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La ora 10.00, la sediul Pri-
măriei, a avut loc primirea de
către primarul Francisc Boldea
a delegaţiilor din străinătate
care au dat curs invitaţiilor şi au
ţinut să fie alături de lugojeni la

cea mai mare sărbătoare a Lu-
gojului. Edilul şef a adresat un
cuvânt de salut delegaţiilor din
Jena - Germania, Szekszard -
Ungaria, Nisporeni - Republica
Moldova, Vârşeţ – Serbia şi

Kriva Palanka - Macedonia,
după care a luat cuvântul fie-
care conducător de delegaţie.

Tot cu începere de la ora
10.00, fanfara oraşului a pornit
din faţa Primăriei şi a cântat
apoi în cartiere, marcând at-
mosfera de sărbătoare.

Primarul Francisc Boldea,
însoţit de oaspeţii de peste ho-
tare, a coborât dupa aceea în
Piaţa Victoriei, iar oaspeţii au
fost invitaţi să participe la
Sfânta Liturghie de Hram în-
cheiată cu tradiţionalul înconjur
al bisericii.

După-amiază, după slujba de
vecernie, manifestările au de-
marat la orele 18.00, când tine-
rii Iulia Popovici şi Ştefan
Arimescu, membri ai Ansam-
blului Folcloric „Lugojana”,
alături de Protopopul Lugojului

P.On. Ioan Cerbu, au deschis
Ruga.

Manifestările au continuat pe
scena din Piaţa Victoriei, unde
au cântat îndrăgiţii solişti de
muzică populară Mirela Pe-
trean, Nicu Novac, Petrică Miu-
lescu Irimică şi Mona - Lisa
Sufan alături de tinerii interpreţi
din cadrul Ansamblului Folclo-
ric „Lugojana”, Andra David,
Larisa Lungu, Dănilă Călin şi
Denisa Lupulescu.

Pe platoul Casei de Cultură a
Sindicatelor au evoluat două
trupe din ţara vecină, Serbia,
respectiv  Objection ZR şi Alen
Islamovic alături de Band Bi-
jelo Dugme. 

La finalul manifestărilor, cei
prezenţi au avut parte de un im-
presionant foc de artificii.

Aurel Jurubiţă

Municipiul Lugoj în sărbătoare:
Ruga Lugojană 2014

Ziua de 15 august a intrat în tradiţia
oraşului nostru prin manifestările
dedicate hramului Bisericii Orto-

doxe „Adormirea Maicii Domnului” şi
Ruga Lugojeană, evenimente organizate
de Primăria Municipiului Lugoj, Casa de
Cultură a Municipiului Lugoj şi Parohia
Ortodoxă Română „Adormirea Maicii
Domnului”.
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Cantina de Ajutor Social având se-
diul în strada A. Mocioni, nr. 34 este
constituită în baza Legii 208/ 1997 pri-
vind cantinele de ajutor social, ca uni-
tate publică de asistenţă socială, în
subordinea Direcţiei de Asistenţă So-
cială Comunitară Lugoj. Unitatea
prestează servicii sociale gratuite
sau contra cost persoanelor aflate în
situaţii economico-sociale deosebite
prin pregătirea şi servirea a două
mese zilnice (prânzul şi cina) în li-
mita alocaţiei de 8,5 lei/zi/persoană
(sumă aprobată prin Hotărârea Con-
siliului Local al Municipiului Lugoj
nr. 27 din 25 februarie 2014, faţă de
6 lei/ zi/persoană cât prevede Legea
208/1997), hrana distribuindu-se o
dată pe zi, de luni până vineri, inclu-
siv pentru week-end, la sediul insti-
tuţiei.

Servirea hranei, se acordă pe bază
de cerere şi acte doveditoare privind

veniturile membrilor familiei şi alte
acte necesare în funcţie de specificul
fiecărui caz. Pe lângă hrană, persoa-
nele aflate în evidenţa cantinei be-
neficiază şi de consiliere, suport
direct, legături cu diverse servicii
sociale din comunitate în vederea
îmbunătăţirii calităţii vieţii.

Conform legii, de serviciile canti-
nelor de ajutor social pot beneficia
următoarele categorii de persoane:

- copiii în vârstă de până la 18 ani,
aflaţi în întreţinerea acelor familii al
căror venit net mediu lunar pe o per-
soană în întreţinere este sub nivelul
venitului net lunar, pentru o per-
soană singură (142 lei), luat în cal-
cul la stabilirea ajutorului social;

- tinerii care urmează cursuri de zi
la instituţiile de învăţământ ce func-
ţionează în condiţiile legii, până la
terminarea acestora, dar fără a de-
păşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26

de ani în cazul celor care urmează
studii superioare cu o durată mai
mare de 5 ani, care se află în întreţi-
nerea acelor familii al căror venit
net mediu lunar pe o persoană în în-
treţinere este sub nivelul venitului
net lunar, pentru o persoană singură,
luat în calcul la stabilirea ajutorului
social;

- persoanele care beneficiază de
ajutor social sau de alte ajutoare bă-
neşti acordate în condiţiile legii şi al
căror venit este de până la nivelul
venitului net lunar pentru o persoană
singură, luat în calcul la stabilirea
ajutorului social (142 lei);

- pensionarii;
- persoanele care au împlinit vâr-

sta de pensionare, aflate într-una
dintre următoarele situaţii: sunt izo-
late social, nu au susţinători legali,
sunt lipsite de venituri;

- invalizii şi bolnavii cronici;

- orice persoană care, temporar,
nu realizează venituri.

Servirea mesei la cantina de aju-
tor social se acordă gratuit pentru
categoriile de persoane enumerate
mai sus, care nu au venituri sau ale
căror venituri sunt sub nivelul veni-
tului lunar, pentru o persoană sin-
gură, luat în calcul la stabilirea
ajutorului social (142 lei). 

Persoanele îndreptăţite să benefi-
cieze de serviciile cantinei de ajutor
social, enumerate mai sus, şi care
realizează venituri ce se situează
peste nivelul venitului net lunar,
pentru o pesoană singură (142 lei),
luat în calcul la stabilirea ajutorului
social, pot beneficia de serviciile
cantinei de ajutor social, cu plata
unei contribuţii de 30% din venitul pe
persoană, fără a se depăşi costul mese-
lor servite, calculat pentru aceeaşi pe-
rioadă. Persoanele care nu realizează

venituri pot beneficia de serviciile can-
tinelor de ajutor social, în condiţiile
legii, pe o perioadă de cel mult 90 de
zile pe an. Beneficiarii de ajutor social
au dreptul la serviciile cantinei de aju-
tor social pe bază de anchetă socială,
potrivit dispoziţiei primarului.

De asemenea, persoanelor care, din
motive obiective, rezultate din ancheta
socială, nu se pot deplasa la sediul
cantinei, li se distribuie hrana pentru
cele două mese zilnice la domiciliu, o
dată pe zi, transportul gratuit al aces-
teia fiind aprobat de către directorul
cantinei de ajutor social, conform le-
gislaţiei în vigoare.

Pentru cei interesaţi, mai multe in-
formaţii se pot obţine la sediul Canti-
nei de Ajutor Social, în Lugoj, strada
A. Mocioni, nr. 34 (vis-à-vis de Gară)
sau la numărul de telefon 0256/
356.421.

Călin Bublea

Meniu mai bogat la Cantina de Ajutor Social Lugoj

În urmă cu câţiva ani, regretatul
universitar clujean Francisc László,
de la Academia de Muzică „Gheor-
ghe Dima” din Cluj-Napoca, glosa,
în periodicul clujean de expresie ma-
ghiară „Helikon” (II, 30 (82), 26
iulie 1991, p. 11: Mozart, Lugos
1811), pe marginea unei epistole
identificate în fondul documentaris-
tic al Arhivelor Naţionale clujene,
adresată contesei Bánffi Györgyné,
născută Palm Jozefának, semnată de
nepotul său din Lugoj, Esterházy
Lajos, expediată la Cluj în 22 august
1811. În cuprinsul său, tânărul lugo-
jean îşi exprima, laconic, impresiile
după vizionarea unui spectacol cu
secvenţe din Flautul fermecat, capo-
dopera lui Mozart, o creaţie puternic
impregnată de simboluri masonice,
la 20 de ani de la premiera absolută
care avusese loc la Viena (1891), cu
cinci ani înainte de misterioasa
moarte a genialului compozitor.

Vădit deranjat de starea jalnică a tea-
trului din capitala comitatului Caraş,
dar şi de amatorismul şi atmosfera
pestilenţială, de bodegă, din timpul
spectacolului (atât solista – costu-
mată neadecvat –, cât şi spectatorii
fumau cu dezinvoltură în actul inter-
pretării), melomanul din târgul bănă-
ţean îşi exprima totuşi speranţa, în
final, că vechiul teatru nu se va des-
fiinţa (nu cunoaştem locaţia înainte
de edificarea noului teatru, în 1835,
graţie diligenţelor vrednicului frân-
ghier Anton Liszka). 

Pentru a ne face o idee despre cum
arătau Lugojul şi locuitorii săi în
preajma acestui eveniment, epocal
pentru istoria culturală a urbei, iată
un fragment dintr-o descriere dato-
rată geografului Johann Lehmann,
care a străbătut Banatul în anul 1785:
„Drumul de ţară ce duce la Lugoj
este bine îngrijit. Oraşul este destul
de mare. Are o piaţă îngrijită cu

multe case frumoase, în care sunt
prăvălii ale negustorilor greci. Oraşul
este despărţit în două de râul Timiş,
prevăzut cu pod, la care, pentru tre-
cerea cu trăsuri, se plăteşte vamă.
Partea germană a oraşului este bine
zidită, are ospătării, o cafenea cu bi-
liard şi o vilă ce aparţine, dimpreună
cu încă alte averi din oraş, soţiei co-
mandantului general, contele Soro,
din Timişoara. Ea este o femeie cultă.
Ospătăriile sunt bune, largi şi bine în-
grijite. Oraşul este înconjurat de vii
cu plantaţii de viţă burgund. Vinul
este mai plăcut decât cel de Tokaj ori
din Franţa. Oraşul este plăcut, locui-
torii, viali. […] nu stă aceea că popo-
rul român din fire ar fi dur, din
contră, acel popor nu vatămă pe ni-
meni, dară dacă este vătămat, se răz-
bună. Cine ştie trata cu el, pe acela
înţelege totdeauna să-l ajute în necaz
şi lipsuri”.

Dr. Constantin-T. Stan

Arii din capodopera mozartiană
Flautul Fermecat la Lugoj

acum mai bine de două secole

Beneficiarii de ajutor
social - utili pentru

comunitate

Conform Legii 416/ 2001 privind venitul minim
garantat, modificată şi completată, pentru su-
mele acordate cu titlu de ajutor social, una

dintre persoanele majore apte de muncă din familia
beneficiară de ajutor social are obligaţia de a presta
lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de
interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de
lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă
a muncii. 

În acest sens, primarii au obligaţia de a întocmi lunar un plan de acţiuni
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă precum
şi să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute.

Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului.

Pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor so-
cial, numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul
ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un
tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În cazul în care persoana singură aptă de muncă sau persoana aptă de
muncă din familia beneficiară de ajutor social refuză nejustificat efectua-
rea acţiunilor sau lucrărilor de interes local, dreptul la ajutor social, res-
pectiv plata acestuia se suspendă, conform legii.

La nivelul municipiului Lugoj sunt aproximativ 50 de persoane care
lunar efectuează operaţiuni de salubrizare (adunat hârtii, frunze, PET-uri)
şi răzuit borduri (se înlătură cu lopeţile pământul de la borduri şi se trans-
portă în locuri special amenajate), iar în perioada de iarnă înlătură zăpada
şi previn poleiul.

Operaţiile de salubrizat şi răzuit borduri se desfăşoară pe următoarele
străzi: Buziaşului, Bocşei, Bârzavei, Timişorii (de la OMV la Liceul Agri-
col), Privighetorii, Cloşca, 13 Decembrie, Tapiei, Herendeştiului, Primă-
verii, Făgetului, Tudor Vladimirescu, Caraiman, Malul Timişului, pe
ambele părţi, precum şi în următoarele cartiere: Micro I, II, III, IV, V, Ţe-
sătorilor, Stadion I şi III, Ştrand, I.C. Drăgan, Timişorii nr.110 -118 şi
splaiul 1 Decembrie 1918.

De la începutul anului şi până în prezent au fost suspendate 17 persoane
singure apte de muncă şi familii beneficiare de ajutor social, iar pentru 4
dintre ele a fost emisă dispoziţie de încetare pentru neefectuarea acţiunilor
şi lucrărilor de interes local timp de 3 luni consecutive.

Călin Bublea
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În prezent lucră-
rile la Centrul
SPA Lugoj sunt

în fază avansată de
execuţie.

Au fost finalizate instalaţiile
interioare urmând să fie făcute

legăturile cu schimbătorul de
căldură. Finisajele sunt execu-
tate în proporţie de 95%. Bazi-
nul principal este deja
funcţional fiind montat liner-ul
pentru hidroizolaţie. Acesta are
25 m lungime şi 12, 5 m lăţime
şi va avea o adâncime cuprinsă
între 1,6 şi 1,9 m, fiind împărţit
în şase culoare.

Urmează  să fie instalat mo-

bilierul specific. De asemenea,
vor fi montate cele 4 jacuzzi.

În ceea ce priveşte partea ex-
terioară, urmează a fi montată
copertina. În paralel, are loc
amenajarea zonei exterioare,
respectiv parcări şi spaţii de
acces. Lucrările la noul Centru
SPA se vor finaliza în totalitate
în prima parte a lunii septem-
brie. Aurel Jurubiţă

Lucrările la noul Centru SPA
Lugoj aproape de finalizare

În curând, producătorii agri-
coli din municipiu şi împrejurimi
precum şi cumpărătorii se vor
bucura de noua şi moderna piaţă
agroalimentară, alt obiectiv im-
portant de investiţii de pe agenda
municipalităţii. Lucrările sunt şi
aici în fază avansată. Au fost
montaţi pereţii exteriori, în pre-
zent urmând să fie instalate aero-

suflantele, luminatorul şi trapele
de fum. Se lucrează la sistemul
de colectare a apelor pluviale. Au
fost placate cu gresie spaţiile co-
merciale care vor fi scoase la li-
citaţie şi se montează pereţii
despărţitori ai acestora. 

În prezent se toarnă pardo-
seala în interior. S-au finisat deja
spaţiile sanitare şi cele adminis-

trative.
Urmează amenajarea zonei

exterioare şi realizarea parcări-
lor.

Având în vedere că stadiul lu-
crării este unul foarte avansat
termenul de finalizare a lucrări-
lor prevăzut iniţial la 1 Decem-
brie va fi devansat cu o lună.

Aurel Jurubiţă

Stadiul lucrărilor la noua 
Piaţă Agroalimentară 

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

zează la sediul instituţiei concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeter-
minată a funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, după cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT 
- Direcţia Investiţii, Biroul Investiţii

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

l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare.

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 tehnic;
l vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT
- Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Interne

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

l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici – republicată, cu modificările şi completările ulte-
rioare.

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 informatică; ciberne-
tică, statistică şi informatică economică; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia
informaţiei;
l vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – foarte bine.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CELOR 2 CONCURSURI:
Probele scrise se vor desfăşura în data de 15.09.2014, ora 1000, iar interviurile

se vor susţine în data de 18.09.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,
din P-ţa Victoriei, nr. 4. Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj,

Biroul Resurse Umane până la data de 02.09.2014. 
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7, 

tel. 0256/352240, interior 210.” 

Lucrările  de modernizare a
trotuarelor şi de asfaltare a unor
străzi din municipiu continuă.

A fost dat ordinul de începere
a lucrărilor de asfaltare a străzi-
lor cuprinse în etapa a V-a, lotul
1, respectiv străzile: V. Alec-
sandri, Traian Grozăvescu, 1
Mai, Al. Vlahuţă, Teiului, L. Re-
breanu, Spl. Sporturilor, Smâr-

dan şi V. Babeş. Din etapa pre-
cedentă de asfaltări au rămas de
executat lucrările pe strada Oituz
şi Fundătura Oituz, străzile
Cloşca, Crişan, Fundătura
Cloşca şi C. D. Loga fiind deja
asfaltate.

Referitor la modernizarea tro-
tuarelor, până în prezent au fost
asfaltaţi 8.100 mp din totalul de

16.000 mp prevăzuţi pentru anul
acesta. S-au finalizat lucrările pe
străzile N. Titulescu (pe o parte),
T. Grozăvescu, D. Gherea, I. L.
Caragiale, Magnoliei, V. Rosada,
C. Coposu, Făgăraş. În prezent
se desfăşoară lucrări de asfaltare
a trotuarelor pe străzile Jabărului
(pe o parte) şi Comuna din Paris.

Se lucrează şi la dalarea unor
trotuare, ultimele finalizate fiind
cele de pe străzile Ştefan cel
Mare şi  Timotei Popovici. Se
dalează aleea principală din Ci-
mitirul Ortodox şi cea care în-
conjoară capela. Urmează apoi
lucrări de dalare în parcul de la
moara de pe strada Făgetului şi
apoi aleile rămase în Parcul Pre-
fecturii. Aurel Jurubiţă

Continuă modernizarea străzilor
şi trotuarelor din oraş 

Vineri, 1 august 2014, o de-
legaţie a Municipiului Lugoj,
condusă de primarul Francisc
Boldea, s-a deplasat în oraşul
Veliko Gradište din Serbia, la
invitaţia primarului Dragan
Milić, pentru a lua parte la eve-
nimentele care au avut loc cu
ocazia Zilei Oraşului. Din dele-
gaţie au făcut parte Liviu Sa-
vescu, Şeful biroului
Management Proiecte, Pro-
grame şi Bogo Anucin, Direc-
tor al C.S.M. Lugoj.

Prezenţa delegaţiei noastre la
Veliko Gradište vine să întă-
rească relaţiile tot mai strânse
dintre cele două municipalităţi,
materializate prin parteneriatul
în cadrul proiectului intitulat
„GEMS OF THE ROMA-
NIAN AND SERBIAN FOL-
KLORIC THESAURUS –

Preservation and promotion of
cultural traditions in Reşiţa,
Lugoj and Veliko Gradište”
(„NESTEMATE ALE TE-
ZAURULUI FOLCLORIC
ROMÂN ŞI SÂRB – Păstrarea
şi promovarea tradiţiilor cultu-
rale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko
Gradište”), proiect la care a
participat şi municipalitatea din

Reşiţa.
La întâlnirea oficială cu au-

torităţile locale, delegaţia din
municipiul Lugoj a abordat
probleme privind continuarea şi
dezvoltarea bunelor relaţii cu
oraşul Veliko Gradište şi cola-
borarea pe viitor în proiecte din
diverse domenii.

Aurel Jurubiţă

Vizită la Veliko Gradište (Serbia)
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Andrei Ruse a lansat la
Lugoj cartea “Zaraza”

Din nou o
lansare de carte
în cadrul deja
consacratului
“Colţ de cul-
tură” de la En-
glish Pub Lugoj
– loc de întâl-
nire al iubitori-
lor de cultură,
artă şi literatură,
unde au loc lan-
sări de carte, ex-
poziţii şi alte
evenimente cul-

turale – proiect iniţiat anul trecut de amfitrionul
Dan Haica.  

Prezent pentru prima dată în municipiul
Lugoj, tânărul scriitor bucureştean Andrei Ruse
a venit în faţa publicului lugojean avizat joi, 31
iulie 2014, de la ora 19.30, la English Pub Lugoj,
cu volumul “Zaraza”, o carte de succes, aflată la
a patra ediţie – Editura Polirom, Iaşi, 2014. 

Andrei Ruse s-a născut în 1985; a debutat cu
un volum de poezie; este autorul romanelor
“Soni” şi “Zaraza”; este promotor cultural, ini-
ţiatorul şi directorul Hyperliteratura.ro.

După prezentarea propriu-zisă a cărţii “Za-
raza” la Lugoj de către prof. Simona Avram – vi-
cepreşedinta Asociaţiei Banat Art, scriitorul
Andrei Ruse a povestit cum s-a documentat,
timp de doi ani, despre personajul său şi cum a
scris acest volum, răspunzând la toate întrebările
care i s-au pus; moderatorii acestei lansări de
carte au fost Henrieta Szabo, directoarea Biblio-
tecii Municipale Lugoj, şi amfitrionul Dan
Haica.

Întâlnirea literară cu scriitorul Andrei Ruse la
Lugoj s-a bucurat de prezenţa traducătoarei
Ioana Vighi – fiica îndrăgitului scriitor timişo-
rean Daniel Vighi – şi a fost organizată de Bi-
blioteca Municipală Lugoj, Editura Polirom şi
English Pub Lugoj.

Adriana Weimer

Un eveniment muzical mult aşteptat de lugo-
jeni a fost concertul “La Serenata”, susţinut de
îndrăgita mezzosoprană Aura Avram Twarow-
ska – originară din Lugoj, solistă (din 2007) a
Operei de Stat din Viena –, acompaniată la pian
de Raymond Janssen din Olanda – actualmente
dirijorul Orchestrei Filarmonicii “Banatul” din
Timişoara, (scenografie: Silviu Nopcea) care a
avut loc miercuri, 13 august 2014, de la ora
19.00, pe scena Teatrului Municipal “Traian
Grozăvescu” din Lugoj. 

Programul concertului “La Serenata” de la
Lugoj, extrem de generos şi de binevenit pentru
publicul meloman lugojean, fiind – după cum a
declarat însăşi Aura Avram Twarowska – “con-
ceput special pentru întâlnirea cu lugojenii”, a
conţinut piese din creaţia compozitorului şi di-
rijorului lugojean Tiberiu Brediceanu: „Timişule
apă rece”, „Bagă Doamne Luna-n nor”, „Doina
Stăncuţei”, „Bădişor depărtişor”; piese din crea-
ţia compozitorilor Frederic Chopin, Franz Liszt,
Manuel de Falla, Paolo Tosti (numele concertu-
lui fiind inspirat de creaţia lui Paolo Tosti “La
Serenata”) şi arii celebre din Opere. 

Aura Avram Twarowska, în colaborare cu
pianistul olandez Raymond Janssen, a terminat
de curând înregistrările pe compact disc pentru
albumul care cuprinde piese din creaţiile muzi-
cale ale lui Tiberiu Brediceanu. Pianistul şi di-
rijorul Raymond Janssen este de şapte ani
dirijorul Orchestrei Filarmonicii “Banatul” din
Timişoara; în 2009, a fondat “The New Roma-
nian Chamber Orchestra and Choir” – cu care a
susţinut 18 concerte de Crăciun în diverse locaţii
istorice din Olanda; a înfiinţat “Cadenza Euro-

pean Art Productions” – organizaţie culturală
care promovează relaţiile între muzicieni din
Vestul şi Estul Europei, cât şi schimburile de
valori; Televiziunea Română a realizat un do-
cumentar care surprinde munca de promovare
a muzicii româneşti în ţările BeNeLux a diri-
jorului olandez Raymond Janssen.

Organizatorii concertului “La Serenata” de
la Lugoj au fost Primăria Municipiului Lugoj,
Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, Aso-
ciaţia Banat Art, English Pub Lugoj şi Aso-
ciaţia Alternatived Lugoj, acest concert
înscriindu-se în suita manifestărilor dedicate
aniversării a “680 de ani de la prima atestare
a Lugojului”; de asemenea, acest concert este

în beneficiul “Free Amely 2007” din Lugoj.
Mezzosoprana Aura Avram Twarowska a

fost invitată, în perioada 4 – 8 august 2014, la
cea de-a VII-a ediţie a “Zilelor Muzicii” –
eveniment muzical care s-a desfăşurat în su-
perbul Teatru Vechi “Mihai Eminescu” din
Oraviţa. 

Anul trecut – în 2013, tot în luna august,
Aura Avram Twarowska a susţinut în oraşul
natal – la Biserica Romano-Catolică “Sfânta
Treime” din Lugoj – un Concert de Muzică
Sacră, împreună cu muzicologul, dirijorul şi or-
ganistul Franz Metz din Germania – şi el origi-
nar din Lugoj.

Adriana Weimer

Concert extraordinar cu Aura Avram Twarowska
şi Raymond Janssen la Lugoj Cetatea Lugoj

Deşi prima atestare documentară a Lugojului datează din anul 1334
când în registrele de dijme papale ale Arhidiaconatului de Sebeş este sem-
nalat preotul Blasiu din Lugoj, cetatea apare menţionată pentru prima dată,
indirect, într-un document datat pe 22 august 1386 când este consemnat
castelanul de Lugoj, Nicolae Garai. Datorită poziţiei sale marginale infor-
maţiile despre cetate sunt relativ puţine şi provin mai cu seamă din secolele
al XVI-lea şi al XVII-lea. Din punct de vedere militar cetatea Lugojului
nu a prezentat până la crearea paşalâcului de Timişoara o importanţă de-
osebită nefiind situată pe căile principale de comunicaţie, pe culoarul
Timiş-Cerna ce făcea legătura cu fortificaţiile de pe malul Dunării sau pe
drumul de acces spre Transilvania prin Poarta de Fier.

În anul 1564, călătorul străin Giovan Andrea Gromo în notele de călă-
torie intitulate „Scurtă descriere a Transilvaniei” menţionează cetatea si-
tuată în „Lugoj, oraş mare deschis prin mijlocul căruia trece râul navigabil
Timiş... În acest oraş se află o cetăţuie păzită cu grijă...”, în secolul al XVII-
lea, în 1661, călătorul turc Evlia Celebi, trecând prin Lugoj face o descriere
amănunţită a cetăţii: „Cetatea. Este o cetate de lemn şi de pământ, pătrată,
aşezată într-o câmpie întinsă pe malul râului Jebel. Şanţul din jurul ei e
plin cu apa râului Zepel. ... Cetatea are o singură poartă. Deasupra şanţului
cetăţii se află un pod mobil, împodobit, care este ridicat în fiecare noapte.
În cetate sunt trei sute de case ale ungurilor, unele acoperite cu stuf, altele
cu scânduri. ... Cetatea interioară e, de asemenea pătrată; e o cetate mică
de piatră cu şanţ separat. Are o poartă de lemn care dă spre răsărit. şi de-
asupra acestui şanţ se află un pod mobil.”

O altă referinţă despre starea cetăţii o avem din anul 1552 când generalul
imperial Giovanni Battista Castaldo trimite din Sighişoara o scrisoare re-
gelui Ferdinand I prin care îl înştiinţează cu privire la solicitarea lugojenilor
şi caransebeşenilor care cer să le fie construită câte o cetate pentru a putea
rezista viitoarelor incursiuni turceşti. În acest scop a fost trimis inginerul
Alessandro care începe construirea de fortificaţii la Lugoj şi Caransebeş,
ceea ce ne face să credem că aceste două oraşe nu erau suficient fortificate
pentru a rezista unei invazii turceşti. Cetatea şi-a pierdut din importanţă şi
datorită faptului că a fost situată în interiorul oraşului, fapt menţionat în
scrisoarea din 1552 a lui George Rakovszky către regele Ferdinand,
aceasta fiind apărată în primul rând natural, în acea perioadă în zona Lugoj
– Timişoara accesul fiind foarte dificil datorită mlaştinilor create de râuri. 

Spre sfârşitul secolului al XVII – lea, cetatea Lugojului îşi pierde din
importanţă fiind descrisă în culori sumbre de către un alt cronicar turc:
„Cetatea Lugoj, construită din piatră, în patru colţuri, pe malul apei Timiş,
este o fortăreaţă care seamănă cu un coteţ de porci”.

Date sumare cu referire la poziţionarea cetăţii parvin de la istoricul ma-
ghiar Pesty Frigyes care afirma că fortăreaţa se afla pe malul drept al Ti-
mişului în partea valahă şi că era legată de malul celălalt cu un pod. La
începutul secolului XX, istoricul lugojean Iványi István care preia în mare
parte informaţiile furnizate de Pesty, ca şi locuitor al oraşului, descrie cele
văzute la sfârşitul secolului al XIX –lea. Conform relatărilor lui, în terenul
inundabil al Timişului încă se mai puteau vedea fragmente de ziduri de
piatră, presupuse ale cetăţii, care cu ocazia regularizării malurilor Timişului
au fost îngropate în noul mal, toate acestea se aflau în zona străzii numită
„Cetatea”. Acelaşi istoric aminteşte că vechea bisericuţă românească a fost
la cca. 20 de stânjeni depărtare de zidul din afară al cetăţii, ale cărui urme
mai puteau fi văzute la sfârşitul secolului al XIX-lea. 

Primele reprezentări grafice cunoscute ale cetăţii sunt întocmite abia la
sfârşitul secolului al XVII-lea, în condiţiile în care Banatului îi este acor-
dată o importanţă aparte, acest fapt datorându-se izbucnirii războiului aus-
tro-turc în 1683. Planurile au fost realizate de inginerii militari imperiali
Giovanni Morando Visconti, Ernst Friedrich von Borgsdorf şi Luigi Fer-
dinando Marsigli.

Conform cercetărilor arheologice, cetatea medievală a Lugojului poate
fi localizată undeva între Podul de Beton şi Podul de Fier în zona veche a
oraşului. Studiind materialele găsite în urma cercetărilor întreprinse de
muzeu la sfârşitul secolului trecut constatăm că nici un fragment ceramic
nu e mai vechi de secolul XV, de aici rezultând faptul că cetatea a fost în-
conjurată de oraşul extins de abia în această perioadă. Din punct de vedere
al încadrării în epocă, cu toate că prima atestare documentară provine din
anul 1386 şi putem presupune că începutul existenţei cetăţii ar trebui să
fie undeva la mijlocul secolului al XIV – lea materialele arheologice pro-
venite din săpătură sistematică, precum şi cele din descoperirile întâmplă-
toare nu sunt mai vechi de secolul al XV – lea. De altfel, dintre obiectele
medievale provenite de pe teritoriul oraşului nici unul nu este mai timpuriu
de secolul XV. Cele mai vechi artefacte sunt cahlele descoperite în anul
1925, cu ocazia canalizării străzii Şaguna, aflată în apropierea bisericii
medievale şi care pot fi încadrate în intervalul secolelor XV-XVIII. Cu
toate că cetatea nu a putut fi localizată cu exactitate în teren până la această
dată, din studiul unei hărţi vechi a oraşului putem propune o nouă teorie
cu privire la amplasarea acesteia, teorie care propune amplasarea cetăţii
medievale a Lugojului în spaţiul cuprins între...dar aceasta este o altă po-
veste. Dr. Răzvan Pinca

Primăria Municipiului  Lugoj, Biblio-
teca  Municipală  Lugoj şi Asociaţia
Banat Art au organizat joi, 24 iulie
2014, de la ora 18.30, în Sala de Consi-
liu a Primăriei Municipiului Lugoj, un
eveniment cultural inedit: lansarea vo-
lumului “Crâmpeie din viaţa unui
medic” – Editura Risoprint, Cluj-Na-
poca, 2013 –, volum semnat de dr. Lu-
cian Adrian Borbil  şi dr. Septimiu
Borbil. 

Cartea “Crâmpeie din viaţa unui
medic” a fost prezentată de prof. Si-
mona Avram şi dr. Theodora Popescu –
medic psihiatru –, moderator Henrieta
Szabo, şi este o autobiografie a domnu-
lui dr. Lucian Adrian Borbil, fost direc-
tor al Spitalului de Neuropsihiatrie
Infantilă din Lugoj, o bine cunoscută
personalitate medicală în anii 1960-
1990 din Lugoj. 

În acest sens, prof. Simona Avram, în

prezentarea cărţii, a subliniat: “Sosit la
Lugoj în 1958, tânărul medic va începe
o activitate de apostolat şi, pe parcursul
anilor 1965-1990, cu o scurtă întreru-
pere, va deveni directorul Spitalului de
Neuropsihiatrie Infantilă din Lugoj. Pre-
miera specializării de neuropsihiatrie in-
fantilă i-a deschis o cale rară în
domeniul său, spitalul pe care l-a condus
fiind un unicat în România acelor ani.
Cartea cuprinde biografia unei persona-
lităţi medicale, devenirea unui om şi a
unui specialist, «un crâmpei» din istoria
recentă a Lugojului (sub raportul activi-
tăţii medicale într-un domeniu dramatic
şi delicat), dar şi aspecte legate de călă-
toriile în care dr. Lucian Adrian Borbil
a participat la conferiţe şi congrese şti-
inţifice – în Franţa, Italia, Israel, Norve-
gia, Danemarca şi Anglia. Tonul
subiectiv al relatărilor doctorului Lucian

Adrian Borbil cuprinde eve-
nimente din propria carieră şi
este dublat de exactitate, ter-
minologie profesională, re-
flexivitate şi multă
luciditate”.

Această inedită lansare de
carte – o strălucită autobio-
grafie a unui medic din
Lugoj, aflat acum la vârsta
senectuţii (80 de ani) – s-a
bucurat de un public avizat şi
numeros, de oameni de suflet
– soţia, prieteni, foşti colegi
de breaslă, medici specialişti,
scriitori, jurnalişti, fapt care
l-a emoţionat profund pe
domnul dr. Lucian Adrian
Borbil. 

Adriana Weimer

Lucian Adrian Borbil 
şi Septimiu Borbil 
– lansare de carte
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În zilele de 16 şi 17 august, în municipiul
nostru s-a desfăşurat prima ediţie a “Lugoj
MusicFest”, un festival ce promovează tru-
pele de muzică folk, blues, jazz şi rock lo-
cale. Manifestarea a fost organizată de Casa
de Cultură a Municipiului Lugoj, în cola-
borare cu Primăria Municipiului Lugoj şi în
acest an s-a constituit ca o continuare a
Rugii Lugojene din 15 august. Spectacolele
au început în fiecare seară de la ora 20.30
şi au fost prezentate de Viorel Lupu.

Programul festivalului a fost următorul:
Sâmbătă, 16 august 2014
Lucian Crista Trio (jazz): Lucian Crista

– pian; Cristi Veţan – bas; Alex  Gondoci -
tobe.

Corina Ignea Band (folk, pop): Corina
Ignea – chitară, voce; Cristi Gogu – chitară,
voce; Nelu Căpraru – bas, voce; Daniela

Marcu – clape;
LeftOvers Band (blues, rock): Alina

Onea – voce; Cezar Costescu – chitară;
Dana Marcu – clape; Mihai Suba – bas;
Marius Bosneac – tobe.

Duminică, 17 august 2014
Cezar Costescu & Instrumental Trio

(blues/rock/jazz): Cezar Costescu – chitară;
Mihai Suba – bas; Marius Bosneac – tobe;
Daniela Marcu – clape.

Amprente (folk/pop): Imi Haloff – chi-
tară, voce; Cristi Veţan – bas; Bogdan Ba-
linte – chitară; Dana Marcu – percuţie.

Bianca Micşa & the Band ( blues/ rock/
pop): Bianca Micşa – voce; Cezar Costescu
– chitară; Mihai Suba – chitară; Marius
Bosneac – percuţie

Augustin Bercean

Lugoj Music Fest Ansamblului Folcloric
„Lugojana” în vizită

la primărie
Joi 17 iulie, la ora 9.30, primarul Francisc Boldea s-a întâlnit

cu coregraful Puiu Munteanu şi o parte din dansatorii Ansam-
blului Folcloric „Lugojana”, care au sosit de curând de la Fes-
tivalul Folcloric Internaţional Iskele – Cipru.

Ansamblul Folcloric „Lugojana” a participat la acest festival
în perioada 29 iunie – 10 iulie, unde datorită prestaţiei de ex-
cepţie a primit numeroase distincţii. Astfel, din punct de vedere
artistic, Ansamblul „Lugojana” a primit Premiul pentru cel mai
autentic spectacol, Premiul pentru cele mai autentice costume
naţionale şi Premiul pentru întreaga prestaţie artistică din cadrul
festivalului oferit de CIOFF - Cipru. Bogdan Munteanu a primit
Premiul pentru cel mai tânăr dansator, iar Leonard Groza a fost
premiat pentru interpretarea cântecului cipriot „Dallinga”.

La concursul de frumuseţe ce a avut loc cu acest prilej, dan-
satorii lugojeni au obţinut Premiul I prin Bianca Jarja, Premiul
III prin Cristiana Marin şi Jak Cucală şi Premiul de popularitate
- Claudia Apatean.

La festival au participat formaţii folclorice din: România,
Cipru, Chile, Georgia, Turcia, Thailanda şi Canada. În tot acest
timp, Ansamblul „Lugojana” a avut 10 reprezentaţii plus un
spectacol de gală şi a avut un stand expoziţional cu obiecte de
artizanat şi produse culinare tradiţionale.

Oficialităţile oraşului Iskele au fost plăcut impresionate de
felul cum oraşul Lugoj a fost reprezentat la acest festival şi au
propus realizarea unui parteneriat între cele două oraşe. În ur-
mătoarele zile urmează să se facă primii paşi în acest sens.

Liviu Savescu

Teatrul Municipal
“Traian Grozăvescu”,
a participat la Festi-

valul Internaţional de
Teatru “Corint 2014”
La invitaţia Teatrului “Vasilis Rotas” din Corint, Grecia, ac-

torii lugojeni au participat, în perioada  30 iulie – 5 august, la
cea de a XII-a ediţie a Festivalului de Teatru “Corint 2014”. Tea-
trul lugojean a prezentat spectacolul “Pinocchio”, de C. Collodi,
regia Dan Mirea. Distribuţia: Ileana Căprariu, Constantin Ilie,
Tudor Trăila, Ovidiu Decean, Loredana Lupescu, Maria Rogo-
bete, Daianna Suba, Irina Rusu, Mihaela Manolache, Cristina
Velici, Melania Militaru şi Constantin Goloşie. Lumini: Maria
Voronca. Sonorizare: Cezar Costescu. Această invitaţie a sosit
ca urmare a bunelor relaţii, din ultimii 15 ani, dintre Lugoj şi
Corint, relaţii manifestate prin schimburile culturale între for-
maţiile de teatru, cor şi folclor ale celor două oraşe.

Actorii lugojeni s-au întâlnit cu actorii teatrului “Vasilis
Rotas” dar şi cu colegii de la teatrul „Apollon” din Perigiali, lo-
calitate care aparţine administrativ de Corint şi cu care teatrul
lugojean are relaţii deosebite de colaborare.

În ultima seară a festivalului, la masa festivă au participat şi
oficialităţile locale în frunte cu primarul Corintului, Alexandros
Pnevmatikos care a evocat în cuvântul său excelentele relaţii pe
plan cultural dintre cele două oraşe înfrăţite, Lugoj şi Corint.

Constantin Ilie

Primăria Municipiului Lugoj
alături de Clubul de motociclişti
Road Patrol MC, filiala Lugoj, a
organizat în perioada 1 - 3 august
2014, a treia ediţie a festivalului
în aer liber „ROCK PE 2 ROŢI”,
cu participarea mai multor forma-
ţii de renume din ţară, dar şi din
străinătate. După succesul ediţii-
lor precedente, organizatorii au
chemat din nou toţi iubitorii de
muzică bună la o nouă ediţie
„Rock pe 2 Roţi”, la baza sportivă
a fostului Liceu Agricol de pe
Calea Timişoarei – km 3.

Participanţii au sosit încă de vi-
neri şi indiferent că au sosit pe
motociclete, biciclete, scutere sau
pe jos, au fost întâmpinaţi de un
program atractiv cu multe sur-
prize, locuri de campare decente
şi bineînţeles multă bere rece.

Atmosfera a fost încinsă de
formaţiile: Trooper (Bucureşti),
Implant Pentru Refuz (Timi-

şoara), Melmac Riders (Serbia),
Target (Deva), Mercedes Band
(Covasna), Smog (Satu Mare),
Strings (Petroşani), The Case (Ti-
mişoara), Garagatze (Cluj), Sona-
tic (Timişoara) şi Atlantis
(Lugoj).

Sâmbătă, 2 august, în jurul orei
11.00, a avut loc parada vehicule-
lor pe 2 roţi, împreună cu organi-
zatorii campaniei „Lugojul
Pedalează”. Convoiul de motoci-
clişti a plecat de la locul festiva-
lului în frunte cu primarul
Francisc Boldea, iar de la Univer-
sitate li s-au alăturat şi bicicliştii
pe traseul: Primărie, Podul de
Fier, str. N. Bălcescu, str. Ep. Dr.
Ion Bălan, sensul giratoriu de la
Benzinăria Mol, str. Bucegi,
Podul de Beton, Universitate.
După paradă, participanţii au fost
invitaţi la o tură de relaxare pe 2
roţi în împrejurimile Lugojului,
iar după-amiază la concursuri te-

matice cu premii consistente. 
Pe lângă acestea cei prezenţi au

participat la un curs de reparat bi-
ciclete şi au vizitat şi standul de
caricaturi şi portrete. Ziua s-a în-
cheiat cu concerte ale trupelor
prezente, răsplătite cu aplauze ge-
neroase de public şi cu extragerea
câştigătorului bicicletei oferite la
tombolă de către organizatori.

Clubul Road Patrol MC este o

asociaţie fără scop lucrativ, cu
personalitate juridică, apolitică,
înfiinţată oficial în anul 2001, cu
filiale în Timişoara, Lugoj şi Hu-
nedoara şi organizează de 12 ani
întruniri motociclistice cu partici-
parea unor formaţii rock autoh-
tone, care s-au dovedit de succes
şi care atrag anual mii de partici-
panţi.

Liviu Savescu

Lugojul la al treilea festival
„Rock pe 2 Roţi’’ 

În perioada 25-27 iulie, Primăria Municipiului
Lugoj în parteneriat cu Clubul Rotaract Lugoj, a
organizat cea de-a doua ediţie a Festivalului Sal-
timbancilor.

Festivalul s-a desfăşurat anul acesta pe durata
a 3 zile. Lugojenii au avut parte de o seară de jazz,

în care a cântat trupa Aquarium cu solista Ela
Soul, o seară de rock (26 iulie), în care au cântat
trupele The Case şi Omul cu Şobolani (OCŞ) şi o
seară de folk cu Cristian Buica şi Pragu’ de Sus.

În toate cele trei zile au fost prezenţi jonglerii
care au organizat în timpul zilei ateliere speciale

spre bucuria tuturor.
Duminică seara, festivalul s-a încheiat cu un

spectacol de foc extraordinar, în premieră pentru
publicul din România.

În timpul zilei, cei prezenţi s-au implicat în di-
ferite ateliere de lucru: improvizaţie (teatru), pic-
tură textilă, flori textile, brăţări din şnur, suporturi
de pahare, brăţări din deşeuri realizate prin diferite
tehnici sau bijuterii din hârtie prin tehnica quil-
ling.

De cei flămânzi s-a ocupat Uica Mihai, care
i-a întâmpinat cu cele mai bune preparate tradiţio-
nale, dar şi cu mâncăruri la minut specifice fiecă-
rei zodii şi un concurs de mâncat spaghetti care a
fost cum se cuvine.

Sâmbătă, 26 iulie, a avut loc un campionat de
tras cu arcul organizat de cluburile de tir TM Ar-
chery şi Archery Lugoj. Bătrânii de la complexul
“Sf. Nicolae” au fost prezenţi cu un workshop
“Murăturile bunicuţei”, un atelier de tricotat dar
şi cu trei programe artistice susţinute de simpati-
cele bunicuţe: Raica Marcela – ZARAZA, Stoian
Cornelia - SPUNE DA şi Ardelean Ileana – CHI-
RIŢA (piesă de teatru).

Liviu Savescu

Festivalul Saltimbancilor
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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 persoana 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 Poliţiei
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 prelungit 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

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambur-

sabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru 
activităţi cultural - educative

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Se aprobă Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambur-
sabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  (1) Se constituie Comisia de evaluare, în următoarea componenţă:
dl. CRĂCIUNESCU IOSIF,      consilier local - membru;
dl. BLIDARIU ŞTEFAN,        consilier local - membru;
dl. DAMINESCU PORFIR-DOREL,         consilier local - membru;
dl.  AGACHE MIHAI,                                consilier local - membru;
d-na. CIMPONERIU RODICA,                 consilier local - membru;
d-na/dl. funcţionar  _______ secretar.

(2) Secretarul comisiei va fi desemnat prin dispoziţie emisă de Primarul
Municipiului Lugoj.

Art.3. – Îndeplinirea prevederilor  prezentei  hotărâri se încredinţează Bi-
roului management proiecte, programe.

Nr. 93 din 31.07.2014

A N U N Ţ
„Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, Piaţa Victo-

riei, nr. 4, organizează la sediul instituţiei concurs de recrutare în ve-
derea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiei publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,
Direcţia Investiţii, Compartiment Licitaţii şi Achiziţii Publice, după
cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT

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

l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – repu-
blicată, 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 echi-
valentă, în domeniul tehnic, economic sau juridic;
l vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 17.09.2014, ora 1000, iar

interviul se va susţine în data de  22.09.2014, ora 1400 la sediul Pri-
măriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.

Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 
Biroul Resurse Umane până la data de 05.09.2014. 

Relaţii suplimentare la Biroul 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 sediul autorităţii publice concurs pentru ocuparea postului vacant
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcţia
Urbanism - Patrimoniu, după cum urmează:

MUNCITOR CALIFICAT - ZIDAR, treapta I 
– Serviciul de Administrare şi Întreţinere a Domeniului Public - Formaţie de Lucru;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
a)  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 abilitate;
l nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra sta-
tului 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 sau curs calificare - zidar;
l vechimea minimă în muncă: 9 ani;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSURILOR:
Proba practică se va desfăşura în data de  19.09.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine

în data de 25.09.2014, ora 1000 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj

– Biroul Resurse Umane până la data de 21.08.2014.            .
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/352240, interior 210.” 
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La şedinţa din 17 iulie a Con-
siliului Orăşenesc Nisporeni (Repu-
blica Moldova), oraş înfrăţit cu
Municipiul Lugoj, s-a hotărât să-i fie
conferit titlul de Cetăţean de Onoare al
oraşului Nisporeni lui Nicu Bădina,

consilier local din Lugoj. Primarul din
Nisporeni, Ion Gangan a evocat cu
acel prilej meritele lui Nicu Bădina în
dezvoltarea relaţiilor dintre Lugoj şi
Nisporeni: „Primăria oraşului Nispo-
reni cât şi cetăţenii oraşului, vă aduc

sincere mulţumiri pentru aportul pe
care l-aţi adus la înfrăţirea dintre ora-
şul Nisporeni şi Municipiul Lugoj. Aţi
fost una dintre persoanele care aţi pus
temelia acestei relaţii de prietenie şi
colaborare pe care o avem din anul

2000 şi până în prezent sunteţi alături
de noi la toate bucuriile, nevoile şi
problemele pe care le întâmpinăm”.

Această hotărâre a aleşilor lo-
cali din oraşul frate de peste Prut vine
ca o recunoaştere a eforturilor susţi-
nute pe care consilierul lugojean, ade-
vărat factor catalizator al
parteneriatului le-a desfăşurat de-a
lungul anilor, încă de la începuturile le-
găturii dintre cele două oraşe. Bun cu-
noscător al situaţiei şi a problemelor pe
care le întâmpină oamenii din oraşul
înfrăţit, Nicu Bădina a pledat în mod
constant cauza acestora în Lugoj şi s-a
implicat activ în demararea şi imple-
mentarea unor proiecte comune din di-
verse domenii, de la organizarea
taberelor pentru copiii din Nisporeni
până la donaţii de carte şi identificarea
altor modalităţi de ajutor concret.

La întâlnirea din 15 august,
ora 10.00 cu delegaţiile străine, prile-
juită de Ruga lugojeană, Ion Gangan,
Primarul oraşului Nisporeni a înmânat
consilierului lugojean Titlul de Cetă-
ţean de Onoare al oraşului Nisporeni şi
i-a mulţumit pentru activitatea depusă
şi perseverenţa în susţinerea în Lugoj
a cauzei fraţilor de peste Prut.  

La rândul său consilierul
Nicu Bădina a adresat la aceeaşi întâl-
nire un cuvânt de mulţumire şi de apre-

ciere faţă de gestul făcut de către con-
ducerea oraşului Nisporeni.
„ Sunt astăzi onorat cu decernerea tit-
lului de Cetăţean de Onoare al oraşu-
lui înfraţit Nisporeni. Despre titlul în
sine, şi, credeţi-mă, o spun cu toată
convingerea, eu, mândru lugojean, mă
simt cu adevărat onorat să fiu numit
concetăţean cu suflarea oraşului Nis-
poreni, mă simt cu adevărat onorat să
fiu purtător al unui virtual buletin de
Nisporeni. Autoritatea locală lugo-
jeană, prin domnul primar Francisc
Boldea, lugojenii, toţi cei care timp de
aproape cincisprezece ani au format o
echipă pentru realizarea proiectelor
comune, în semn de apreciere, respect
şi recunoştinţă faţă de fraţii noştri din
Nisporeni, vom  continua să ne rapor-
tăm la aceleaşi coordonate, astfel ca
relaţiile înfrăţite să dăinuie în timp
sub acelaşi drapel tricolor şi euro-
pean.
Domnule primar Ion Gangan, vă rog
să transmiteţi consilierilor oraşului
Nisporeni, mulţumirea mea frăţească
şi sufletească pentru gestul nobil
făcut. Doresc să vă asigur, că ceea ce
s-a petrecut astăzi, ne obligă şi mă
obligă mai mult şi vă asigur că prin
puterea şi capacitatea noastră, vom
merge mai departe, mai bine, mai
sigur.”                         Aurel Jurubiţă

Consilierul local Nicu Bădina a primit titlul 
de Cetăţean de Onoare al oraşului înfrăţit Nisporeni

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

sediul instituţiei concurs de recrutare în vederea ocupării pe durată nedeterminată a funcţiilor
publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Eco-
nomică, Serviciul Impozite şi Taxe - Biroul Constatare, Impunere, Urmărire, Executare Silită
Persoane Fizice, după cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, grad profesional DEBUTANT
CONDIŢII DE PARTICIPARE:

a)  condiţii generale de participare la concurs:
l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul 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 cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.09.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine în

data de  15.09.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, Biroul Resurse Umane

până la data de 29.08.2014. 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT 
- temporar vacant

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

l candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 pri-
vind Statutul 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 absolvite: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.08.2014, ora 1000, iar interviul se va susţine

în data de  26.08.2014, ora 1400 la sediul Primăriei Municipiului Lugoj din P-ţa Victoriei, nr. 4.
Dosarele se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Lugoj, 

Biroul Resurse Umane până la data de 18.08.2014. 
Relaţii suplimentare la Compartiment Relaţii cu Publicul, camera 7, 

tel. 0256/352240, interior 210.” 

Clădirea impunătoare care găz-
duieşte Hotel “Dacia” reprezintă
astăzi un martor tăcut al vremurilor
de odinioară când Lugojul era cel
mai important târg al comitatului
Caraş.

Timp de aproape două secole în
acest loc a funcţionat cel mai mare
han din localitate, în proprietatea
statului, Hanul Imperial (Kaiser-
Gasthaus). Primele zidiri datează
de la începutul secolului al XIXlea,
ele fiind realizate în jurul curţii
cambiaturii de poştă descrisă în
planul de regularizare a Timişului
din 1816. Hanul este menţionat
pentru prima dată în 1820 cu denu-
mirea “La trei Trandafiri” (”Zu den
3 Rosen”) împreună cu arendaşul
de atunci, Johann Hollenstein. 

Complexul hanului a fost com-
pus din mai multe clădiri: imobilul
de cazare, grajdurile şi soproanele

pentru căruţe, depozite şi pivniţe
pentru vin. La mijlocul secolului al
XIX-lea hanul a devenit un impor-
tant loc de întâlnire a societăţii lu-
gojene fapt atestat atât prin
constituirea casinei maghiare din
localitate în 1848 cât şi prin debu-
tul revoluţiei de la 1848-1849 în
Lugoj prin arborarea pe faţada os-
pătăriei a steagului revoluţionar
maghiar. Sala mare a hanului a ser-
vit ca spaţiu pentru organizarea ba-
lurilor, concertelor muzicale şi a
petrecerilor diferitelor asociaţii din
oraş (meşteşugăreşti, de muzică,
sportive). Cafeneau împreună cu
grădina de vară, amenajată în in-
cinta hanului, erau frecventate de
vârfurile societăţii lugojene care se
delectau cu ziarele epocii şi de oas-
peţii care treceau pragului hotelu-
lui. 

O primă modernizare a hanului

s-a realizat în 1869 când a primit
înfăţişarea actuală şi denumirea de
“Regele Ungariei” (“König von
Ungarn”). Faţada eclectică a hanu-
lui prezintă mai multe elemente ale
stilului neogotic utilizat la reface-
rea unor edificii administrative din
Banat: Castelul Huniade din Timi-
şoara (1856), primăria din Vârşeţ
(1859) etc. Aspectul maiestos al fa-
ţadei originale a fost realizat prin
pilaştrii octogonali masivi angajaţi
care la nivelul acoperişului susţi-
neau fiecare câte o statuie.Un con-
temporan, care relata despre
modernizarea clădirii în ziarul local
Krassoer Zeitung din 1869, accen-
tua necesitatea dezlegării identităţii
personajelor sculptate de pe acope-
rişul edificiului care se aseamănă
mai mult cu o casă de păpuşi decât
cu un han. Incendiul din 13 august
1931 a afectat grav imobilul muti-
lându-l din punct de vedere estetic
prin pierderea statuilor care deco-
rau faţada. Modificările ulterioare
au alterat aspectul iniţial al edifi-
ciului, reamenajarea interioară in-
cluzând şi compartimen- tarea sălii
mari. Oliviu Cristian Gaidoş

Hanul „La trei trandafiri”-
actualul Hotel „Dacia”
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Monitorul de Lugoj

Sportivele din lotul de primă ligă al C.S.M. Lugoj – volei feminin au luat startul în prima perioadă
de pregătire a sezonului 2014 – 2015. aceasta având loc în Serbia, la Vrsac, unde condiţiile oferite
de complexul Crveni Krst din localitate şi impresionanta sală Millenium au oferit noului staff tehnic
posibilitatea unui prim contact cu lotul aflat la dispoziţie pentru noua campanie la care clubul lugojean
este provocat în elita voleiului românesc. Valerijan Luka – antrenor principal, Vlad Stănoiu – an-
trenor secund şi Vasile Canea – preparator fizic se află în faţa unui campionat de nivel superior celui
din anul trecut, având în vedere ambiţiile la titlu a două din combatantele calificate în Cupele Euro-
pene intercluburi, care au suferit schimbări spectaculoase în intersezon: Blajul şi Târgovişte s-au în-
scris cu şanse în lupta pentru titlu, iar zona 1 – 6 este mai puternică decât oricând, fiind completată
cu şanse de Bacău, Dinamo, CSM Bucureşti şi CSU Medicina Tg.Mureş. Lugojencele, autoare ale
unui parcurs mai mult decât onorabil în ultimii patru ani, se află în poziţia de a confirma renumele
de care voleiul din municipiu se bucură în plan intern, gruparea de pe Timiş având ca obiectiv intrarea
în Play-Off în ediţia 2014-2015, adică o calificare, pentru a cincea oară consecutiv, în primele opt
echipe ale României.

În lunile iulie-august, secţia de volei a C.S.M. Lugoj a reconstruit lotul din care au plecat un
număr de 8 sportive: căpitanul Diana Tătaru, după o perioadă de excepţie şi performanţe petrecută

în voleiul lugojean, a luat drumul Bucureştiului, activând de-acum sub sigla municipalităţii Capitalei,
Daniela Lupescu şi Ioana Vasinca, libere de contract, care vor îmbrăca tricourile medicinistelor din
Tg. Mureş, Ivana Radonjic, sportivă care va activa la campioana Ungariei, BRSE Beckescsaba, sâr-
boaicele Milica Trojancevic şi Milena Matic, Anca Paşca, abandonând activitatea competiţională şi
Cătălina Bosuioc, sportivă care a renunţat la contractul cu CSM.

Au rămas sub comanda lui Valerijan Luka, din vechea echipă, patru din voleibalistele care au
jucat sub culorile alb-albastre în sezonul trecut: Ionela Canea, noul căpitan al echipei, Laura Lungu,
un alt produs 100% lugojean, ambele sportive lansate în lumea bună a voleiului de profesorul Dorin
Horvath, directorul C.S.S. Lugoj, Mădălina Şonda, Maria Matei şi Bianca Albăstroiu, cărora li
s-au adăugat transferurile effectuate de C.S.M. Lugoj, completând lotul după cum urmează:

Coordonatori de joc: Denisa Viloiu, 20 ani, Volei Alba Blaj, împrumut pe un an
Irina Andreica, 19 ani, Dinamo Bucureşti, împrumut pe un an
Bianca Albăstroiu, 17 ani, C.S.S.Lugoj

Trăgători secunzi: Laura Lungu, 28 ani, CSM Lugoj
Yanita Nikolova (Bulgaria - Kazanlak), 27 ani
Gabriela Bălae (CSU Tg.Mureş), 19 ani
Iasmina Petromăneanţ (CSU Tg.Mureş, 20 ani)

Universali: Olga Krasteva (Bulgaria – Balikesir Belediyespor), 30 ani          
Mădălina Şonda, 22 ani, CSM Lugoj

Centri: Ionela Canea, 28 ani, CSM Lugoj
Krista Marie de Geest (S.U.A. - Swedala / Suedia), 24 ani

Libero: Ivana Milanovic (Serbia – Radnicki Belgrad), 24 ani
Maria Matei, 19 ani, CSM Lugoj

Un lot aproape definitivat, cu o medie de vârstă de 22,8 ani, o echipă în care, credem, merită să
investim încredere şi sprijin material, care va face Sala Sporturilor să vibreze la frecvenţa pe care
am trăit-o şi apreciat-o şi în ultimii ani. Care ne va face să luăm drumul Sălii Sporturilor ca la un
spectacol, nu neapărat ca la o luptă, dar care ne va face, sperăm, să ne simţim mândri să-i fim alături!
În istoria sa de treizeci de ani la nivelul performanţei în România, Lugojul reprezintă un nume res-
pectat la orice nivel, pe plan intern şi nu numai. Ne stă în putere să îl ajutăm să-şi păstreze poziţia
ocupată după ani şi ani de stăruinţă, într-o lume care nu i-a fost întotdeauna la îndemână! 

La unul din primele antrenamente ale noului lot, primarul Francisc Boldea şi reprezentanţi ai
Consiliului Local au ţinut să fie alături de trupa lugojeană care reprezintă de ani buni Lugojul la cel
mai înalt nivel, asigurând voleiul de întregul  sprijin necesar în dificilul sezon care urmează. Ca
replică din partea lotului C.S.M., secţia de volei s-a angajat să răspundă, cu performanţe, la nivelul
susţinerii de care gruparea va avea parte. Să fie într-un ceas bun! Brudiu H. Dan

Volei

CSM Lugoj în faţa unei noi provocări

Noul sezon fotbalistic la
nivelul ligii a 3-a debu-
tează la 30 august într-

un format care nu este încă clar
la ora apariţiei acestor rânduri.

Vulturii se pregăteşte pentru al treilea sezon la
rând în eşalonul III, dar de-acum pe banca teh-
nică, nu cu Ilie Rotariu, cu care încheia ediţia
2013-2014 pe locul 5 în C4, ci cu profesorul Cos-
min Petruescu, revenit acasă. Claudiu Jivulescu
va activa şi pe mai departe tot ca antrenor se-
cund, iar Sorin Micşa şi Marius Magiaru se vor
ocupa de pregătirea portarilor.

Se încearcă o colaborare cât mai bună cu CSS
Lugoj în vederea formării unei structuri pirami-
dale în fotbalul lugojean, de la grupele mici, de
copii, până la formaţia divizionară de seniori.
Există un plan pe termen mediu şi lung, bazat pe
întinerirea lotului şi folosirea unui număr cât mai
mare de jucători lugojeni, pentru formarea unei
echipe de perspectivă care în câţiva ani să fie ca-
pabilă să evolueze într-un eşalon superior. Noul
lot al lugojenilor, conturat în proporţie de 90-
95%, cuprinde următorii jucători: Iordache, Dra-
gostin, Laurenţiu (sosit de la FC. Caransebeş) -
portari Agoston (Auto), Loga, Miculescu, Vla-
dia, Roşie (CSS Lugoj), Buliga (Orţişoara), Pre-
descu (CSS Lugoj), Popa (CSS Lugoj), Murariu
(LPS Banatul) – fundaşi Precupanu, Dobra, Vâ-
nătu, Ardelean, Ivaşcu, Marta, Minecan (Naţio-
nal Sebiş), Semenea (Poli) – mijlocaşi Radosav,
Magdas (Becicherecul Mic), Stoichescu (Poli),
Olariu (CSS Lugoj) – atacanţi.

Marius Maier

În perioada 5-10 August 2014, membrii Ansam-
blului Folcloric “Lugojana”, împreună cu coregraful
Puiu Munteanu au luat parte alături de formaţii simi-
lare din Polonia, Armenia, Belarus, Irlanda şi Grecia,
la Festivalul Internaţional de Folclor din localitatea
Nowa Ruda – Polonia, aflat la cea de-a XXII-a ediţie. 

Cele patru zile de spectacole au fost precedate de

parade ale portului popular, urmate de festivitatea de
deschidere a festivalului.

Au fost susţinute câte două reprezentaţii de 20 de
minute fiecare, dansatorii lugojeni prezentând un re-
pertoriu coregrafic din zona Banatului de câmpie şi
munte, şi din alte zone etnofolclorice, respectiv Arad,
Bihor şi Sălaj. 

Delegaţia lugojeană a avut întâlniri cu oficiali-
tăţi locale şi regionale şi a participat la un turneu
de fotbal alături de membri ai celorlalte grupuri
folclorice participante la festival. De asemenea,
membrii ansamblului au făcut mai multe vizite în
oraşul polonez, vizitând şi cea mai mare mină de-
zafectată din zona localităţii precum şi un buncăr
nazist săpat de deţinuţii de la lagărele de concen-
trare din Polonia în perioada celui de al II-lea răz-
boi mondial.

În ultima zi a festivalului Ansamblul “Lugojana” a
luat parte la spectacolul de gală prezentând momente
folclorice internaţionale, atât coregrafice cât şi inter-
pretative, instrumentale şi vocale.

Ansamblul Folcloric “Lugojana” a participat
la un festival de folclor în PoloniaFotbal Liga a 3-a


