fără venituri sau ale căror venituri pe membru de familie se situează sub

nivelul salariului minim pe economie.
Art.2. – Condiţiile de acordarea a subvenţiei vor fi cuprinse într-un contract încheiat

între Municipiul Lugoj şi S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj.
Art.3. – (1) Prezenta hotărâre îşi încetează aplicabilitatea la data de 31.12.2014.
(2) În ultimul trimestru al anului 2014, Consiliul de Administraţie al S.C. Meridian

22 S.A. va face o analiză a activităţii serviciului de transport public local de călători
luând în considerare şi măsurile propuse prin prezenta hotărâre şi va înainta Consiliului
Local până cel târziu 30.11.2014 un raport cuprinzând şi propuneri pentru eficientizarea
serviciului. Nr. 91 din 13.06.2013
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TRASEUL NR. 1 

TRASEUL: AUTOLIV - TIROL ( OITUZ ) – STR. BANATULUI – CARTIER I.C. DRAGAN 

 

TUR: 

AUTOLIV  **-   **-    **-     *-  **-       ** **16.55 

INTERSPITZEN - - - - -  16.57 

CIMITIR ORTODOX - - - - -  17.00 

TIROL 5.15 6.40 8.10  13.10 15.10 17.10 

NOVAR 5.16 6.41 8.11  13.11 15.11 17.11 

SPITAL NEURO 5.17 6.42 8.12  13.12 15.12 17.12 

POMPIERI 5.18 6.43 8.13  13.13 15.13 17.13 

CIMITIR ORTODOX 5.19 6.44 8.14  13.14 15.14 17.14 

STR. V.V. DELAMARINA 5.21 6.46 8.16 12.10 13.16 15.16 17.16 

BANCA TIRIAC 5.24 6.48 8.18 12.12 13.19 15.19 17.19 

COTU-MIC Pasarela 5.26 - - - - - - 

SPITAL (la colt) 5.28 - - - - - - 

ENESCU I - 6.50 8.20 12.14 13.21 15.21 17.21 

ENESCU II 5.30 6.51 8.21 12.15 13.23 15.23 17.23 

SC. A. ODEANU 5.31 6.53 8.23 12.17 13.25 15.25 17.25 

MAGAZIN PENNY 5.32 6.55 - - 13.27 15.27 - 

STADION 5.33 6.56 - - 13.29 15.29 - 

OCOLUL SILVIC 5.35 6.57 - - 13.30 15.30 - 

STR. L. REBREANU 5.36 6.59 - - 13.31 15.31 - 

STR. BANATULUI 5.38 7.01 8.26 12.19 13.33 15.33 17.27 

STR. BOCSEI 5.39 7.03 8.28 12.21 13.34 15.34 17.29 

STR. T. VLADIMIRESCU 5.41 7.05 8.30 12.23 13.36 15.36 17.31 

STR. PANSELELOR 5.43 7.07 8.32 12.25 13.38 15.38 17.34 

STR. BUZIASULUI 5.45 7.09 8.34 12.27 13.40 15.40 17.37 

CARTIER I.C. DRAGAN 5.47 7.11 8.37 12.30 13.42 15.42 17.39 
Nota: *  Nu circula in perioada vacantei elevilor 

Nota:** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

TRASEUL NR. 1 

TRASEUL: CARTIER I.C. DRAGAN – (OITUZ) – STR. BANATULUI – STR. CARAIMAN - AUTOLIV - TIROL 

RETUR: 

CARTIER I. C. DRAGAN **6.00 **7.20 **9.10       *12.35 **14.35 **15.55 **17.40 

STR. BUZIASULUI 6.02 7.22 9.13 12.37 14.37 15.57 17.42 

STR. C. PORUMBESCU 6.04 7.24 9.15 12.39 14.39 15.59 17.44 

STR. T. VLADIMIRESCU 6.06 7.26 9.17         12.41 14.41 16.01 17.46 

STR. BOCSEI 6.08 7.28 9.19 12.42 14.43 16.03 17.48 

STR. BANATULUI 6.10 7.30 9.21 12.43 14.45 16.05 17.50 

MAGAZIN PENNY 6.12 7.31  - 14.46 16.07  

STADION 6.13 7.32  - 14.47 16.08  

OCOLUL SILVIC 6.14 7.34  - 14.49 16.09  

BANCA DE CREDIT 6.15 7.36  - 14.51 16.11  

COFETARIA LILIACUL 6.17 7.38 9.23 12.44 14.53 16.13  

ENESCU I 6.19 7.40 9.25 12.45 14.55 16.15  

ENESCU II 6.21 7.42 9.27 12.47 14.57 16.17  

UNIVERSITATE 6.23 7.44 9.29 12.49 14.59 16.19  

STR. V.V. DELAMARINA 6.27 7.46 9.31 12.53 15.01 16.21  

STR. CARAIMAN  7.48      

STR. TAPIEI  7.50      

INTERSPITZEN  7.52      

AUTOLIV  7.54      

CIMITIRUL ORTODOX 6.29 7.59  12.55 15.03 16.23  

POMPIERI 6.31 8.01  12.57 15.04 16.25  

SPITAL NEURO 6.32 8.03  12.59 15.06 16.27  

HONEYWELL 6.34 8.04  13.01 15.07 16.29  

TIROL 6.36 8.05  13.03 15.08 16.31  
��Nota: *  Nu circula in perioada vacantei elevilor 

  Nota:** Nu circula Sambata, Duminica si in timpul sarbatorilor legale 

Palatul Institutului de Credit
Poporul a fost construit după
planurile arhitectului Armin
Villanyi între anii 1903-1904.
Clădirea cu etaj şi mansardă are
planul în formă de „L”, fiind
poziţionată cu latura scurtă spre
Piaţa J. C. Drăgan.

Faţada principală de pe fosta
Strada Coroanei este compusă
din cinci travee din care trei
mari. Parterul destinat magazi-
nelor este despărţit de etaj
printr-o cornişă puternic profi-
lată. Ancadramentele ferestre-
lor etajului sunt despărţite de
pilaştri care la nivelul acoperi-
şului formează atice cu forme
curbilinii. Balconul, situat pe
colţul oblic al celor două fa-
ţade, conţine pe fronton deviza
„Virtute et Labore” şi ornamen-
tul specific institutelor bancare,
stupul de albine.

Institutul de Credit Poporul a
fost înfiinţat în anul 1900. Di-
rectorul acestei bănci a fost pre-
latul greco-catolic Ioan Boroş.

Datele despre edificarea clădirii
sunt oferite de placa de mar-
mură amplasată la inaugurare
în holul de la intrare al clădirii.
Elementele specifice etapei
geometrice a stilului Art Nou-
veau se regăsesc în decoraţia li-
niară a câmpurilor etajului şi în
feroneria cu motive florale a
balconului situat deasupra in-
trării principale. Clădirea a fost
sfinţită de către Episcopul
greco-catolic Dr. V. Hossu du-
minică, 4 iunie 1905, în cadrul
unei ceremonii la care au parti-
cipat şi autorităţiile locale (Zia-
rul „Drapelul” din 1905, an V,
marţi 24 mai/6iunie, nr.59,
pag.3).

Datele au fost preluate din
lucrarea de disertaţie a lui Gai-
doş Oliviu Cristian, „Dezvolta-
rea urbanistică a oraşului Lugoj
în perioada dualistă (1867-
1914), coordonator prof. univ.
Nicolae Sabău. Teza a fost sus-
ţinută la Facultatea de Istorie şi
Filosofie din cadrul Universită-

ţii Babes-Bolyai, Cluj-Napoca,
2011.

Palatul Institului de Credit
Poporul a fost sediul oficial al
Lojei „DEL”, o lojă dependentă
de Marea Lojă Simbolică a Un-
gariei, afirmaţie certificată prin
documentul oficial provenit din
arhiva acestei loji:

Construcţia lui Armin Villa-
nyi (arhitect al cărui nume în
traducere înseamnă Lumină sau
Fulger), numită Palatul Institu-
tului de Credit Poporul, cores-
punde documentului prezentat
mai sus. Până la prezentarea
acestui document, publicat în
premieră în cartea Egregora de
la Lugoj, se cunoştea doar că
acolo a funcţionat o bancă, dar
nu şi faptul că acolo a funcţio-
nat o bursă. Semnele lăsate de

arhitect pe clădire, la o dată
când se ştia că la Lugoj loja
„DEL” va funcţiona, sunt sem-
nificative pentru francmasone-
rie:

- deviza „Virtute et Labore”
- cele trei puncte redate sub

aceeaşi formă reluată de mai
multe ori, ca să nu existe îndo-
ieli asupra interpretării

- stupul de albine care, în
simbolismul clasic, denotă hăr-
nicia. În masonerie însemna or-
ganizarea socială, sacrificiul,
disciplina, dar mai ales munca
în interiorul a ceva, care nu mai
poate fi decât munca la tine în-
suţi, ca individ, iar ca egregoră,
loja unde se produce acest
lucru.

Linia de jos arată 12 Cercuri,

având fiecare câte un Punct în
mijloc. Cunoscând că în maso-
nerie aceasta indică loja şi ofi-
ţerii ei, acest simbol reprezintă
a treia confirmare că în acest
loc a funcţionat o lojă, anume
loja „DEL” (SUD).

În acelaşi timp, 12 indică
gradul de Mare Maestru Arhi-
tect, în sistemul RSAA. Cunos-
când subtilităţile folosite de
misteriosul arhitect Armin Vil-
lany, este de aşteptat ca interio-
rul clădirii să ne ofere o
simbolistică în concordanţă cu
cea existentă pe faţada imobilu-
lui. Prezentăm în imaginea de
mai jos capitelurile de coloane
cu cele trei puncte semnifica-
tive.

Patricia Ghemeş

Loja masonică „Dél” („Sud”) din Lugoj
[Onoraţi] Venerabili şi Fraţi!

Marea Lojă Simbolică Maghiară va inaugura
atelierul nostru pe data de 11 a lunii în curs, seara la
ora 7.

La această ţinută [solemnă] de inaugurare, Vă
invităm, cu drag, şi Vă cerem să ridicaţi prestanţa aces-
tei ţinute prin preţioasa Voastră prezenţă. Vă rugăm, de
asemenea, să binevoiţi a transmite cu semnătura Ven-
erabilului [lojii din care faceţi parte], pe cât posibil cu
prima poştă, numărul fraţilor care doresc să participe.
Loja noastră se găseşte [la următoarea adresă]: Piaţa
Izabella nr. 8, et. 1 (în casa [clădirea] bursei).

Cu iubire frăţească,
Lugoj, 3 aprilie

Vas Béla Berecz Gyula
Secretar [Maestru] Venerabil

Palatul Institutului de Credit Poporul



În ultima etapă a Campionatului
Municipal Lugoj, seria a II-a, sâm-
bătă 15 iunie, pe Stadionul Tinere-
tului din Lugoj, CSŞ Lugoj a întâlnit
Vulturii II Lugoj, echipă promovată
matematic, de mai multe etape, în
Campionatul Judeţean Timiş.

A fost un meci plăcut, cu multe
faze de poartă, echilibrat chiar, în
prima parte a jocului, când grupa de
juniori 1997 a CSŞ Lugoj a avut o
evoluţie peste aşteptările puţinilor
spectatori prezenţi în tribună. Vultu-
rii II, cu câţiva jucători de la prima
echipă, a evoluat destul de modest

în prima repriză, dar în partea a
doua a jocului a forţat desprinderea
şi au reuşit să se impună finalmente
cu scorul de 7: 2 (2: 1).

Scorul a fost deschis de Vulturii
II prin golgeterul primei echipe, Lu-
cian Stoica, în min. 29, în urma unui
şut la vinclu, din interiorul careului.
Juniorii CSŞ-ului au reuşit să resta-
bilească egalitatea în min. 38, prin
Gabriel Tănăsoiu, în urma unui lob
de la marginea careului peste porta-
rul Micşa.

După o bară a lui Dobra, în urma
unui şut de la 25 m, Vulturii II reu-

şesc să înscrie în min. 44, prin căpi-
tanul echipei Daniel Bogdănescu,
care a reluat în plasă de la 8 m „aşe-
zarea” lui Stoica, stabilind scorul
primei reprize, 2: 1 în favoarea echi-
pei oaspete, Vulturii II.

În repriza secundă, echipa mai
experimentată a reuşit să se des-
prindă rapid, scorul devenind 4: 1,
în urma golurilor înscrise de Andrei
Medelean (min. 47) şi Claudiu Ar-
delean (min. 50). Gazdele revin în
joc în urma golului marcat de „ju-
niorul” Silviu Todorescu, în min.
63. Până la fluierul de final al me-

ciului, Vulturii au mai înscris prin
Dimitrie Bosioc (min. 66), Benja-
min Dobra (min.72) şi din nou Lu-
cian Stoica (min. 81). Au mai fost
consemnate şi două bare, câte una
pentru fiecare echipă, Lucian Stoica
(min. 76) şi „Bănel” în urma unui
şut senzaţional de la 35 m (min. 88).

Cele două echipe au aliniat urmă-
toarele garnituri:

CSŞ Lugoj: Grecu – Tomescu,
Popa, Copolovici (min. 46 - Todo-
rescu ), Ureche (min.46 - Ştefă-
nescu) – Giurgi, Socaci (min. 46 –
Berzava), Tudic, Tănăsoiu (min.67
– Anişoreac) – Iakab (min.67 –
Truşcă), Lascu. Antrenori: prof. Si-
mion Moatăr şi prof. Silviu Todo-

rescu.
Vulturii II Lugoj: Micşa (min. 50

– Osztofi) – Miron, Medelean, Pe-
truescu (min.67 – Vărvănute),
Gyorfi (min. 71 – Buciuta) – Popo-
vici (min.60 - Balintoni), Vînătu,

Dobra, Ardelean – Bogdănescu
(min. 53 – Bosioc), Stoica. Antre-
nor: Mihai Barna. 

Arbitri: Florin Grozoni (Belinţ) –
Mihai Claudiu (Lugoj) şi David Ho-
raţiu (Lugoj)

Tiberiu Olteanu
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Monitorul de Lugoj

La sfârşitul ediţiei de campionat 2012 –
2013, Marius Maier, preşedintele echipei
de fotbal CS Vulturii 2009 Lugoj, a avut
amabilitatea de a ne acorda un interviu.

Monitorul de Lugoj: Cum ai ajuns pre-
şedinte la CS Vulturii 2009 Lugoj?

Marius Maier: La sfârşitul turului cam-
pionatului, când CSM Lugoj evolua în Di-
vizia D Timiş, preşedintele în exerciţiu al
clubului, prof. Călin Dobra, fiind implicat
tot mai mult în activitatea politică şi nema-
iavând suficient timp pentru sport şi mai
ales pentru fotbal, mi-a propus să preiau
funcţia de preşedinte al secţiei de fotbal. În-
trucât fotbalul mi-a plăcut întotdeauna, iar
propunerea mi-a stârnit interesul, am ac-
ceptat oferta de a prelua conducerea secţiei
de fotbal a CSM Lugoj.

Monitorul de Lugoj: Cum evaluezi
parcursul echipei în ediţia de campionat re-
cent încheiată?

Marius Maier: Chiar dacă am fost o
echipă lipsită de experienţă, atât la nivelul
conducerii administrative, cât şi la nivelul

conducerii tehnice, iar dintre jucători doar
câţiva au mai jucat în Liga a 3-a, evoluţia
echipei în ediţia de campionat recent înche-
iată a fost marcată în primul rând de pro-
blema financiară cu care s-a confruntat
clubul. A fost un ansamblu de cauze care
ne-au influenţat evoluţia în campionat în
mod nefavorabil. Am început campionatul
lipsiţi de experienţă. Am fost aproape tot
timpul datori faţă de jucători, iar această si-
tuaţie a creat o stare de nelinişte în cadrul
echipei, reflectată şi în rezultatele obţinute,
mai ales la începutul campionatului, când
echipa a fost lipsită de încredere în forţele
proprii şi când s-au pierdut unele meciuri
ce puteau fi câştigate printr-o mai bună or-
ganizare. 

Monitorul de Lugoj: Care au fost plu-
surile şi minusurile echipei în acest cam-
pionat?

Marius Maier: Plusurile echipei pot fi
precizate foarte greu. Plusul cel mai impor-

tant este că în momentul de faţă ne aflăm
încă în Liga a 3-a. În returul campionatului,
jucătorii care au mai rămas la echipă, lotul
fiind extrem de retrâns numeric, s-au mo-
bilizat, au făcut eforturi mari, dar din pă-
cate una este să vrei şi alta este să poţi. La
un moment dat, în ultimele etape din retur,
oboseala, lipsa de experienţă, numărul mic
de jucători, stresul şi presiunea care a apă-
sat pe umerii lor au făcut ca până în ultima
etapă să jucăm „cu sabia deasupra capu-
lui”. Am reuşit să ne salvăm în extremis,
beneficiind şi de o conjunctură favorabilă
a rezultatelor.

Ca minusuri, primordiale au fost dificul-
tăţile organizatorice la nivelul clubului, ge-
nerate de problema financiară şi fără să
minimalizez meritele echipei, lipsa de va-
loare a jucătorilor. Evoluţiile jucătorilor au
fost modeste în multe jocuri, antrenorii au
lucrat cu ce au avut la dispoziţie, nu am
avut posibilitatea să transferăm jucătorii pe
care ni i-am fi dorit, iar această situaţie a
dus la o serie de rezultate nefavorabile. Cu
toate acestea, faptul că suntem deasupra li-
niei chiar constituie o performanţă, având
în vedere condiţiile în care ne-am desfăşu-
rat activitatea în această ediţie de campio-
nat.

Monitorul de Lugoj: Care a fost com-
ponenţa lotului (cu plecări – sosiri după
turul de campionat), a staff-ului tehnic şi a
conducerii administrative, în condiţiile în
care din luna iulie 2012, în urma circularei
FRF, secţia de fotbal de la CSM Lugoj a
trecut la CS Vulturii 2009 Lugoj?

Marius Maier: Lotul avut la dispoziţie
de CS Vulturii 2009 Lugoj la începerea
campionatului a fost: Micşa, Dragostin şi
Rusu – portari şi jucătorii de câmp – Dră-
guş, Patrona, Hromei, Ştreangă, Solomon,
Buligă, Ticană, Precupanu, Vînătu, Mîne-

can, Ploscariu, Argatu, Rebenciuc, Ciorei,
Ardelean, Dobra, Stoica, Steop, Şerban,
Bărburescu şi Crişan. Au plecat de la
echipă: Hromei (după etapa IX-a), iar la
sfârşitul turului: Solomon, Ticană, Argatu,
Rebenciuc, Şerban, Bărburescu şi Crişan.
Noii sosiţi în pauza competiţională au fost
fundaşii Vlaic şi Vlădia. Conducerea teh-
nică a echipei a fost asigurată de Cosmin
Stan, prof. Claudiu Jivulescu şi Mihăiţă
Hromei, până în etapa a IX-a, după care,
începând cu etapa a X-a, în staff-ul tehnic
au fost numiţi prof. Remus Steop, prof.
Claudiu Jivulescu şi Micşa Sorin.

Conducerea clubului a avut în compo-
nenţă pe Maier Marius – preşedinte, Mol-
dovan Ion şi Onae Horia – vicepreşedinţi,
Miron Adrian – organizator de competiţii
şi Anucin Bogo, Galescu Cristian şi Micu-
lescu Dinel – membri în Consiliul de Ad-
ministraţie al clubului.

Monitorul de Lugoj: Cum v-aţi descur-
cat cu resursele financiare? Ce datorii are
clubul la sfârşitul campionatului?

Marius Maier: Faptul că am reuşit să
rămânem în Liga a 3-a nu înseamnă că am
avut resurse financiare suficiente. În mo-
mentul de faţă avem datorii faţă de jucători
şi antrenori (salarii şi prime), la bugetul de
stat şi la Meridian, pentru transportul echi-
pei la jocurile din deplasare. Resursele fi-
nanciare, în afara celor 300.000 lei alocaţi
de Consiliul Local Municipal Lugoj, le-am
obţinut prin surse proprii, de la sponsori şi
de la persoane fizice.

Monitorul de Lugoj: Care sunt per-
spectivele pentru campionatul viitor? Care
va fi obiectivul pentru noua ediţie de cam-
pionat?

Marius Maier: Voi începe cu obiecti-
vul, care va fi din nou menţinerea în Liga

a 3-a. Sper să fi învăţat câte ceva din cam-
pionatul recent încheiat. Vom încerca să
obţinem resurse financiare mai mari faţă de
campionatul precedent, întrucât în campio-
natul viitor Liga a 3-a va avea 4 serii cu
câte 18 echipe, iar distanţele pentru jocurile
din deplasare vor fi mult mai lungi, ceea ce
implică cheltuieli suplimentare de cazare şi
masă, deplasările urmând a se face cu o zi
înaintea jocului. Asigurarea resurselor fi-
nanciare necesare va fi principala problemă
a clubului. Cred că pentru a ne putea des-
făşura activitatea în condiţii decente, buge-
tul necesar pentru campionatul viitor ar fi
de circa 550.000 – 600.000 lei. Un alt
obiectiv important al echipei va fi comple-
tarea lotului de jucători. Chiar dacă în mo-
mentul de faţă nu se ştie când va începe
noua ediţie de campionat, reluarea pregăti-
rilor dorim să se facă în jurul datei de 2-3
iulie 2013, când vom achita şi restanţele
faţă de jucători şi antrenori. 

Monitorul de Lugoj: Care a fost cel
mai frumos moment pe care l-ai trăit în fot-
bal?

Marius Maier: Mi-e foarte greu să pre-
cizez cel mai frumos moment pe care l-am
trăit în fotbal. Ca jucător, mi-aduc aminte
de un meci contra Politehnicii Timişoara,
când am reuşit să trec de Păltinişan, printr-
un procedeu ce mi-a fost la îndemână. Min-
gea fiind în aer, Păltinişan m-a atacat
decisiv, eu am dat mingea peste el, am pre-
luat-o şi, în aplauzele spectatorilor, am con-
tinuat faza de atac.Ca şi conducător, cu
toate că lumea ar considera promovarea în
Liga a 3-a, personal cred că cel mai frumos
moment a fost menţinerea în eşalonul trei
al fotbalului românesc, reuşită ce aparţine
atât întregului colectiv de la Vulturii, jucă-
tori, antrenori şi conducători, cât şi celui
care a fost mereu aproape de echipă, prof.
Călin Dobra. Tiberiu Olteanu

Faptul că suntem deasupra liniei
chiar constituie o performanţă
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