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La fiecare sfârşit de
an, în atmosfera
specială pe care o

conferă  apropierea de
Sfânta Sărbătoare a Naş-
terii Domnului şi de Anul
Nou, pentru municipali-
tate este şi vremea bilan-
ţului, a analizei respon-
sabile a activităţii desfă-
şurate pe parcursul anu-
lui. Acum se trage linie şi
se constată unde s-a lu-
crat bine şi cu folos şi
unde s-au întâmpinat
probleme şi cum s-a ac-
ţionat pentru depăşirea
acestora. 

„Suntem pe cale să în-
cheiem unul din cei mai
rodnici ani dintre cei în
care lugojenii m-au inves-
tit cu încrederea şi speran-
ţele lor de a transforma
oraşul într-unul cochet şi
civilizat, atractiv atât pen-
tru turişti cât şi pentru lo-
cuitorii săi. Am reuşit să
oferim lugojenilor două
obiective importante, noul
Pod Pietonal peste râul
Timiş, care leagă Piaţa
Agroalimentară de cartie-
rul Ştrand şi care iată,
face mai uşoară viaţa a mii
de oameni care locuiesc în
zonă şi noua Piaţă Agroa-
limentară, care acum într-
adevăr se ridică la nivelul
hărniciei oamenilor aces-
tor locuri, ce pot astfel să
se bucure în mod civilizat
de roadele muncii lor. Alte
două proiecte mari sunt fi-
nalizate şi, în cel mai scurt

timp, odată cu rezolvarea
ultimelor detalii adminis-
trative şi de personal, vor fi
date în folosinţa lugojeni-
lor. Este vorba de Cinema-
tograful „Bela Lugosi” şi
de noul Centru SPA. Nu
am neglijat însă nici cele-
lalte domenii, am continuat
programele de reabilitare a
străzilor şi trotuarelor din
municipiu, a reţelei de apă
şi canalizare  şi am dema-
rat cu succes şi programul
de reabilitare a clădirilor
din centrul istoric al oraşu-
lui, la prima dintre acestea
lucrările fiind finalizate re-
cent. Am acordat atenţia
cuvenită învăţământului,
sănătăţii şi problemelor de

asistenţă socială, sportului
şi culturii. Am realizat în
cea mai mare parte ceea ce
ne-am propus la începutul
anului şi am identificat şi
problemele, domeniile şi di-
recţiile în care vom acţiona
anul viitor. Sunt mândru
acum când privind înapoi
în anul 2008, anul meu de
început în fruntea adminis-
traţiei, nu mai recunosc
deloc Lugojul de atunci.
Sunt sigur că şi lugojenii,
oameni harnici şi obiectivi
pot face diferenţa şi pot se-
siza singuri cât s-a schim-
bat de atunci în bine oraşul
în care trăim”, ne-a declarat
primarul Francisc Boldea.   

Aurel Jurubiţă

2014 – Un an cu realizări
importante pentru lugojeni
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Având în vedere Hotărârea
Guvernului nr. 799 din 17 septem-
brie 2014 privind implementarea
Programului Operațional Ajutora-
rea Persoanelor Defavorizate,
Direcția de Asistență Socială Lugoj
va demara procedura de distribuire
a ajutoarelor alimentare către
cetățenii din municipiul Lugoj înce-
pând cu data de 15 decembrie 2014,
între orele 9.00 – 16.00, la magazi-
nul BUMBACUL, situat pe strada
Siretului nr. 1.

Beneficiarii ajutoarelor ali-
mentare sunt rugați să se prezinte cu
cuponul primit prin poștă și cu car-
tea sau buletinul de identitate în ori-
ginal. În fiecare dimineață se vor
elibera bilete cu număr de ordine de
către angajații D.A.S.C. Lugoj, pen-
tru buna desfășurare a distribuirii.

Livrarea alimentelor în ca-
drul POAD 2014 se va face în două
cutii de carton cu conținut identic.

Fiecare cutie va cuprinde jumătate
din cantitatea alocată pentru o per-
soană. O cutie conține: făină – 3 kg,
mălai – 3 kg, paste făinoase – 400
gr., ulei – 2 l, zahăr – 2 kg, conservă
din carne de porc în cutie metalică
de 300 gr. – 4 buc, conservă din
carne de vită în suc propriu în cutie
metalică de 300 gr. – 3 buc. și con-
servă de pateu de ficat în cutie me-
talică de 200 gr. – 5 buc. 

La nivelul municipiului
Lugoj au fost primite liste cu 2.743
de beneficiari ai programului
POAD 2014. De menționat că per-
soanele care se regăsesc pe liste au
fost în drepturi la 31 iulie 2014.
Pentru cei care au intrat în drepturi
începând cu 1 august 2014 se vor
întocmi liste suplimentare, la finalul
perioadei de distribuire pentru cei
aflați pe listele inițiale.
             Conform H.G. nr. 799 din
2014, categoriile de persoane cele

mai defavorizate care sunt destina-
tari finali în conformitate cu
legislația europeană sunt: 
l familiile și persoanele singure că-
rora le este stabilit, prin dispoziția
scrisă a primarului, dreptul la venit
minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
l familiile beneficiare de alocație
pentru susținerea familiei acordată
în baza legii nr. 277/2010 privind
alocația pentru susținerea familiei,
republicată, cu modificările ulte-
rioare;
l șomerii care beneficiază în
condițiile Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomajși stimularea ocupării forței de
muncă, cu modificările și comple-
tările ulterioare, de indemnizație deșomaj în cuantum lunar stabilit con-
form prevederilor legale până la 400
lei, inclusiv, și șomerii înregistrați
la agențiile pentru ocuparea forței

de muncă județene sau a municipiu-
lui București care beneficiază de
indemnizație de șomaj în condițiile
Legii nr. 76/2002, cu modificările și
completările ulterioare;
l pensionarii sistemului public de

pensii ale căror drepturi, obținute
din pensie sau, după caz, din pensii
cumulate, se află sub 400 lei/lună;
l persoanele cu handicap grav și
accentuat, neinstituționalizate,
adulți și copii;         Aurel Jurubiţă

Se distribuie ajutoarele alimentare pentru anul 2014

Invitaţie la petrecerea
Revelionului 
în aer Liber

Primăria Municipiului Lugoj împreună cu Casa de Cultură a Municipiului invită toţi lugojenii
care doresc să treacă în noul an într-o atmosferă de muzică şi distracţie să petreacă Revelionul în
aer liber. Evenimentul va avea loc în Piaţa Victoriei, din faţa Primăriei, iar organizatorii speră ca
această a patra ediţie să se bucure de succesul celor din anii trecuţi.

Petrecerea Revelionului 2014 – 2015 va începe pe 31 decembrie, la ora 22:15, şi se va prelungi
până după miezul nopţii. Pentru întreţinerea atmosferei, vor susţine concerte trupele Cezar Cos-
tescu Instrumental Trio din Lugoj, Ora H şi Rockabil din Timişoara. Alegerea trupelor care par-
ticipă în acest an s-a făcut în ideea încurajării valorilor din zonă.

Despre trupa Cezar Costescu Instrumental Trio nu sunt multe de spus, fiind prezenţă binecu-
noscută publicului lugojean. Vom aminti doar că această trupă o are invitată pe solista Bianca
Micşa şi va avea două apariţii pe scenă, prima în deschiderea  spectacolului, iar cea de-a doua la
final, după trecerea în noul an şi focul de artificii. 

Trupa Ora H abordează genurile rock, blues şi jazz, iar liderul acesteia Bujor Hariga spunea în
preajma debutului: „Am ales piese la care se pot pune mereu câte ceva teme în plus, am adăugat
şi teme personale. Avem un repertoriu bine stabilit dar nu vrem să fie piese comerciale. La fiecare
piesă vrem să ne lăsăm amprenta personală”. 

Trupa Rockabil este cunoscută publicului lugojean în faţa căruia a mai avut câteva apariţii. Are
în repertoriu piese de blues şi rock, coveruri ale unor formaţii celebre.

Aurel Jurubiţă

Masă de Crăciun bogată pentru asistaţii
Cantinei de Ajutor Social Lugoj

              Direcția de Asistență Socială Comunitară din Lugoj oferă beneficiarilor
de masă la Cantina de Ajutor Social din Lugoj, strada A. Mocioni, nr. 34, în data
de 24 decembrie 2014 un meniu special, ce va include un aperitiv tradițional (tobă,
caltaboși, ruladă de carne), ciorbă de pui, sarmale, friptură de porc la tavă, precumși un pachet ce va conține turtă dulce, cozonac, portocale și saloane.
              De serviciile cantinei beneficiază 125 de persoane, din care 108 gratuit
(conform Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social) și 17 persoane cu plată
a 30 % din venituri, dar nu mai mult decât alocația zilnică de hrană – 8,5 lei/ be-
neficiar.                                                                                              Călin Bublea 

Biletele pentru 
Revelionul Seniorilor

2015 

În data de 18 decembrie 2014, începând cu ora 8.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din
Municipiul Lugoj, se vor distribui bilete persoanelor vârstnice care doresc să participe la Revelionul
Seniorilor 2015. În situaţia în care cei prezenţi vor depăşi numărul locurilor, se va trage la sorţi.

Cei care vor intra în posesia biletelor sunt aşteptaţi să participe într-o atmosferă superbă la
sărbătorirea trecerii într-un an nou, cu cântec, joc şi voie bună.

Solicitanţii vor avea asupra lor Cartea de identitate, un cupon de pensie şi suma de 10 lei.
Călin Bublea
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Ca şi în anii trecuţi, municipalitatea s-a preo-
cupat din timp pentru întâmpinarea cum se cu-
vine a sărbătorilor de iarnă astfel încât iluminatul
ornamental să ofere o privelişte cât mai în ton cu
atmosfera specială a acestor zile pline de farmec.

Astfel, în zona pietonală Mocioni au fost mon-
tate şiruri luminoase şi, pe stâlpi, steluţe şi con-
uri. Pe străzile Bucegi şi Episcop Dr. Ion Bălan
au fost montaţi ţurţuri luminoşi, iar pe stâlpi, fi-
gurine. În Piaţa Victoriei şi pe strada 20 Decem-
brie 1989 au fost montate în acest an sfere

luminoase pe lângă şirurile şi perdelele lumi-
noase din anii trecuţi. Pe strada Timişoarei, spla-
iurile Tinereţii, Brediceanu şi 1 Decembrie 1918
sunt montate perdele luminoase. Pe splaiul Co-
posu  au fost montate conuri luminoase pe stâlpi,
iar pe Strada Victor Vlad Delamarina sfere de
cristal, tot pe stâlpi. Pe străzile Coloman Walisch
şi Ioan Huniade sunt montaţi ţurţuri luminoşi. În
piaţa Josif Constantin Drăgan în brazi s-au insta-
lat şiruri şi plase luminoase şi a fost împodobit
Bradul de Crăciun. Adriana Ianăş

Iluminatul ornamental
de sărbători

Administraţia lugojeană are în implementare
un proiect cu finanţare guvernamentală, denumit
„Centru de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc
din municipiul Lugoj”. Proiectul este finanţat de
Guvernul României prin Ministerul Muncii, Fa-
miliei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
în cadrul programului Servicii comunitare de pre-
venire a separării copilului de familia sa şi in-
struirea personalului aferent precum şi din
fonduri de la Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei.

În cursul acestei luni au demarat lucrările de
construcţie ale acestui Centru situat pe strada
A.D. Xenopol.

Proiectul se adresează unor categorii sociale
marginalizate economic şi social (copii din fami-
lii numeroase şi cu venituri sub pragul de sărăcie,
copii din familii monoparentale sau aflaţi în grija
unui alt reprezentant legal, crescuţi de bunici sau
alte rude, care necesită sprijin în vederea creşterii
şi educării acestora) şi îşi propune prevenirea se-

parării lor de familie, îmbunătăţirea condiţiilor de
îngrijire ale acestora, integrarea lor socială şi
creşterea şanselor de reuşită în viitor, evitarea in-
stituţionalizării, prevenirea abandonului şcolar,
precum şi conştientizarea părinţilor asupra res-
ponsabilităţilor pe care le au în creşterea şi edu-
carea propriilor copii. Centrul de zi va acorda
asistenţă medicală şi psihologică pentru 15 copii
aflaţi în situaţii de risc social din Lugoj; consiliere
psihologică pentru 15 familii cu copii în situaţii
de risc; program educaţional şi recreativ pentru
15 copii. Valoarea totală fără taxe a proiectului
este de 93.559 EURO, din care finanţarea neram-
bursabilă 79.885 EURO (86%), iar contribuţia
noastră este de 13.674 EURO (14%). Beneficiarii
proiectului sunt 15 copii din municipiul Lugoj
împreună cu familiile lor.

Centrul de zi are o suprafaţă de 225,51 mp şi
va avea toate dotările necesare pentru a oferi co-
piilor condiţii foarte bune de educaţie şi asistenţă.

Liviu Savescu

Au început lucrările la Centrul 
de zi pentru copiii aflaţi în situaţii

de risc din municipiul Lugoj

S-a finalizat programul
anual de reabilitare prin dalare
a unor trotuare din municipiul
Lugoj. După cum a fost prevă-
zut au fost dalate trotuarele de
pe străzile Ştefan cel Mare, Mi-
hail Kogălniceanu, Timotei Po-
povici, Splaiul Morilor
vis-à-vis de noua Piaţă Agroa-
limentară, cele din cartierul
Micro II, respectiv Aleea Nuci-
lor şi Aleea Cireşilor, aleea
principală din Cimitirul Orto-
dox şi cea care înconjoară ca-
pela. Au fost executate lucrări
şi în parcul de la moara de pe
strada Făgetului fiind dalate
aleile, iar la final a fost conti-

nuat programul de reabilitare în
Parcul Prefecturii,  cu aleile
care nu au fost dalate în toamna
anului trecut.

În acest an, au fost în total
dalate trotuare şi alei având o
suprafaţă totală de 6.760 mp,
fiind montată bordură mare pe
1.055 ml şi bordură mică pe
2.550 ml.

A fost de asemenea finalizat
cu succes şi programul de mo-
dernizare prin asfaltare a tro-
tuarelor. S-au realizat lucrări pe
străzile N. Titulescu (pe o
parte), T. Grozăvescu, D. Ghe-
rea, I. L. Caragiale, Magnoliei,
V. Rosada, C. Coposu, Făgăraş,

Jabărului (pe o parte), Comuna
din Paris, Cloşca şi s-au înche-
iat cu trotuarele din cartierul
Josif Constantin Drăgan.  În
total au fost asfaltate trotuare
pe o suprafaţă de 15.980 mp
fiind montată bordură pe o lun-
gime de 7.095 ml.

Trotuarele modernizate în
acest an completează lucrările
din anii anteriori astfel încât
străzile oraşului capătă un nou
aspect, iar preocuparea munici-
palităţii de a asigura şi pentru
pietoni condiţii civilizate de de-
plasare în oraş va continua şi pe
parcursul anului 2015.

Aurel Jurubiţă

Programul anual de reabilitare a trotuarelor la final

Pentru că anotimpul rece şi pre-
cipitaţiile sub formă de zăpadă
să nu ia prin surprindere muni-

cipalitatea, au fost luate măsuri de în-
tâmpinare cum se cuvine a iernii.

La fel ca anul trecut, sunt pregătite 7 utilaje
pentru deszăpezire. Este vorba de trei utilaje
grele, prevăzute cu sărăriţe, pentru a se interveni
pe străzile principale din oraş, un utilaj de mici
dimensiuni, de asemenea prevăzut cu sărăriţă,
pentru străzile din cartiere. Este de asemenea pre-
gătit un utilaj greu care va acţiona cu clorură de
magneziu şi, la nevoie, un tractor cu lamă pre-
cum şi o fadromă pentru încărcarea zăpezii.
Toate aceste utilaje sunt repartizate pe cartiere şi
străzi în vederea unei utilizări cât mai eficiente. 

Sunt pregătite pentru a fi utilizate următoarele

materiale: 20 tone clorură de magneziu, 120 tone
sare şi 73 tone de nisip.

Pentru bunul mers al activităţilor de deszăpe-
zire, vor conlucra Salprest S.A.,  Meridian 22
S.A. şi Serviciul Sere şi Spaţii Verzi, care vor be-
neficia de sprijinul Poliţiei Locale, Poliţiei Na-
ţionale precum şi al altor instituţii. În acest sens
au fost stabilite măsurile ce revin fiecărei firme
implicate şi a fost realizată o împărţire a sarcini-
lor pe străzi, oameni şi zile, astfel încât eventua-
lele căderi masive de zăpadă să nu ia prin
surprindere edilii, iar circulaţia pe teritoriul ora-
şului să nu aibă de suferit.

În cazul blocării, înzăpezirii persoanelor în tra-
fic pe raza Municipiului Lugoj, există posibilităţi
de cazare şi servire a mesei în incinta Colegiului
Tehnic “Valeriu Braniste”.

Aurel Jurubiţă

Pregătiri pentru întâmpinarea sezonului rece

Odată cu finalizarea lucrărilor de asfaltare de pe cel
de-al doilea tronson al străzii Oituz, cel dinspre strada
Bocşei, s-a încheiat şi contractul cu firma Strabag, cel
mai important contract pentru reabilitarea prin asfal-
tare a unor străzi din municipiu derulat în acest an de
municipalitate. În cadrul acestui contract au fost asfal-
tate străzile Brânduşelor, Horia, Cloşca, Crişan, C.D.
Loga şi Oituz. Rămâne ca în perioada imediat urmă-
toare firma să execute lucrările de aducere la nivelul
gurilor de canalizare şi a celor de aerisire gaz, lucrări
prevăzute la Anexa 2. 

Tot în cadrul programului de reabilitare prin asfal-
tare a unor străzi din municipiu au fost asfaltate în
acest an şi străzile Traian Grozavescu, Liviu Rebreanu,
G.A. Petculescu şi Vicenţiu Babeş.

Administraţia va continua şi în anul viitor asfaltarea
străzilor din municipiu, fiind consecventă în ceea ce
priveşte asigurarea unor condiţii civilizate pentru cir-

culaţia rutieră pe raza municipiului. Din anul 2008
până în prezent au fost asfaltate peste 100 de străzi din
municipiu, îmbunătăţindu-se astfel radical starea dru-
murilor din oraş.

Aurel Jurubiţă

S-a încheiat programul de asfaltare
a străzilor din acest an
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În galeria personalităţilor fe-
minine care au marcat, chiar
dacă pasager, istoria culturală a
Lugojului, profesoara, poeta şi
romanciera Olimpia Teodoru
ocupă un loc aparte. Graţie in-
formaţiilor puse la dispoziţie de
scriitorul şi jurnalistul nemţean
Constantin Cucu, aflat în pose-
sia unor pagini autobiografice
redactate de artistă între anii
1954 şi 1960, la Văratec (unde
se retrăsese, la apus de carieră
şi viaţă, pentru linişte şi împă-
care sufletească), publicate în
periodicul „Apostolul”, revista
cadrelor didactice din judeţul

Neamţ (nr. 110, 118, 120 şi
122/2009), am putut reconstitui
cîteva secvenţe semnificative
din pasionanta şi pilduitoarea sa
biografie, astăzi cvasinecunos-
cută. 

Născută la Roman, în 26 oc-
tombrie 1882, după absolvirea
claselor primare în oraşul natal
devine bursieră la Şcoala Cen-
trală din Iaşi. Susţine examenul
de capacitate (cu un 10, unic pe
ţară, la limba germană), fiind
apoi numită învăţătoare titulară
la o şcoală elementară din Pia-
tra Neamţ. În marea sa dorinţă
de a se dedica unei cariere di-

dactice liceale, se perfecţio-
nează, ca autodidactă, la limba
latină şi trigonometrie, pentru a
putea susţine examenele de
echivalare liceală, care i-ar fi
permis înscrierea la bacalaureat,
iar ulterior, la Universitate. Pen-
tru a obţine aprobarea, se pre-
zintă în cabinetul ministerial al
lui Spiru Haret, care-i refuză
însă diplomatic cererea, ofe-
rindu-i un răspuns dezarmant:
„Tocmai fiindcă văd ce fel de
element eşti, am nevoie de dta
acolo unde eşti. Şi mica rotiţă
aduce egal serviciu angrenaju-
lui general”. Avidă de lectură,
se abonează la librăria pariziană
„Hachette”, înzestrându-şi bi-
blioteca cu lucrări fundamen-
tale din literatura universală, în
limbile germană, franceză şi ita-
liană, în care vorbea şi citea flu-
ent. 

Însoţită de fratele său, Traian,
medic, efectuează călătorii la
Odessa (1900), apoi în Italia –
la Genova, Veneţia, Roma, Pisa
şi Milano (1903-1904) –, Franţa
(Nisa), în Germania – la Mün-
chen şi Vörishofen (1906-1907)
–, fericite prilejuri de a vizita
marile muzee şi galerii de artă,
de a contacta artişti, scriitori, de

a viziona spectacole de teatru şi
operă, dar şi de a asista la di-
verse cursuri universitare susţi-
nute de reputaţi profesori. În
toamna anului 1908 se transferă
la Roman, urbea sa natală, unde
devine vicepreşedinte al Socie-
tăţii Culturale „Miron Costin”,
fondate şi conduse de medicul
şi pianistul Mihai Burada. Între
1909 şi 1911 efectuează o vizită
în sânul comunităţii române din
Macedonia (cu escale la Bel-
grad, Niš şi în comuna bulgă-
rească Kneajova), ecoul acestei
experienţe regăsindu-se în pagi-
nile romanului Iubire fatală. În
1912 se transferă la o şcoală
medie de băieţi şi fete din Bu-
cureşti, unde continuă studiul
limbii latine, audiind, totodată,
cursurile Universităţii de Litere
şi Filozofie, atrasă de prelege-
rile lui Titu Maiorescu, Nicolae
Iorga, Vasile Pârvan şi Simion
Mehedinţi. În vacanţe frecven-
tează prelegeri universitare la
München, Roma, Nisa şi Paris.

După intrarea României în
Primul Război Mondial (1916)
îşi oferă serviciile Crucii Roşii
Române ca soră de caritate la
Spitalul „Regina Maria” din
Capitală (după efectuarea unor

cursuri samaritene la Geneva),
apoi, după evacuare, la Iaşi şi
Roman (unde fusese înmor-
mântat logodnicul său, licenţiat
în Drept la Paris, căzut eroic pe
câmpul de luptă). După Unire
donează cea mai mare parte din
cărţile impresionantei sale bi-
blioteci unor şcoli din Basara-
bia şi Transilvania, precum şi
Societăţii Culturale „Miron
Costin”. În urma apelului lan-
sat, în 1918, de Onisifor Ghibu
institutorilor din Vechiul Regat,
trece Carpaţii şi se stabileşte,
pentru câţiva ani, la Hunedoara,
unde devine profesoară şi direc-
toare la un gimnaziu mixt. Ur-
mând cursurile organizate de
Consiliul Dirigent la Universi-
tatea din Cluj, obţine diploma şi
titlul de profesoară de limba şi
literatura română şi limba fran-
ceză, care-i vor conferi dreptul
de a profesa în învăţământul
secundar şi liceal. Parcursul
său profesional poate fi asemă-
nat, întru câtva, cu cel al lui
Camil Petrescu, care poposise
la Lugoj în mai 1919, după o
scurtă escală la Sibiu, unde îi
înaintase lui Valeriu Branişte,
ministrul Cultelor şi Instrucţiu-
nii Publice din cadrul Consiliu-

lui Dirigent, o cerere în care
solicita un post de profesor de
limba şi literatura română la
Timişoara. Înainte de a se sta-
bili la Timişoara, Petrescu va
avea însă parte de o scurtă ex-
perienţă jurnalistică la Lugoj,
timp de aproape trei luni, ca re-
dactor-şef al periodicului „Ba-
natul”, fondat de Avram
Imbroane, la Bucureşti, ca
„ziar de luptă al pribegilor bă-
năţeni”. Traseul Olimpiei Teo-
doru va avea un sens invers, de
la Timişoara (unde fusese nu-
mită profesoară de limba şi li-
teratura română la Şcoala
Normală de Băieţi) la Lugoj
(probabil din anul şcolar 1922-
1923), la Gimnaziul Civil de
Fete, unde va iniţia o rodnică
activitate didactică (în cuvân-
tul introductiv care prefaţează
Anuarul I, II şi III al Liceului
de Fete „Iulia Hasdeu”, pe anii
şcolari 1925/26, 1926/27,
1927/28, întreprinde o docu-
mentată incursiune în istoricul
învăţământului lugojean dedicat
fetelor) şi publicistică, cu eseuri
şi poeme, în coloanele periodi-
celor locale şi timişorene de ex-
presie română.

Dr. Constantin-T. Stan

Dascăli care au fost
Poeta şi romanciera Olimpia Teodoru-Oltea

Așadar, în strategiile matrimoniale ale societății
tradiționale bănățene primează statutul material al vii-
torului partener.

Menționarea sentimentului de iubire reciprocă, de
atracție între tinerii ce urmau să formeze un cuplu, își
face loc timid printre justificările informatorilor mei
din timpul anchetelor etnografice, interlocutori
căsătoriți în perioada interbelică. 

Raportarea la ierarhia socială tradițională, în care
noțiunea de neam coincidea cu cea de avere, era defi-
nitorie în formarea unui cuplu.  Descendența tânărului
dintr-o „viță bună sau „slabă” reprezenta un factor
foarte important în încheierea căsătoriei.

O familie era catalogată ca fiind „de neam bun”
sau de „viță”, nu din perspectiva vreunei justificări
contemporane, ci prin prisma bogăției dată. de
proprietățile funciare pe care le deținea, factorul ma-
terial conferindu-i, la nivelul mentalului colectiv, pres-
tigiul social. „Neamul rău” sau „vița slabă”, cum au
numit-o interlocutoarele mele, reprezenta o identitate
derivată din condiții materiale modeste, uneori în ciuda
unui trecut cu un comportament ireproșabil.

Astfel, contractarea căsătoriilor între familii cu
același statut material și social constituia o normă a sa-
tului bănățean interbelic.

Influența și sugestiile părinților reprezentau puncte
de referință în conturarea oricăror opțiuni matrimo-
niale ale tinerilor. De cele mai multe ori, legăturile con-
jugale se realizau prin implicarea alterității ce
presupunea participarea și apropierea celorlalți, a
părinților și bunicilor – un argument în plus al
spațiului extrem de redus al vieții private de cuplu. În
multe situații, tinerii se trezesc captivi ai unor relații
frustrate de lipsa iubirii și comunicării, prizonieri ai
unor căsnicii stabilite exclusiv sub semnul bogăției
zestrei.

Dincolo de  falsa imagine a unor cupluri lipsite de
griji materiale, surprindem uneori o lume măcinată de
lipsa afecțiunii, în cazul istoriei cuplurilor bazate pe
rațiuni economice. Conflictele dintre sentimentele in-
dividului și pretențiile exagerate ale noii familii, ar fi
fost generatoare de stări tensionate ce  impuneau
divorțul. Într-o epocă în care cenzura comunității
funcționa din plin, amendând  asemenea gesturi, cei
care aveau curajul să pună această problemă, întâmpi-
nau intransigența și refuzul propriilor părinți, cuplul
fiind condamnat, de cele mai multe ori să-și consume
nefericirea până la final. Țăranul bănățean al începu-
tului de secol XX, își ritma conduita în funcție de nor-
mele mentalității tradiționale ale satului său.
Invocându-se dorința îmbunătățirii stării  materiale
prin mărirea suprafeței de pământ sau prin sporirea nu-
mărului de galbeni de aur, se încheiau de multe ori, că-
sătorii premature, fapt ce ilustrează poziția ingrată a
fetei, obligată să-și asume responsabilitățile majore ale
unui mariaj mult prea timpuriu.

Prin prisma acestor cosiderații, putem afirma că
zestrea se afla în spatele codificărilor sociale ce au că-
lăuzit viața cuplului bănățean de odinioară. Chiar dacă
căsătoria rămânea o instituție absolut necesară
sănătății unei societăți, cel mai adesea, ea era viciată
de zestre.

Căsătoria din dragoste era un privilegiu al celor să-
raci în timp ce mariajul bazat pe rațiuni economice ră-
mânea, o constantă a ruralității bănățene interbelice.

Daciana Vuia

Importanţa zestrei în opţiunile matrimoniale
din Banatul tradiţional 

(continuare din numărul trecut)
Invitata de onoare a celei de a doua întâlniri a

“Conferinţelor de vineri” de la Lugoj, care a avut
loc în data de 28 noiembrie 2014, de la ora 17.00,
în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal “Traian
Grozăvescu” din Lugoj, a fost distinsa doamnă
prof. univ. dr. Rodica Bărbat – de la Facultatea
de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de
Vest din Timişoara.

Prof. univ. dr. Rodica Bărbat este de foarte
mult timp o apropiată a scriitorilor bănăţeni şi o
cunoscătoare îndeaproape a fenomenului literar
timişorean, lugojean, bănăţean în general, parti-
cipând la numeroase lansări de carte organizate
de Filiala Timişoara a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, de Biblioteca Universitară „Eugen Todo-
ran” Timişoara, de Biblioteca Judeţeană Timiş,
de Biblioteca Municipală Lugoj, de importante

edituri şi publicaţii timişorene şi lugojene.
Tema susţinută de doamna prof. univ. dr. Ro-

dica Bărbat în cadrul acestei conferinţe a fost:
„Despre natura poeziei” – o temă generoasă, fa-
miliară şi îndrăgită de doamna profesor, care s-a
mulat perfect pe deosebita ei personalitate crea-
toare. 

Moderatorul acestei întâlniri a fost poetul Ion
Oprişor, coordonatorul Cenaclului Literar „Ano-
timpuri” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj.

Proiectul cultural şi literar „Conferinţele de vi-
neri” de la Lugoj este susţinut de Cenaclul Literar
“Anotimpuri” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj şi de Revista “Actualitatea literară” din
Lugoj. 

Adriana Weimer

Prof. univ. dr. Rodica Bărbat la
„Conferinţele de vineri” de la Lugoj
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Corul ,,Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului
Lugoj, dirijat de Lucian Onița, vă invită la tradiționalul Con-
cert de Colinde, care este oferit lugojenilor în fiecare an, în
preajma Sărbătorilor de Iarnă, de Ziua Lugojului.  

Concertul, care va avea loc sâmbătă, 20 decembrie 2014,
de la ora 18.00, în generosul și primitorul spațiu oferit de Uni-
versitatea Europeană Drăgan Lugoj, va avea o semnificație
specială, anul acesta împlinindu-se 25 de ani de la declanșarea
Revoluției din Decembrie 1989, municipiul de pe Timiș fiind
primul din țară care s-a alăturat Timișoarei, în 20 decembrie
1989, în Revoluția împotriva regimului comunist.

Coriștii lugojeni, prin repertoriul ales, unul deosebit de
amplu și variat, în care se vor regăsi colinde și cântece de Cră-
ciun ale unor renumiți compozitori români și universali, vor,
astfel, să aducă un omagiu Eroilor căzuți pentru libertate și

democrație acum un sfert de veac, dar și să aducă în inimile
spectatorilor căldura și bucuria specifică Sărbătorii Nașterii
Mântuitorului Iisus Hristos.

Concertul din acest an se va bucura de participarea
Formației de Muzică de Cameră a Facultății de Muzică din
Timișoara, sub conducerea muzicală a conf.univ.dr. Ortensia
Miclea, care va conferi, cu siguranță, o notă aparte acestui  de-
osebit eveniment artistic.

Soliștii concertului vor fi soprana Ioana Mia Iuga, tenorul
Daniel Zah și basul Samuel Constantin.

În program: D.G. Kiriac, T. Popovici, I.D. Chirescu, S.
Olariu, I. Vidu, V. Popovici, E. Monția, Gh. Cucu, N. Lungu,
A. Vivaldi, W.A. Mozart, G.F. Handel, J. Pierpont, Fr. Gruber.  

Intrarea va fi liberă.
Tudor Trăilă

Concertul de Crăciun al corului ,,Ion Vidu” Bursele municipale
Primăria Municipiului Lugoj şi Consiliul Local Lugoj au continuat programul

de burse municipale, cu acordarea sumelor cuvenite pentru semestrul al II -lea al
anului şcolar 2013-2014. Festivitatea de acordare a burselor municipale a avut
loc miercuri, 17 decembrie, de la ora 13:00, la cinematograful „Bela Lugosi”.

În conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor municipale, aprobat
de Consiliul Local Municipal Lugoj, pentru înscrierea în program este necesar
ca elevii din clasele V-XII să participe la cel puţin o activitate extracurriculară.

În funcţie de specificul activităţilor extracurriculare desfăşurate de elevi, bur-
sele municipale se împart în două categorii – burse municipale civic-culturale şi
burse municipale sportive, fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de
excelenţă - în valoare de 100 lei/lună, de performanţă - în valoare de 75 lei/lună
şi de merit - în valoare de 50 lei/lună.

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

Pe baza situaţiilor transmise de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de în-
văţământ de stat de pe raza municipiului, Primăria Lugoj a aprobat acordarea
unui număr de 80 de burse municipale după cum urmează: 51 de burse civic-cul-
turale, din care 17 burse de excelenţă, 17 burse de performanţă, 17 burse de merit,
respectiv 28 de burse sportive, din care 12 burse de excelenţă, 12 burse de per-
formanţă şi 4 burse de merit.

Suma totală alocată burselor municipale pe semestrul al II - lea al anului şcolar
2013-2014 a fost de 30.625 lei, din care 19.125 lei pentru bursele municipale
civic-culturale şi 11.500 lei pentru bursele municipale sportive.

Aurel Jurubiţă

Pianistul Filip-Eduard Iacob, elev în
clasa a VI-a al Şcolii Gimnaziale de Mu-
zică „Filaret Barbu” din Lugoj, a obţinut
premiul II (premiul I nu s-a acordat) la
cea de-a III-a ediţie a Festivalului-Con-
curs „Klavier Art”, Petroşani – 2014.
Organizat, în perioada 5-7 decembrie, de
Primăria Municipiului Petroşani (prin
implicarea personală a primarului urbei,
care a promis, pentru viitoarea
ediţie, achiziţionarea unui pian de con-
cert nou!), Asociaţia „Klavier Art” din
Capitală şi Şcoala Gimnazială „I-G.
Duca” din Petroşani, concursul a avut
parte, şi în acest an, de un juriu select:
conf. univ. dr. Ioana Raluca Voicu-Ar-
năuţoiu (preşedinte), conf. univ. dr. Ma-
nuela Giosa (ambele de la Universitatea
Naţională de Muzică din Bucureşti), dr.
Eugen Dumitrescu (pianist-concertist),
Corina Răducanu (profesoară de pian la
Colegiul Naţional de Arte „Dinu Li-
patti” din Bucureşti) şi Adina Stan (pro-
fesoară la Şcoala Gimnazială „I-G.
Duca” din Petroşani). Au concurat elevi
de la Colegiul Naţional de Arte „Dinu
Lipatti” Bucureşti, Colegiul Naţional de

Muzică „George Enescu” Bucureşti, Li-
ceul de Arte „Constantin Brăiloiu”
Târgu Jiu, Liceul de Arte „Bălaşa
Doamna” Târgovişte, Liceul de Arte
„Sigismund Toduţă” Deva, Şcoala Gim-
nazială „Vaskertes” Gheorghieni, Şcoala
Gimnazială „I-G. Duca” Petroşani, Li-
ceul de Arte „Carmen Sylva” Ploieşti şi
Colegiul Naţional de Informatică „Tra-
ian Lalescu” Hunedoara. Marele premiu
a fost cucerit de Mircea Logojan (cl. a
VIII-a) din Deva. 

După deschiderea festivă şi momen-
tul muzical oferit de câştigătorul marelui
premiu al ediţiei precedente, spectatorii
prezenţi în Sala de Marmură a Primăriei
au asistat la Concertul extraordinar sus-
ţinut de pianiştii Eugen Dumitrescu şi
Corina Răducanu (pagini din G. Enescu,
M. Ravel, N. Brânduş, Al. Paşcanu, L.
Dandara, în transcripţii pentru pian la
patru mâini), în ambientul panourilor ex-
puse de dr. Irina Niţu, cercetător la Mu-
zeul Naţional „George Enescu”, sub
genericul „Interpreţi de anvergură inter-
naţională”.

Dr. Constantin -Tufan Stan

Lauri pentru 
învăţământul

muzical lugojeanElevii olimpici premiaţi 
Joi, 4 decembrie, de la ora 13.00, la Universitatea Europeană Drăgan, Pri-

marul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc Boldea, a participat la tradi-
ţionala premiere anuală a elevilor care au obţinut rezultate notabile la
olimpiadele şcolare desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2013 - 2014 şi a
profesorilor care s-au ocupat de pregătirea lor. Au fost premiaţi 109 de elevi
şi 57 de profesori. Au fost acordate premii în bani în valoare de 27.400 lei
pentru elevi şi 10.800 lei pentru profesori. Acţiunea se înscrie în preocuparea
constantă a municipalităţii de a încuraja tinerii în obţinerea unor rezultate
deosebite, pentru a continua cu succes tradiţia şi excelenţa în învăţământul
lugojean dar şi pentru a răsplăti munca şi rezultatele ei, atât în rândul elevilor
cât şi a dascălilor din oraşul nostru.

Aurel Jurubiţă

Cunoscuta Editură EIKON din Cluj-
Napoca a venit în Banat într-un turneu
naţional de promovare a cărţii editurii –
sute de titluri de carte, deosebit de atrac-
tive şi interesante pentru iubitorii de lite-
ratură, dar nu numai – titluri din domenii
diverse: istorie, filosofie, religie, carte
şcolară şi universitară, critică şi istorie li-
terară, monografii, ghiduri, albume şi
eseuri de artă – cărţi importante pentru
cititorii avizaţi. 

Astfel, sosind direct de la o prezentare
de carte făcută la Sibiu, Editura clujeană
EIKON, prin directorul ei – scriitorul Va-
lentin Ajder –, le-a propus lugojenilor
două prezentări de carte la Lugoj: prima
lansare de carte a avut loc joi, 4 decem-
brie 2014, de la ora 13.00, la Colegiul
Naţional “Iulia Hasdeu”; organizatorii
acestei întâlniri literare au fost: Editura

EIKON Cluj, Biblioteca Municipală
Lugoj şi Colegiul Naţional “Iulia Has-
deu” Lugoj; cea de-a doua prezentare de
carte a Editurii EIKON la Lugoj s-a des-
făşurat tot joi, 4 decembrie 2014, de la
ora 19.00, la English Pub, în cadrul con-
sacratului “Colţ de Cultură”; organiza-
tori: Editura EIKON Cluj, Biblioteca
Municipală Lugoj şi English Pub Lugoj,
moderatorul celor două lansări de carte
fiind Valentin Ajder; invitaţi: Simona
Avram, Henrieta Szabo, Adriana Wei-
mer.

Cea de-a treia prezentare de carte a
Editurii EIKON în Banat, de data aceasta
la Timişoara, s-a desfăşurat vineri, 5 de-
cembrie 2014, de la ora 12.00, în Aula
Bibliotecii Centrale Universitare “Eugen
Todoran” a Universităţii de Vest din Ti-
mişoara; organizatori: Editura EIKON

Cluj şi Biblioteca Centrală Universitară
“Eugen Todoran” Timişoara; moderator:
Valentin Ajder; au fost invitaţi scriitorii:
Maria Niţu, Daniel Vighi, Viorel Mari-
neasa, Mircea Pora, Adriana Weimer.

Toate cele trei prezentări de carte au
avut ca punct comun lansarea cărţilor:
Cei şapte morţi uriaşi (roman, reeditare),
de scriitorul lugojean Remus Valeriu
Giorgioni – membru al Filialei Timişoara
a Uniunii Scriitorilor din România, re-
dactor al ziarului “Actualitatea” şi al re-
vistei “Actualitatea literară” din Lugoj –
cartea şi întreaga activitate literară fiind
prezentate de scriitoarea Maria Niţu; Ad-
mirabila tăcere – Jurnal (2 iulie 1967 - 29
septembrie 1968), de Alexandru Miro-
nescu (ediţie îngrijită şi prefaţă de Marius
Vasileanu); Reversul istoriei – Eseu des-
pre opera lui Mircea Eliade, de Mihai
Gheorghiu; nebunul lui Dumnezeu
(roman) şi Sophia Leopold – să ne jucăm
că facem artă, de Vianu Mureşan.

Felicitări Editurii clujene EIKON, di-
rectorului ei – Valentin Ajder –, precum
şi celor patru scriitori – unii dintre ei
aflaţi pentru prima dată în Banat – ale
căror cărţi au fost lansate şi oferite cu au-
tograf publicului lugojean şi timişorean.

Adriana Weimer

Editura EIKON din Cluj - lansări de carte în Banat
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Gala Sportului Lugojean – 2014
Sâmbătă, 20.12.2014 începând cu orele 1600 în Sala de Consi-
liu a Primăriei Municipiului Lugoj, va avea loc festivitatea de

premiere a sportivilor şi antrenorilor ce au obţinut rezultate
deosebite în anul 2014.

Conform Regulamentului de premiere al sportivilor şi antrenori-
lor, ce a fost aprobat prin HCL nr. 39/28.02.2007, cu modificările

ulterioare, vor fi  premiaţi 78 de sportivi şi 11 antrenori de la
C.S.Ş. Lugoj, C.S.M. Lugoj, C.S.H.F. „Maraton ’93” Lugoj, Club
Moto Extrem Lugoj şi C.S. C&C Motor Racing Team Lugoj, ce
au obţinut performanţe deosebite în competiţiile naţionale şi in-
ternaţionale, suma totală alocată de Consiliul Local Municipal

Lugoj  fiind de 50.000 lei.
Tiberiu Olteanu

HOTĂRÂREA
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din

25.02.2014 privind aprobarea agendei acţiunilor cultural - educative pe anul 2014,
propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local din Capitolul 51.02 “ Autoritate

executivă” şi Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie” 

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se modifică şi se completează agenda acţiunilor cultural - educa-
tive pe anul 2014, propuse pentru a fi cofinanţate din bugetul local din Capitolul
51.02 “ Autoritate executivă” şi Capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie”, prin
introducerea unui punct nou, care va avea următorul conţinut:

20. “Organizarea Târgului caritabil de Crăciun, ediţia a IV-a”  6.000 lei     
Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Di-

recţiei economice şi Biroului management proiecte, programe.
Nr. 153 din 08.12.2014

HOTĂRÂREA
privind alegerea viceprimarului municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Â R E :
ARTICOL UNIC

Domnul FĂRCĂGEANU ADRIAN se alege în funcţia de vicepri-

mar al municipiului Lugoj.
Nr. 155 din 08.12.2014

HOTĂRÂREA
privind schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului Lugoj

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Â R E :

Art.1. - Se  aprobă schimbarea din funcţie a viceprimarului municipiului
Lugoj a d-lui Tech Alin.

Art.2. -  Se declară vacantă funcţia de viceprimar al municipiului Lugoj.

Nr. 154 din 08.12.2014

HOTĂRÂREA
privind unele măsuri pentru funcţionarea serviciului public de

transport persoane

Consiliul Local al Municipiului Lugoj;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Se prelungeşte, până la data de 31.12.2016, contractul de delegare
directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, încheiat între
Consiliul Local al Municipiului Lugoj şi Societatea Comercială Meridian 22 S.A.

Art.2. – (1) Se prelungeşte, până la data de 31.12.2016, contractul de
acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători în municipiul
Lugoj, încheiat între Municipiului Lugoj şi Societatea Comercială Meridian 22
S.A.;

(2) Se acordă, până la data de 31.12.2015, facilităţi la transportul
public local,  categoriilor de persoane prevăzute la art. 4 din contractul nr. 40727
din 25.06.2013 de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de călători
în municipiul Lugoj.

Art.3. – La data adoptării prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare
se abrogă.

Art.4. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Con-
siliului de Administraţie al S.C.,,Meridian 22” S.A. Lugoj.

Nr. 152 din 08.12.2014
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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.

Monica Otilia David

Eliberarea Cărţii de Identitate

Programul de lucru cu publicul în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 
Persoanelor Municipiului Lugoj 

 
 
 

 
 

-  
 

LUNI 08.30 –12.00 
MARTI 08.30 –12.00 
MIERCURI 12.00 –18,30 
JOI 08.30 –12.00 

 
-  
 

LUNI 12.00- 16.30 
MARTI 12.00- 16.30 
MIERCURI 08.30 -12.00 
JOI 12.00 -16.30 
VINERI 08.30 -16.30 
 
 
 

 
 

-  
 
LUNI 08.30 – 12.00 
MARTI 08.30 – 12.00 
MIERCURI 12.00 – 18.30 
JOI 08.30 – 12.00 
VINERI 08.30 – 12.00 
SAMBATA 09.00 – 11.00 

 
-  
 

LUNI 12.00 – 16.30 
MARTI 12.00 – 16.30 
MIERCURI 08.30 – 12.00 
JOI 12.00 – 16.30 
VINERI 12.00 – 16.30 

 
 

Programul de lucru cu publicul al Serviciului 
Public Comunitar Local pentru Evidenţa Persoanelor

Municipiului Lugoj, Compartiment Stare Civilă în
zilele libere legal din decembrie 2014 şi ianuarie 2015

-   1 decembrie 2014,            
- 26 decembrie 2014,          
- 27 decembrie 2014,         
-   2 ianuarie 2015,         
-   3 ianuarie 2015.               

Programul se va desfăşura între orele 9 – 11, pentru acte de deces.

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

organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Direcţia Administraţie
Publică Locală - Biroul Juridic, după cum urmează:

CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional DEBUTANT 

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:
l studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe
juridice - specializare drept;
l cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 23.01.2015, ora 1000, iar interviul
se va susţine în data de  28.01.2015, 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 12.01.2015. 

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

Cunoscutul scriitor Marius Ghilezan
a revenit în atenţia publicului lugojean
cu o nouă lansare de carte – cu noul
său volum: “Anatomia succesului –
Marius Ghilezan de vorbă cu Dorin
Sarafoleanu”, Editura RAO, Bucu-
reşti, 2014.

Astfel, miercuri, 10 decembrie
2014, de la ora 19.00, Biblioteca Mu-
nicipală Lugoj şi English Pub Lugoj au
organizat, în cadrul “Colţului de Cul-
tură”, reîntâlnirea cu scriitorul Marius
Ghilezan şi lansarea cărţii “Anatomia
succesului – Marius Ghilezan de vorbă
cu Dorin Sarafoleanu”, volum despre
care au vorbit: autorul – Marius Ghi-
lezan –, dr. Teodora Popescu, Simona
Avram şi Henrieta Szabo.

Iubitorii lugojeni de literatură cu-
nosc activitatea literară şi activitatea
publică a lui Marius Ghilezan; dar in-
teresantă şi cu adevărat avizată este au-
todescrierea autorului Marius
Ghilezan: “Programat în Maramureş,
Marius Ghilezan a fost adus de părinţi
să se nască la Timişoara, în 1964, anul
morţii lui Sam Cooke, la doar 33 de

ani. A copilărit între bunicii de pe
Lunei şi Someşului, străzi din Fabric-
ul timişorean. Descoperă de mic por-
trete ale Regelui Mihai, alături de
titluri de proprietate şi mulţi bani în
podurile caselor. I s-a spus că nu are
voie să mărturisească, de teama comu-
niştilor, bogăţiile de taină. A trăit mulţi
ani în casa plină de trandafiri a indus-
triaşului Bojak, care a fost obligat să
părăsească ţara după naţionalizare. La
ceilalţi bunici, dinspre tată, a cunoscut-
o la familia Gherman pe Doina. A fost
lector la Institutul Diplomatic Român,
Institutul Naţional de Administraţie,
Transparency International. Consilier
la doi prim miniştri şi un primar gene-
ral al capitalei, toţi de dreapta. Critic
acid al criptocomunismului, a coordo-
nat diverse campanii electorale. Este
vicepreşedinte al Asociaţiei Profesio-
niştilor de Relaţii Publice şi membru
al American Association of Political
Consultants. Coordonează blogul de
cărţi Bookiseala”.

Scriitorul Marius Gilezan are o con-
tinuitate la Lugoj în ceea ce priveşte

lansările de carte, încă din 2005; este
vorba despre prima lansare de carte la
Lugoj a autorului – volumul “Furia –
O istorie a fotbalului timişorean, a
echipei de fotbal Poli Timişoara”. 

Dintre multele lansări de carte de la
Lugoj, le mai amintim pe cele mai re-
cente: lansarea primului volum de poe-
zie semnat de Marius Ghilezan –
“Ţigara unui viitor de paie” – la Gale-
ria “Pro Arte” din Lugoj, în 27 iunie
2011 (tot atunci, a avut loc şi lansarea
celor două volume “Scara leilor”, sem-
nate de scriitoarea Doina Uricariu, cele
trei cărţi fiind prezentate şi de regreta-
tul nostru coleg, criticul literar Con-
stantin Buiciuc); anul trecut, în 25
ianuarie 2013, a avut loc o altă lansare
de carte a lui Marius Ghilezan – al doi-
lea volum de poezie al autorului –
“Medi, cu ochiul sticlos” (tot atunci, a
avut loc şi lansarea volumului bilingv
de poezie “Tulpina mea
nevăzută”/“My Unseen Stem”, semnat
de scriitorul George Lână – la Teatrul
Municipal “Traian Grozăvescu” din
Lugoj. Adriana Weimer

„Anatomia succesului – Marius Ghilezan de vorbă cu Dorin Sarafoleanu”– lansare de carte
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Monitorul de Lugoj

În perioada 15 -18 decembrie 2014, la ora 12.00
revoluţionarii lugojeni vor merge la şcolile şi liceele din
oraşul nostru, unde vor prezenta elevilor evenimentele pe-
trecute în Lugoj la Revoluţia Anticomunistă din 1989.

În zilele de 15, 16 şi 18 decembrie 2014, începând
cu ora 12.00, iar în data de 17 decembrie 2014, de la ora
11.00, la cinematograful „Bela Lugosi”, va avea loc o
proiecţie cu filmul Revoluţiei Anticomuniste 1989 din Lugoj.
Această proiecţie va putea fi vizionată de către elevii claselor
a XI-a din municipiul Lugoj.

Vineri - 19.12.2014
ora 12.00 - Întâlnirea revoluţionarilor cu lugojenii, pe Platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor. Revoluţionarii vor oferi cetăţe-
nilor tradiţionala fasole cu ciolan afumat şi o cană de vin fiert. 

ora 17.00 – Vernisajul expoziţiei: Comunism şi Revoluţie în
Municipiul Lugoj, la Muzeul de Istorie al Municipiului Lugoj .

Sâmbătă - 20.12.2014
ora 10.00 - Şedinţa solemnă a Consiliului Local al Munici-
piului Lugoj, dedicată zilei de   20 decembrie, zi în care 

Lugojul a devenit al doilea oraş liber de dictatura comunistă –
Cinematograf „Bela Lugosi”.

ora 11.00 - Restabilirea traseului străbătut de coloana revo-
luţionară în seara zilei de 20 decembrie 1989, între Primăria 
Municipiului Lugoj şi Unitatea Militară. 

 Vor avea loc depuneri de  coroane şi slujbă religioasă la:
l Crucea din faţa Primăriei
l Troiţa din faţa staţiei OMV
l Monumentul Revoluţiei din Lugoj, în faţa Unităţii Miliare
l Cimitirul ortodox
l Cimitirul catolic

ora 16.00 – Premierea sportivilor lugojeni în Sala de Consiliu
a Primăriei Municipiului Lugoj.

ora 17.00 – Retragere cu torţe pe traseul Ceasul Electric – 
Podul de Fier – Primărie – Universitatea J.C. Drăgan.

ora 18.00 - Concert de colinde susţinut de Corul „Ion Vidu”
al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijor Lucian Oniţă,
în holul Universităţii Europene Drăgan.

Programul manifestărilor dedicate Zilei Lugojului

Anul 2014 a debutat rău pen-
tru secţia de gimnastică a CSM
Lugoj, din cauza accidentării
sportivului Vlad Cotuna la liga-
mentele încrucişate de la ge-
nunchi, ceea ce a dus la
intervenţie chirurgicală. Fede-
raţia Română de Gimnastică a
suportat cheltuielile cu deplasa-
rea şi spitalizarea lui în Turcia.
Recuperarea trebuia să dureze 6
luni, iar sportivul era incert
pentru cele două concursuri din

august şi noiembrie.
Ceilalţi componenţi ai echi-

pei s-au antrenat unii la Lugoj,
alţii la lotul de juniori de la Bis-
triţa, sau în străinătate. Omoge-
nizarea lotului s-a realizat prin
câteva concursuri de verificare
făcute la Bistriţa şi Bucureşti şi
câteva antrenamente comune la
Lugoj.

Dând dovadă de caracter şi
profesionalism, gimnastul Vlad
Cotuna a concurat la Campio-

natul Naţional Individual Open-
masculin de la Bucureşti din
30-31 august 2014, unde a ob-
ţinut două medalii de bronz (pa-
ralele şi cal) şi titlul naţional
(aur la bară fixă). Celălalt spor-
tiv lugojean participant, Rotaru
Vasile, a concurat cu mari emo-
ţii, obţinând totuşi un bineme-
ritat loc V la bară fixă.

Conducerea tehnică a secţiei
compusă din Adrian Meleancă
(antrenor şi arbitru şef de bri-
gadă la cal cu mânere) şi Aurel
Muntean  (preşedintele secţiei
şi antrenor), au considerat bune
rezultatele obţinute. 

La Campionatele Mondiale
desfăşurate în China la Nanning
din 3-12 octombrie 2014, Co-
tuna Vlad a fost doar rezervă, el
nefiind în plenitudinea forţelor
sale pentru a ajuta echipa Ro-
mâniei, ca de obicei.

„Presimţind că Vlad Cotuna
s-ar putea să nu concureze la
Campionatul pe echipe, am în-
cercat şi am reuşit să aducem
un gimnast din Elveţia, care să-
l înlocuiască pe cât posibil cu
destul succes pe liderul echipei
noastre”, a declarat prof. Aurel
Muntean.

Astfel, la Campionatul Na-
ţional al Echipelor Reprezenta-
tive de club de la Oneşti din 7-9
noiembrie 2014, conducerea
tehnică a aliniat următoarea
echipă:
l Bănicioiu Alexandru

– component categoria Juniori
l Rotaru Vasile
l Todor Ionuţ – fost

component categoria Juniori
l Fürst David – elve-

ţian legitimat la CSM Lugoj.

Toţi gimnaştii echipei noas-
tre au făcut un concurs foarte
bun, în final echipa clasându-se
pe locul III (medalie de bronz),
din şase echipe participante.

„Mulţumim pe această cale
sportivilor noştri care au ştiut
să lupte, să se completeze unii
pe alţii, dovedindu-şi ataşa-
mentul faţă de club şi de oraş.
În topul primilor 10 gimnaşti
din România, sportivii Vlad
Cotuna ocupă locul VII, iar

Todor Ionuţ locul IX. Dorim ca
în anul competiţional 2015 să
ridicăm valoarea echipei şi ast-
fel să sperăm la un rezultat bun
la Campionatul pe Echipe, iar
la individual să cucerim cel
puţin tot atâtea medalii, ca în
anul precedent. Totodată spe-
răm ca sportivul nostru de elită
Vlad Cotuna, să ne reprezinte
cu cinste şi la Jocurile Olim-
pice de la Rio”, a mai precizat
prof. Aurel Muntean.

Bilanţ rodnic al  echipei de gimnastică a CSM Lugoj pe anul 2014


