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Dacă la începutul acestei luni, a fost dată în folosinţă noua
şi moderna Piaţă Agroalimentară „Timişul”, un alt obiectiv impor-
tant este într-o fază foarte avansată de execuţie şi urmează în cu-
rând să fie dat în folosinţă, îmbogăţind şi mai mult zestrea edilitară
a oraşului. Este vorba de Centrul SPA, un loc care va fi îndrăgit cu
siguranţă de lugojeni, care sunt nevoiţi în prezent să parcurgă dis-
tanţe mari pentru a se bucura de relaxare şi practicarea înotului.
Deja, odată cu finalizarea lucrărilor de amenajare a zonei exte-
rioare şi a parcărilor, oamenii din zonă au putut să admire clădirea
modernă a noului edificiu care va fi completată în cursul anului
viitor cu Ştrandul Municipal reabilitat, împreună formând un com-
plex de agrement realizat la standarde înalte de calitate, şi înglo-
bând soluţii tehnice şi arhitecturale moderne.

În interior lucrările se află într-un stadiu avansat de exe-
cuţie. Au fost finalizate tubulaturile pentru dezaburire urmând ca
acestea să fie racordate la sistemul de ventilaţie. Bazinul principal
este finalizat urmând să se monteze pompele de recirculare a apei
şi blocstarturile. Bazinul de relaxare este de asemenea finalizat, iar
cele 4 jacuzzi vor fi montate în cel mai scurt timp. A fost adus şi
mobilierul pentru vestiare şi urmează să fie instalate sistemele de
siguranţă.

Aurel Jurubiţă

Lucrările la noul Centru SPA
sunt aproape de finalizare

S-au încheiat lucrările de reabilitare a primei clădiri din cadrul
etapei I de reabilitare a clădirilor istorice situate în piaţa Josif Con-
stantin Drăgan care reprezintă centrul istoric al oraşului. Este vorba
de clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Poliţia Municipiului
Lugoj (fost sediu al Primăriei Municipiului Lugoj).

Lucrările au vizat reabilitarea faţadei principale şi a celei laterale
de pe strada Avram Iancu prin refacerea în totalitate a tencuielilor
exterioare şi a ornamentelor aferente, schimbarea tâmplăriei (feres-
tre şi uşi) şi realizarea finisajelor pentru a se realiza un aspect cât
mai apropiat de cel iniţial al clădirii. De asemenea a fost reabilitat
acoperişul, şarpanta şi învelitoarea.

În prezent continuă lucrările de reabilitare a celei de-a doua clă-
diri, respectiv cea care a aparţinut fostei Securităţi.  Începând cu
data de 17 noiembrie vor demara în această clădire şi lucrările de
refacere a interioarelor şi recompartimentare în vederea realizării
de bune condiţii pentru viitoarea activitate a Serviciului Public
Local pentru Evidenţa Persoanelor şi a Biroului de Paşapoarte care
urmează să funcţioneze în clădire după reabilitarea acesteia.

Adriana Ianăş

Prima clădire din centrul istoric reabilitată
de către municipalitate
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Guvernul României, în baza Hotă-
rârii nr. 799 din 17 septembrie 2014,
implementează Programul
Operațional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate, finanțat din Fondul so-
cial european destinat celor mai defa-
vorizate persoane. 

Grupul-țintă îl constituie catego-
riile de persoane cele mai defavorizate,
cărora li se distribuie gratuit asistență
materială de bază și/sau ajutoare ali-
mentare, în conformitate cu prevede-
rile regulamentului (UE) nr. 223/2014și în conformitate cu legislația
națională.

Cupoanele individuale sunt tipări-
turi cu caracter special, protejate îm-
potriva falsificării sau contrafacerii, pe
care sunt înscrise numele, prenumele,
codul numeric personal și adresa de
domiciliu ale persoanei din grupul-țintă.

Conform art. 3 din H.G. nr. 799 din
2014, categoriile de persoane cele mai

defavorizate, care sunt destinatari fi-
nali în conformitate cu legislația euro-
peană, sunt: 
l familiile și persoanele singure

cărora le este stabilit, prin dispoziția
scrisă a primarului, dreptul la venit
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
lfamiliile beneficiare de alocație

pentru susținerea familiei acordată în
baza legii nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei, re-
publicată, cu modificările ulterioare;
lșomerii care beneficiază în

condițiile Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă,
cu modificările și completările ulte-
rioare, de indemnizație de șomaj în
cuantum lunar stabilit conform preve-
derilor legale până la 400 lei, inclusiv,și șomerii înregistrați la agențiile pen-
tru ocuparea forței de muncă județene
sau a municipiului București care be-
neficiază de indemnizație de șomaj în
condițiile Legii nr. 76/ 2002, cu modi-
ficările și completările ulterioare;
lpensionarii sistemului public de

pensii ale căror drepturi, obținute din
pensie sau, după caz, din pensii cumu-
late, se află sub 400 lei/ lună;
lpersoanele cu handicap grav și

accentuat, neinstituționalizate, adulțiși copii;
lpersoanele beneficiare ale preve-

derilor Legii nr. 49/ 1991 privind acor-
darea de indemnizații și sporuri
invalizilor, veteranilor și văduvelor de
război, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 44/ 1994 privind

veteranii de război, precum și unele
drepturi ale invalizilor și văduvelor de
război, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.
49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu
modificările și completările ulterioare,
Legii nr. 309/2002 privind
recunoașterea și acordarea unor drep-
turi persoanelor care au efectuat sta-
giul militar în cadrul Direcției
Generale a Serviciului Muncii în pe-
rioada 1950-1961, cu modificările și
completările ulterioare, Decretului-
lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instau-
rată cu începere de la 6 martie 1945,
precum și celor deportate în străină-
tate ori constituite în prizonieri, repu-
blicat, cu completările ulterioare,
Ordonanței Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi per-
soanelor persecutate de către regimu-
rile instaurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 mar-
tie 1945 din motive etnice, aprobată
cu modificări și completări prin Legea
nr. 189/2000, cu modificările și com-
pletările ulterioare, Legii
recunoștinței față de eroii-martiri și
luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluției române din  decembrie
1989, precum și față de persoanele
care și-au jertfit viața sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitorești
anticomuniste de la Brașov din no-
iembrie 1987 nr. 341/2004, cu modi-
ficările și completările ulterioare,
Legii nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizației pentru activitatea de

liber-profesionist a artiștilor interpreți
sau executanți din România, republi-
cată, Legii nr. 8/2006 privind institui-
rea indemnizației pentru pesionarii
sistemului public de pensii, membrii
ai uniunilor de creatori legal consti-
tuite și recunoscute ca persoane juri-
dice de utilitate publică, cu
modificările și completările ulterioare,
Legii nr. 578/2004 privind acordarea
unui ajutor lunar pentru soțul
supraviețuitor, cu modificările ulte-
rioare, dacă nu realizează alte venituri
în afară de cele provenite din dreptu-
rile bănești acordate de aceste legi ale
căror cuantum cumulat se află sub 400
lei/ lună.

Persoanele care fac parte din mai
multe categorii enumerate mai sus be-
neficiază de ajutoare alimentare o sin-
gură dată în cadrul programului anualși pentru o singură categorie de per-
soane defavorizate căreia îi aparțin la
data distribuirii ajutoarelor.

Ajutoarele alimentare se ridică de
către persoanele din grupul -țintă de
la centrele de distribuție ale primării-
lor în a căror rază teritorială își au do-
miciliul/ reședința, pe baza cuponului
individual și a actului de identitate.

Persoanele care intră în grupul-țintă între data constituirii/actualiză-
rii bazei de date și data distribuirii
asistenței materiale de bază și a aju-
toarelor alimentare sunt incluse de
către autoritățile locale pe liste supli-
mentare. Aceste persoane vor trebui
să prezinte documente care atestă în-
cadrarea în grupul-țintă, și, după caz
pot fi:

ldispoziția scrisă a  primarului sau
mandatul poștal pentru plata drepturi-
lor, în cazul familiilor/persoanelor sin-
gure beneficiare de ajutor social sau de
alocație pentru susținerea familiei;
lcarnetul de șomer vizat conform

prevederilor legale sau mandatul
poștal ori orice alt document din care
se atestă plata indemnizației de șomaj
cuvenite lunar, pentru șomerii care be-
neficiază de indemnizație de șomaj în
cuantum lunar stabilit conform preve-
derilor lunare până la 400 lei, inclusiv,
sau adeverință eliberată de agenția
pentru ocuparea forței de muncă
județeană, în cazul șomerilor care nu
beneficiază de indemnizație de șomaj
în condițiile Legii nr. 76/2002, cu mo-
dificările și completările ulterioare;
ldecizia de pensie sau mandat

poștal pentru plata drepturilor, în cazul
pensionarilor din sistemul public de
pensii ale căror drepturi din pensie sau,
după caz, din pensii cumulate, se află
sub 400 lei/ lună;
lcertificatul de încadrare în grad

de handicap grav și accentuat, în cazul
persoanelor cu handicap grav și accen-
tuat, neinstituționalizate, adulți și
copii.

Din acest an monitorizarea predării
ajutoarelor alimentare de către opera-
torii economici către reprezentanții
autorităților publice locale, precum și
a procesului de distribuție efectuat de
autoritățile executive ale autorităților
publice locale către persoanele care
aparțin grupului-țintă, se realizează de
către instituțiile prefectului.

Călin Bublea

Ajutoare alimentare pentru persoanele cu venituri
reduse din municipiul Lugoj
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Biblioteca Judeţeană Timiş a aniversat de cu-
rând 110 ani de existenţă: 1904 – 2014, fiind fon-
dată la 29 octombrie 1904, sub denumirea de
Biblioteca publică cu caracter ştiinţific a oraşului
Timişoara.

Astfel vineri, 31 octombrie 2014, cu ocazia
acestei deosebite aniversări a vieţii culturale ti-
mişorene, scriitorul Tudor Creţu – managerul Bi-
bliotecii Judeţene Timiş – a subliniat că
evenimentul reprezintă un bun prilej de a susţine
public ideea că B.J.T. din Timişoara să poarte nu-
mele scriitorului bănăţean Sorin Titel (1935-
1985) – “prozatorul prin care Banatul a devenit

un topos literar fundamental”; în susţinerea aces-
tei idei a fost întocmit şi un tabel nominal semnat
de importanţi scriitori, bibliotecari, jurnalişti,
profesori, artişti plastici, oameni de cultură, pre-
zenţi la Conferinţa “Ţara neîndepărtată a lui
Sorin Titel”, susţinută de domnul academician
Eugen Simion – preşedintele Secţiei de Filologie
şi Literatură a Academiei Române; în cadrul con-
ferinţei au mai luat cuvântul scriitorii: Paul
Eugen Banciu (fostul director al Bibliotecii Ju-
deţene Timiş), Viorel Marineasa, Crişu Dascălu,
Adrian Dinu Rachieru, Cornel Secu.

În continuarea conferinţei, a fost lansat volu-
mul “Cioran. O mitologie a nedesăvârşirilor”,
semnat de ac. Eugen Simion, scriitorul oferind
autografe numerosului public. 

Întreaga manifestare literară şi culturală s-a
desfăşurat la Secţia de Artă “Deliu Petroiu” a Bi-
bliotecii Judeţene Timiş – Bastion Theresia Ti-
mişoara (corp A), la ea participând bibliotecari
de la aproape toate bibliotecile publice din jude-
ţul Timiş, de la Lugoj fiind prezente doamna
Henrieta Szabo (directoarea Bibliotecii Munici-
pale Lugoj) şi Adriana Weimer.

În încheierea evenimentului, la invitaţia dis-
tinsei scriitoare Veronica Balaj, domnul acade-
mician Eugen Simion şi domnul director Tudor
Creţu au acordat un interviu în studioul Radio
România Timişoara, în cadrul emisiunii “Cultura
la doi paşi”.

Adriana Weimer

Biblioteca Judeţeană Timiş 
– 110 ani de existenţă (1904 - 2014)
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Miercuri, 29 octombrie s-
a încheiat activitatea în
piaţa agroalimentară

provizorie din oraş. Lucrările de
construcţie a noii pieţe agroali-
mentare precum şi amenajările
spaţiilor exterioare s-au încheiat
la finele lunii octombrie. De ase-
menea au fost aduse şi instalate
mesele, atât cele pentru producă-
torii agricoli cât şi cele speciale
pentru vânzătorii de flori şi de
lactate şi brânzeturi. În zilele de
30 şi 31 octombrie, în prezenţa

Primarului Municipiului Lugoj,
prof. ing. Francisc Boldea au fost
repartizate mesele pentru produ-
cători.

Sâmbătă, 1 noiembrie începând cu ora
5.00 noua piaţă şi-a început activitatea. La
ora 10.00, în cadru festiv şi în prezenţa unei
asistenţe numeroase a avut loc inaugurarea
pieţei, care în urma unei hotărâri a Consi-
liului Local Municipal a primit numele
Piaţa Agroalimentară „Timişul”. Primarul
Municipiului, prof. ing. Francisc Boldea s-
a adresat celor prezenţi subliniind impor-
tanţa finalizării acestui obiectiv de investiţii
şi eforturile pe care municipalitatea le de-

pune pentru a da o nouă faţă oraşului. A
urmat o slujbă de sfinţire oficiată de Prea
Onoratul Ioan Cerbu, Protopopul Lugojului
şi un scurt program artistic prezentat de An-
samblul folcloric „Lugojana”.

Obiectiv de investiţii modern, realizat
la standarde înalte de calitate, noua piaţă
agroalimentară a municipiului constituie
un important reper în eforturile de a trans-
forma oraşul într-unul cu adevărat euro-
pean. După realizarea noului Pod pietonal
şi a cinematografului „Bela Lugosi”,
darea în folosinţă a Pieţei Agroalimentare
„Timişul” precede în scurt timp finaliza-
rea altui obiectiv important, noul Centru
SPA din municipiu.

Aurel Jurubiţa 

A fost dată în folosinţă noua Piaţă
Agroalimentară „Timişul”

Se asfaltează 
strada Oituz

Vremea favorabilă permite desfăşurarea în bune con-
diţii a programului de reabilitare prin asfaltare a unor străzi din
municipiu. În prezent sunt în curs lucrările de asfaltare a străzii
Oituz. Lucrarea este una mai complexă, care a presupus în prea-
labil montarea bordurilor şi o pregătire corespunzătoare, dat
fiind faptul că pe stradă fuseseră efectuate branşamente la in-
stalaţia de apă şi existau foarte multe denivelări. A fost deja fi-
nalizat primul tronson situat între strada Vicenţiu Babeş şi
bariera de cale ferată din dreptul străzii Lalelelor. De asemenea
s-a încheiat şi asfaltarea fundăturii Oituz.  În prezent se lucrează
la celălalt tronson, cel care face legătura cu strada Bocşei, mon-
tându-se bordurile şi geigerele.

Tot în acea zonă a fost asfaltată şi strada Vicentiu
Babeş. Urmează strada Vasile Alecsandri unde în prezent se
fac branşamente la noua reţea de apă şi în continuare strada
Smârdan. Aurel Jurubiţa 

Reparaţii la  acoperişul Teatrului
Municipal „Traian Grozăvescu”

În prezent, în paralel cu lucrările de reabilitare a inte-
riorului Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” se execută şi
lucrări de reparaţii la acoperiş. 

Se înlocuieşte tabla zincată pe o suprafaţă de 630 mp.
Unde este cazul se execută o hidroizolaţie cu un strat de pânză
bituminată între două straturi de bitum. De asemenea, în urma
reviziei la jgheaburile din tablă zincată, acestea se vor înlocui
pe o lungime de aproximativ 200 ml în porţiunile unde vechile
jgheaburi sunt deteriorate. Se vor executa operaţiuni de vopsire
la tabla nouă cu vopsea anticorozivă.

Lucrarea a demarat în data de 11 noiembrie, termenul
de execuţie fiind de 15 zile. Executantul este firma Coman Instal
Construct din Lugoj, specializată în asemenea intervenţii, care
a executat lucrări similare şi la cele două săli de sport din mu-
nicipiu.

Termenul de garanţie al lucrărilor de reparaţii la aco-
perişul Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu” este de 24 de
luni. Aurel Jurubiţă

Primăria Municipiu-
lui Lugoj anunţă realizarea
unui nou obiectiv de investiţii
în municipiu. Au fost finali-
zate lucrările la noul teren de
sport cu suprafaţă sintetică din
cartierul MicroV. Executantul
lucrării, firma Construct
Lucio a beneficiat şi de vre-
mea favorabilă şi a reuşit să
devanseze termenul de înche-
iere a lucrării cu două săptă-
mâni. Lucrarea este una de
calitate, amplasamentul în ve-
cinătatea parcului fiind ales de
către municipalitate în ideea
de a completa celelalte opor-
tunităţi de mişcare şi petrecere
a timpului liber din zonă unde
sunt amplasate şi mesele de
tenis de masă, jocurile pentru
copii şi aparatele de fitness în

aer liber.
Terenul are o supra-

faţă de 600 mp. Deasupra
unui strat drenant de pietriş a
fost turnată o placă de beton
slab armat peste care a fost
montat gazonul sintetic. Su-
prafaţa de joc este împrej-
muită pe tot perimetrul.
Împrejmuirea s-a realizat cu
stâlpi metalici şi panouri de
sârmă galvanizată având
înalţimi diferite pe laturi, de
la 2 la 6 m. Tot în cadrul con-
tractului, la exterior a fost
amenajată prin dalare şi o
alee pietonală de acces.

Vineri, 21 noiem-
brie, va avea loc recepţia lu-
crărilor terenul urmând să fie
dat în folosinţă.

Aurel Jurubiţa 

Noul teren de fotbal
din Micro V 
îi aşteaptă 

pe iubitorii de sport 

În această perioadă se lucrează în Parcul Prefecturii,
unde este continuat programul de reabilitare cu aleile care nu au
fost dalate în toamna anului trecut.

Este utimul obiectiv care se realizează din programul de reabi-
litare prin dalare a trotuarelor din municipiu în acest an, program
în cadrul căruia au fost dalate trotuare şi alei în suprafaţă totală
de 6.760 mp fiind montate borduri pe o lungime de 3.600 ml.

În afară de aleile din Parcul Prefecturii, au fost dalate în
cursul acestui an trotuarele de pe străzile: Ştefan cel Mare, Timotei
Popovici, Splaiul Morilor de vis-à-vis de noua piaţă agroalimen-
tară, aleea principală din Cimitirul Ortodox, aleile din parcul de
la moara de pe strada Făgetului, şi cele din cartierul Micro II,
Aleea Nucilor şi  Aleea Cireşilor.

Aurel Jurubiţa 

Se dalează aleile 
din Parcul Prefecturii
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În expozițiile permanente ale
Muzeului de Istorie, Etnografie și
Artă Plastică Lugoj se regăsesc o
serie de blazoane nobiliare medie-

vale ce au fost acordate în intervalul
secolelor XVI – XVII unor cetățeni
ai târgului medieval Lugoj care s-au
remarcat în cadrul războaielor cu

turcii. Începând cu secolul al XVI –
lea înnobilarea și acordarea de bla-
zon încep să se permanentizeze pe
teritoriul Banatului. În toată această
perioadă se poate observa o creștere
semnificativă a micii nobilimi, fără
posesiuni deosebite, provenită cel
mai probabil dintr-o categorie so-
cială liberă, care a fost răsplătită atât
pentru recompensarea serviciilor
militare cât și pentru impulsionarea
participanților la campaniile anti-
otomane prin acordarea de diplome
de înnobilare cu blazon însoțite de
anumite scutiri ale caselor și
proprietăților de vămi și dări, privi-
legii care se acordau celui în cauză
dar și urmașilor în unele cazuri in-
diferent de proveniența lor etnică.
Stemele nobiliare puteau fi folosite
pretutindeni în războaie, turniruri,
jocuri cu sulița, sigilii, inele, stea-
guri, scuturi, case și morminte. Bla-
zoanele expuse în expozițiile
muzeului lugojean prezintă caracte-
ristici comune stemelor nobiliare
românești din Banat și Transilvania
cum ar fi câmpul scutului de culoare
azurie și smalțul utilizat cu o mare
frecvență.

Pe 6 decembrie 1514, Vladi-
slav al II – lea, regele Ungariei,
acordă o diplomă de înnobilare cu

blazon lui Matia Bruz de Lugoj
care s-a evidențiat cu ocazia repri-
mării răsculaților lui Gheorghe
Doja. Matia Bruz a căzut în bătălia
de la Mohacs (1526), iar urmașii
săi și-au pierdut cele mai multe bu-
nuri imobiliare cu ocazia ocupării
de către turci a Lipovei și
Timișoarei (1551-1552). Primul
blazon acordat la 1514 era compus
dintr-un scut cu un fond azuriu pe
care era pictat un grifon argintiu,
pentru ca mai târziu în secolul al
XVII – lea urmașii acestuia să pri-
mească un nou blazon care-și păs-
trează câmpul azuriu pe acesta
fiind pictat un braț uman îmbrăcat
în armură ținând o sabie ridicată în
care este înfipt un cap ostil.

Pe 5 mai 1593 la Alba – Iulia,
Sigismund Báthory, principele
Transilvaniei, îl înnobilează pe
diacul Matia Stănișa din Lugoj, îi
acordă blazon nobiliar și scutește
de orice dări, taxe și sarcini pu-
blice casa acestuia din Lugoj. Pe
un scut de culoarea cerului în câm-
pul inferior este pictată o movilă
verde pe care este așezat un po-
rumbel argintiu ce ține în cioc trei
spice aurii de grâu.

Pe 20 aprilie 1628 la Alba –
Iulia, Gabriel Bethlen, principele
Transilvaniei, îl înnobilează și îi
acordă blazon nobiliar lui Gheor-
ghe Loncea, socotitor (raţionalista)și notar al târgului Lugoj, pe soția
sa Ecaterina Cărăstău și pe fiii lor
Gheorghe și Grigore. Pe un scut de
culoare azurie este prezentată o
scenă de luptă între un creștin și un
otoman călare.

Pe 21 iunie 1631 la Alba –
Iulia, Gheorghe Rákóczy I, princi-
pele Transilvaniei, îl înnobilează
pe Ioan Kigso (Chișu?) din Lugoj,
pe soția sa Eufrosina Fora și pe
fiul său vitreg Marcu Nagy, le
acordă blazon nobiliar și scutește
casa lor din Lugoj de orice dări și
taxe, precum și de prestarea orică-
ror servicii plebee și civile. Scutul
este de culoarea cerului, pe acesta
fiind pictată o mână ce ține o sabie
ridicată, sub cotul mâinii în câm-
pul inferior se află o coroană de
aur precum și soarele stilizat și
luna.

Pe 24 octombrie 1634 la
Pișchinț, Gheorghe Rákóczy I,
principele Transilvaniei, îl înnobi-

lează și îi acordă blazon nobiliar
lui Nicolae Iancu din Lugoj și tu-
turor urmașilor săi. Blazonul se
compune dintr-un scut albastru pe
care este pictat un lup negru ce
iese dintr-o coroană de aur orna-
mentată cu diademe.

Pe 8 martie 1653 la Alba –
Iulia, Gheorghe Rákóczy al II –
lea, principele Transilvaniei, îl în-
nobilează și îi acordă blazon nobi-
liar lui Ioan Raț din Lugoj, precumși fratelui acestuia după mamă.
Blazonul prezintă un călăreț
creștin călare ce poartă o suliță în
care este înfipt un cap de turc.

Perioada tulbure prin care a
trecut Banatul în secolele XVI –
XVII, de permanente conflicte cu
Imperiul Otoman, se regăsește și
în heraldica nobiliară a zonei,
majoritatea stemelor nobiliare fă-
când referire la aceste conflicte.
(Bibliografie: Costin Feneșan,
Diplome de înnobilare și blazon
din Banat, Timișoara, 2007; Teo-
dora Ligia Drăghici, Evoluţia
simbolisticii blazoanelor …,
AnB, XXI, 2013)

Dr. Răzvan Pinca

Blazoane ale familiilor nobile lugojene

Explorarea  sferei  istoriei  mentalităților co-
lective, a sensibilităților și relațiilor interumane
reprezintă aspecte deloc neglijabile în ideea ilus-
trării înțelesului unei epoci.

Codul fundamental de practici tradiţionale şi
de aspecte atitudinale ale individului vis–a–vis de
problematica unui moment important din ciclul
vieţii - cel al constituirii familiei în Banatul inter-

belic – reprezintă o provocare pentru cercetarea
semanticii acestei perioade. 

Zestrea avea o semnificație socială primor-
dială în întemeierea unei noi familii, reglând și
controlând  viața cuplului lumii rurale bănățene
din urmă cu un secol. Aceste considerații mi-au
fost confirmate de anchetele etnografice orale, pe
care le-am întreprins de-a lungul anilor, în satele
subzonei etnografice Lugoj – Făget - Buziaș, din
dorința unei abordări regresive, ce pleacă de la
zi, analizând trecutul, într-o încercare de recon-
stituire a multitudinii gesturilor atitudinale cir-
cumscrise unei adevărate politici economice a
căsătoriei - negocierea zestrei viitorilor miri. 

Încheierea unei căsătorii era transgresată de
câteva momente cheie, respectate cu strictețe:
pețitul, cererea în căsătorie însoțită de tocmeala
zestrei, logodna (căpara) și căsătoria religioasă
urmată de nuntă (ospățul).

Constituirea unui cuplu debuta cu alegerea
partenerului, la care o rudă sau o cunoștință co-
mună mergea în pețit, și continua cu negocierea
zestrei – o discuție purtată între părinții celor
două familii. Așadar, într-o lume în care intimi-
tatea era practic, inexistentă, viitoarea „viață în
doi” era negociată de părinții celor două cupluri
care stabileau de comun acord consistența zestrei. 

Campania de cercetare desfășurată în vara
1934, în  comuna Belinț, de către o echipă mo-
nografică a prestigiosului Institut Social Banat-
Crișana, ce viza ruralitatea primei jumătăți a
secolului al XX-lea sub aspect social, economic,
juridic sau cultural a consemnat în rapoartele sale

importanța zestrei în întemeierea noii gospodării.
Într-o lume guvernată de autoritatea lui pater fa-
milias ce deținea controlul absolut, proprietarul
averii imobile dintr-o gospodărie era bunicul, iar
în lipsa lui, tatăl ( Institutul Social Banat -
Crișana, Anchetă monografică în comuna Belinţ,
Editura Tipografia Românească, Timișoara,
1938, p. 307).

Zestrea compusă din bunuri imobile, stabilită
de părinți la data căsătoriei, era dată în folosință
efectivă, dar dreptul de proprietate prin înscriere
în cartea funciară, nu-l dădeau tatăl sau bunicul
decât foarte târziu, în preajma morții, în ideea de-
a nu se abate de la sistemul tradițional de înzes-
trare (Institutul Social Banat - Crișana, Anchetă
monografică în comuna Belinţ, Editura Tipogra-
fia Românească, Timișoara, 1938, p. 307).

Singurele bunuri pe care le primesc soții în
proprietate în momentul căsătoriei sunt cele mo-
bile – cilimuri, catrințe, costume populare, perinițesute în război, obiecte de mobilier. În așteptarea
măritișului, fetele își confecționau cu meticulo-
zitate toate elementele componente ale zestrei.

Averea adusă în momentul mariajului repre-
zenta un aspect față de care nu numai familia im-
plicată ci și întreaga comunitate nu rămâne
indiferentă, carul cu zestrea mirilor fiind etalat în
ziua nunții, pe toate ulițele satului, într-un circuit
de la răsărit spre apus, ca semn de bun augur pen-
tru tânăra familie. Toate obiectele componente ale
zestrei erau așezate ulterior pe prispa casei, pen-
tru a fi văzute și analizate de toți nuntașii.   

Daciana Vuia

Importanţa zestrei în opţiunile matrimoniale din Banatul tradiţional (partea I)

“Maeştri şi debutanţi” –
o expoziţie inedită la
“Colţul de Cultură”

Ca şi în literatură, şi în artă este întotdeauna spre folosul
culturii atunci când din urmă vin tineri talentaţi care să ducă
mai departe ideea de frumos, de creativitate, de cultură.

În acest sens, “Colţul de Cultură” de la English Pub din
Lugoj (amfitrion: Dan Haica) a adus în faţa iubitorilor artelor
plastice o expoziţie inedită, în care artişti consacraţi au expus
alături de tineri debutanţi. Expoziţia vernisată joi, 6 noiembrie
2014, de la ora 19.00, a fost intitulată „Maeştri şi debutanţi”
şi a fost prezentată de prof. Simona Avram. 

Alături de maeştrii Constantin Răducan şi Flora Rădu-
can, tată şi fiică, artişti consacraţi care nu mai au nevoie de
prezentare, au expus, pentru prima dată, tineri artişti plastici
lugojeni: Cristiana Maria Ghinea (studentă în anul I a Facul-
tăţii de Grafică-Design din cadrul Universităţii de Vest din Ti-
mişoara; a obţinut Premiul I la Concursul Internaţional de Artă
„Nicolae Tonitza” de la Bârlad, ediţia a XVI-a, 2014; a studiat
desenul cu prof. Eugenia Olar şi prof. Teodora Popescu; a ilus-
trat cinci volume de carte, precum şi reviste; a expus: portrete
– pictură şi grafică, realizate în creion şi tuş), Alexandru
Dandu (absolvent al Secţiei Grafice a Universităţii de Vest din
Timişoara; a expus: grafică şi pictură – pe teme inspirate din
povestea lui Păcală), Rebeca Ungurean (studentă în anul I la
Universitatea de Vest din Timişoara – Secţia Grafică-Design a
Facultăţii de Arte; a studiat desenul cu prof. Teodora Popescu;
a expus: pictură şi grafică – portrete şi peisaje), Oana Molcuţi
(absolventă a Secţiei de Restaurare a Facultăţii de Arte a Uni-
versităţii de Vest din Timişoara, în prezent, masterandă la
aceeaşi secţie; a studiat pictura la Şcoala Populară de Artă din
Lugoj cu Flora Răducan; a terminat Liceul de Artă “Ion Vidu”
din Timişoara; a expus: pictură în ulei – peisaje şi natură sta-
tică) şi Ioana Popovici (elevă în clasa a XII-a la Colegiul Na-
ţional “Iulia Haşdeu” din Lugoj; a studiat artele plastice cu
prof. Eugenia Olar; a expus: picturi realizate în tehnica ulei pe
pânză – peisaje şi natură statică, lucrări care au fost expuse şi
la Biblioteca Judeţeană Timiş, Biblioteca Municipală Lugoj şi
Galeria “Pro Arte” Lugoj).

Felicitări tuturor, atât maeştrilor, cât şi tinerilor artişti
plastici!  Adriana Weimer

Vineri, 24 octombrie 2014, de
la ora 18.00, la Galeria lugo-
jeană “Pro Arte” iubitorii artelor
plastice au avut bucuria de a se
reîntâlni cu două îndrăgite artiste
din Lugoj: Eugenia Olar şi Car-

men Cecilia Olar, mamă şi fiică
(două nume cunoscute în arta
plastică contemporană), şi mai
ales cu creaţiile acestora – lu-
crări de pictură (în principal, re-
prezentând flori şi compoziţii
abstracte) şi piese de artă deco-
rativă (măşti ceramice, măşti de
inspiraţie africană, cu elemente
decorative din cânepă).

În deschiderea vernisajului a
luat cuvântul sculptorul Marius
Bacriu – preşedintele Filialei
Lugoj a Uniunii Artiştilor Plas-
tici din România – apoi a vorbit

domnul prof. dr. Alexandru Do-
roghi – critic de artă. 

Doamna Eugenia Olar, în plus
faţă de superbele lucrări care
scot în evidenţă – prin fineţea
detaliului şi alegerea culorilor –
farmecul florilor, a grădinilor cu
flori şi a câmpurilor înflorite, a
adus în această expoziţie un ele-
ment inedit, de un farmec aparte:
compoziţii abstracte pictate pe
suport curbat din lemn de stejar,
în realizarea cărora a folosit cu
precădere tonuri de roşu, pe care
a aplicat foiţă aurie – tehnică ce

conferă o strălucire aparte aces-
tor lucrări.

Artista Carmen Cecilia Olar a
expus compoziţii decorative –
lucrări de artă decorativă reali-
zate în tehnica acrilic pe pânză,
folosind un limbaj artistic abs-
tract.

Cele două artiste au expus de
cele mai multe ori împreună şi,
în semn de recunoaştere a talen-
tului lor, au fost distinse cu nu-
meroase premii şi distincţii
naţionale şi internaţionale.

Adriana Weimer

Eugenia Olar şi Carmen Cecilia Olar la Galeria “Pro Arte” Lugoj
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În prezent se execută lucrări de reabilitare a interiorului
Teatrului Municipal „Traian Grozăvescu”. Demarată în 27 august,
lucrarea este executată de firma Sincron Sib din Sibiu, specializată
în domeniul reparaţiilor curente şi a amenajărilor sălilor de spec-
tacole.

Se lucrează la zugrăveli, tavanul fiind în stare avansată
de execuţie. A avut loc decopertarea pereţilor laterali fiind înlătu-
rată pânza existentă care va fi înlocuită prin tapetare cu material
textil, pluş ţesut. A fost deja stabilit materialul pentru tapiţeria in-
terioară.

Au fost finalizate şi lucrările de înlocuire a instalaţiei de
încălzire din sala teatrului. Urmează montarea noii instalaţii elec-
trice pentru iluminatul sălii. S-a renunţat la iluminatul din tavan,
optându-se pentru o soluţie de iluminat din părţile laterale. 

În prezent se desfăşoară lucrări de înnobilare cu elemente
decorative a oglinzii de scenă şi a faţadei balconului. Va urma apoi
mochetarea sălii şi montarea noilor scaune care vor fi moderne şi
vor respecta normele europene în domeniu privind dimensiunile.
Lucrările se vor finaliza în prima parte a anului viitor.

Aurel Jurubiţă

Stadiul lucrărilor de reabilitare 
a interiorului Teatrului Municipal 

„Traian Grozăvescu”

Întruniri 
intercenacliere
– Lugoj-Arad,

Arad-Lugoj 
Este remarcabil faptul că în aceste vremuri, când accentul

cade pe cu totul altceva decât pe literatură, scriitorii încă mai
găsesc timp şi motivaţie pentru a se întâlni; şi nu oricum, ci cu
cărţile pe masă!

Cenaclul “Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj (coordonator: Ion Oprişor) şi Revista “Actualitatea lite-
rară” (director: Nicolae Silade) au organizat vineri, 17 octom-
brie 2014, mai precis cu membri ai Cenaclului “AND literar”
(coordonator: Lucia Cuciureanu) şi redactori ai Revistei “Arca”
din Arad (redactor-şef: Vasile Dan), evenimentul literar care
face parte din seria întrunirilor inter-cenacliere – proiect iniţiat
de poetul Ion Oprişor.

În acest context literar aparte, care s-a desfăşurat, începând
cu ora 16.00, în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal “Traian
Grozăvescu” din Lugoj, au avut loc două importante lansări de
carte: scriitorul lugojean Gheorghe Schwartz şi-a lansat recentul
volum de proză scurtă “Enigmele infinite”, apărut în 2014 la
Editura Mirador din Arad (director: Ioan Matiuţ), şi poeta Lucia
Cuciureanu şi-a lansat volumul de poezie “Lasă apa să curgă”,
apărut la Editura Tracus Arte din Bucureşti, în 2013.

Cartea de proză scurtă “Enigmele infinite”, semnată de cu-
noscutul şi îndrăgitul scriitor lugojean Gheorghe Schwartz, a
fost prezentată de poetul şi editorul Ioan Matiuţ şi de poetul şi
criticul literar Mircea Pascariu; apoi autorul a citit din noul
volum un fragment de proză, spre bucuria publicului lugojean.
Fiind o prezenţă deosebită, romancierul Gheorghe Schwartz
(născut la Lugoj şi stabilit la Arad din anii ’70), preşedintele
Institutului Cultural Român Banat-Crişana, a mai răspuns de-a
lungul timpului la invitaţia lugojenilor de a-şi lansa cărţi şi în
Lugojul natal; astfel, în 18 mai 2009, la Galeria “Pro Arte”  din
Lugoj, a avut loc lansarea romanului “Cei o sută – Culoarul
templier”, semnat de Gheorghe Schwartz, eveniment cultural
organizat de Primăria Municipiului Lugoj şi Biblioteca Muni-
cipală Lugoj – această carte a fost premiată, un an mai târziu,
în 2010, cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române.

La întâlnirea cu scriitorii arădeni de vineri, 17 octombrie, li-
terar” şi a Revistei „Arca” din Arad au participat şi au citit din
creaţia lor literară – poezie şi proză, din volum şi din manuscris
–scriitorii: Lucia Cuciureanu, Ioan Matiuţ, Andrei Lucian Mo-
cuţa, Lia Alb, Max Tunia, T.S. Khasis, Constantin Butunoi,
Constantin Dehelean, Lazăr Magu, Mircea Pascariu, Bujor
Buda, Iulian Leonard. Din Lugoj au participat scriitorii: Ela
Iakab, Adriana Weimer, Georgia Miculescu, Simion Dănilă,
Dan Floriţa-Seracin, Remus Valeriu Giorgioni, Nicolae Silade,
Ion Oprişor, Mircea Anghel, Cristian Ghinea, Ionel Panait, Si-
mion Todorescu.

Tot din proiectul întrunirilor inter-cenacliere face parte şi în-
tâlnirea scriitorilor lugojeni cu scriitorii arădeni, de data aceasta
la Arad; astfel, Cenaclul “AND literar” (coordonator: Lucia Cu-
ciureanu), Revista “Arca” (redactor-şef: Vasile Dan) şi Editura
Mirador (director: Ioan Matiuţ) din Arad organizează vineri, 14
noiembrie 2014,  o întâlnire cu membri ai Cenaclului “Anotim-
puri” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj (coordonator:
Ion Oprişor), redactori ai Revistei “Actualitatea literară” (di-
rector: Nicolae Silade) şi alţi scriitori lugojeni; această întâlnire
literară, similară cu cea din Lugoj – adică cu cărţile pe masă! –
, se va desfăşura, de la ora 16.00, în Sala Teatrului de Stat din
Arad.

Din Lugoj vor participa scriitorii: Ela Iakab, Adriana Wei-
mer, Georgia Miculescu, Simion Dănilă, Remus Valeriu Gior-
gioni, Nicolae Silade, Ion Oprişor, Mircea Anghel, Cristian
Ghinea, Ionel Panait; iar din Arad, scriitorii: Gheorghe
Schwartz, Vasile Dan, Ioan Matiuţ, Lucia Cuciureanu, Constan-
tin Dehelean, Gheorghe Mocuţa, Andrei Lucian Mocuţa, Iulian
Leonard. În cadrul întâlnirii de la Arad, scriitorul şi jurnalistul
Cristian Ghinea îşi va lansa volumul „Zece pentru Lugoj – o
istorie neconvenţională a Lugojului”. Adriana Weimer

Sâmbătă, 8 noiembrie a.c., o de-
legaţie a Şcolii Gimnaziale de Mu-
zică „Filaret Barbu” din
Lugoj, alcătuită din elevi, profesori
şi studenţi, a fost prezentă la Vârşeţ
(oraş înfrăţit cu municipiul nostru),
la invitaţia doamnei prof. Olga Sin-
ković, directoarea Şcolii de Muzică
„Iosif Marinković” din localitate, şi
a doamnei Minuţa Miclău, secretara
instituţiei. Elevii lugojeni (Becheru
Andrei, Ciurel Radu, Szilagy Ale-
xandra – vioară –, Rădulescu Ra-
luca, Iovan Andreea, Tăutu
Maria-Sofia, Iacob Filip-Eduard,
Tauber Timeea – pian –, Lazăr Se-
lany – flaut – şi Roşu Mădălin – cla-
rinet), cărora li s-au alăturat doi
studenţi de la Facultatea de Muzică
din Timişoara (pianista Amalia-Şte-

fania Lina, fostă elevă a şcolii de
muzică lugojene, şi violonista Fran-
cesca Moldovan), însoţiţi de profe-
sorii Petru Madroane (managerul
şcolii), Constantin-T. Stan (respon-
sabilul şi coordonatorul proiectu-
lui), Carmen Schöner (şefa catedrei
de pian), Valentina Vasiliu (şefa ca-
tedrei de vioară), Lucian Costi
(şeful catedrei de instrumente de su-
flat), Elisabeta Spanache, Remus
Laţa şi Naomi Cicu), au  susţinut un
concert pe scena Teatrului Comunal
„Sterija”, un splendid locaş de cul-
tură edificat în anul 1896. În prelu-
diul spectacolului, punctul
culminant al programului (care a
cuprins opusuri din creaţia unor cla-
sici ai muzicii universale – Scott Jo-
plin, G. Ph. Telemann, W. A.

Mozart, P. I. Ceaikovski, Fr. Cho-
pin, J. Brahms –, dar şi pagini din
literatura muzicală românească,
semnate de Petre Ţipordei,
Zeno Vancea şi George Enescu),
membrii delegaţiei lugojene au vi-
zitat incinta şcolii de muzică (recent
renovată, dotată cu câteva piane de
concert noi, performante) şi câteva
importante monumente religioase şi
culturale: Catedrala Ortodoxă Ro-
mână (sfinţită în 1913, cu participa-
rea Reuniunii Române de Cântări şi
Muzică din Lugoj, sub bagheta lui
Ion Vidu), majestuoasa Catedrală
Romano-Catolică „Sfântul Ger-
hard”, târnosită în 1863 (cu o valo-
roasă orgă Wegenstein, construită la
Timişoara în 1913), aşa-numita
„Farmacie cu trepte”, una din cele
mai vechi farmacii din Voivodina
(1784), transformată în muzeu de
istorie şi artă, Muzeul armelor (un
proiect realizat în parteneriat cu
Muzeul Banatului din Timişoara,
adăpostit în clădirea „Concordia”).
Concertul s-a bucurat de prezenţa
unui număr important de spectatori:
părinţi, elevi, membri de vază ai co-
munităţii românilor din Vârşeţ (dr.
Ion Omoran şi ing. Ştefan Mihai-
lov), preoţi (Mircea Munteanu şi
Adrian Boba), care au răsplătit cu
aplauze entuziaste evoluţia micilor
ambasadori români, demni repre-

zentanţi ai şcolii muzicale instru-
mentale din cetatea lui Vidu. 

Întâlnirea cu profesorii şi elevii
vârşeţeni s-a constituit în cea de-a
II-a etapă a Proiectului de partene-
riat încheiat între cele două şcoli
vocaţionale, după ce, în primăvara
acestui an, mai mulţi elevi din Vâr-
şeţ au participat, la Lugoj, la cea de-
a II-a ediţie a Concursului
Internaţional de Interpretare Pianis-
tică „Clara Peia”. Proiectul profeso-
rilor lugojeni vine în continuarea
celui derulat, în 2010, cu Şcoala de
Muzică „Erkel Ferenc” din Gyula
(Ungaria), în cadrul unei mai ample
acţiuni ce vizează stabilirea unor
trainice contacte culturale cu loca-
lităţi aflate la fruntariile României,
în care convieţuiesc şi cetăţeni de
etnie română, în spiritul prieteniei
şi colaborării transfrontaliere. Anul
viitor vom fi gazdele prietenilor
noştri români şi sârbi vârşeţeni, care
vor participa la cea de-a III-a ediţie
a Concursului Euroregional de In-
terpretare Pianistică „Clara Peia”.

Alese sentimente de gratitudine
firmei Honeywell Life Safety Ro-
mânia SRL, care, prin diligenţele
doamnelor ec. Ileana Gabor şi ec.
Alexandrina Manuela Tănase, a
sponsorizat proiectul profesorilor şi
artiştilor lugojeni. 

Dr. Constantin-T. Stan

Concertul micilor muzicieni lugojeni la Vârşeţ

Târgul de Crăciun îşi deschide porţile 
Ca în fiecare an, în pragul sărbătorilor de iarnă, atunci când Crăciunul bate la uşă, ne pregătim cu bucurie pentru sărbătoarea

sfântă, iar cele mai frumoase momente sunt cele pe care le gustăm la Târgurile de Crăciun unde simţim atmosfera de sărbătoare şi
cumpărăm multe cadouri celor dragi.       

Anul acesta, Primăria Municipiului Lugoj, va organiza în perioada 4 decembrie 2014 – 07 ianuarie 2015, Târgul de Crăciun. În
acest an, manifestarea va avea un nou aspect întrucât Primăria a achiziţionat un număr de 12 căsuţe de lemn unde se vor comercializa
cadouri. Căsuţele vor fi amplasate în centrul oraşului, lângă Catedrala Greco-Catolică.

Comercianţii care vor să participe la Târgul de Crăciun, vor trebui să depună la  Primărie, camera 7, între 17  şi  25  noiembrie
2014 o cerere de participare. Ileana Kristof 
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Proiect al  Regulamentului  de organizare
 şi funcţionarea bazei sportive

 „Bazin de înot Lugoj”
(fragmente)

CAPITOLUL I
DENUMIRE - SEDIU - FORMA JURIDICĂ

ARTICOLUL 1.1.  DENUMIRE - SEDIU 
Baza sportivă „Bazin de înot Lugoj” reprezintă un ansamblu

alcătuit din teren, construcţii, instalaţii şi dotări aferente şi este si-
tuată în Lugoj, Spl. Sporturilor, nr 1 A.

ARTICOLUL 1.2.  FORMA JURIDICĂ
Baza sportivă „Bazin de înot Lugoj” este proprietatea Munici-

piului Lugoj, iar titularul dreptului de administrare este Serviciul
Public de Administrare a Cinematografului “Bela Lugosi” şi a ba-
zelor de agrement.

CAPITOLUL II
FUNCŢIONAREA  BAZEI  SPORTIVE

ARTICOLUL 2.  FUNCŢIONARE
Art.2.1. Bazinul de înot Lugoj va funcţiona anual din luna oc-

tombrie până în luna aprilie a anului următor.
Bazinul are următoarele caracteristici :
l Lungime                - 25 m
l Lăţime                 - 10 m
lAdâncime               - între 1,60 m şi 2,00 m
l 5 culoare 
precum şi următoarele dotări :
l Recepţie
l Vestiare femei şi bărbaţi
l Duşuri femei şi bărbaţi
l Baie femei şi bărbaţi
l Jacuzzi
l Bazin de relaxare
l Cabinet de prim ajutor
l Saună uscată
l Saună umedă
l Cabinet masaj
l Cabinet de terapie
l Duşuri cromoterapie emoţionale
l Zonă comercială

Cabinetul de masaj şi zona comercială vor funcţiona după ora-
rul zilnic al bazinului de înot.

Art.2.2. Prezentul Regulament, împreună cu anexa privind ta-
rifele de acces ce vor fi utilizate la bazinul de înot, stabilesc rapor-
turile dintre Primăria Municipiului Lugoj şi utilizatorii bazei
sportive, cu privire la drepturile, obligaţiile şi răspunderea acestora,
în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor din incinta
bazinului de înot.

Art.2.3. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor
utilizatorilor bazei sportive.

Art.2.4. Accesul în incinta bazinului de înot se face după ur-
mătorul program:

l Luni                        Închis
lMarţi - Vineri         între orele 08.00 – 21.00
l Sâmbătă şi duminică între orele 08.00 – 22.00

Art.2.4.1. Cursuri de iniţiere pentru copiii preşcolari şi elevii
de şcoală gimnazială

Copiii preşcolari şi elevii de şcoală gimnazială care învaţă în
Municipiul Lugoj beneficiază de ore gratuite pentru cursuri de înot,
care se pot desfăşura zilnic pe bază de programare.

Orele gratuite pentru cursurile de înot se vor organiza zilnic de
marţi până vineri între orele 09.00 – 13.00.

Numărul de ore gratuite pentru  un curs de înot este de 20
ore/an/copil preşcolar sau elev.

Participarea la orele gratuite pentru cursurile de înot a copiilor
preşcolari sau a elevilor de şcoală gimnazială se va face doar pe
baza unui tabel întocmit şi vizat de unitatea şcolară din Municipiul
Lugoj, având viza medicului de familie cu menţiunea apt pentru
înot şi a carnetului de elev. 

Competiţiile între copiii preşcolari sau elevii de şcoală
gimnazială vor fi organizate în cadrul programelor de cursuri de
iniţiere.

Consiliul Local al Municipiului Lugoj şi Primăria Municipiului
Lugoj, precum şi unităţile şcolare din Municipiul Lugoj, cu acordul
autorităţilor locale, care vor avea calitatea de coorganizator, pot
organiza competiţii sportive de înot, care se pot desfăşura şi în
afara programelor de cursuri de iniţiere, accesul în baza sportivă,

la aceste competiţii fiind gratuit.
După finalizarea cursurilor de iniţiere, în aceeaşi perioadă a

săptămânii, respectiv de marţi până vineri între orele 09.00 – 13.00,
se pot organiza, tot gratuit, cursuri de perfecţionare, pe bază de
protocol încheiat cu Primăria Municipiului Lugoj.

Art.2.4.2. Alţi beneficiari
Baza sportivă “Bazinul de înot Lugoj” poate fi utilizată, pe baza

tarifelor de acces prevăzute în Anexă, conform programărilor, şi
de alte categorii de utilizatori, după cum urmează:

l cluburi sau asociaţii sportive, care încheie protocoale de
utilizare sau solicită ocazional acordul de utilizare al bazei
sportive. 
l persoane fizice sau juridice, care solicită ocazional acor-

dul de utilizare sau care încheie protocoale de utilizare a bazei
sportive.
l Beneficiarii activităţilor organizate în baza sportivă vor

utiliza bazinul de înot conform programărilor.
În situaţii speciale, administratorul îşi rezervă dreptul de a mod-

ifica programările, cu condiţia informării prealabile a utilizatorilor
afectaţi de modificare.

Durata unei şedinţe de înot este de 1, 2, 3, 4 sau 5 ore, orice
depăşire a timpului se va taxa suplimentar cu tariful aferent
pentru 1 oră de acces. Nu se vor putea plăti fracţiuni de oră.
Culoarele 1 şi 5 se vor utiliza pentru începători, iar culoarele

2, 3 şi 4 pentru avansaţi.
Numărul maxim de persoane admise simultan în incinta bazinul

de înot este de 88.
Art.2.5. Accesul în bazinul de înot se va face pe bază de :
l tabele vizate de conducerile unităţilor şcolare, în cazul

cursurilor de iniţiere;
l protocoale de utilizare încheiate între Primăria Municip-

iului Lugoj şi persoanele fizice sau juridice;
l brăţară electronică.

Pentru activitatea privind cursurile de iniţiere, utilizatorii vor
prezenta semestrial viza medicului de familie cu menţiunea apt
pentru înot.

Art.2.6. Protocolul de utilizare al bazei sportive “Bazinul de
înot Lugoj” sau brăţara electronică, care permit accesul în incinta
bazinului vor fi întocmite sau înmânate de administrator sau per-
sonalul de deservire, în baza tarifelor de acces privind utilizarea
bazei sportive, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Mu-
nicipiului Lugoj, prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

Art.2.7. La intrarea în incinta bazei sportive, utilizatorii bazi-
nului de înot vor prezenta personalului de deservire şi pază un act
de identitate valabil, în vederea eliberării unei brăţări electronice.
Pentru un singur act de identitate se pot elibera una sau mai multe
brăţări electronice.

Art.2.8. Competiţiile şi manifestările sportive au prioritate faţă
de protocoalele de utilizare ale bazei sportive de către alte persoane
fizice sau juridice, situaţie în care administratorul va stabili de
comun acord cu utilizatorul, reprogramarea utilizării bazinului de
înot pentru o dată ulterioară.

Art.2.9. Utilizatorii bazinului de înot sunt obligaţi să păstreze
curăţenia şi ordinea în incinta bazei sportive şi să respecte indica-
ţiile personalului de deservire şi pază.

Art.2.10. Înainte de intrarea în apă, este obligatoriu ca utiliza-
torii bazinului de înot să nu lase (decât pe propria răspundere)
obiecte de valoare în vestiare, să urmeze circuitul igienico-sanitar,
astfel încât ultima etapă să fie utilizarea duşului (cu săpun sau gel
de duş), să folosească papuci de baie, să fie echipaţi corespunzător
(slip/şort pentru bărbaţi/băieţi, costum de baie pentru femei / fete)
cu prosop/halat.  

Art.2.11. În incinta bazinului se va folosi doar echipament
adecvat şi acceptat de normele şi reglementările în vigoare.

Art.2.12. Nu se va permite accesul în incinta bazei sportive a
minorilor (copii sub 14 ani) neînsoţiţi sau nesupravegheaţi. După
accesul în incinta bazei sportive, de copii vor răspunde însoţitorii
acestora, respectiv antrenorii, profesorii sau instructorii de înot.

Art.2.13. Utilizatorii bazei sportive sunt obligaţi să utilizeze
culoarele pentru înot corespunzătoare nivelului propriu de perfor-
manţă şi să respecte sensul de înot pe culoar, sensul de deplasare
fiind pe partea dreaptă a culoarului.

Art.2.14. În intervalul orar în care au programare, utilizatorii
bazinului de înot vor folosi culoarele de înot disponibile. 

CAPITOLUL IV
INTERDICŢII - AVERTISMENTE – SANCŢIUNI

ARTICOLUL 4.1.  INTERDICŢII
În incinta bazei sportive “Bazinul de înot Lugoj”, se interzice:
l accesul în ţinută de stradă în bazinul de înot, pe

suprafeţele destinate exclusiv activităţii sportive, la duşuri sau
în alte spaţii marcate, în care este interzis accesul;
l accesul în incinta bazei sportive a persoanelor însoţite de

animale de companie, a persoanelor aflate sub influenţa alcoo-

lului sau a drogurilor, a persoanelor cu plăgi deschise, derma-
tite, dermatoze sau alte boli transmisibile, a persoanelor fără
echipamentul minim obligatoriu, administratorul sau personalul
de deservire având obligaţia de a refuza accesul acestora în in-
cinta bazei sportive;
l fumatul în incinta bazei sportive, cu excepţia locurilor

special amenajate în acest sens; 
l consumul sau aruncatul produselor de orice fel, în alte

locuri decât cele special amenajate;
l comportamentul agresiv al utilizatorilor bazinului de înot,

precum şi satisfacerea nevoilor fiziologice în apa bazinului, ad-
ministratorul sau personalul de deservire având obligaţia de a
proceda la evacuarea acestora din incinta bazei sportive;
l intrarea în bazinul de înot fără supravegherea antrenoru-

lui /instructorului, cu excepţia persoanelor care ştiu să înoate
şi care folosesc bazinul pentru înot de agrement;
l accesul şi manevrarea instalaţiilor de utilitate publică de

către persoane neautorizate, degradarea sau deteriorarea aces-
tora (instalaţiile de apă, canalizare, energie electrică şi termică
sau gaze naturale), administratorul sau personalul de deservire
având obligaţia de a proceda la evacuarea acestora din incinta
bazei sportive;
l săritul în apa bazinului din alte locuri decât de pe bloc-

starturi;
l alergatul pe marginea bazinului de înot;
l orice alte acţiuni care pun în pericol siguranţa şi sănătatea

utilizatorilor bazinului de înot.

ARTICOLUL 4.2.  AVERTISMENTE
Utilizatorii bazei sportive vor fi avertizaţi pentru:
l nerespectarea indicaţiilor administratorului sau a perso-

nalului de deservire şi pază;
l nerespectarea accesului însoţitorilor doar la grupurile so-

ciale, la vestiare (în cazul copiilor sub 14 ani) sau în zona co-
mercială;
l nerespectarea sensului de deplasare pe culoarele de înot;
l accesul în ţinută de stradă în bazinul de înot, pe

suprafeţele destinate exclusiv activităţii sportive, la duşuri sau
în alte spaţii marcate, în care este interzis accesul;
l consumul sau aruncatul produselor de orice fel, în alte

locuri decât cele special amenajate;
l intrarea în bazinul de înot fără supravegherea instructo-

rului, cu excepţia persoanelor care ştiu să înoate şi care folosesc
bazinul pentru înot de agrement;
l săritul în apa bazinului din alte locuri decât de pe bloc-

starturi;
l alergatul pe marginea bazinului de înot;
l orice alte acţiuni care pun în pericol siguranţa şi sănătatea

utilizatorilor bazinului de înot.

ARTICOLUL 4.3. SANCŢIUNI

Art.4.3.1. Utilizatorii bazei sportive vor fi sancţionaţi cu eva-
cuarea din incinta bazei sportive şi în caz de recidivă, cu interzi-
cerea accesului în incinta bazei sportive, pentru:

l nerespectarea ordinii şi curăţeniei în incinta bazei spor-
tive;
l nerespectarea regulilor igienico – sanitare prevăzute în

prezentul regulament;
l accesul în incinta bazei sportive a persoanelor însoţite de

animale de companie, a persoanelor aflate sub influenţa alcoo-
lului sau a drogurilor, a persoanelor cu plăgi deschise, derma-
tite, dermatoze sau alte boli transmisibile sau a persoanelor fără
echipamentul minim obligatoriu;
l comportament agresiv al utilizatorilor bazinului de înot,

precum şi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice în apa bazi-
nului;
l fumatul în incinta bazei sportive, cu excepţia locurilor

special amenajate în acest sens; 
l accesul şi manevrarea instalaţiilor de utilitate publică de

către persoane neautorizate, degradarea sau deteriorarea aces-
tora (instalaţiile de apă, canalizare, energie electrică şi termică
sau gaze naturale);
l producerea de distrugeri sau pagube precum şi utilizarea

necorespunzătoare a bunurilor din dotarea bazei sportive.

Art.4.3.2. În cazul producerii de distrugeri sau pagube, precum
şi pentru utilizarea necorespunzătoare a bunurilor din dotarea bazei
sportive, persoanele vinovate vor suporta integral distrugerile sau
pagubele produse. Personalul de deservire şi pază va consemna în
procesul verbal problemele apărute, persoanele vinovate şi măsu-
rile luate, urmând să informeze administratorul bazei sportive, care
va urmări remedierea distrugerilor sau/şi recuperarea pagubelor
provocate de utilizatori. 
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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 so-
licite 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 iden-
titate.

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 diverse 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

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

riei, nr. 4, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe pe-
rioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Economică, Serviciul
Financiar - Contabil, Biroul Autorizaţii, Liberă Iniţiativă, Comercial,
Contracte - Compartiment Autorizaţii, Liberă Iniţiativă, Comercial,
Contracte, după cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, 
grad profesional ASISTENT 

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

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

b) condiţii specifice de participare la concurs:
lstudii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-

rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în do-
meniul ştiinţe economice;
lvechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 1 an;
lcunoştinţe operare pe calculator –  nivel mediu (word, excel, poşta elec-

tronică).

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.12.2014, ora 1000, 

iar interviul se va susţine în data de  18.12.2014, 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 03.12.2014. 
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7, 

tel. 0256/ 352240, interior 210.” 

Art.4.3.3. Refuzul utilizatorilor de a suporta contravaloarea pagubelor sau a distrugerilor produse
ca urmare a utilizării necorespunzătoare a echipamentelor, dotărilor sau a oricăror alte bunuri puse la
dispoziţia utilizatorilor, va atrage consecinţele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.4.3.4. Încălcarea oricăror alte reglementări, norme sau prevederi legale în vigoare atrage după
sine suportarea consecinţelor de către persoanele vinovate, inclusiv interzicerea accesului acestora în
incinta bazei sportive.

Art.4.3.5. Proprietarul bazei sportive nu îşi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezen-
tului Regulament de către administrator sau de către utilizatorii bazei sportive şi nu va acorda despă-
gubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale,
responsabilitatea revenind doar persoanelor care se fac vinovate.

ANEXA 

T A B E L
cu tarifele de acces la Bazinul de înot Lugoj 

NOTĂ:

Beneficiază de reducere cu 50% a tarifelor de acces : 

pensionarii cu domiciliul în Municipiul Lugoj (pe baza unui document corespunzător).
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Conferinţa Naţională a Ligii Asociaţiilor
de Proprietari „Habitat”

În data de 09.10.2014 a avut loc în Arad, în sala Ferdinand a Primăriei, Conferinţa Naţională a
Ligii Asociaţiilor de Proprietari „Habitat”. Alături de reprezentanţii asociaţiilor de proprietari din
ţară şi de organizatorii evenimentului, au participat Mihai Mereuţă, preşedintele Ligii „Habitat”,
Alexandra Braica, secretar de stat pentru dialog social, Doru Ciocan, preşedintele Autorităţii Na-
ţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare (ANRSC), deputata Claudia Boghicevici, vi-
ceprimarul Levente Bognar, city-managerul Claudia Macra, precum şi reprezentanţi ai furnizorilor
de utilităţi din municipiu şi ai Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor.

În deschiderea lucrărilor, Mihai Mereuţă a prezentat revendicările asociaţiilor de proprietari. Ast-
fel, a cerut, printre altele, 

l înfiinţarea unui grup de lucru din care să facă parte şi reprezentanţii asociaţiilor, pentru
discutarea proiectelor legislative; 
l recunoaşterea asociaţiilor de locatari ca organizaţii de utilitate publică; 
l anularea prevederilor cu privire la atestarea administratorilor de către primării;
l introducerea unui sistem mixt de asistenţă socială, care să fie eficient;
l reintroducerea dreptului de a utiliza convenţii civile în asociaţiile de proprietari, pentru a

scădea costurile, dar mai ales pentru scăderea birocraţiei;
l introducerea unui calendar în funcţie de care să se facă modificarea tarifelor;
l abrogarea obligativităţii depunerii declaraţiilor doar prin mijloace electronice;
l cooptarea reprezentanţilor asociaţiilor în consiliile de administraţie ale furnizorilor de uti-

lităţi, chiar dacă aceştia vor fi plătiţi pentru munca prestată din fondurile asociaţiilor respective;
l respingerea unui proiect pentru modificarea Legii 230/2007 şi adoptarea unui proiect care

este agreat de asociaţii;
l scutirea de orice taxă pentru acţiunile în instanţă ale asociaţiilor şi predarea gratuită a căr-

ţilor tehnice ale imobilelor;
l abrogarea sancţiunilor pentru activitatea personalului ales în cadrul asociaţiilor de pro-

prietari: preşedinte, membri comitet, membrii comisiei de cenzori. Sancţionarea neîndeplinirii
atribuţiilor nu poate fi făcută decât de adunarea generală.

Concluziile reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari din ţară au fost că parlamentarii, de-a lungul
timpului, nu sunt deschişi faţă de problemele celor care locuiesc în blocurile de locuinţe, nu ţin cont
de propunerile de amendare a legislaţiei privind locuitul în condominii, ciugulesc de ici de colo
câte o idee şi propun modificări inoportune. Ca atare înfiinţarea unui grup de lucru, comun, cu re-
prezentanţii guvernului se impune de urgenţă. Vasile Lazăr, Preşedinte F.A.P. Lugoj
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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 pe perioadă nede-
terminată a funcţiei publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, Direcţia Administraţie Publică Locală - Serviciul
Interne, după cum urmează:

INSPECTOR, clasa I, grad profesional ASISTENT 

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

candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – republi-
cată, 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 informatică; cibernetică, statistică şi
informatică economică; ingineria sistemelor, calculatoare şi tehno-
logia informaţiei;
l vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite: 1 an;
l cunoştinţe operare pe calculator – foarte bine.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Proba scrisă se va desfăşura în data de 19.12.2014, ora 1000,

iar interviul se va susţine în data de  24.12.2014, 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 08.12.2014. 
Relaţii suplimentare la Biroul Relaţii cu Publicul, camera 7,

tel. 0256/ 352240, interior 210.” 

               Bătrâna sinagogă din Lugoj, a cărei piatră
de temelie a fost pusă în 1843, punctează simbolic prin
poziția - în mijlocul fostei colonii germane de pe malul
stâng al Timișului- și arhitectura sa,  rolul jucat de co-
munitatea evreiască, altădată înfloritoare, la dez-
voltarea economico-culturală a urbei. Tumultosul
secol XVIII, moment de cotitură în istoria Banatului,
marcat de războaiele cu turcii, politica de inginerie
socială promovată de habsburgi (colonizările) și nu-
meroasele epidemii (ciumă, febră tifoidă), reprezintă
o etapă zbuciumată pentru evreii stabiliți în Lugoj,
care se confruntă cu constrângeri  legislative, alimen-
tate de tradiționalele  prejudecăți religioase. Evreii
atestați încă din 1733 (46 de suflete), reușesc în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea să formeze o comu-
nitate sub conducerea lui Isak Deutsch. Prima
sinagogă a fost amenajată în casa lui Aron Deutsch -
vizavi de actualul templu -, aceștia primind  în 1780

loc pentru înmormântare, lângă vechiul  cimitir ro-
mano-catolic (astăzi spațiul din partea dreaptă a Str.
Koloman Wallisch, vizavi de parcul G. Enescu, pe
malul Timișului).   
               Aron Deutsch și Isak Deutsch obțin permi-
siunea în 1791, de la autoritățile comitatense, de a
clădi o sinagogă pe terenul cumpărat în Str. Principală
(Str. Cuza Vodă). Templul edificat în 1793, pe lângă
dimensiunile reduse - adecvat comunității care număra
în jur de 42 de suflete, mai precis 7 familii menționate
în conscripția din 1786 - avea o poziție ferită, fiind
clădit în curte. În vara anului 1842 un incendiu mistuie
centrul Lugojului, între cele 350 de case care au ars s-
a aflat și sinagoga. La inițiativa conducătorului

comunității Löbl Deutsch, ajutat de privatierii M.
Weiser și Moritz Auspitz, se ridică actualul edificiu în
1843. Comitatul Caraș a intervenit pe lângă camera
erarială, susținând amplasarea imobilului la stradă. La
ceremonia de inaugurare, desfășurată în luna mai
1843, au participat alături de notabilitățile locale,
comitele  Carașului Paul Gyürki și rabinul Wolf Stein-
schneider. Emaniciparea evreilor din Ungaria,
înfăptuită prin legea XVII din 1867, s-a reflectat în
arhitectura lăcașurilor de cult, numărul acestora
cunoscând o creștere semnificativă. Sub impulsul
evenimentului se execută actuala fațadă, anul 1867
fiind înscris deasupra citatului, redat în limba ebraică,
care împodobește frontiscipiul: ”Aceasta este casa lui
Dumnezeu” (1 Cronici 22:1). 
               Amintind de templul antic al lui Solomon,
faţada prezintă o succesiune de patru pilaştri adosaţi,
deasupra cărora se află un fro.nton triunghiular,
compoziția fiind întregită de cele două turnuri
supraînălțate, din extremități, prevăzute cu turle ori-
entale. Intrarea inițială, direct din stradă, a fost închisă
în 1903. Spațiul interior,  amenajat în concordanță cu
prevederile ritualice, este compus din antreu și
garderobă (veșmintele oficianților și biblioteca), sala
de rugăciune cu  balconul de lemn susținut de coloane
din fier cu capiteluri corintice (principiul separării fe-
meilor de bărbați) și chivotul în care se păstrează
Thora, despărțit printr-o perdea de restul sălii.
Renovările efectuate în anii 1903-1904, au avut la
bază reformele survenite în ceremonialul liturghic,
inovații promovate de facțiunea liberală. Este amena-
jat corul și se instalează o orgă realizată în atelierul
maestrului timișorean  Carl Leopold Wegenstein. Fa-
milia Brauch donează în 1903 un lavoar de maiolică
(Kijor), amplasat în antreu. Pictura interioară este
simplă, motivele geometrice regăsindu-se și în vitrali-
ile ferestrelor alături de “Steaua lui David”. Armonia
interiorului este întregită prin mobilierul din lemn și
cele două sfeșnice de alamă (1905), cu mai multe
brațe, din zona altarului. Tablele legii, care odinioară
încoronau frontonul, au fost așezate pe fațadă, din mo-
tive de securitate, la ultima restaurare. În 1894 pe locul
hanului “ Zum grünen Baum”, din stânga templului,
s-a construit “palatul de închiriat” al comunității
evreiești din Lugoj.
                                                Oliviu Cristian Gaidoş

Sinagoga din Lugoj şi Palatul
comunităţii evreieşti

Deşi a întâmpinat o serie de ghinioane chiar în star-
tul campionatului ligii de elită a voleiului din Româ-
nia, foarte tânăra echipă ce reprezintă în această ediţie
a competiţiei municipiul Lugoj reuşeşte deocamdată
să ţină pasul cu nivelul adversarelor. În cel mai puter-
nic campionat al ultimilor ani, în care echilibrul este
foarte pronunţat în zona locurilor 7-12 şi nu mai există
formaţii învinse din start, lupta e mare pentru fiecare
set, punct sau joc, care pot face decisiv diferenţa la
final.

Primele două jocuri oficiale ale sezonului au adus
şi întâia reuşită a noului grup construit în vară şi con-
dus de tehnicianul Valerijan Luka. Calificarea în sfer-
turile Cupei României, după eliminarea C.S.M. Satu
Mare ( 3:0 la Lugoj, 2:3 în retur ). Din păcate, al doi-
lea meci a dus la pierderea piesei de bază din atac,
universalul bulgar Olga Krasteva, fără o rezervă de
valoare relativ apropiată pe acest post. Lucru care a

dereglat serios un ansamblu ce începuse să funcţio-
neze foarte bine, mai ales că revenirea în teren a aces-
teia se poate produce cel mai devreme în primăvară.

Iar debutul de campionat a fost marcat clar de acest
lucru, lugojencele obţinând doar un punct la Cluj din
primele două meciuri, deşi au fost aproape de un suc-
ces pe malul Someşului. Moment după care, în antre-
namente, s-au produs din nou permutări în sistemul
de joc pentru găsirea celei mai bune soluţii de con-
junctură, care, după cum ultimele evoluţii o demons-
trează, a fost găsită, cel puţin până în decembrie, când
există încă o posibilitate de completare a lotului. Mai
ales că, înaintea ultimei etape disputate, a fost reziliat
contractul celeilalte sportive bulgare a C.S.M.-ului,
Yanita Nikolova, datorită indisponibilităţii sale înde-
lungate cauzată de o afecţiune arterială la mâna
stângă. 

Cu cea mai tânără echipă din campionat, în teren
cu voleibaliste de 18, 19 şi 20 de ani, C.S.M. Lugoj a
reuşit două succese de trei puncte în ultimele trei
etape, victorii cu 3:1 cu Universitatea Craiova şi 3:0
cu Penicilina Iaşi, care au săltat echipa pe locul şapte
în clasament. Ambele grupări de care a trecut Lugojul
sunt adversare directe pentru ocuparea unui loc ferit
de griji în clasament, dar campionatul este abia în pri-
mul său sfert şi pronosticuri sunt greu de dat în acest
moment. 

Important e ca lotul pe care staff-ul îl are la dispo-
ziţie să crească în continuare, cu adăugirile şi întăririle
necesare, iar susţinătorii adevăraţi ai voleiului din
Lugoj să rămână aproape de echipă. Urmează meciuri
foarte grele, deplasare la Dinamo şi două jocuri con-
secutive pe propriul teren, în Sala Sporturilor “Ion
Kunst/Ghermănescu” cu Volei Alba Blaj (22 noiem-
brie, orele 18.30) şi C.S.M. Bucureşti (29 noiembrie,
orele 18.30), toate trei reprezentante ale României în
Cupele Europene intercluburi. Veniţi la sală, veţi avea
ce vedea ! Dan H. Brudiu
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în ciuda problemelor de lot


