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Primarul Francisc Boldea
şi doamna Voichiţa Coţo-
lan - consilier municipal,

au răspuns invitaţiei din partea
asociaţiei americane „The
Union Mission Ministries” din
Norfolk, Virginia.

The Union Mission Ministries, intenţionează
să construiască în municipiul Lugoj, prin inter-

mediul Fundaţiei „Bashford”, unul dintre cele
mai mari complexe de asistenţă socială din Ro-
mânia. Investiţia se va ridica la peste 25 milioane
de dolari.

Primul reper important al vizitei la constituit
oraşul Chesapeake. Aici primarului Francisc
Boldea i s-a conferit titlul de Cetăţean de Onoare
al Oraşului. Acelaşi titlu a fost primit şi de către
consilierul local Voichiţa Coţolan. 

Ceremonia a avut loc în data de 6.10.2013 la
Biserica ,,Temple” din oraşul Chesapeake, iar
distincţia a fost înmânată de către dl. dr. James P.
Rushing Jr.

Primarul Boldea a mulţumit numeroasei asis-
tenţe prezente la acest eveniment, subliniind faptul
că Biserica este un stâlp al societăţii, fie ea ameri-
cană sau  românească şi că împreună cu şcoala şi
familia aceasta contribuie la desăvârşirea individu-
lui ca om educat, cetăţean şi bun creştin.

Ttilurile de Cetăţean de Onoare al Oraşului Che-
sapeake au fost acordate membrilor delegaţiei lu-
gojene în onoarea şi recunoaşterea vizitei lor în
acest oraş, de către Primarul oraşului, dl. Alan P.
Krasnoff şi de către Consiliul Orăşenesc al Oraşu-
lui Chesapeake.

Continuare în pag. 5
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Conform art. 110 din Codul
civil, tutela minorului se insti-
tuie atunci când ambii părinţi
sunt, după caz, decedaţi, necu-
noscuţi, decăzuţi din exerciţiul
drepturilor părinteşti sau li s-a
aplicat pedeapsa penală a inter-
zicerii drepturilor părinteşti,
puşi sub interdicţie judecăto-
rească, dispăruţi ori declaraţi
judecătoreşte morţi, precum şi
în cazul în care, la încetarea
adopţiei, instanţa hotărăşte că
este în interesul minorului in-
stituirea unei tutele.

De asemenea, în temeiul art.
38 din Legea nr. 272 din 21
iunie 2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilu-
lui, modificată şi completată
prin Legea nr. 257/2013, in-
stanţa judecătorească este sin-
gura autoritate competentă să
se pronunţe, luând în conside-
rare, cu prioritate, interesul su-

perior al copilului, cu privire
la:

a)persoana care exercită
drepturile şi îndeplineşte obli-
gaţiile părinteşti în situaţia în
care copilul este lipsit, tempo-
rar sau permanent, de ocrotirea
părinţilor săi; 

b)modalităţile în care se
exercită drepturile şi se îndepli-
nesc obligaţiile părinteşti; 

c)decăderea totală sau par-
ţială din exerciţiul drepturilor
părinteşti;

d)redarea exerciţiului drep-
turilor părinteşti.

Ţinând seama de prevederile
art. 39 din acelaşi act normativ,
orice copil care este, temporar
sau definitiv, lipsit de ocrotirea
părinţilor săi sau care, în vede-
rea protejării intereselor sale,
nu poate fi lăsat în grija aces-
tora, are dreptul la protecţie al-
ternativă. Acest demers include

instituirea tutelei, măsurile de
protecţie specială prevăzute de
lege şi adopţia. În alegerea
uneia dintre aceste soluţii, au-
toritatea competentă va ţine
seama în mod corespunzător de
necesitatea asigurării unei anu-
mite continuităţi în educarea
copilului, precum şi de origi-
nea sa etnică, religioasă, cultu-
rală şi lingvistică. La articolul
imediat următor, se stipulează
că tutela se instituie conform
legii de către instanţa judecăto-
rească în a cărei circumscripţie
teritorială domiciliază sau a
fost găsit copilul.

În materia protecţiei copilu-
lui cu părinţi plecaţi la muncă
în străinătate, noutăţile legisla-
tive includ obligaţia părintelui
care exercită singur autoritatea
părintească sau la care locu-
ieşte copilul, care urmează să
plece la muncă în străinătate,

de a notifica această intenţie
serviciului public de asistenţă
socială de la domiciliu, cu mi-
nimum 40 de zile înainte de a
părăsi ţara, în temeiul art. 971
din Legea nr. 272/2004 modifi-
cată şi completată prin Legea
nr. 257/2013.

Notificarea va conţine, în
mod obligatoriu, desemnarea
persoanei care se ocupă de în-
treţinerea copilului pe perioada
absenţei părinţilor sau tutore-
lui, după caz. Confirmarea per-
soanei în întreţinerea căreia va
rămâne copilul se efectuează
de către instanţa de tutelă, în
conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare. 

La alin. (3) al art. 972 se
menţionează că instanţa va dis-
pune delegarea temporară a au-
torităţii părinteşti cu privire la
persoana copilului, pe durata
lipsei părinţilor, dar nu mai

mult de un an, către persoana
desemnată potrivit art. 971
alin. (3). De asemenea, la art.
IV din Legea nr. 257 din 26
septembrie 2013, pentru modi-
ficarea şi completarea Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilu-
lui, se stipulează că până la
aprobarea legii privind organi-
zarea şi funcţionarea instanţei
de tutelă, atribuţiile ce îi revin
potrivit prezentei legi sunt în-
deplinite de către instanţa ju-
decătorească.

În acest context, menţio-
năm că Serviciul Autoritate
Tutelară din cadrul DASC
Lugoj, are în evidenţă un
număr mare de cazuri de cura-
tele instituite pe seama mino-
rilor lipsiţi de ocrotirea
părintească, părinţii fiind ple-
caţi la muncă în străinătate,
dar şi un număr de cazuri de

minori cu părinţi care din di-
ferite motive nu se îngrijesc
de ei, iar în situaţia în care
aproape zilnic ni se adresează
părinţi care îşi notifică inten-
ţia de a pleca la muncă în stră-
inătate, pentru a-şi putea
întreţine familia, părinţi care
au copii minori în întreţinere,
această problemă este una
prioritară, pentru identificarea
nevoilor imediate şi diminua-
rea riscurilor la care ar putea
fi expuşi copiii. 

Aşadar, părinţii ce intenţio-
nează să plece la muncă în
străinătate sunt rugaţi să con-
tacteze reprezentanţii Servi-
ciului Autoritate Tutelară al
Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară Lugoj, în termenul
prevăzut de noile reglementări
în vigoare şi să se conformeze
noilor proceduri.

Maria Elena Stamurean

Noi reglementări în domeniul protecţiei
copilului lipsit de ocrotire părintească

Ajutorul pentru încălzirea lo-
cuinţei este o măsură de sprijin
destinată consumatorilor vulne-
rabili cu venituri situate până la
un prag stabilit de lege şi care
are drept scop acoperirea inte-
grală sau, după caz, a unei părţi
din cheltuielile cu încălzirea lo-
cuinţei.

La nivelul municipiului
Lugoj, pentru sezonul rece
2013 – 2014, ajutorul se acordă
pentru consumatorii de gaze na-
turale şi lemne, cărbuni şi com-
bustibili petrolieri, precum şi
energie electrică.

La momentul depunerii cere-
rii, solicitantul este obligat să

declare pe propria răspundere,
sub sancţiunea legii penale,
date despre identitatea sa şi a
membrilor familiei (anexând
copie a actelor de identitate),
date despre veniturile realizate
(probate prin adeverinţe cu pri-
vire la drepturile salariale,
burse, drepturi băneşti cu carac-
ter special, mandate poştale/de-
cizii pentru pensii, alocaţii,
indemnizaţii, hotărâre judecăto-
rească pentru alocaţia de între-
ţinere, dovada drepturilor de
asistenţă socială, respectiv pres-
taţii sociale, extrase de cont sau
alte modalităţi de probă pentru
venituri din cedarea folosinţei

bunurilor, din investiţii, din jo-
curi de noroc, din activităţi agri-
cole, din veniturile provenite
din transferul proprietăţilor im-
obiliare şi dezmembrămintele
acestui drept de proprietate,
venituri provenite din străină-
tate – urmând a se depune în
copie şi contractul individual
de muncă, precum şi orice alte
surse de venit), date despre sta-
rea de sănătate a familiei (ur-
mând, dacă e cazul, să se
depună în copie certificatul de
încadrare în grad de handicap),
date despre bunurile imobile şi
mobile deţinute (clădiri, tere-
nuri, animale, păsări, culturi

agricole, autoturisme, utilaje
agricole, etc.).

Pe baza datelor cuprinse în
cererea şi declaraţia pe propria
răspundere, a actelor dovedi-
toare, precum şi a informaţiilor
sau, după caz, a documentelor
obţinute de la solicitanţi, prima-
rul stabileşte dreptul la ajutoa-
rele pentru încălzirea locuinţei,
prin dispoziţie scrisă. Dispoziţia
se emite o singură dată, pentru
toată perioada sezonului rece,
urmând ca angajaţii DASC să
întocmească şi anchete sociale,
conform reglementărilor legale
în vigoare.

Maria Elena Stamurean

În atenţia solicitanţilor de ajutor
pentru încălzirea locuinţei Anul acesta, în data de 27 septembrie, a avut loc cea mai reu-

şită ediţie a Balului Seniorilor. Au luat parte 520 de persoane,
spaţiul a fost neîncăpător iar distracţia a fost pe măsură.

Reuşita Balului Seniorilor, desfăşurat la Restaurantul Aca-
pulco nu a surprins pe nimeni, toţi participanţii simţindu-se ex-
celent, într-un ambient deosebit.

Concursul de dans i-a antrenat într-o competiţie inedită pe
cele douăzeci de perechi aflate în ring, care şi-au dovedit atât
măiestria pe diferite ritmuri muzicale, cât şi bucuria de viaţă pe
care o cultivă, în ciuda înaintării în vârstă.

În cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice
„Sf. Nicolae”, pe ritmuri muzicale diverse, râsetele şi voia bună
au marcat Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice, 1 octom-
brie, când beneficiarii au răspuns cu aplomb propunerii condu-
cerii de a participa la o paradă a costumelor. Astfel, Complexul
a devenit neîncăpător pentru asistaţii noştri, care au defilat pur-
tându-şi cu mândrie masca, şi intrând perfect în pielea perso-
najelor. Chiar şi invitaţii s-au integrat în peisaj, costumându-se
cu plăcere, în scopul de a sărbători tinereţea veşnică a spiritu-
lui.

„Pentru a preîntâmpina şi evita situaţiile neplacute de la dis-
tribuirea invitaţiilor, pentru Revelionul Seniorilor am propus un
nou sistem de distribuire a invitaţiilor. Acestea vor fi distribuite
prin tragere la sorţi în sala Teatrului Municipal Traian Groza-
vescu, în data de 19 decembrie la ora 10.00.” a declarat primarul
Francisc Boldea.

Maria Elena Stamurean

Balul Seniorilor 2013
- un eveniment reuşit
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În ultima perioadă  au conti-
nuat într-un ritm susţinut lucră-
rile la noul pod pietonal din
zona Pieţei Agroalimentare.
„În urmă cu două luni de zile
am promis că până la 1 octom-
brie vor fi montate toate grin-
zile la noul pod pietonal.
Sâmbătă, 28 septembrie, au
fost montate şi ultimele două

grinzi de pe malul stâng al Ti-
mişului, astfel încât există
acum o cale de rulare conti-
nuă între piaţă şi ştrand”, a
declarat primarul Francisc
Boldea.

Calea de rulare a fost deja
betonată pe o lungime de 72 m
cu un strat având o grosime de
15 cm. În perioada următoare,

până la 1 decembrie, va fi be-
tonată întreaga lungime a căii
de rulare. Urmează apoi turna-
rea grinzilor de susţinere late-
rală a podului.  În primăvara
anului viitor vor  fi executate
ultimele lucrări la pod, respec-
tiv finalizarea căii de rulare,
montarea liftului şi iluminatul. 

Aurel Jurubiţă

Au fost montate şi ultimele
grinzi la Podul Pietonal

Odată cu începutul noului an şcolar, transportul
în comun din Lugoj a depăşit orice aşteptări. Dacă
în luna iulie au beneficiat de transport în comun
gratuit aproximativ 5.000 de persoane, respectiv
6.700 de persoane în august, în luna septembrie
numărul călătorilor a înregitrat o creştere semni-
ficativă ajungând la 16.175 persoane. Din 16 sep-
tembrie au fost activate şi celelalte două trasee,
astfel încât pe toate cele 5 trasee circulă în prezent
5 mijloace de transport, respectiv 3 autobuze şi
două microbuze. S-au înregistrat şi zile cu număr
record de călători: 26 septembrie – 1.660 călători,
27 septembrie - 1.501 călători, 30 septembrie -
1.236 călători. „Le mulţumesc pe această cale lu-
gojenilor pentru că s-au întors la transportul în
comun. Am avut zilele acestea discuţii cu opera-

torul de transport pentru achiziţionarea a încă unui
autobuz precum şi pentru extinderea traseelor”, a
declarat edilul şef. Aurel Jurubiţă

În urma ordinului de înce-
pere a lucrărilor din data de 30
septembrie, a demarat amenaja-
rea unui teren de sport cu gazon
sintetic în cartierul Stadion I.
Terenul va avea o împrejmuire
cu panouri de plasă pe stâlpi
metalici, cu o înălţime de 2
metri pe lungime şi de 4 metri

pe lăţime. 
Terenul va avea o suprafaţă

de 651 mp, iar valoarea totală a
lucrărilor de amenajare a aces-
tuia se ridică la suma de
165.585 lei.

Deşi termenul de execuţie
din contract este de 90 de zile
începând de la 30 septembrie,

sunt premise ca lucrările să fie
finalizate mult mai repede, pro-
babil la sfârşitul lunii octom-
brie. Până la această dată,
terenul a fost deja betonat şi a
fost finalizată şi împrejmuirea,
rămânând să fie montat doar ga-
zonul sintetic.

Aurel Jurubiţă

Nou teren de sport cu gazon
sintetic în cartierul Stadion I

Transportul în comun 
a depăşit aşteptările

După ce, cu prilejul „Rugii
Lugojene”, a fost inaugurată, în
prezenţa primarilor din oraşele

înfraţite Jena şi Szekszard, sec-
ţiunea de la parter a Muzeului
de Istorie, Etnografie şi Artă

Plastică, municipalitatea preco-
nizează să încheie până în
preajma Zilei Naţionale şi sec-
ţiunea de la etaj. „Am avut în
această perioadă discuţii cu
conducerea muzeului şi cu con-
silierul pe probleme de cultură
- doamna Patricia Ghemeş, pri-
vind modernizarea părţii de la
etaj a muzeului. Sălile sunt deja
pregătite şi urmează să fie rea-
lizat şi montat mobilierul, pe
baza unui proiect al conducerii
muzeului” a declarat primarul
municipiului. Etajul muzeului
cuprinde 9 săli de expoziţie iar
pentru deschiderea în bune con-
diţii a acestei secţiuni a fost alo-
cată de la buget suma de 40 mii
lei.

Aurel Jurubiţă

În preajma Zilei Naţionale, 
Muzeul va deschide publicului 

şi secţiunea de la etaj
A N U N Ţ

Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la
sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului Municipiului Lugoj, după cum urmează:
INSPECTOR DE SPECIALITATE, gradul I – Direcţia Urbanism – Patrimoniu, Serviciul de
Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public, Compartiment Patrimoniu – Inventar;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul privind ocuparea
posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:

l are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exerciţiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, con-
tra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea.

condiţii specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în do-
meniul ştiinţe economice;
vechimea minimă în specialitatea studiilor: 4 ani;
cunoştinţe operare calculator: nivel mediu.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.11.2013, ora 1000, iar interviul se va

susţine în data de 29.11.2013, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa
Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj –
Comp. Resurse Umane până la data de  25.10.2013. 

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7, 
tel. 0256/352240, interior 210.



Doina Peteanu (alias Ani-
şoara Odeanu) s-a născut la 29
mai 1912, în comuna Pădureni
(jud. Timiş). 

Talent precoce, un adevărat
copil minune al literaturii lo-
cale, Anişoara Odeanu debu-
tează la vârsta de 10 ani, în
1922. Tatăl ei este prof. dr. A.
E. Peteanu – un mare folclo-
rist, scriitor şi gazetar talen-
tat, fondator de reviste,
poliglot erudit şi pedagog re-
marcabil (directorul Liceului
„Coriolan Brediceanu”).

Copilăria Doinei Peteanu
este marcată de premii – cele
mai importante fiind cele
acordate, începând din 1925,
de societatea cultural-ştiinţi-

fică bucureşteană „Tinerimea
română”. Viitoarea roman-
cieră publică poezii, proze
sau notiţe în ziarul “Răsune-
tul” din Lugoj, în „Semeni-
cul”, „Bantul” sau în paginile
revistei „Primăvara Banatu-
lui”. Publicişti de seamă din
vestul ţării, apreciază talentul
tinerei autoare.

Studiile secundare începute
la gimnaziul din Lugoj, sunt
continuate între anii 1922 -
1929 la Liceul de fete din Ti-
mişoara, iar mai apoi la Bucu-
reşti, unde a frecventat
cursurile Facultăţii de Litere
şi apoi pe cele ale Facultăţii
de Drept (1932 - 1936).

Colaboratoare la “Adevărul

literar şi artistic”, la ziarul
„Viaţa” (condus de Liviu Re-
breanu), redactor la „Univer-
sul literar”, Anişoara Odeanu
va debuta ca romancieră, în
1934, cu volumul „Într-un
cămin de domnişoare”, înscri-
indu-se într-o literatură a pe-
rioadei interbelice dominată
de o generaţie fascinantă,
care o ambiţionează: Eugen
Ionescu, Mircea Eliade,
Eugen Lovinescu, George Că-
linescu, Hortensia Papadat
Bengescu, Camil Petrescu
etc. . 

“Călător din noaptea de
Ajun” este al doilea roman al
autoarei, publicat în 1936. 

Talentul şi inteligenţa tine-

rei naratoare, despre care G.
Călinescu afirma că “… este
întâia ingenuă a literaturii ro-
mâne“, sunt etalate din plin în
primele sale romane. Des-
ăvârşirea stilului scriitoarei
este vizibil în lucrările ulti-
mului deceniu al creaţiei sale,
predominantă fiind, într-un
filon realist predilecţia pentru
introspecţia personajelor -
”Legile Jocului”(1972),
”Acele lucruri mari”(1973).

Explorând un teritoriu al
modernităţii, scrierile Ani-
şoarei Odeanu, au deschis o
perspectivă în înţelegerea va-
lenţelor literaturii “noii gene-
raţii” a epocii sale.

Daciana Vuia
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Personalităţi lugojene 
- Anişoara Odeanu

Cu mare bucurie, iu-
bitorii de literatură
din Lugoj au venit la

întâlnirea cu binecunoscutul
scriitor şi jurnalist Ioan T.
Morar, aceasta fiind cea de-
a patra lansare de carte or-
ganizată de Biblioteca
Municipală Lugoj din acest
sezon. 

Scriitorul Ioan T. Morar, aşteptat la Lugoj
încă din 2010 cu volumul de poezie Paloa-
rea, a venit acum în faţa publicului lugojean
joi, 17 octombrie 2013, de la ora 17.00, la
English Pub – Clubul de Jazz Lugoj, cu noul
său roman Negru şi roşu, apărut de curând
la Editura Polirom din Iaşi.

Romanul Negru şi roşu semnat de Ioan T.
Morar, a fost prezentat de scriitorii Mircea
Mihăieş, Dorin Murariu şi Cristian Ghinea
– membri ai Filialei Timişoara a Uniunii
Scriitorilor din România; moderator: Hen-
rieta Szabo – directoarea Bibliotecii Muni-
cipale Lugoj. 

Deşi foarte cunoscut în lumea literară –
şi nu numai – prezentăm câteva date biogra-
fice importante ale scriitorului: Ioan T.
Morar s-a născut în 13 aprilie 1956, la Şeitin,
judeţul Arad; este scriitor, jurnalist şi diplo-
mat; în 1981 a absolvit – ca şef de promoţie
– Facultatea de Filologie a Universităţii din
Timişoara, secţia română-franceză; din 1987
a devenit redactor al revistelor “Viaţa studen-
ţească” şi “Amfiteatru”, iar după 1989 a lu-
crat la revista “Cuvântul”; între 1990-1991
a fost redactor şef la TVR – Varietăţi; este
membru fondator al “Academiei Caţa-
vencu”; din 2004, este senior editor la “Co-
tidianul”; a realizat mai multe emisiuni de
televiziune, până în 1996 activând în grupul
“Divertis”; a fost realizator şi prezentator al
emisiunii „Lumea citeşte!” – pe TVR 1; este
membru al Uniunii Scriitorilor din România;
în 2010 a fost numit în postul de consul ge-
neral român la Marseilles, Franţa; dar, ceea
ce îl leagă în mod deosebit de oraşul Lugoj
este faptul că, în perioada 1981-1986, a fost
profesor de limba română la Liceul Indus-
trial „Textil” – actualul Grup Şcolar “Valeriu
Branişte” din Lugoj. 

Dintre volumele semnate de scriitorul
Ioan T. Morar amintim: Îmblânzitorul de
metafore (poezie, Editura Facla, Timişoara,
1981); Vară indiană (poezie, Editura Alba-
tros, Bucureşti, 1984) – Premiul de Debut
al Uniunii Scriitorilor din România; Fumul
şi spada (poezie, Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 1989); Şovăiala (poe-
zie, Editura Brumar, Timişoara, 2000) –
Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriito-
rilor din România; Neruşinarea (poezie,
Editura Brumar, Timişoara, 2003); Lin-
denfeld (proză, Editura Polirom, Iaşi,
2005); Cartea de la capătul lumii: Noua
Caledonie – la un pas de Paradis (memo-
rialistică, Editura Polirom, Iaşi, 2007); Pa-
loarea (poezie, Editura Brumar, Timişoara,
2010).

Alături de Biblioteca Municipală Lugoj,
organizatorii acestei lansări de carte mai
sunt: English Pub – Clubul de Jazz Lugoj şi
Cenaclul & Revista “Banat” Lugoj.

Adriana Weimer

Scriitorul Ioan T. Morar la Lugoj 
– o mult aşteptată întâlnire literară

Daniela Radu a venit în faţa publicului lugojean iubitor de lite-
ratură cu volumul său de debut “Câmpul cu maci”, poeme, apărut
de curând la Editura Nagard din Lugoj. 

Lansarea acestui volum de poezie a avut loc vineri, 11 octom-
brie 2013, de la ora 17.00, în Sala de Consiliu a Teatrului Munici-
pal “Traian Grozăvescu” din Lugoj, şi este cea de-a treia lansare
de carte organizată de Biblioteca Municipală Lugoj din acest
sezon, co-organizator fiind Casa de Cultură a Municipiului Lugoj. 

Cartea a fost prezentată de prof. Simona Avram, de criticul lite-
rar Ela Iakab, de scriitorii şi jurnaliştii Cristian Ghinea şi Ion Că-
liman, moderator fiind Henrieta Szabo – directoarea Bibliotecii
Municipale Lugoj.

Îi dorim Danielei Radu succes în lumea literară!
Adriana Weimer 

Daniela Radu
„Câmpul cu maci”
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În cursul zilei de luni, 7.10.2013,
delegaţia lugojeană a avut o întâl-
nire cu primarul oraşului Virginia
Beach, dl. William D. Sessoms, Jr.,
cu care au discutat diverse aspecte
legate de administratia locală. Din
cele arătate de către primar, Virgi-
nia Beach are o populaţie de apro-
ximativ 450.000 de locuitori, fiind
condusă de către un primar, un vi-
ceprimar şi 11 consilieri. Dl. Wil-
liam D. Sessoms, Jr. s-a arătat

deosebit de interesat de investiţia în
domeniul serviciilor sociale pe care
Fundaţia „Bashford” intenţionează
să o dezvolte în municipiul Lugoj,
subliniind beneficiile pentru comu-
nitatea locală a unei organizaţii
non-guvernamentale implicate în
ajutorarea persoanelor aflate în ne-
voie.

În aceeaşi zi, lugojenii s-au întâl-
nit şi cu primarul oraşului Norfolk,
Virginia, dl. Paul Fraim. Norfolk

are aproximativ 250.000 de locui-
tori şi 9 consilieri locali. Spre sur-
prinderea delegaţiei lugojene,
primarul oraşului Norfolk cunoştea
multe detalii despre Lugoj, cel mai
apreciat fiind acela că în oraşul de
pe Timiş, transportul în comun este
gratuit, soluţie pe care şi primarul
american doreşte să o implemen-
teze în viitorul apropiat în oraşul
său.

În după-amiaza zilei de

7.10.2013, membrii delegaţiei au
fost primiţi de către Consiliul Di-
rector al asociaţiei The Union Mis-
sion Ministries din Norfolk,
Virginia.

În cursul acestei vizite delegaţia
lugojeană a avut oportunitatea să
viziteze complexul de servicii so-
ciale pentru femei, cel pentru băr-
baţi, cel al femeilor - mame abuzate
şi/sau fără adăpost, tabere creştine
pentru copii, au văzut o notabilă şi
dezinteresată activitate de volunta-

riat a cetăţenilor americani din
toate categoriile sociale şi au urmă-
rit modul de gestionare al donaţiilor
primite pentru ajutorarea celor
aflaţi la nevoie.

În cadrul întâlnirii cu Consiliul
Director, primarului Francisc Bol-
dea i s-a decernat o Diplomă de
Apreciere pentru sprijinirea Proiec-
tului Fundaţiei „Bashford” în Ro-
mânia. La rândul său, primarul
lugojean a înmânat două diplome
de excelenţă, una d-nei Linda Bash-

ford Vaughan şi una Consiliului Di-
rector al The Union Mission Minis-
tries, în semn de preţuire pentru
dezvoltarea serviciilor sociale din
municipiul Lugoj. 

În luarea sa de cuvânt, domnul
primar a subliniat necesitatea unei
educaţii civice a cetăţenilor în di-
recţia voluntariatului, precum şi
importanţa Bisericii în realizarea
acesteia.

Voichiţa Coţolan

Delegaţie a municipalităţii lugojene
în Statele Unite ale Americii

La sfârşitul anului 1903, la iniţiativa
Reuniunii Române de Cântări şi Mu-
zică, un comitet alcătuit din Ion Vidu
(în calitate de „dirigent”), dr. George
Dobrin („prezident”) şi dr. C. Jurca
(secretar) lansa un apel (Concentrare.
Apel cătră toate corurile româneşti din
Bănat), cu scopul de a „conscrie” (în-
registra) reuniunile vocale româneşti
şi a monitoriza evoluţia lor. În pream-
bulul acestuia, pentru a-şi justifica şi
fundamenta demersul, autorii subli-
niau muzicalitatea funciară a bănăţeni-
lor: 

„I-a mers vestea bănăţeanului ca
cântăreţ, şi, de fapt, ca şi la fraţii noştri

italieni, unde sunt patru tineri bănăţeni
împreună, e şi cvartetul gata. Înzestrat
de la natură cu voce dulce şi sonoră,
aplecat spre cultura cântării şi iubitor
de cântarea în mai multe voci, şi-a câş-
tigat deja bănăţeanul un bun nume, ca
primul între toţi cultivatorii muzicii
naţionale în cor şi după note”. 

Preşedinţii reuniunilor trebuiau să
răspundă unui set de 6 întrebări: 1. Ve-
chimea corului, numele fondatorului şi
cele ale conducătorilor actuali; 2.
Structura organizatorică (reuniune
laică sau cor bisericesc), anul aprobării
statutelor şi, în cazul în care corul avea
statute aprobate, trimiterea unui exem-
plar; 3. Precizarea numărului membri-
lor activi sau de altă natură, precum şi
consemnarea actualilor membri, indi-
cându-se starea lor socială: economi
(agricultori), industriaşi etc.; 4. Starea
averii şi a arhivei, venitul, „spesele”
(sponsorizările), repertoriul corului; 5.
Dacă cântă în mod regulat în biserică
sau numai cu prilejul marilor sărbători;
6. Menţionarea concertelor publice şi
a reprezentaţiilor teatrale, detalierea
programului şi indicarea unor even-
tuale cronici, specificându-se data şi
locul apariţiei. Elaborarea unui şema-
tism fusese inspirată de sistemul orga-
nizatoric al reuniunilor şi corurilor
bisericeşti germane, dar Ion Vidu, ală-
turi de marii avocaţi lugojeni, urmărea,
în acelaşi timp, coagularea forţelor
culturale româneşti, dezvoltarea unui
repertoriu naţional, cultivarea limbii

române, conştientizarea propriei iden-
tităţi culturale în rândul populaţiei ma-
joritare româneşti şi continuarea
acestei nobile lupte cu „armele” muzi-
cii. Finalul apelului cuprindea,
aproape manifest, un îndemn la unire: 

,,Fraţi Români! Cântăreţi din toate
văile Bănatului! Să ne concentrăm! Să
ştim câţi suntem şi cum suntem! Ca
împreună să ne putem bucura de suc-
cesele ce le obţinem, şi, la caz de tre-
buinţă, să ne stăm unii altora în ajutor
cu sfatul şi fapta. Fraţilor, să ne con-
centrăm şi să ne cunoaştem unii pe
alţii, căci unul şi acelaşi scop servim!” 

În urma eşuării tentativelor ante-
rioare, un apel imperativ (Apel şi po-
runcă!), pentru a determina
înregistrarea coralelor româneşti bănă-
ţene, a fost publicat în periodicul lugo-
jean „Drapelul”, sub semnătura lui
Vidu: 

„Românul e dedat cu porunca, mai
cu seamă când porunca vine de la
străin. Am adus la acest apel şi «po-
runcă», pentru ca să se vadă întru cât
românul este aplicat să asculte şi de
porunca românească, mai cu seamă
când aceasta este dată pentru binele şi
interesul lui”. Reluând cele 6 puncte
ale vechiului Apel (iterând şi un punct
7, privitor la unele momente mai în-
semnate din activitatea corului), cu o
surprinzătoare elocinţă, proprie gaze-
tarului de talent, Ion Vidu conturează
un portret psihologic al românului,
animat de păguboase tendinţe cosmo-

polite, obedient şi fără discernământ în
adoptarea unor influenţe externe, reti-
cent la propriile porniri lăuntrice: „Şi
s-a făcut acest apel pentru ca să se tre-
zească în noi conştiinţa naţională: să
se constate că nu stă vorba aia că tot ce
avem noi bun am însuşit de la străini,
ci, în mai multe cazuri, e contrariul.
Suntem doar următori ai celui mai cult
popor din lume şi ca atari vom fi având
şi noi ceva bun în noi şi la noi, atunci
când peregrinii altor popoare au venit
între noi. La noi, cuvântul «neamţ» re-
prezintă cultura personificată şi astfel
îl încărcăm cu toate onorurile, uitând
că ce a fost bun a rămas în patria lor,
iar la noi au venit numai cei ce n-au
putut trăi la ei în urma concurenţei de
spirit. Noi ne-am făcut de bună voie
inferiori lor. Şi oare până când atâta
umilinţă?

Şi s-a făcut acest apel pentru ca să
ne concentrăm. Aşa, după forma ade-
văratelor popoare culte. Germanii ade-
văraţi au de mult acest fel de
concentrare în patria lor, Germania.
După acest calapod au început a se or-
ganiza deja şi compatrioţii noştri ma-
ghiari, cari, în ce priveşte muzica, erau
îndărătul nostru, dar cari, azi-mâne, o
să ne întreacă dacă vom fi indiferenţi,
ca bunăoară faţă de apelul Reuniunii
din Lugoj.

Şi s-a făcut acest apel pentru că
avem date că cea dintâia grupă de mu-
zică instrumentală în Timişoara a fost
condusă de tineri români.

Şi s-a făcut acest apel pentru că cea
dintâi orchestră în Sibiu s-a înfiinţat
prin studenţi români din Bănat.

Şi s-a făcut acest apel pentru ca să
constatăm că corurile noastre din
Bănat sunt producte ale acestor apos-
toli români, al căror loc a fost ocupat
de străinii cari astăzi îşi aroagă sieşi tot
meritul […].

Dar apelul a sunat la urechea surdu-
lui, căci până acum numai 35 [de] co-
ruri au răspuns. Tăcerea provine din
două cauze:

1. Ori că durmim şi acum «somnul
cel de moarte», şi atunci înceată toate,
căci toată sforţarea e zadarnică, ori că:

2. Românul fiind dedat la poruncă,
face ce face numai în urma poruncii.

Dacă ar fi cauza de sub punctul
prim, atunci trebuie să depunem con-
deiul şi să plângem; dacă însă e cauza
de sub punctul doi, atunci:

Poruncim ca, până la 1 aprilie a.c.,
fiecare cor din Bănat să răspundă la în-
trebările puse de Reuniunea noastră
din Lugoj.

Poruncim şi nu «rugăm», pentru că
chestiunea priveşte trecutul şi prezen-
tul nostru, şi la acesta suntem obligaţi
cu toţii a conlucra.

Vom ţine în evidenţă corurile cari nu
vor răspunde până la 1 aprilie a.c., ca
să se vadă cine sunt indolenţii naţiunii.

Trezvie şi muncă, mărită naţie ro-
mână!

Lugoj, 4 martie 1904 v.[echi].
I. Vidu” 

Constantin-T. Stan

ION VIDU – 150 DE ANI DE LA NAŞTERE
„Trezvie şi muncă, mărită naţie română!”
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HOTĂRÂREA
privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului

Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar din municipiul Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. – Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al Munici-
piului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar din municipiul Lugoj, persoanele prevăzute în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează apli-
cabilitatea Hotărârile Consiliului Local nr. 48  din 27.09.2012 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de adminis-
traţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Lugoj şi nr.
72 din 15.10.2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuni-
versitar particular din municipiul Lugoj. 
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HOTĂRÂREA
privind modificarea tarifelor practicate de S.C. “Salprest” S.A. Lugoj la

colectare, transport şi depozitare gunoi
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R  Ă Ş T  E :
Art.1. – Începând cu data de 01.10.2013 tariful practicat de  S.C. “Sal-

prest”  S.A. Lugoj pentru colectare, transport şi depozitare gunoi este de 61,80
lei/m.c.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
S.C. “Salprest” S.A. Lugoj.

Nr. 142  din 26.09.2013

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie

(DALI) şi Devizul general pentru lucrarea de investiţie, “Refacere drumuri
asfaltate, pavate, pietruite - Amenajare acces din str. C. Walisch şi intersec-

ţia străzilor C.D.Loga, Cotu Mic şi Splaiul Tinereţii”

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E : 

Art.1. –  Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI)
şi Devizul general pentru lucrarea de investiţie, “Refacere drumuri asfaltate, pavate, pie-
truite -  Amenajare acces din str. C. Walisch şi intersecţia străzilor C.D.Loga, Cotu Mic
şi Splaiul Tinereţii”, conform Proiectului nr. 12/2013, care face parte integrantă din pre-
zenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comparti-
mentului investiţii.

Nr. 150 din 26.09.2013

HOTĂRÂREA
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79 din 04.05.2010 pri-
vind aprobarea preluării unor imobile situate în Municipiul Lugoj, din do-

meniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Lugoj şi în adminis-

trarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. – Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 04.05.2010 privind aprobarea
preluării unor imobile situate în Municipiul Lugoj, din domeniul public al Statului Român
şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului
Lugoj şi în administrarea Consiliul Local al Municipiului Lugoj se modifică după cum
urmează:

1. Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“Art.2. – Partea de imobil prevăzută la art. 1 din H.G. nr. 913/2010 având datele

de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi
preluată în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinţe colective prin
programe ANL, din bugetul local şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit, conform
documentaţiilor de urbanism în vigoare, în decurs de 7 ani de la data preluării”

2. Art. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut:
“ Art.3. Consiliul Local al Municipiului Lugoj se obligă să transfere în domeniul

public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un număr de 55 de
locuinţe ce se vor realiza şi terenul aferent acestora, după cum urmează:

a)  30 de locuinţe din pavilionul A, după transformarea acestuia în 64 de unităţi
locative, ce va avea ca sursă de finanţare bugetul local, până la 31 decembrie 2017

b) 25 de locuinţe din cele care se vor construi, pe terenul identificat potrivit ane-
xei nr. 2, de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin intermediul Agen-
ţiei Naţionale pentru Locuinţe, până la 31 decembrie 2017.”

3. După art. 3 se introduce un nou articol, art. 4, care va avea următorul conţi-
nut:

2
“Art.4. În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la

art. 2 şi termenele prevăzute la art. 3  acesta revine în domeniul public al statului şi ad-
ministrarea Ministerului Apărării Naţionale în conformitate cu dispoziţiile legale în vi-
goare.”

Art.II. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei
urbanism patrimoniu.

Nr. 145 din 26.09.2013

25 octombrie - Ziua Armatei Romane
În fiecare an, la 25 octombrie, se sărbătoreşte Ziua Armatei Române, zi ce marchează eliberarea,

în anul 1944, a ultimei porţiuni de pământ românesc.
Manifestările dedicate sărbătoririi acestei zile sunt organizate de Primăria Municipiului şi Gar-

nizoana Lugoj şi vor cuprinde ceremonial militar şi religios precum şi depuneri de coroane la
Monumentul „Alfa si Omega”, al eroilor din cel de-al doilea război mondial. 

La evenimentul ce va începe la ora 10.00 sunt aşteptaţi să participe reprezentanţi ai veteranilor
de război şi cadrelor militare în rezervă, instituţii publice din oraş, asociaţii nonguvernamentale
şi partide politice, clerici şi jurnalişti.

La finalul ceremonialului militar va avea loc defilarea cadrelor militare din Garnizoana Lugoj.
Călin Gongola



octombrie 2013

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4,

organizează la sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, după
cum urmează:

ÎNGRIJITOR – Direcţia Administraţie Publică Locală, 
Compartiment Administrativ – Gospodăresc;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Re-

gulamentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparat-
ului de specialitate al Primarului şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subor-
dinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj”:
l are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
l cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
l are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
l are capacitate deplină de exerciţiu;
l are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face in-
compatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR:
Proba practică se va desfăşura în data de 25.11.2013, ora 1000, iar interviul

se va susţine în data de 29.11.2013, ora 1200 la sediul Primăriei Municipiului
Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj
– Comp. Resurse Umane până la data de 25.10.2013.            .

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7,
tel. 0256/352240, interior 210.” 

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă de-
terminată a funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul apa-
ratului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia
Administraţie Publică Locală, Compartiment Secretariat - Arhivă, de:

INSPECTOR, grad profesional PRINCIPAL

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.
condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ştiinţe juridice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea func-
ţiei publice: 5 ani;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 01.11.2013, ora 1000, iar in-

terviul se va susţine în data de  06.11.2013, ora 1400 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
Compartiment Resurse Umane până la data de 29.10.2013. 

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, 
camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice
de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu-
nicipiului Lugoj, Direcţia Tehnică, Compartiment Tehnic, de:

INSPECTOR, grad profesional SUPERIOR

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.
condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ştiinţe inginereşti – specializarea construcţii civile, industriale şi
agricole;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea func-
ţiei publice: 9 ani;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.11.2013, ora 1000, iar in-

terviul se va susţine în data de  25.11.2013, ora 1400 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
Compartiment Resurse Umane până la data de 08.11.2013. 

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7,
tel. 0256/352240, interior 210.

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei,

nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice
de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mu-
nicipiului Lugoj, Direcţia Tehnică, Compartiment Licitaţii şi Achiziţii Pu-
blice, de:

INSPECTOR, grad profesional ASISTENT

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  condiţii generale de participare la concurs:

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.
condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul ştiinţe economice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea func-
ţiei publice: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 18.11.2013, ora 1000, iar in-

terviul se va susţine în data de  21.11.2013, ora 1400 la sediul Primăriei Mu-
nicipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
Compartiment Resurse Umane până la data de 06.11.2013. 

Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7,
tel. 0256/352240, interior 210.
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Monitorul de Lugoj

Campionatul Diviziei A1 de volei feminin a debutat la mijlocul
lunii octombrie, până la apariţia acestor rânduri scurgându-se trei
etape.

După un debut cu stângul pe teren propriu în faţa fetelor de la
SCM Craiova, scor 1-3  (25:16 ,24:26 ,12:25 , 20:25 ), lugojencele
s-au impus fără probleme la Iaşi, în etapa II-a din campionat câş-
tigând cu 3-0 în dauna Penicilinei (25:18 ,25:22 , 25:17).

Duminică, 20 octombrie, la sala Sporturilor I. K. Ghermanescu,
s-a disputat meciul dintre CSM Lugoj şi campioana ediţiei trecute
de campionat Ştiinţa Bacău, participantă în Champions League,
contând pentru etapa a III-a din Divizia A1.

Băcăuancele porneau ca mari favorite, dar echipa lugojeană s-a
mobilizat exemplar reuşind să câştige două seturi în faţa mult mai
titratei sale adversare, şi implicit un punct care va conta cu sigu-
ranţă la stabilirea clasamentului final.

A fost aşadar, CSM Lugoj – Ştiinţa Bacău 2-3 , (21:25, 25:10,

25:18, 7:25, 6:15).
În aceste trei partide antrenorul Paul Bogdan a utilizat în special

următoarele jucătoare: Tătaru, Canea, Pasca A., Trajamcevici, Ra-
donjici, Lungu, Lupescu, Matic I., pe parcursul partidelor evoluand
şi Pasca L., Matei, Busuioc, Sond.

Concluzionând, putem trece la plusuri punctul obţinut în partida
cu Ştiinţa Bacău, la minusuri înfrângerea în faţa Craiovei (adversar
direct în bătălia pentru play-off), victoria de la Iaşi fiind un rezultat
oarecum scontat.

În etapa a IV-a lugojencele se vor deplasa la Bucureşti, unde vor
întâlni nou promovata Rapid, urmând ca, în 2 noiembrie să evo-
luăm pe teren propriu împotriva fetelor  de la CSM Târgovişte.

Sperăm să obţinem în aceste două jocuri cât mai multe puncte
care să genereze curaj şi încredere în vederea abordării corespun-
zătoare a celei de-a doua părţi a turului.

Marius Maier

CSM Lugoj a disputat deja trei meciuri în
Campionatul Diviziei A1 de volei feminin

Sala Olimpia din Timişoara a găzduit în data
de 27 septembrie o gală internaţională de box în
cadrul căreia au evoluat şi doi pugilişti de la
CSM Lugoj. Cei doi sportivi pregătiţi de Ştefan
Gomoescu au participat la acest turneu alături de
8 boxeri de la diverse cluburi din oraşul de pe
Bega. La competiţie au mai luat parte 6 pugilişti
din oraşul german Freiburg precum şi compo-
nenţii echipei Box Club Pecica din judeţul Arad.

Tinerii boxeri lugojeni au avut adversari din
Freiburg. În cadrul categoriei 81 Kg Constantin

Boldea a avut o comportare deosebită reuşind să
căştige la puncte după un meci foarte disputat în
faţa lui Andreas Mazara din Freiburg. Celălalt
pugilist lugojean, Denis Berciu s-a comportat
bine, chiar dacă la final a fost declarat învins la
puncte, decizie 2-1, într-un meci disputat cu ger-
manul Rafael Kornmaier. Pentru Denis Berciu,
meciul a fost un bun prilej de pregătire înaintea
finalei Campionatului Naţional de Box, care se
va desfăşura la Bucureşti în perioada 21- 27 oc-
tombrie. Aurel Jurubiţă

Doi boxeri lugojeni la
o gală internaţională

În data de 19 octombrie, în municipiul Lugoj
s-a desfăşurat etapa a IX-a din Campionatul de
Automobilism Timiş 2013 şi etapa a VII-a din
Campionatul de Karting Timiş 2013, sub denu-
mirea “Grand Prix Lugoj-2013”. Concursul a
fost organizat de Comisia de Automobilism şi
Karting Timiş (C.A.K.), din cadrul A.C.R.
Timiş, cu sprijinul Primăriei Municipiului Lugoj,
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, Poliţiei
Municipiului Lugoj, Poliţiei Comunitare Lugoj,
precum şi a Unităţii de Jandarmi Lugoj. Parte-
neri media au fost: TEN TV, NOVA FM şi Opi-
nia Timişoarei. Concursul a fost de genul circuit

de viteză + îndemânare urban. Concursul s-a
desfăşurat pe un traseu aflat în piaţa Victoriei,
având o lungime de 1,2 km. 

Vremea foarte bună a permis desfăşurarea în
cele mai bune condiţii a concursului iar concu-
renţii au dat dovadă de măiestrie şi au oferit un
adevărat spectacol. Au participat peste 30 de
concurenţi la auto, din toată ţara, şi un număr de
10 concurenţi la karting. Automobilele de con-
curs au fost de la automobile de amatori, până la
automobile pregătite şi dotate special din măr-
cile: Subaru, Mitsubishi, Honda, Renault, etc. 

Aurel Jurubiţă

Grand Prix Lugoj – 2013,
automobilism şi karting

Sâmbătă, 5 octombrie, s-a desfăşurat la
Timişoara etapa a II-a a Cupei DKMT la
gimnastică masculin, cu participarea echi-
pelor: CSŞ Lugoj, CSŞ Timişoara, CSŞ
Reşiţa, CSM Reşiţa, Novi Sad, Subotica şi
CSM Lugoj. Gimnaştii lugojeni pregătiţi
de profesorii Aurel Munteanu şi Adrian
Meleancă au obţinut 26 medalii (8 de aur,
9 de argint şi 9 de bronz) prin:

Armando  Ciucu         4 argint / 2 bronz
Szabo  Rafael             6 aur / 1 argint 
Tomescu Octavian     2 bronz    
Marcu Norbert         1 aur / 3 argint / 1 bronz

Voichescu Patrik        1aur / 2 bronz
Ghişe David               1 argint / 2 bronz
Rezultatele sunt oarecum cele scontate şi

ne îndreptăţesc să sperăm că în gimnastica
masculină românească, Lugojul ramâne un
pol important. Marius Maier

Gimnastică  -  Cupa DKMT


