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Pe parcursul anului 2013, la toate cele cinci obiective de
investiţii aflate în desfăşurare, lucrările au continuat în ritm
normal şi s-au realizat progrese importante, astfel că în acest
an, există toate premisele ca din primăvară să fie, rând pe
rând finalizate. „Anul acesta vom da în folosinţă unele dintre
proiectele importante cu care m-am prezentat prin programul
meu în faţa lugojenilor. La fiecare dintre ele am întâmpinat
probleme în execuţie, dar nu am cedat şi am găsit împreună
cu specialiştii soluţiile optime. La cinematograf am depăşit
problemele cu chiriaşul din acel spaţiu şi iată va fi primul
obiectiv pe care îl finalizăm. La pod am rezolvat cu proiec-
tantul toate problemele tehnice şi odată cu venirea primăverii
se vor executa ultimele lucrări. E de prisos să amintesc aici
opoziţia unora care au amânat demararea proiectelor de rea-

bilitare a Ştrandului şi a Pieţei Agroalimentare. Am fost con-
secvent şi am promovat cu îndârjire aceste două proiecte, şi
în acest an, ele vor fi de asemenea finalizate. Toate acestea
împreună cu Bazinul acoperit vor îmbogăţi zestrea oraşului
şi îi vor creşte gradul de civilizaţie şi de atractivitate” a pre-
cizat primarul Francisc Boldea. Joi, 23 ianuarie, începând de
la ora 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului
Lugoj este programată o dezbatere publică având tema „Pro-
iectul de buget pe anul 2014”, fiind invitaţi să participe cetă-
ţenii municipiului, presa locală precum şi orice persoană
interesată. Bugetul Municipiului Lugoj pe anul 2014 atinge
suma de 103 milioane lei.

„Dorim ca prin bugetul din acest an să continuăm reabi-
litarea drumurilor, reabilitarea termică a blocurilor, să înce-

pem reabilitarea clădirilor din Centrul Istoric, a aleilor şi tro-
tuarelor, a parcurilor. De asemenea dorim să continuăm rea-
bilitarea cartierelor de locuinţe, în acest an fiind vorba de
cartierele Micro IV şi Micro V precum şi de finalizarea lucră-
rilor din cartierele Cotu-Mic şi Josif Constantin Drăgan. Aces-
tea, coroborate cu Piaţa şi noul teren sintetic de sport din
cartierul Micro 5, vor schimba radical faţa oraşului” a precizat
edilul şef. Aurel Jurubiţă

Toate cele 5 mari obiective de 
investiţii se vor finaliza în acest an
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În fiecare an, începând cu ziua
de 15 ianuarie – ziua naşterii ma-
relui nostru poet naţional (15 ia-
nuarie 1850 – 15 iunie 1889) şi
Ziua Culturii Române, Biblioteca
Municipală Lugoj organizează
Zilele “Mihai Eminescu” la
Lugoj. 

Şi în acest an, când se împli-
nesc 125 de ani de la trecerea în
eternitate a marelui poet Mihai
Eminescu, Biblioteca Municipală
Lugoj, în colaborare cu Colegiul
Naţional “Iulia Haşdeu” Lugoj,
Colegiul Tehnic “Valeriu Bra-
nişte” Lugoj şi Centrul pentru
Persoane Vârstnice “Sf. Nicolae”
Lugoj, a avut bucuria de a orga-
niza, în 15, 16 şi 17 ianuarie
2014, Zilele “Mihai Eminescu” la
Lugoj.

Programul Zilelor “Mihai Emi-
nescu” la Lugoj a fost structurat
şi s-a derulat astfel: miercuri, 15
ianuarie 2014, de la ora 12.00, la
Casa Româno-Franceză a Biblio-
tecii Municipale Lugoj au avut
loc momente eminesciene susţi-
nute de profesori şi de elevi ai
Colegiului Naţional “Iulia Haş-

deu” Lugoj şi ai Colegiului Teh-
nic “Valeriu Branişte” Lugoj;
apoi, de la ora 13.00, elevii aces-
tor şcoli au lansat trecătorilor din
Lugoj, în centrul oraşului, o invi-
taţie la lectură prin dăruirea unor
Semne de carte cu cele mai fru-
moase poezii semnate de Mihai
Eminescu; coordonatori: Simona
Avram, Henrieta Szabo, Camelia
Ivănescu, Corina Setulu, Radu
Dimitrie, Andreea Olariu.

Tot în cadrul Zilelor “Mihai
Eminescu” la Lugoj, joi, 16 ia-
nuarie 2014, de la ora 11.00, la
Centrul pentru Persoane Vâr-
stnice “Sf. Nicolae” Lugoj, Co-
rina Ignea (cantautor; voce şi
chitară), Dan Timaru (cantautor;
voce şi chitară), Nelu Căpraru
(chitară) Daniela Marcu (clape şi
percuţie) şi Andrei Puţinelu (so-
norizare), alături de persoane din
Centrul pentru Persoane Vâr-
stnice “Sf. Nicolae”, de elevi ai
Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”
şi ai Colegiului Tehnic “Valeriu
Branişte”, au oferit publicului
momente eminesciene de excep-
ţie – poezie şi muzică pe versurile

poetului Mihai Eminescu, şi nu
numai; a fost o zi cu adevărat spe-
cială, încărcată de bucurie, dă-
ruire, emoţie şi energie – un dar
de suflet pentru toţi cei prezenţi.
Organizatori: Biblioteca Munici-
pală Lugoj şi Colegiul Naţional
“Iulia Haşdeu” Lugoj; coordona-
tori: Simona Avram, Henrieta
Szabo, Camelia Ivănescu, Corina
Setulu, Adriana Hornyak.

Vineri, 17 ianuarie 2014, de la
ora 11.00, Biblioteca Municipală
Lugoj, în colaborare cu Colegiul
Naţional “Iulia Haşdeu” Lugoj, a
prezentat, tot în cadrul Zilelor
“Mihai Eminescu” la Lugoj, un
moment eminescian care a cu-
prins recitarea celor mai frumoase
poezii ale marelui poet de către
actori români; apoi, participanţii
au putut vedea Expoziţia de carte
Mihai Eminescu organizată, pe
toată această perioadă, la Secţia
pentru Copii şi Tineret a Biblio-
tecii Municipale Lugoj; coordo-
natori: Simona Avram, Henrieta
Szabo, Camelia Ivănescu, Geor-
geta Leho.

Adriana Weimer

Zilele „Mihai Eminescu” la Lugoj 
Căminul pentru persoane vârstnice funcţio-

nează în cadrul Complexului de servicii “Sf. Ni-
colae” din subordinea Direcţiei de Asistenţă
Socială Comunitară, ca unitate de asistenţă me-
dico-socială, în care se asigură celor internaţi în-
treţinere completă, potrivit reglementărilor legale
în vigoare, cu secţie pentru persoane semi-depen-
dente şi secţie pentru persoane dependente. În ca-
drul Căminului principalele activităţi vizează:
cazarea completă şi îngrijirea corporală pentru
asistaţi; hrana zilnică; supravegherea stării de să-
nătate asigurând asistenţa medicală necesară; ac-
tivităţi cultural – educative; asistenţa religioasă a
persoanelor asistate etc.

Principalele obiective ale căminului sunt:
a) să asigure persoanelor vârstnice îngrijite

maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte

identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei
vârstnice;

c) să permită menţinerea sau ameliorarea ca-
pacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor
vârstnice;

d) să stimuleze participarea persoanelor vâr-
stnice la viaţa socială;

e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile inte-
rumane, inclusiv cu familiile persoanelor vâr-
stnice;

f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medi-
cală necesară, potrivit reglementărilor privind
asigurările sociale de sănătate; 

g) să prevină şi să trateze consecinţele legate
de procesul de îmbătrânire.

În Căminul pentru persoane vârstnice se inter-
nează, la cerere, persoane vârstnice, care au ne-
voie de ocrotire, singuri sau cu familie, (soţ, soţie,
părinte, fiu) în limitele locurilor disponibile în ur-

mătoarea prioritate:
l persoane fără venituri, lipsite de familie şi

care nu au posibilităţi proprii de îngrijire; 
l pensionari şi beneficiari de ajutor social cu

posibilităţi de acoperire parţială, din venituri pro-
prii, a cheltuielilor ce se fac pentru întreţinerea
lor, dar au susţinători legali care îşi asumă în scris
obligaţia de a suporta diferenţa din contribuţia in-
tegrală de întreţinere;
l pensionari cu posibilitatea de plată integrală

a contribuţiei de întreţinere, lipsiţi de familie şi
care nu au posibilităţi proprii de îngrijire; 
l pensionari cu posibilităţi de plată şi cu fa-

milie, cărora nu li se poate acorda îngrijirea în fa-
milie; 
l cei care, deşi au posibilităţi de a fi îngrijiţi

în familie, doresc să se interneze, din diverse alte
motive şi au venituri suficiente ei şi susţinătorii
legali de a acoperi integral costul întreţinerii. 

Pentru persoanele vâstnice din municipiul
Lugoj, care deţin în proprietate imobilul de do-
miciliu, administraţia locală pune la dispoziţie în-
grijire la domiciliu prin personal specializat.

Serviciul de Asistenţă Socială Specializată va
întocmi actele necesare în vederea internării per-
soanelor vârstnice. Propunerile de internare se în-
aintează primarului de către o comisie constituită
prin Decizie a Directorului executiv al Direcţiei,
în urma analizării situaţiei socio-medicale a soli-
citanţilor. Internarea în Cămin, cu avizele prevă-
zute de lege, se aprobă prin Dispoziţie a
Primarului Municipiului Lugoj.

Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi
se pot adresa Serviciului de Asistenţă Socială
Specializată din cadrul DASC, Piaţa Victoriei, nr.
4, cam. 11. Maria Elena Stamurean

Servicii sociale în centrul rezidenţial
din cadrul Complexului „Sf. Nicolae”

În urma acordurilor încheiate cu Fondul Mo-
netar Internaţional şi cu celelalte instituţii par-
ticipante la susţinerea financiară a României,
precum şi în baza prevederilor documentelor
Uniunii Europene, au fost instituite măsuri de
protecţie socială acordate categoriilor sociale
vulnerabile. Conform OUG nr. 42/2013, nive-
lul lunar al venitului minim garantat pentru o
persoană singură a fost majorat, începând cu
1 ianuarie 2014, de la 0,271 ISR la 0,283 ISR.
Având în vedere că valoarea ISR, indicatorul
social de referinţă, este de 500 lei, acest lucru
înseamnă că venitul creşte de la 135,5 lei (va-
loare stabilită începând cu 1 iulie 2013) la
141,5 lei pentru o persoana singură. Procen-
tual vorbind, aceasta înseamnă o creştere
de 4,4%.

În acelaşi context, începând cu data de 1 ia-
nuarie 2014, nivelul venitului minim garantat
pentru familii este de:

a) 0,510 ISR pentru familiile formate 
din 2 persoane;

b) 0,714 ISR pentru familiile formate 
din 3 persoane;

c) 0,884 ISR pentru familiile formate 
din 4 persoane;

d) 1,054 ISR pentru familiile formate 

din 5 persoane;
e) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă per-

soană peste numărul de 5 persoane, care face
parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca
diferenţa între nivelurile prevăzute mai sus,
transformate în lei, şi venitul net lunar al fa-
miliei sau al persoanei singure. Dacă din cal-
culul în lei rezultă fracţiuni în bani, acestea se
rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarului.

Pentru beneficiarii de ajutor social ale căror
drepturi au fost stabilite în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare, ante-
rior datei de 1 ianuarie 2014, cuantumul aju-
torului social se recalculează de către agenţiile
judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, pe
baza ultimei dispoziţii a primarului înregis-
trată. Diferenţa rezultată în urma recalculării
se acordă în baza deciziei directorului executiv
al agenţiei teritoriale, care se comunică prima-
rilor şi beneficiarilor. În urma acestui demers,
primarii au obligaţia de a emite o nouă dispo-
ziţie de modificare a cuantumului pe care o co-
munică agenţiilor teritoriale în termenul
prevăzut de lege.

Maria Elena Stamurean

Modificări legislative privind
venitul minim garantat

Agendă socială bogată în
ultima lună a anului trecut
În perioada 1 decembrie 2013 - 1 ianuarie 2014,  Primăria Municipiului Lugoj a organizat şi

derulat 38 de acţiuni în domeniul social. „De la cumpărarea de jucării pentru grădiniţe, premierea
olimpicilor şi sportivilor precum şi organizarea Zilei Lugojului, a Revelionului în aer liber şi a
Revelionului Seniorilor, ca să dau doar câteva exemple, am desfăşurat cel mai bogat program
de activităţi de acest gen de pe tot parcursul anului care a trecut. Este şi normal, luna decembrie
fiind ca de obicei, cea mai încărcată din an. Mă bucur că toate aceste activităţi s-au încheiat cu
succes” a precizat Primarul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă
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Şi în acest an administraţia are în vedere continuarea programului de reabilitare a unor străzi
din municipiu. Până la această dată a avut loc deja licitaţia pentru execuţia lucrărilor de reabilitare
prin asfaltare a primului lot dintre cele 25 de străzi, care vor fi realizate pe parcursul acestui an.
„Firma câştigătoare a contractului de lucrări este Strabag. Acest prim lot din programul de as-
faltare din acest an cuprinde următoarele străzi: Oituz, fundătura Oituz, Horea, Cloşca, fundătura
Cloşca, Crişan, Brânduşelor şi C.D. Loga. Următorul lot cuprinde 3 străzi din satul Măguri, res-
pectiv străzile 1, 3 şi 5 din cartierul rezidenţial Tapia-Măguri şi strada veche din satul Măguri”
a declarat primarul Francisc Boldea.

Concomitent continuă şi programul de modernizare prin asfaltare sau dalare a trotuarelor din
municipiu. „Vom moderniza în acest an 14.000 mp de trotuare prin covor asfaltic pe 16 străzi şi
6.000 mp prin dalare, urmând de asemenea să finalizăm şi aleile din Parcul Prefecturii” a precizat
edilul şef. Aurel Jurubiţă

Continuă şi în 2014 
programul de reabilitare 
a străzilor şi trotuarelor

În ciuda previziunilor sumbre din toamnă ale
meteorologilor în legătură cu această iarnă, iată
că vremea a fost deosebit de blândă şi a permis
astfel constructorilor să continue lucrările la
noua Piaţă agroalimentară. 

Până în prezent a fost deja montată structura
metalică. A fost executat şi parapetul din zidărie
de cărămidă cu o înălţime de 1,5 m. De aseme-
nea au fost realizate chiar şi o parte din compar-
timentările interioare, tot din zidărie de
cărămidă.

În continuare urmează să se execute închide-
rile perimetrale cu panouri şi să se monteze aco-
perişul metalic.

In paralel s-a finalizat şi construcţia structurii
de rezistenţă a viitoarei centrale termice. În pe-
rioada următoare se vor executa finisajele.

Noua Piaţă agroalimentară este unul dintre
cele cinci obiective de investiţii care vor fi date
în folosinţă în cursul acestui an. Lucrările sunt
în concordanţă cu graficul de execuţie, astfel că
vor fi încheiate în toamna acestui an. Dacă avem
în vedere că până atunci va fi realizat şi noul pod
pietonal din apropiere, care va face legătura cu
cartierul Ştrand, se va realiza un mai vechi dezi-
derat al municipalităţii, respectiv accesul lugo-
jenilor la un comerţ civilizat cu produse agricole. 

Aurel Jurubiţă

Se lucrează din plin la
noua Piaţă agroalimentară

La finele anului financiar
2013, bugetul local a înregistrat
un excedent de 15 milioane lei.
„Excedentul bugetar al anului
trecut  de circa 15 milioane lei,
cea mai mare sumă de până
acum, ne permite să finalizăm
toate obiectivele de investiţii
aflate în lucru şi să deschidem
altele noi. În ceea ce priveşte
bugetul local acesta este deja
finalizat. Urmează să adăugăm
doar cotele defalcate din TVA
şi cota parte din impozitul pe
venit de la nivel naţional, ce re-

vine municipiului nostru” a de-
clarat primarul municipiului.

Referitor la cei 15 milioane
de lei reprezentând excedentul
bugetar de anul trecut, banii
vor fi utilizaţi pentru plata unor
lucrări la Cinematograful 3D,
Podul Pietonal, Ştrand, Bazinul
Acoperit, Piaţa Agroalimen-
tară, la refacerea drumurilor as-
faltate, la branşamentele de
apă, pentru legarea cartierelor
la noua reţea de apă potabilă a
oraşului, pentru alimentarea cu
energie electrică a Bazinului

Acoperit, a Ştrandului, a pieţei
şi pentru reabilitarea tronsonu-
lui I de clădiri din centrul Isto-
ric. De altfel licitaţia pentru
lucrările de reabilitare a acestui
prim tronson este prevăzută a
avea loc în data de 27 ianuarie.
Pentru luna mai este programat
să se desfăşoare un concurs na-
ţional de soluţii pentru al doilea
tronson de clădiri din centrul
istoric, respectiv cele situate pe
strada Avram Iancu până la
Podul de Fier.

Aurel Jurubiţă

Excedentul bugetar din anul 2013
va fi utilizat pentru investiţii

Cu prilejul ultimei conferinţe de presă, şeful execu-
tivului a prezentat situaţia actuală a câinilor fără stăpân
din municipiu. „În acest moment în adăpost sunt 271
de câini, 19 dintre aceştia fiind ridicaţi din oraş în ul-
timele zile. Eu consider că reuşim să ţinem sub control
situaţia câinilor fără stăpân de pe raza oraşului. Per-
sonal nu sunt adeptul rezolvării acestei probleme prin
eutanasiere, mai ales că, datorită eforturilor pe care
le facem, începând din anul 2008, reuşim să ţinem sub
control înmulţirea lor. Reuşim de asemenea să îi ţinem
în padoc fără eforturi foarte mari şi în acelaşi timp,
periodic, ridicăm din câinii care mai apar în cartierele
oraşului. Mai mult, colaborăm bine şi cu Asociaţia

„Free Amely” care preia pentru adopţie un număr de
câini.” a precizat primarul Francisc Boldea.

Aurel Jurubiţă

Primarul municipiului nu este adeptul 
eutanasierii câinilor fără stăpân

Continuă şi în 2014 
programul de reabilitare 
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Lucrările la noul cinematograf 3D avansează
pe zi ce trece, astfel că se vor finaliza în primă-
vara acestui an, obiectivul fiind primul din cele 5
proiecte importante pentru oraş care vor fi date
în folosinţă în cursul acestui an.

Până în prezent s-au finalizat toate instalaţiile,
s-au realizat racordurile electrice şi racordurile
pentru gaze şi de alimentare cu apă. S-au încheiat
de asemenea lucrările la partea de instalaţii de cli-
matizare din interior şi la instalaţiile termice.

În momentul de faţă se lucrează la finisarea pe-
reţilor pentru spaţiile tehnice şi anexe, respectiv
la pregătirea pereţilor sălilor de proiecţie în ve-
derea aplicării materialului de tratament acustic.

S-au terminat de asemenea şi noile gradene pen-
tru amplasarea fotoliilor. 

Mai rămâne de montat tratamentul acustic pe
pereţi şi sistemul de izolare fonică dintre săli. Va
urma apoi montarea aparaturii, definitivarea par-
doselii la holul de la intrare şi în săli, gresie la in-
trare, respectiv mochetă în săli. La final vor fi
montate corpurile de iluminat. 

Cinematograful va fi administrat de Casa de
Cultură a Municipiului şi va oferi lugojenilor po-
sibilitatea de a urmări în localitate ultimele apa-
riţii cinematografice, fără a mai fi nevoiţi să se
deplaseze la Timişoara.

Aurel Jurubiţă

Cinematograful 3D-Primul obiectiv
care se va finaliza în acest an
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Ágost Kanitz, botanist, s-
a născut la Lugoj pe 25 apri-
lie 1843. Studiile gimnaziale
le-a urmat la Timişoara şi
Nagykőrös. Începând cu
anul 1861 pleacă la Viena
unde urmează studiile uni-
versitare. Aici, marea majo-
ritate  a timpului o foloseşte
pentru studierea botanicii,
îmbogăţindu-şi substanţial
cunoştinţele din acest dome-
niu. Distinsul lugojean
ajunge profesor la Universi-
tatea Regală Maghiară
Franz Joseph din Cluj în
1872, unde a organizat cate-
dra de Ştiinţele Naturii, dar şi
Grădina Botanică clujeană,
ocupându-se de îmbogăţirea
şi sistematizarea colecţiei de
plante a Universităţii. Acade-
mia de Ştiinţe Maghiară, în
1880, l-a ales membru co-
respondent, datorită activită-
ţii sale ştiinţifice şi literare
desfăşurate, cu preponde-
renţă, în domeniul cercetării
istoriografiei şi floristicii.
Realizează lucrări impor-

tante în domeniul istoriogra-
fiei ca Geschichte der Bota-
nik in Ungarn (Istoria
botanicii în Ungaria, Hanno-
ver, 1863), Versuch einer
Geschichte der ungarischen
Botanik (Încercare de istorie
a botanicii maghiare, Halle
1865).

Acelaşi neobosit cercetă-
tor, Á. Kanitz, a redactat şi
editat prima revistă de bota-
nică în limba maghiară, între
anii 1877-1892, care poartă
denumirea de Magyar
Növénytani Lapokat (Revista
de botanică maghiară).

Personalitatea sa se ma-
nifestă, cu intensitate, în trei
direcţii importante: cercetări
ştiinţifice în domeniul istorio-
grafiei, floristică şi activita-
tea didactică.

Istoriografia a fost primul
domeniu pe care l-a abordat
încă din tinereţe, cu intenţia
de a demonstra austriecilor
că rezultatele obţinute în
cercetarea florei maghiare
se datorează în mare mă-

sură, muncii asidue făcute
şi de către botaniştii ma-
ghiari de-a lungul timpului.

În domeniul floristicii Á.
Kanitz studiază în mod de-
osebit flora din jurul Unga-
riei şi, în paralel, se ocupă şi
de cea exotică, realizând, în
final, un apreciat studiu
comparativ. Între anii 1879-
1891, realizează cataloga-
rea florei României şi a
Dobrogei, lucrare editată cu
titlul Plantae Romaniae
(Plantele României). Dată
fiind importanţa acestor cer-
cetări Academia Română
l-a ales membru corespon-
dent iar regele Carol I l-a
decorat cu Ordinul ”Co-
roana României” în grad de
cavaler. 

În ceea ce priveşte acti-
vitatea sa didactică, după
încheierea perioadei de stu-
dii în străinătate, în 1869 Á.
Kanitz se întoarce în Unga-
ria, la Magyaróvár, unde se
angajează ca profesor la
Academia Economică din

localitate. În această institu-
ţie de învăţământ superior a
predat disciplina ştiinţelor
naturii. Academicianul
József Eötvös, în 1870, îl tri-
mite într-o vastă expediţie
de cercetare. Cu acest pri-
lej, Kanitz cutreieră aproape
întreaga Europă, petre-
cându-şi mai mult timp în
Germania, la Bonn. Aici a
lucrat sub îndrumarea lui
Johannes Ludwig Emil Ro-
bert von Hanstein, dedi-
cându-se studierii fiziologiei,
biologiei şi chirurgiei plante-
lor. Peste doi ani (1872),
este numit profesor de bota-
nică la Universitatea Regală
Maghiară Franz Joseph din
Cluj. Aici debutează printr-o
substanţială activitate orga-
nizatorică înfiinţând faculta-
tea şi catedra botanică, apoi
Grădina Botanică, respec-
tând cu stricteţe toate princi-
piile naturale ale sistemului.

Animat de o profundă în-
sufleţire pentru botanică, A.
Kanitz şi-a donat biblioteca

personală, aproximativ 4000
de volume, Catedrei de bo-
tanică a Universităţii clujene,
cu scopul de a sprijini culti-
varea intensivă a ştiinţelor
naturii în rândul studenţilor.

Datorită prodigioasei sale
activităţi, academicianul lu-
gojean a fost ales, de mai
multe ori, decan al Catedrei
de matematică - Ştiinţele
naturii, iar în 1887 este
numit secretar al Universi-
tăţii clujene. Pentru compe-
tenţa sa ştiinţifică, în
nenumărate rânduri a fost
solicitat să facă parte din

jurii internaţionale şi să par-
ticipe la nenumărate con-
grese ştiinţifice. Astfel, în
1874 este secretarul juriului
Expoziţiei Internaţionale de
Grădinărit din Florenţa iar în
1884 ia parte la Expoziţia
de la Sankt Petersburg
unde face parte de aseme-
nea din juriu. Se stinge din
viaţă la Cluj pe 12 iulie
1896. Bibliografie: Gheor-
ghe Luchescu, Un academi-
cian lugojean: Ágost Kanitz,
în Coloana Infinitului, nr.65,
Timişoara, 2008

Răzvan Pinca

Personalităţi lugojene
Botanistul Ágost Kanitz,
un academician lugojean uitat

Expoziţia permanentă de etnografie, situată la par-
terul Muzeului de Istorie, Etnografie şi Artă Plastică
Lugoj, se vrea a fi o pledoarie în favoarea ilustrării spi-
ritualităţii tradiţionale bănăţene din subzona etnogra-
fică Lugoj – Făget - Buziaş, de la sfârşit de secol XIX
şi început de secol XX. 

Fără o miză antropologică, în sensul pozitivist al
conceptului, şi pornind de la premiza că, un muzeu nu
trebuie privit asemenea unui insectar, ci ca un exerci-
ţiu de conturare a unor identităţi, am decis structurarea
circuitului pe module expoziţionale. Am mizat pe
ideea ilustrării ethosului civilizaţiei bănăţene, pe care,
în contemporaneitatea începutului de secol XXI, nu îl
mai percepem decât prin expunerea unor obiecte me-
nite a restitui unicitatea, frumuseţea şi manualitatea
de odinioară.  Nu ne-am dorit să fim foarte didactici
în prezentare, şi de aceea nu am aşezat clasicele eti-
chete sub toate exponatele, care să le integreze, strict,
în timp şi spaţiu. Cei interesaţi au acces la un spaţiu
documentar, unde vor găsi, în traiste ţărăneşti, trimi-
teri şi informaţii  vis-a-vis de întregul patrimoniu mu-
zeal expus.

Pentru că un muzeu trebuie să confere vizitatorilor
sentimentul bucuriei descoperirii, primul modul ex-
poziţional ilustrează un obicei spectaculos prin ritua-
luri şi oraţii - cel al nunţii – o bucurie la care participă
întreaga comunitate. Ritualul de nuntă din Banatul tra-
diţional era întotdeauna însoţit de un instrumentar
simbolic de elemente (grâu, busuioc, apă neîncepută).
Simbol al masculinităţii în semantica populară, stea-
gul miresei era nelipsit din alaiul nunţii, la fel ca şi
colacul de nuntă, aşezat într-o traistă şi purtat de un
nuntaş în spatele miresei, ca semn al fecundităţii – un
tot unitar al unui act magic, de performarea căruia, de-
pinde prosperitatea viitorului cuplu. Alaiul de nuntă
etalat în expoziţia noastră, este însoţit de un car de
lemn, vechi de acum un secol, ce purta zestrea mire-
sei, pe toate uliţele satului, de la răsărit spre apus, într-
un gest de bun augur. Din punct de vedere etnologic,
momentul căsătoriei echivalează cu un rit de integrare
în colectivitate, un rit de trecere de la o etapă a vieţii
la alta. 

La nunţile bănăţenilor de odinioară, trecerea de la
un statut social la altul este marcată pin ritualul numit

dialectal învălitul miresei care, în urmă cu un secol şi
jumătate, presupunea ca în noaptea nunţii, voalul mi-
resei (numit popular savon), să fie înlocuit cu conciul
ţesut cu fire metalice de aur şi argint. Conciul, alături
de opregul cu ciucuri reprezintă două piese de port
identitare ale zonei etnografice bănăţene.

De altfel, reconstituirea nunţii tradiţionale bănăţene
a reprezentat pentru noi pretextul de a etala costumul
popular de sărbătoare al  subzonelor Lugoj – Făget –
Buziaş, ca o ilustrare a făloşeniei specific bănăţene,
în sensul bun al cuvântului. Cusute cu arămiz poli-
crom, pe pânză ţesută în casă sau brodate în tehnica
goblenului, cu fir metalic de aur şi argint, toate obiec-
tele vestimentare expuse ţin de manualitatea specifică
industriei casnice textile, ilustrând frumuseţea şi mai
ales unicitatea creaţiei, într-o lume contemporană do-
minată de produsele sintetice, în serie.

Aşadar, vizitând expoziţia permanentă a Muzeului
lugojean, aveţi şansa să descoperiţi că tradiţiile se
leagă de identitate, de o căutare a unei identităţi, pe
care nu o poţi simţi, decât raportându-te la trecut. 

Daciana Vuia

Tematica expoziţiei permanente 
de etnografie a muzeului lugojean

Printre numeroasele lansări
de carte desfăşurate la Lugoj în
anul 2013 – an rodnic din punct
de vedere literar şi cultural –
alături de dubla lansare de carte
a scriitorilor timişoreni Adriana
Babeţi (cu romanul “Amazoa-
nele”) şi Mircea Mihăieş (cu
volumul “Ce rămâne. William
Faulkner şi misterele ţinutului
Yoknapatawpha”), organizată
joi, 5 decembrie 2013, de la ora
18.00, de Biblioteca Munici-
pală Lugoj şi English Pub
Lugoj, se numără şi lansarea

volumului de sonete “Iubirea
nu bate la uşă” semnat de poe-
tul şi jurnalistul Nicolae Silade,
care s-a desfăşurat tot joi, 5 de-
cembrie 2013, de la ora 17.00,
la Grand Corso, lansare de
carte organizată de revista “Ac-
tualitatea literară” şi Cenaclul
“Anotimpuri” din Lugoj.

Volumul de sonete “Iubirea
nu bate la uşă”, semnat de Ni-
colae Silade, a apărut la Editura
Brumar din Timişoara şi cu-
prinde prima parte a sonetelor
de dragoste ale autorului – din

ciclurile: “iubire 100%”, “iu-
bire de la a la z” şi “preaiubirea
şi alte scrisori de dragoste”. 

Volumul “Iubirea nu bate la
uşă” a fost prezentat de jurna-
listul, editorul şi poetul timişo-
rean Ilie Chelariu (redactor-şef
al revistei “Orient Latin” din
Timişoara) şi de criticul lite-
rar Ela Iakab. Întâlnirea a fost
moderată de poetul Ion Oprişor.

În cadrul acestei lansări de
carte au fost prezentate şi câ-
teva momente muzicale şi poe-
tice, astfel: Răzvan Marinescu
a interpretat două colinde, apoi
actriţele Irina Rusu şi Andreea
Gligor şi jurnalistul Ion Moldo-
van au citit din creaţia autoru-
lui.

La lansarea cărţii “Iubirea nu
bate la uşă” a scriitorului Nico-
lae Silade a participat, alături
de familie, colegi, prieteni,
scriitori şi jurnalişti, şi ing.
prof. Francisc Boldea – prima-
rul municipiului Lugoj, această
carte bucurându-se de sprijinul
Consiliului Local Lugoj, al
Consiliului Judeţean Timiş şi al
sponsorilor Ioan Ambruş, Flo-
rin Măran, Sorin Stragea, Ioan
Balaci, Mircea Ghera, Stephan
Rambacher, Claudiu George,
Marius Baboniu, Ştefan Bli-
daru şi Mariana Rusu. 

Adriana Weimer

Nicolae Silade şi-a lansat volumul
de sonete „Iubirea nu bate la uşă”
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Ioan Ienea s-a născut în 24 fe-
bruarie 1879 la Lugoj, unde a
urmat cursurile primare şi gim-
naziale. La Gimnaziul de Stat
lugojean (a beneficiat de un sti-
pendiu acordat din Fondul „Ru-
dolfian” al Episcopiei

Greco-Catolice) i-a avut ca das-
căli pe Ştefan Valker şi Wilhelm
Schwach (muzică), Iuliu Raţiu
şi Ioan Ţiucu (religie), precum
şi Iosif Tempea, la limba ro-
mână. După obţinerea licenţei în
teologie şi a calificării în învă-

ţământ la Institutul Teologic din
Blaj (1904), I. Ienea îşi va de-
săvârşi, anul următor, formaţia
teologică la institutul de profil
din Budapesta.

La 1 septembrie 1904 a pre-
luat conducerea Societăţii Co-
rale „Lira”, în care activase încă
din clasele primare (succe-
dându-i lui Iosif Miclău), fiind
numit, apoi, director provizoriu
la Şcoala Primară Confesională
de Băieţi din Lugoj. A avut o
prezenţă activă în cadrul Reu-
niunii Învăţătorilor Români
Uniţi din Ţinutul Lugojului, ca
notar, vicepreşedinte şi delegat
la examenele de sfârşit de an
şcolar. 

Hirotonit şi confirmat ca
preot în Protopopiatul Lugoju-
lui, în 1906 a vizitat Expoziţia
Generală Jubiliară de la Bucu-
reşti, închinată sărbătoririi a 40
de ani de domnie a regelui Carol
I, împreună cu un mare grup de
intelectuali uniţi bănăţeni, con-
dus de canonicul Ioan Boroş. În
decretul de hirotonire, semnat
de episcopul Vasile Hossu, erau
subliniate calităţile şi meritele
lui Ioan Ienea: „Dilecţia Sa Ioan
Ienea, teolog absolut şi docent
calificat, conştiu de chemarea
sa, a dovedit spiritul recerut ca-
rierei preoţeşti, şi ca învăţător

ordinar la Şcoala de Băieţi
Greco-Catolică din Lugoj şi-a
împlinit datorinţele cu scumpă-
tate, şi pre podoaba cultului
divin în biserica noastră cate-
drală cu zăl şi abnegaţiune a
condus şi conduce corul biseri-
cesc”.

Cu prilejul celui de-al doilea
pelerinaj întreprins la Roma de
reprezentanţi ai bisericii greco-
catolice lugojene (dedicat jubi-
leului de cincizeci de ani de
preoţie a Sanctităţii Sale Papa
Pius al X-lea), desfăşurat în mai
1908, Ioan Ienea a dirijat Litur-
ghia lui Gavriil Musicescu, în
interpretarea Corului Colegiului
„De Propaganda Fide” (unde
urmau cursurile mai mulţi semi-
narişti români), sub cupola Ba-
zilicii „San Pietro”, prima
liturghie românească ce a răsu-
nat în incinta măreţului locaş, în
prezenţa Sfântului Părinte.

A participat, ca delegat al pla-
sei Orăştie (unde fusese numit
protopop), la Adunarea de la
Alba Iulia din 1 Decembrie
1918, iar între anii 1928 şi 1932
a reprezentat, ca senator, judeţul
Hunedoara în Parlamentul Ro-
mâniei, din partea Partidului
Naţional-Ţărănesc. A trecut la
cele veşnice în 3 august 1954.

Constantin-T. Stan 

Muzicieni lugojeni parlamentari
Preotul şi dirijorul Ioan Ienea (1879-1954)

Municipalitatea
atrage noi 

investiţii în oraş
Municipalitatea face eforturi şi în direcţia atragerii de noi in-

vestiţii în oraş şi implicit a creării de noi locuri de muncă. Ast-
fel, noul centru social care va fi realizat de către fundaţia
Bashford în Dealul Viilor, va însemna înfiinţarea a circa 300
de noi locuri de muncă. Investiţia a fost deja demarată, lu-
crându-se deja la realizarea căilor de acces iar administraţia lo-
cală urmează să asigure aducerea reţelei de energie electrică în
apropierea obiectivului. De asemenea, în urma discuţiilor cu
un alt investitor important, pe terenul situat pe strada Timişoarei
în apropiere de centura ocolitoare, se va realiza un Centru Lo-
gistic important care va crea circa 200 de noi locuri de muncă.
Poziţia foarte bună a acestui obiectiv permite ca trailerele să
nu treacă prin oraş. Tot în această direcţie, în data de 13 ianua-
rie, au avut loc la primărie discuţii cu o importantă firmă de
consultanţă, în vederea demarării construcţiei unui parc indus-
trial, situat tot pe strada Timişoarei pe terenul aflat în proprie-
tatea municipalităţii. „Am profitat întotdeauna, cu prilejul
fiecărei întâlniri cu potenţiali investitori, de posibilitatea pre-
zentării ofertei Lugojului. Am amintit de suma mică de conce-
siune, de facilităţile pe care le putem oferi investitorilor, de
avantajele pe care le oferă un teren situat aproape de sensul gi-
ratoriu de la centura ocolitoare a oraşului şi implicit aproape
de autostradă. Vom face toate eforturile pentru a încerca să dez-
voltăm zona de pe strada Timişoarei pe care o considerăm
având un mare potenţial” a precizat primarul Francisc Boldea. 

Aurel Jurubiţă

Impulsionarea 
activităţii 

de accesare 
a unor finanţări
nerambursabile

În perspectiva noilor oportunităţi ce vor apărea din acest an
privind accesarea fondurilor europene, municipalitatea doreşte
să colaboreze cu o firmă de consultanţă specializată pe întoc-
mirea de documentaţii şi managementul acestor fonduri, care
să aibă o experienţă importantă în domeniu. Această decizie a
fost luată în urma unei analize a activităţii în acest domeniu cu
personalul specializat şi ţine cont şi de experienţa similară a
altor municipalităţi. Concurenţa  pentru obţinerea de finanţări
nerambursabile este din ce în ce mai mare şi presupune întoc-
mirea de documentaţii tot mai complexe şi riguroase. Având în
vedere complexitatea proiectelor de finanţare pe fonduri struc-
turale, o astfel de colaborare creşte şansele de obţinere a unor
fonduri europene pentru municipiul Lugoj. Liviu Savescu

ANUNŢ
Primăria Municipiului Lugoj scoate la licitaţie

în data de 20.02.2014 în vederea închirierii ur-
mătoarele:

l 18 locaţii în Complexul Comercial Bazar,
în suprafaţă de 15 mp, pentru desfăşurarea acti-
vităţii de comerţ sau prestări servicii;

l 3 locaţii  în Complexul Comercial Bazar,
în suprafaţă de 7,5 mp, pentru desfăşurarea acti-
vităţii de comerţ sau prestări servicii.

Dosarele pentru înscriere la licitaţie
se primesc până la data 
de 19.02.2014. ora 14.00.

Relaţii suplimentare şi caietul de
sarcini se pot obţine la Primăria
Municipiului Lugoj, camera 112.

Tinerii şi vârstnicii implicaţi 
într-un proiect cu fonduri 

europene gestionat de Primăria Lugoj
Anul acesta Primăria Municipiului Lugoj implementează un

nou proiect cu finanţare europeană dedicat tinerilor şi vârstni-
cilor din oraşul nostru. Proiectul se numeşte From Active Citi-
zenship to EuroCitizenship - De la Cetăţenie activă la
EuroCetăţenie şi este finanţat de Comisia Europeană prin Pro-
gramul Europa pentru cetăţeni.

Oraşul nostru este partener în acest proiect cu alte 6 oraşe:
Krynica – Polonia, Přerov – Cehia, Bad Sooden – Allendorf –
Germania, Amatas – Letonia, Montemarciano – Italia şi Mari-
bor – Slovenia.

Scopul proiectului este acela de a încuraja cetăţenii oraşelor
implicate în proiect să ajute la crearea unei Europe mai interac-
tive, a promova cetăţenia UE prin schimburi de experienţă şi
diversitate culturală iar obiectivul specific este acela de a ajuta
la găsirea de parteneri şi de a crea reţele de parteneri între par-
tenerii de proiect actuali sau viitori. 

Grupul ţintă este format din experţi, organizaţii non-profit şi
organizaţii locale care lucrează  cu tinerii şi vârstnicii, admi-
nistraţii locale dar şi comunitatea în totalitate. Tot din acest grup
fac parte  210 persoane ce vor învăţa despre politicile UE cu
privire la ei înşişi şi cum să se implice în dezbateri privind
aceste politici.  

În cadrul proiectului se va concepe un website, DVD-uri şi
broşuri despre partenerii de proiect care vor promova politicile
UE cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale tinerilor şi
seniorilor.  

Partenerii de proiect au realizat deja un sondaj de opinie cu
100 de persoane privind cetăţenia europeană iar 5-8 persoane
(tineri şi vârstnici) de la fiecare municipalitate vor participa le
seminarii şi conferinţe tot pe această temă. Partenerii de proiect
vor organiza de asemenea evenimente publice în oraşele lor de
Ziua Europei în 9 mai. Liviu Savescu
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A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează concurs

de recrutare în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de spe-
cialitate al Primarului, Direcţia Economică, Serviciul Impozite şi Taxe, Compartiment Constatare,
Impunere, Urmărire, Executare Silită Persoane Fizice, după cum urmează:

INSPECTOR, grad profesional ASISTENT
– 1 post vacant pe durată  nedeterminată;

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 Sta-
tutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe tehnice sau ştiinţe juridice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

INSPECTOR, grad profesional PRINCIPAL
– 1 post temporar vacant pe durată  determinată;

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 Sta-
tutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată

absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice;
l vechime minimă în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcţiei publice: 5 ani;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 03.03.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în data

de 06.03.2014,ora 1400, la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj 

- Compartiment Resurse Umane până la data de 19.02.2014.
Relaţii suplimentare la Compartimentul Relaţii cu Publicul, camera 7, 

tel. 0256/352240, interior 210.

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Caietului de sarcini şi  Devizul general privind cheltuie-

lile necesare realizării lucrărilor suplimentare ale proiectului tehnic 
“Reabilitare Piaţă Agroalimentară George Coşbuc ”

- execuţie - lucrări suplimentare
Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T  E : 
Art.1. –  Se aprobă Caietul de sarcini şi Devizul general privind cheltuielile

necesare realizării lucrărilor suplimentare ale proiectului tehnic “Reabilitare Piaţă
Agroalimentară George Coşbuc” – execuţie – lucrări suplimentare, conform Pro-
iectului, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-
recţiei tehnice şi Direcţiei economice. Nr. 197 din 19.12.2013

HOTĂRÂREA
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91 din

13.06.2013 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 : 
I. – Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 13.06.2013 pri-

vind acordarea de facilităţi la transportul public local pentru anumite categorii de
persoane prin introducerea unui nou articol, art. 3, care va avea următorul conţinut:

“Art.3. – Nivelul redevenţei încasate de S.C. Meridian 22 S.A. din contra-
valoarea încasărilor rezultate în urma activităţii de transport este de 1%.”

II. –  Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliului
de Administraţie al S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj. Nr. 193 din 19.12.2013

A N U N Ţ
Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victoriei, nr. 4, organizează la se-

diul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată ne-
determinată a două posturi vacante din cadrul Serviciului Public Sere şi Zone Verzi, din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj, după cum urmează:

MUNCITOR NECALIFICAT, treapta I – 2 posturi

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

mentul privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare 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 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 incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l vechimea minimă în muncă: 3 ani;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba practică se va desfăşura în data de   06.03.2014, ora 1000, iar interviul se

va susţine în data de 12.03.2014, ora 1000 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  05.02.2014. 

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 la se-

diul autorităţii publice concurs pentru ocuparea cu contract individual de muncă pe durată ne-
determinată a postului vacant din cadrul Serviciului Public Sere şi Zone Verzi, din subordinea
Consiliului Local al Municipiului Lugoj, după cum urmează:

MUNCITOR CALIFICAT – TÂMPLAR, treapta I
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a) condiţii generale de participare la concurs, conform art. 3 din „Regulamentul pri-
vind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzător funcţiilor contractuale şi a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului con-
tractual 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 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 incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

b) condiţii specifice de participare la concurs:
l absolvent al unei şcoli profesionale - tâmplar sau curs calificare ca tâmplar;
l vechimea minimă în specialitatea studiilor: 9 ani;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba practică se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine

în data de  12.03.2014, ora 1000 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  05.02.2014. 
Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/352240, interior 210.
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Cetăţenii români
pot obţine, pen-
tru motive te-

meinice, schimbarea pe
cale administrativă a
numelui de familie şi a
prenumelui sau numai a
unuia dintre acestea.

Sunt considerate ca întemeiate
cererile de schimbare a numelui
în următoarele cazuri:

a) când numele este format din
expresii indecente, ridicole ori
transformat prin traducere sau în alt
mod;

b) când persoana în cauză a fo-
losit, în exercitarea profesiei, nu-
mele pe care doreşte sa îl obţină,
făcând dovada cu privire la aceasta,
precum şi asupra faptului că este
cunoscută în societate sub acest
nume;

c) când, din neatenţia ofiţerilor
de stare civilă ori ca urmare a ne-
cunoaşterii reglementărilor legale
în materie, au fost efectuate men-
ţiuni greşite în registrele de stare
civilă ori au fost eliberate certifi-
cate de stare civilă cu nume ero-
nate, în baza cărora au fost
eliberate alte acte;

d) când persoana în cauză are
nume de familie sau prenume for-
mat din mai multe cuvinte, de re-
gulă reunite, şi doreşte schimbarea
acestuia;

e) când persoana în cauză poartă
un nume de familie de provenienţă

străină şi solicită să poarte un nume
românesc;

f) când persoana şi-a schimbat
numele de origine străină într-un
nume românesc, pe cale adminis-
trativă, şi doreşte să revină la nu-
mele dobândit la naştere;

g) când părinţii şi-au schimbat
numele pe cale administrativă, iar
copiii solicită să poarte un nume de
familie comun cu al părinţilor lor;

h) când persoana în cauză soli-
cită să poarte un nume de familie
comun cu al celorlalţi membri ai
familiei, nume care a fost dobândit
ca urmare a adopţiei, a menţinerii
numelui la căsătorie, a stabilirii fi-
liaţiei ori a unor schimbări de nume
aprobate anterior pe cale adminis-
trativă;

i) când soţii au convenit cu oca-
zia încheierii căsătoriei să poarte
numele de familie reunite şi ambii
solicită schimbarea acestuia pe cale
administrativă, optând pentru nu-
mele de familie dobândit la naştere
de către unul dintre ei ori să revină
fiecare la numele avut anterior că-
sătoriei;

j) când persoana în cauză face
dovada că a fost recunoscută de
către părinte ulterior înregistrării
naşterii, însă, întrucât nu a sesizat
instanţa pentru încuviinţarea purtă-
rii numelui de familie al acestuia în
timpul vieţii, nu există altă posibi-
litate de dobândire a numelui părin-
telui decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este
specific sexului opus;

l) când persoanei i s-a încuviin-

ţat schimbarea sexului prin hotă-
râre judecătorească rămasă defini-
tivă şi irevocabilă şi solicită să
poarte un prenume corespunzător,
prezentând un act medico-legal din
care să rezulte sexul acesteia;

m) alte asemenea cazuri temei-
nic justificate.

Sunt de asemenea considerate
justificate şi cererile de schim-
bare a numelui în următoarele
cazuri:

a) când persoana în cauză a
adoptat minori şi doreşte ca aceştia
să poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin
moartea sau prin declararea judecă-
torească a morţii unuia dintre soţi,
iar soţul supravieţuitor solicită să
revină la numele de familie purtat
anterior căsătoriei ori la numele de
familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un
fost soţ revine la numele de familie
purtat anterior şi care provine dintr-
o alta căsătorie, de asemenea des-
făcută prin divorţ, şi doreşte să
poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsăto-
riei prin moartea sau prin declara-
rea judecătorească a morţii unuia
dintre soţi celalalt soţ se recăsăto-
reşte şi, ca urmare a desfacerii
acestei căsătorii, acesta doreşte să
poarte numele de familie dobândit
la naştere;

e) când fostul soţ doreşte să
poarte numele de familie pe care
l-a avut în căsătorie, pentru a avea
un nume comun cu copiii încredin-
ţaţi spre creştere şi educare, cu con-

simţământul fostului soţ, dat în
forma autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar
copiii încredinţaţi spre creştere şi
educare unuia dintre părinţi, care a
revenit la numele de familie avut
anterior căsătoriei, solicită să
poarte numele de familie al aces-
tuia;

g) când s-a desfăcut adopţia unei
persoane căsătorite care are copii
minori şi în urma desfacerii adop-
ţiei persoana în cauza revine la nu-
mele de familie avut înainte de
adopţie;

h) când unul dintre soţi, la înche-
ierea căsătoriei, a luat numele de
familie al celuilalt soţ, nume pe
care acesta l-a dobândit prin adop-
ţie, iar ulterior încheierii căsătoriei
are loc desfacerea adopţiei.

Persoana care solicită schimba-
rea numelui pe cale administrativă
depune o cerere la serviciul public
comunitar de evidenţă a persoane-
lor, denumit în continuare serviciu
public, aflat în subordinea consiliu-
lui local al comunei, oraşului, mu-
nicipiului sau al sectorului
municipiului Bucureşti, în a cărui
rază teritorială îşi are domiciliul.
Cererea se depune personal sau
prin împuternicit cu procură spe-
cială sau împuternicire avocaţială.

Cererea de schimbare a numelui
trebuie să fie motivată prin unul
dintre cazurile prevăzute mai sus şi
să fie însoţită de următoarele acte:

a) copii legalizate de pe certifi-
catele de stare civilă ale persoanei
care solicită schimbarea numelui;

b) un exemplar al Monitorului
Oficial al României, Partea a III-a,
în care a fost publicat, potrivit art.
10, extrasul din cererea de schim-
bare a numelui, exemplar de la pu-
blicarea căruia să nu fi trecut mai
mult de un an;

d) cazierul judiciar şi cazierul
fiscal al solicitantului;

c) consimţământul, dat în formă
autentică, al celuilalt soţ, în cazul
schimbării numelui de familie
comun purtat în timpul căsătoriei;

d) copie de pe decizia de apro-
bare a autorităţii tutelare, când este
cazul;

e) orice alte acte pe care solici-
tantul le consideră necesare pentru
motivarea cererii sale.

Pentru minor, cererea de schim-
bare a numelui se face, după caz,
de părinţi sau, cu încuviinţarea au-
torităţii tutelare, de tutore. Dacă pă-
rinţii nu se înţeleg cu privire la
schimbarea numelui copilului, va
hotărî autoritatea tutelara.

Când cererea de schimbare a nu-
melui minorului este făcută de
către unul dintre părinţi, este nece-
sar acordul celuilalt părinte, dat în
formă autentică. Acordul nu este
necesar în cazul în care celalalt pă-
rinte este pus sub interdicţie ori
este declarat judecatoreşte dispărut
sau decăzut din drepturile părin-
teşti.

În cazul în care minorul a împli-
nit vârsta de 14 ani, cererea va fi
semnată şi de acesta.

Monica Otilia David

Schimbarea numelui pe cale
administrativă

În vederea realizării unei evidenţe corecte a populaţiei, vă
facem cunoscut că, potrivit prevederilor O.U.G. 97/2005, în
termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul
are obligaţia să solicite eliberarea actului de identitate şi per-
soana fizică are obligaţia ca, înainte de expirarea termenului
de valabilitate a actului de identitate cu cel puţin 15 zile, să
solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Invităm toate persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani
şi nu deţin acte de identitate, precum şi pe cele ale căror acte
de identitate au termenul de valabilitate expirat sau, din di-
verse motive, nu mai deţin acte de identitate (ex.: pierdere,
furt), să se prezinte la sediul Compartimentului Evidenţa
Persoanelor din Lugoj, Piaţa J.C. Drăgan, nr. 5 (sediul Poli-
ţiei Municipiului Lugoj - parter), pentru a solicita eliberarea
cărţilor de identitate.

Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii
de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi pre-
lungit cu cel mult 15 zile.

Program de relaţii cu publicul:
- Preluare acte pentru cărţi de identitate:
Luni, marţi şi joi 08:30 – 12:00
Miercuri 12:00 – 17:00

- Eliberare acte:

Luni, marţi şi joi 14:00 – 16:30
Vineri 10:00 – 14:00

PROGRAM CASIERIE PRIMĂRIE:

Luni, marţi şi joi 08:00 – 15:00
Miercuri 08:00 – 15:00 şi 15:30 – 17:00
Vineri 08:00 – 14:00

Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate
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Echipa fanion a fotbalului lugojean,
Vulturii 2009, s-a reunit la 20 ianuarie
în vederea pregătirii partidelor ramase
din retur cât şi a celor din play off/play
out, care vor stabilii ierarhia la finalul
acestei ediţii de campionat.

Se efectuează antrenamente pe plan
local ce cuprind o perioadă de readap-
tare cu efortul, o alta în regim de can-
tonament timp de 7-8 zile, apoi
urmând a se pune accent pe relaţii de
joc şi omogenizare, în acest sens fiind
stabilite deja o serie de partide amicale
cu A.S.U POLI TIMISOARA, RI-
PENSIA TIMISOARA, METALUL
REŞIŢA.

In ceea ce priveşte lotul de jucători
cu care se va aborda sezonul ce va de-
buta la 28 februarie, nu există mutări
spectaculoase. VLADIA si NEAGU
au cerut permisiunea de a susţine
probe de joc la AS. BERCENI (LIGA
2 seria I), respectiv TG. MURES
(LIGA 2 seria II). Există o serie de ju-
cători care şi-au manifestat interesul de
a evolua pentru formaţia noastră, con-
ducerea şi antrenorii echipei urmând a
stabilii dacă sunt necesare transferuri
de jucători în această perioadă.

Se doreşte îmbunătăţirea colaboră-
rii cu Şcoala Sportiva Lugoj, cei mai
talentaţi dintre tinerii fotbalişti partici-

pând la antrenamente comune cu se-
niorii, realizându-se o trecere cu paşi
mărunţi către prima echipa a Lugoju-
lui.

În această abordare a situaţiei, junio-
rii se obişnuiesc din timp cu cerinţele
unui campionat de seniori, existând o
motivaţie în plus din partea lor în pro-
cesul de instruire.

Sezonul competiţional se va relua la
28 februarie, odată cu disputarea par-
tidei VULTURII 2009 -  PANDURII 2
TG. JIU .

In altă ordine de idei, fotbalul la
nivel de FRF se confruntă cu dispute
pentru alegerea noului preşedinte. Se
pare că cele mai mari şanse de a con-
duce federaţia în următorii patru ani, le
are fostul internaţional GHEORGHE
POPESCU sau VASILE AVRAM, cel
care acum câţiva ani a ocupat funcţia
de preşedinte a C.C.A. (Comisia Cen-
trală a Arbitrilor).

Până la data alegerilor, respectiv 5
martie, aceştia se vor deplasa în terito-
riu pentru a face cunoscut programul
şi strategia fiecăruia. Ambele părţi sus-
ţin că o atenţie deosebită se va îndrepta
către centrele de copii juniori cât şi
spre ligile inferioare, care trebuie să
constituie baza de plecare a noilor pro-
iecte. Marius Maier

Noul sezon fotbalistic bate la uşă

Prima atestare documentară a unei parohii în Lugoj
provine din 1334, când în registrele de dijme papale
ale Arhidiaconatului de Sebeş, este menţionat preotul
Blasiu din Lugoj care plăteşte dijma în valoare de
patru pense.

Despre „biserica veche” sau „biserica mică” a Lu-
gojului, aşa cum este ea cunoscută comunităţii locale,
se păstrează puţine date cu privire la perioada de func-
ţionare a acesteia. Din ea se mai păstrează doar turnul,
în prezent monument istoric, care poate fi văzut vis-a-
vis de Primărie în zona medievală a oraşului.

Aceasta a fost construită la aproximativ 380 m de
cetate, în partea estică a acesteia în dreptul porţii de
răsărit. Tradiţia locală situează Lugojul medieval în
altă parte, iar zona delimitată de cetate, biserica mică
şi Dealul Viilor fiind acoperită de pădure. Cele mai
vechi mărturii despre bisericuţă provin din anul 1572,
când biserica a fost pictată de Neofit Eronim şi din
anul 1634, când în urma unui incendiu a fost distrusă
parţial şi apoi refăcută în anul 1658.

Unii istorici atribuie ctitoria acestei biserici Ecate-
rinei, soţia Banului de Severin, Nicolae Perény, în anul
1402. Turnul bisericii care se păstrează până astăzi,
zidit din cărămidă, a fost adosat bisericii în 1726 când
aceasta a fost restaurată de prefectul suprem al distric-
telor Lugoj, Făget, Lipova şi Caransebeş, Ioan Ratz,

pe el putând fi citită şi următoarea inscripţie: „AEDI-
FICATA HAEC ECLESIA PER ME IOANNEM
RATZ DE MEHADIA SUPREMUM PREFECTUM
INCLITORUM DISTRICTUM LUGOS CARANSE-
BES ET LIPPA. ANNO DOMINI 1726. DIEE 19
IUNY”. În anul 1775 biserica avea lungimea de 11
stânjeni şi 3 picioare (cca. 22m) şi lăţimea de 4 stânjeni
şi 2 picioare (cca. 8m).

În jurul bisericii se află şi cimitirul vechi al Lugo-
jului folosit până în preajma anului 1759 când a fost
ctitorită „Biserica Mare” cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, aprobarea cererii de construire a ei fiind
condiţionată de administraţia de atunci ca îngroparea
decedaţilor să nu se mai facă în curtea bisericii ci afară
din oraş. În aprilie 1926, profesorul Ion Vidu, membru
corespondent al Comisiunii Monumentelor Istorice din
Banat a supravegheat cercetările de decopertare a fun-
daţiilor bisericii. Cu această ocazie s-a constatat că
fundaţia bisericii era din piatră legată cu mortar alb,
precum şi că fundaţia iconostasului a tăiat un mormânt.
În acest sens putem concluziona că biserica a fost ri-
dicată pe un loc unde anterior a existat un cimitir care
a fost utilizat în continuare. Cu siguranţă şi cimitirul
anterior bisericii trebuie să fi avut un locaş de cult în
apropiere. Din cauza urbanismului contemporan, în
prezent cercetările arheologice sunt aproape imposibil
de realizat. Cele arătate mai sus, cu deosebire consta-
tările de diferenţiere a tipurilor de materiale de con-
strucţie din care este edificată biserica, confirmă faptul
că biserica este anterioară turnului construit în 1726.

În urma incendiului din 9 iulie 1842 biserica a ars
şi nu a mai funcţionat. Autorităţile locale cer în 1876
demolarea a ceea ce mai rămăsese din vechiul edificiu,
argumentând că prăbuşirea acestuia ar putea pune în
pericol siguranţa trecătorilor. Ca şi răspuns la această
cerere preşedintele comitetului parohial, avocatul Mi-
hail Bejan, argumentează faptul că zidurile bisericii au
grosimea de aproape un stânjen (1 st = 1,896 m) şi e
puţin probabil ca aceasta să se prăbuşească. Totuşi de-
molarea bisericii mici a început în 1879.

Nu putem exprima cu certitudine perioada când a
fost ctitorit lăcaşul de cult, putem însă presupune că
acesta a avut o existenţă îndelungată, dacă luăm în
consideraţie întinderea cimitirului din jurul bisericii,
acest lucru fiind constatat de-a lungul timpului cu oca-
zia construirii diverselor imobile din vecinătatea bise-
ricii, prilej cu care au fost scoase la suprafaţă
nenumărate oseminte umane. 

Răzvan Pinca

Biserica Sfântul Nicolae din Lugoj
C.S. MUNICIPAL LUGOJ – C.S. PENICILINA

IAŞI = 3 : 0 (25:16, 25:17, 25:15)
Jocul disputat în cadrul etapei a treisprezecea a pri-

mei ligi feminine la volei, a adus peste 700 de  spec-
tatori în tribunele Sălii Sporturilor „Ion
Kunst-Ghermănescu”, la reîntâlnirea cu sportivele ce
ne-au adus performanţe importante pe plan intern şi
internaţional în ultimii trei ani. Chiar dacă în prima
parte a campionatului motoarele echipei s-au turat mai
greu (asta şi datorită schimbărilor apărute în lot), lu-
gojencele realizează, iată, o serie impresionantă de re-
zultate pozitive (victorii consecutive cu Piatra Neamţ,
la Constanţa, la Craiova şi, în week-end cu Iaşiul), săl-
tând serios în clasament.

A fost un meci în care voleibalistele antrenate de
Bogdan Paul au condus în permanenţă, ţinând sub
control rezultatul pe care-l scontam, având în vedere
faptul că Lugojul se impusese şi în tur, la Iaşi. Echipa
moldavă - o mixtură de elemente cu experienţă
(Lungu, Şipoş, Popovici) şi câteva tinere de real talent
şi perspectivă (Berdilă, Stângă, Streşină), conduse de
pe banca tehnică de Rareş Puni, secundul argentinia-
nului Gallardo la echipa naţională a României - nu a
reuşit să pericliteze în vreun set situaţia pe tabelă, în
condiţiile în care lugojencele au jucat foarte bine, de-
monstrând poftă de joc şi un tonus de competiţie re-
marcabil. Au ieşit în evidenţă în aceste condiţii jocul
combinativ al Dianei Tătaru, căpitanul echipei, reuşi-
tele în atac ale Danielei Lupescu şi Ivanei Radonjic şi,

în general, un joc colectiv în care fiecare membru şi-
a făcut bine treaba. De remarcat revenirea în lot a Ioa-
nei Vasinca –Tomic şi utilizarea în teren a tuturor celor
douăsprezece sportive înscrise de Lugoj pe foaia ofi-
cială. Plus, atmosfera destinsă de la final, în care fetele
au rămas minute bune în sală alături de suporterii că-
rora le-au oferit autografe pe frumoasele calendare
2014 apărute de curând.

Au condus meciul: Cristian Şanta (Cluj-Napoca),
Valentin Besoi (Rm.Vâlcea)

Observator F.R. Volei: Nicolae Stoian (Craiova)
Marius Maier

VOLEI FEMININ DIVIZIA A 1 


