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Noul şi cochetul cinemato-
graf lugojean „Bela Lugosi” 
şi-a început activitatea în cursul
zilei de joi, 9 aprilie. Primul
film proiectat pe ecranul Sălii
Roşii a cinematografului a fost
producţia americană recentă In-
surgent, în format 3D.

Au trecut de atunci 2 săptămâni
care au confirmat interesul lugoje-
nilor faţă de cea de-a 7-a artă, sălile
fiind în tot acest interval pline la
toate filmele care au rulat. S-au
vândut 1.548 de bilete, fiind înca-
sată suma de 16.700 lei.

„Avem convingerea că pentru
lugojeni existenţa unui cinemato-
graf modern, dotat la standardele
actuale în domeniu, era o necesi-
tate. O demonstrează sălile pline
din primele două săptămâni. Vom
face tot posibilul să menţinem viu
acest interes al cinefililor şi în con-
tinuare vom aduce filme de top.
Deşi suntem la început cu această
nouă activitate, echipa de la cine-
matograf  s-a adaptat rapid  şi am

convingerea că va reuşi să facă
faţă tuturor exigenţelor astfel încât
să nu se înregistreze disfuncţiona-
lităţi. Mulţumesc lugojenilor care
au dat dovadă de înţelegere, pen-
tru că activităţile de obţinere a tu-
turor avizelor necesare şi de
angajare şi instruire a personalului
a fost mai lungă, dar avem astăzi
satisfacţia să  constatăm că acest
obiectiv important al nostru este
perfect funcţional şi sporeşte
atractivitatea oraşului”, a precizat
primarul Francisc Boldea.

Preţul unui bilet este de 15 lei
în cazul filmelor 3D şi de 10 lei
pentru cele 2D. Pentru elevi, stu-
denţi, preşcolari şi pensionari pre-
ţul biletelor se reduce la jumătate
şi sunt de 7,5 lei la filmele 3D şi de
5 lei la cele 2D. La matineu preţu-
rile sunt de 10 lei pentru filme 3D
şi de 5 lei pentru cele 2D, de ase-
menea reducându-se la jumătate
pentru elevi, studenţi, preşcolari şi
pensionari. 

Aurel Jurubiţă

Cinematograful „Bela Lugosi”
apreciat de cinefilii lugojeni

În data de 27 august 2014
municipalitatea punea în
practică iniţiativa de moder-
nizare a interiorului Teatru-
lui Municipal „Traian
Grozăvescu” demarând lu-
crările de reabilitare. Insti-
tuţie prestigioasă, adevărat
sanctuar de cultură, Teatrul
Municipal a fost de-a lungul
celor 115 ani de existenţă
gazda unor evenimente de
înaltă ţinută artistică. 

Faptul că de câteva dece-
nii nu au avut loc niciun fel
de lucrări la partea inte-
rioară a clădirii, a impus ne-

voia de modernizare a sălii.
A fost astfel întocmit un
proiect axat atât pe lucrări
de reabilitare a pereţilor,
respectiv tencuieli, finisaje
şi înlocuire a tapiţeriei inte-
rioare cât şi pe înlocuirea in-
stalaţiei de încălzire,
montarea unei noi instalaţii
pentru iluminatul sălii pre-
cum şi mochetarea pardose-
lii şi înlocuirea vechilor
scaune cu altele, moderne şi
de calitate. A fost înlocuită
şi cortina.

Lucrările au fost execu-
tate de firma Sincron Sib

din Sibiu, specializată în do-
meniul reparaţiilor curente
şi a amenajărilor sălilor de
spectacole. În paralel cu lu-
crările de reabilitare a inte-
riorului s-au executat şi
ample reparaţii la acoperiş,
înlocuirea unor porţiuni de
tablă zincată, executarea
unor hidroizolaţii precum şi
înlocuirea jgheaburilor de
scurgere a apei care erau de-
teriorate.

Urmează în perioada ur-
mătoare să se întocmească
un proiect şi pentru balconul
sălii unde vor fi amenajate

loje. De asemenea, în viitor
se va interveni şi în alte
părţi ale clădirii, respectiv la
sistemul de garderobă şi la
scara de la foaierul de jos.

Inaugurarea sălii va avea
loc în data de 7 mai la orele
17.00 cu un spectacol în
care vor fi prezente cele trei
mari formaţii ale Casei de
Cultură a Municipiului, res-
pectiv Corul „Ion Vidu”,
Ansamblul Folcloric „Lugo-
jana” şi Trupa de Teatru
care va prezenta piesa „Gai-
ţele” de Alexandru Kiri-
ţescu. Aurel Jurubiţă

Se inaugurează sala modernizată
a Teatrului Municipal 
„Traian Grozăvescu” 
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Marţi, 7 aprilie 2015 municipalitatea a desfăşu-
rat prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială
Comunitară acţiunea de acordare a premiilor de fi-
delitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani
de căsătorie şi a premiilor de excelenţă pentru per-
soanele care au împlinit 90 de ani de viaţă.

Evenimentul care a avut loc cu participarea pri-
marului Francisc Boldea, s-a desfăşurat în Sala
Roşie a Cinematografului Bela Lugosi. Cu această
ocazie au fost premiate 35 de cupluri şi 12 per-
soane în vârstă de peste 90 de ani. S-a acordat o
diplomă pentru evenimentul respectiv, o floare şi
un premiu în valoare de 300 lei (pentru cuplu şi
pentru persoana vârstnică).

Din anul 2008 şi până în prezent s-au acordat:

641 premii de fidelitate pentru cuplurile care au
sărbătorit 50 de ani de la căsătorie, 200 de premii
de excelenţă pentru persoanele care au împlinit
vârsta de 90 de ani. Călin Bublea

Premii de fidelitate şi de excelenţă pentru
seniorii municipiului

Joi, 2 aprilie, orele 11.30, Primarul Munici-
piului Lugoj, prof. ing. Francisc Boldea a în-
tâmpinat grupul de participanţi la „Marşul
cărţii”, activitate din cadrul manifestărilor or-
ganizate cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii
pentru Copii şi Tineret şi le-a adresat un cuvânt
de salut referindu-se la însemnătatea lecturii, a
cărţii în general în viaţă, încă din primii ani de
şcoală.

Ca şi anul trecut manifestările au fost orga-
nizate de asociaţia „Alternatived” din Lugoj în
colaborare cu şcolile din oraş. Participanţii au

fost elevi din clasele primare ale şcolilor lugo-
jene însoţiţi de cadre didactice şi voluntari din
cadrul asociaţiei.

Evenimentul a început la ora 11.00, odată cu
întâlnirea participanţilor pe platoul din faţa
Casei de Cultură a Sindicatelor. În continuare
s-a desfăşurat „Marşul cărţii” pe traseul Podul
de Fier - Primărie - Universitatea Europeană
„Drăgan”. În ultima parte  a manifestării, în
holul Universităţii, a avut loc o donaţie de cărţi
pentru copiii din mediul rural.

Aurel Jurubiţă

Întâlnire cu participanţii la manifestările 
organizate cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii

pentru Copii şi Tineret

Cea de-a III-a ediţie a Concursului
Euroregional de Interpretare Pianis-
tică „Clara Peia” (organizator: Şcoala

Gimnazială de Muzică „Filaret
Barbu” Lugoj, director: prof. Petru
Madroane), un regal al artei interpre-

tative destinat micilor pianişti români
şi de peste hotare (structurat în două
secţiuni: pian solo şi muzică de ca-
meră), va avea loc în perioada 24-25
aprilie a.c. Desfăşurat sub auspiciile
instituţiilor administraţiei locale (Pri-
măria Municipiului Lugoj şi Consiliul
Local al Municipiului Lugoj, sponsori
şi parteneri oficiali, alături de Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Timiş), con-
cursul se va bucura de sponsorizarea
unor firme şi instituţii prestigioase,
cum sunt Honeywell Life Safety Ro-
mania SRL (care va acorda şi un pre-
miu special) şi Rotary Club Lugoj
(care va onora competiţia prin decer-
narea Marelui Premiu).

Premiile speciale, deosebit de ge-
neroase, se datorează, în principal,
bunăvoinţei şi splendidului spirit de
ecumenism confesional şi cultural
cultivat şi promovat cu obstinaţie de
reprezentanţii principalelor culte reli-
gioase lugojene (pe care le enumerăm
într-o ordine aleatorie), într-un oraş-
simbol pentru autentica dimensiune
spirituală europeană contemporană:
Protopopiatul Ortodox Român (Pre-
miul „Liviu Tempea”), Biserica Re-
formată (Premiul şi Trofeul „György
Kurtág”), Protopopiatul Romano-Ca-
tolic (Premiul „Josif Willer”), Episco-
pia Greco-Catolică (Premiul „Aurel
Popovici-Racoviţă”), Biserica Bap-
tistă „Harul”, Biserica Penticostală
„Filadelfia”, Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea. Un semnificativ aport
în răsplătirea talentului micilor artişti
pianişti vor avea şi premiile oferite de
câteva personalităţi politice şi cultu-
rale lugojene (Premiul „Tiberiu Bre-

diceanu”, conferit de deputatul jr.
Sorin Stragea, Premiul „Paul Dan” –
un dar al unui eminent reprezentant al
comunităţii evreieşti lugojene, strălu-
cit pianist-concertist pe mari scene de
concert internaţionale, profesor la Fa-
cultatea de Muzică din Mannheim,
Germania), precum şi din partea unor
instituţii importante pentru optima
derulare a activităţilor sociale coti-
diene din urbea noastră (Spitalul Mu-
nicipal Lugoj – Premiul dr.
„Gheorghe Iamandi” – şi „Salprest
S.A.” Lugoj). Bogata listă a premiilor
este completată de premiul presti-
gioasei edituri Editio Musica Buda-
pest (un set de 8 volume din
Játékok/Jocuri, o lucrare didactică
pianistică de referinţă în literatura de
specialitate internaţională), Premiul
„Johann Peia” (fiul pianistei Clara
Peia), Premiul Filialei Lugoj a Uni-
unii Compozitorilor şi Muzicologilor
din România şi Premiul Firmei Cargo
Com SRL Lugoj. Deosebit de ono-
rante sunt premiile unor asociaţii şi
cluburi ale tinerilor lugojeni, spirite
elevate şi de perspectivă (Premiul
Rotaract şi Premiul Clubului de Jazz
& Blues „English Pub”), şi, nu în ul-
timul rând, premiile partenerilor
media: Premiul publicaţiilor „Actua-
litatea”, Premiul săptămânalului „Re-
deşteptarea”, Premiul revistei
„Banat”, Premiul cotidianului „Ziua
de Vest”, Premiul Nova FM şi Ten
TV, Premiul Radio Reşiţa şi Premiul
Radio Timişoara, un partener con-
stant cu un rol excepţional în media-
tizarea Concursului. La această ediţie
s-au înscris un număr record de con-

curenţi (129, din care 19 competitori
străini): 73 la secţiunea pian solo şi
56 la secţiunea muzică de cameră.
Vor fi reprezentate România (Arad,
Timişoara, Lugoj, Caransebeş, Re-
şiţa, Petroşani, Hunedoara, Deva,
Târgu Jiu, Focşani), Republica Ser-
bia (Vârşeţ), Franţa (Paris), Elveţia
(Zürich), Republica Moldova (Chi-
şinău) şi Statele Unite ale Ameri-
cii.

Juriul, prezidat de prof. univ.
Vanda Albotă (Academia de Mu-
zică din Berlin), care va acorda şi
Trofeul „Clara Peia”, îi va avea în
componenţa sa pe prof. Dana Paul
Giovaninetti (Conservatorul din
Argenteuil-Paris), prof. Katalin Fe-
kete (Gyula, Ungaria), prof. Carmen
Schöner şi prof. dr. Constantin-T.
Stan, membru al Uniunii Compozito-
rilor şi Muzicologilor din România,
directorul artistic al Concursului.

Deschiderea festivă va avea loc în
Studioul de Concerte „Elisabeta
Toth” al Şcolii Gimnaziale de Mu-
zică „Filaret Barbu” (vineri, 24 apri-
lie, la ora 09.00 dimineaţa), iar
festivitatea decernării premiilor, Gala
laureaţilor şi tradiţionalul Concert al
lugojenilor, sâmbătă, 25 aprilie, înce-
pând cu ora 17.00, în Holul de mar-
mură al Universităţii Europene
„Drăgan”: Îşi vor da concursul: Lavi-
nia Furdui, Alexandru Vasiliu, Katy-
Gianina Strugaru, Cristina Bejera,
Alexandra Muscă, Ana Tîrsu, Anca
Negruţ, Victor Părău, Alexandru
Reisz, Amalia-Ştefania Lina şi Fran-
cesca Moldovan.

Dr. Constantin-T. STAN

Concursul Euroregional de Interpretare Pianistică 
„Clara Peia”, Ediţia a III-a, Lugoj, 24-25 aprilie 2015

S-a încheiat POAD 2014
În data de 19 martie 2015 s-a încheiat redistribuirea alimentelor din POAD 2014 în municipiul Lugoj. În

prima fază, pe listele pe cupoane, din cele 7.362 de pachete recepţionate au fost distribuite un număr de 5.538
pachete pe listele pe cupoane – primite de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (beneficiari
eligibili până la 31 iulie 2014) şi pe listele suplimentare ce cuprindeau categoriile de persoane care au devenit
eligibile în perioada august – decembrie 2014.

În cea de-,a doua fază a POAD, conform legislaţiei în vigoare, s-a efectuat compensare între primării,
astfel că de la Lugoj au fost distribuite către primăriile din comunele Săvârşin şi Vladimirescu (ambele din
judeţul Arad) un număr de 524 de pachete.

A urmat faza a treia, a redistribuirii. Astfel, în baza art. 5 lit. c) din H.G. nr.799/2014 privind implementarea
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, s-a acordat o cantitate suplimentară de 2 cutii/
persoană (pentru ca persoanele care au fost eligibile să beneficieze de POAD 2014), stocul de 1.310 cutii ră-
mase după compensarea între judeţe distribuindu-se astfel:

Venit mediu garantat 292 Alocaţie susţinere familie 204 Şomeri indemnizabili şi neindemnizabili 18
Pensionari 440 Persoane cu dizabilităţi 356 Călin Bublea
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În ultimii ani municipalitatea
a depus eforturi susţinute pentru
a transforma Parcul Prefecturii
într-un spaţiu civilizat şi primi-
tor. S-a acţionat pe mai multe
planuri. Au fost dalate aleile în
două etape, a fost instalat mobi-
lier urban, respectiv bănci şi co-
şuri de gunoi. Au fost instalate
jocuri pentru copii, iar în pe-
rioada următoare se va moder-
niza şi terenul cu gazon sintetic
din parc. 

Toate aceste eforturi sunt însă
afectate de prezenţa în număr
foarte mare a ciorilor în arborii
înalţi din parc, din cauza cărora
este foarte dificil de păstrat cu-
răţenia în zonă. 

De-a lungul timpului au fost
încercate diverse metode de în-

lăturare a păsărilor care însă nu
s-au bucurat de succes. Anul
trecut s-a înregistrat un progres
în acest sens, fiind distruse cui-
burile cu jet de apă într-o ac-
ţiune efectuată în colaborare cu
Meridian 22. Activitatea s-a
desfăşurat însă foarte anevoios
şi nu au putut fi înlăturate cui-
burile în totalitate. Numărul cio-
rilor s-a diminuat o perioadă
apoi au apărut din nou cuiburi. 

Odată cu primirea ca donaţie
din partea oraşului Jena a unei
autospeciale dotate cu scară
pentru intervenţii la înălţimi de
până la 30 m, a fost facilitată şi
acţiunea de înlăturare a cuiburi-
lor de ciori din parc. Astfel în
zilele de 15 şi 16 aprilie s-a in-
tervenit cu succes în parc, într-

o acţiune în care primăria a co-
laborat cu Secţia de Pompieri,
cuiburile fiind înlăturate în tota-
litate. Dimensiunile utilajului au
permis accesul în spaţii mai
mici, iar scara a putut fi ridicată
la mare înălţime ajungând chiar
şi la vărfurile celor mai înalţi ar-
bori. 

Eficienţa cu care s-a interve-
nit comparativ cu acţiunea cu
jet de apă de anul trecut dă spe-
ranţe că se va reuşi, în sfârşit,
diminuarea numărului de ciori
din parc şi a efectelor nedorite
generate de acestea prin repeta-
rea acestui gen de activităţi ori
de câte ori este nevoie. În plus,
în acelaşi mod se va interveni la
nevoie şi în alte parcuri din
oraş. Aurel Jurubiţă

Prima acţiune cu autospeciala
primită din partea oraşului Jena

Încă înainte de Sărbătorile Pascale a fost des-
chisă circulaţia pe noul sens giratoriu care siste-
matizează intersecţia străzilor Episcop dr. Ioan
Bălan, Nicolae Bălcescu şi Memorandului. Lu-
crările au fost finalizate după sărbători, atunci
când au fost realizate marcajele.

Sensul giratoriu cuprinde o insulă centrală cu raza
de 14,5 m încadrată de borduri, o zonă de siguranţă
de 1,5 m lăţime din dale încadrate de borduri şi patru
insule de dirijare, câte una pe fiecare braţ al intersec-
ţiei, de asemenea încadrate de borduri. 

Au fost executate şi racordurile intersecţiei cu
cele 4 braţe, astfel pe strada Episcop dr. Ioan

Bălan au fost amenajate două tronsoane de 60 m,
respectiv 63 m cu 4 benzi de circulaţie, pe strada
Nicolae Bălcescu un tronson cu 4 benzi de circu-
laţie pe lungimea de 36 m, iar pe strada Memo-
randului un tronson cu lungimea de 44 m cu 2
benzi de circulaţie.

Realizarea acestui proiect urmăreşte fluidiza-
rea traficului în zonă unde în trecut circulaţia era
îngreunată, fiind foarte greu de ieşit de pe cele
două străzi mai mici, fapt care a condus uneori la
evenimente rutiere neplăcute, ambuteiaje sau
chiar tamponări.

Aurel Jurubiţă

Noul sens giratoriu de pe strada
Ep. Dr. Ioan Bălan finalizat

Acţiunea “Curăţenia de Primăvară” organi-
zată de municipalitate prin intermediul S.C. Sal-
prest S.A., s-a desfăşurat în acest an în zilele de
sâmbătă, 28 martie 2015 în ,,Lugojul German”
– jumătatea Municipiului Lugoj situată pe malul
stâng al râului Timiş şi în 4 aprilie 2015 - ,,Lu-
gojul Român” – jumătatea Municipiului Lugoj
situată pe malul drept al râului Timiş. 

Cetăţenii de la case au scos deşeurile în faţa
imobilelor, iar cei de la bloc, au depus deşeurile
la punctele de colectare a deşeurilor menajere.
Activitatea a început la orele 07.30. „În cele

două zile în care am acţionat au fost implicaţi
50 de oameni şi 13 utilaje şi am reuşit să colec-
tăm în total 966 mc de material vegetal şi lem-
nos (634mc în Lugojul German şi 332 mc în
Lugojul Român) şi 98 mc deşeuri din materiale
plastice (56 mc în Lugojul German şi 42 mc în
Lugojul Român). Au fost colectate şi deşeuri
electrice şi electronice în cantitate totală de
1.830 kg, (960 kg în Lugojul German şi 870 kg
în Lugojul Român”, a declarat ing. Mircea
Ghera, directorul Salprest S.A.

Adriana Ianăş

Bilanţul acţiunii 
„Curăţenia de primăvară”

Înainte de Sărbătorile Pascale a demarat în
municipiu programul de reparaţii prin plombare
a carosabilului asfaltat care a suferit pe parcur-
sul iernii deteriorări ale stratului de uzură. 

S-a intervenit deja pe străzile Padeşului,
Magnoliei, splaiul Coposu, Ştrandului, Nicolae
Bălcescu, Podul de Fier, Unirii Andrei Şaguna,
Piaţa Unirii, 20 Decembrie 1989, Podul de
Beton şi strada Coloman Wallish, una dintre

cele mai afectate artere din oraş precum şi pe
strada Buziaşului. 

Programul include toate străzile din munici-
piu care prezintă probleme de carosabil, cu ex-
cepţia celor asfaltate recent care se află încă în
garanţie şi la care eventuale lucrări de reparaţii
se vor executa de către firmele constructoare
conform contractelor.

Aurel Jurubiţă

A demarat refacerea 
prin plombare 

a carosabilului asfaltat
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Ritualurile săvârşite în prima zi a Sântoa-
derului erau conduse de femeile casei. În di-
mineaţa sărbătorii, ele culegeau o anumită
plantă, numită popular „popilnic” (iederă),
pe care o puneau în apă, spălându-se într-un
gest ritualic cu aceasta, pentru ca părul lor
„să nu fie nici ca al găinii, nici ca al pisicii,
ci asemeni cozilor vitelor sau cailor” (O.
Hedeşan, Lecţii despre calendar, editura

Universităţii de Vest, Timişoara, 2005,
p.199). Aura acestei plante specifice Sân-
toaderului, aparţine unor spaţii mitice pre-
creştine, iedera fiind unul din atributele
zeului Dionysos, frunzele şi fructele ei, ce
conţineau puternice substanţe toxice împo-
dobeau tyrsurile şi tâmplele zeului, Plutarch
susţinând că apropiaţii zeului beau vin
amestecat cu iederă ce induce stări de extaz

(Andrei Oişteanu, Mithos & logos, Studii şi
eseuri de antropologie culturală, editura Ne-
mira, Bucureşti 1998, p.57-58). Actual-
mente, imaginarul tradiţional nu mai este
contaminat sub nici o formă de vechile rituri
primordiale legate de iederă, culegerea ei re-
ducându-se la un simplu gest simbolic ce
aduce în prim plan valoarea de mit vegetativ
a Sântoaderului, legat de regenerarea ma-
gică a naturii. 

Pe de altă parte, forma fasciculată a rădă-
cinii iederei ca plantă ritualică a Sântoade-
rului, ne duce cu gândul la imaginea firului
ţesăturii sau a firului din furca de tors – cu-
sutul, ţesutul şi torsul fiind principalele ac-
tivităţi casnice feminine ce suportă
interdicţii în timpul zilelor lui Sântoader.
Firul şi ţesătura simbolizează continuitatea,
ciclicitatea ce se opun discontinuităţii, rupe-
rii şi prin aceasta, în sens metaforic, reînoirii
timpului şi regenerării lumii propuse de săr-
bătoarea Sântoaderului. Torsul devine foarte
periculos pentru tinerele fete adunate în şe-
zători, ele riscând să fie pedepsite exemplar
de Caii lui Sântoader, metamorfozaţi în fe-
ciori. 

Rolul profilactic al fricii colective în faţa

maleficilor caii ai lui Sântoader, anulează
timpul profan al muncii, oamenii devenind
contemporani cu devenirea mistică a timpu-
lui sacru legat de regenerarea naturii şi reur-
zirea cosmică a acestuia (Otilia Hedeşan,
op.cit., p.199). 

Moment cheie al calculării timpului ca-
lendaristic, Sântoaderul ordonează şi data
sărbătorilor ciclului pascal - „ de la Baba
Dochia sunt 9 zile până la Sântoader şi de
la Sântoader sunt 9 zile până la Alexa (omul
lui Dumnezeu), 9 zile până la Buna Vestire
(Ibidem). 

Inaugurarea unei noi etape a cultului
morţilor se leagă de aceleaşi fiinţe cosmo-
gonice ale Sântoaderului. Relicvă spirituală
ce atestă sincretismul păgâno-creştin, coliva
este ofranda adusă strămoşilor în ziua de
Sântoader, fiind dată de pomană vecinilor şi
rudelor. În acest sens, tradiţia românească
reţine interesantele observaţii ale etnologu-
lui S.Fl. Marian care notează că Toader, un
creştin foarte evlavios, reuşeşte să zădărni-
cească încercările unui împărat necredincios
de pângărire a Postului Mare, îndemnându-
i pe drept credincioşi să se hrănească cu
grâu fiert, amestecat cu miere, de atunci per-

petuându-se în timp obiceiul de a aduce în
ziua de Sântoader colivă la biserică. 

Amalgamul valenţelor păgâno-creştine
este relevat şi de înrudirea evidentă a cailor
lui Sântoader cu Căluşarii ce joacă în săp-
tămâna Rusaliilor (I. Ghinoiu, op.cit., p.37).
Repartiţia acestor divinităţi cabaline la în-
ceputul ciclului pascal, respectiv a Căluşa-
rilor la încheierea acestei perioade sacre este
cu certitudine rezultatul politicii religiei ofi-
ciale de împingere, dizlocare şi dizolvare a
sărbătorilor precreştine. Căluşarii sunt băr-
baţi maturi, excelenţi dansatori, care prin tot
ce fac, doresc să se confunde cu divinităţile
lor protectoare cabaline: poartă la picioare
zurgălăi, beţe încrucişate pe piept sub formă
de ham imitând prin joc încălecatul calului,
tropăitul şi galopul, culminând cu schimba-
rea numelor de botez cu nume de cai - Că-
luşer, Călucean, Căluţ, Căluşan (Ibidem). 

Memoria epică colectivă cuprinde un
univers imaginar bogat ce  pare anacronic
şi uşor hazliu pentru lumea modernă, el co-
respunzând de fapt unor aspecte resimţite
cât se poate de real în contextul lumii rurale
bănăţene de odinioară.

Daciana  Vuia

Sărbătorile tradiţionale din Banat - între sacru şi profan

Caii lui Sântoader ( III )

În colecţiile Muzeului de Istorie, Et-
nografie şi Artă Plastică din Lugoj au
intrat la mijlocul secolului trecut un
număr considerabil de artefacte ce pro-
vin de la Pescari (fost Coronini) judeţul
Caraş – Severin, modalitatea prin care
au fost achiziţionate fiindu-ne necunos-
cută, în documente figurând doar locul
de provenienţă. În marea lor majoritate
aceste obiecte reprezintă piese de arma-
ment şi harnaşament medievale. Cele
mai numeroase ca număr şi varietate
sunt armele pentru lupta la distanţă, res-
pectiv vârfurile de săgeată şi de arbaletă
(încadrate cronologic în intervalul se-
colelor VII – XV).

Folosit atât ca armă de luptă cât şi la
vânătoare, arcul, una din cele mai efi-
cace şi mai mult folosită armă pentru
lupta la distanţă, este întrebuinţat încă
din preistorie, pe tot parcursul antichi-
tăţii şi în evul mediu, unde începând
încă din secolul al XV–lea pierde din
eficacitate şi are o întrebuinţare tot mai
redusă atât ca armă de vânătoare cât şi
ca armă de luptă, fiind înlocuit în timp
cu arbaleta, ce apare ca armă de luptă
încă din secolul XIII, şi este folosită
activ până în prima jumătate a secolului

al XVI – lea, aceasta având precizia ti-
rului mai mare cât şi o forţă de pătrun-
dere sporită a săgeţilor.

Săgeţile de arc, cu peduncul sau tub
de înmănuşare sunt din fier cu coada de
lemn sau trestie şi în funcţie de mări-
mea arcului dar şi de capacitatea lui de
îndoire au diferite forme şi mărimi.
Spre deosebire de cele pentru arc, săge-
ţile de arbaletă au fierul mai greu şi mai
puternic, cele mai frecvente tipuri fiind
bolţurile cu patru muchii şi vârful ascu-
ţit sau cele de formă cilindrică sau con-
ică şi ascuţite la vârf. 

Toate exemplarele prezentate mai jos
sunt din fier, iar tipurile de săgeţi ce fac
obiectul acestui studiu sunt săgeţi pen-
tru arc şi arbaletă cu peduncul şi cu tub
de înmănuşare. Majoritatea se află într-
o stare bună de conservare, doar câteva
sunt puternic oxidate şi le lipsesc părţi.

Săgeţile cu peduncul se împart la
rândul lor în săgeţi foliforme, săgeţi cu
vârf piramidal, săgeţi romboidale pre-
cum şi săgeţi triunghiulare. Săgeţile cu
tub de înmănuşare conic sunt de urmă-
toarele tipuri: piramidale, foliforme şi
cu aripioare.

Având în vedere larga răspândire a
acestor tipuri de arme în toată Europa
Centrală şi de Sud-Est şi necunoscând
condiţiile descoperirii este imposibil să
facem o departajare între piesele care ar
putea proveni din atelierele meşterilor
locali şi cele realizate în alte zone,
aceasta şi datorită stării conflictuale pe
tot parcursul evului mediu şi permanen-
tei prezenţe armate în cetăţile de pe
linia Dunării. Numărul mare de vârfuri
de săgeţi, varietatea lor precum şi pe-
rioada mare de timp în care se înca-
drează indică o intensă folosire a
acestor tipuri de arme, precum şi rolul
deosebit de important pe care l-au avut
în desfăşurarea conflictelor medievale.
(va urma)

Dr. Răzvan Pinca

Colecţia de arme a Muzeului de 
Istorie şi Etnografie Lugoj (III)

Biblioteca Municipală Lugoj, în colabo-
rare cu Casa de Cultură a Municipiului
Lugoj, a avut bucuria de a organiza sâm-
bătă, 18 aprilie 2015, de la ora 16.00, în
Sala de Consiliu a Teatrului Municipal
”Traian Grozăvescu” din Lugoj, o nouă în-
tâlnire literară cu scriitorul Hans Dama din
Viena, cu ocazia lansării la Lugoj a volu-
mului de poezie în limba germană Banat-
Gedichte, poezii inspirate din Banatul
natal, scriitorul fiind născut la Sânnicolau
Mare. 

Cartea Banat-Gedichte semnată de Hans
Dama, cu o prefaţă de Peter-Dietmar
Leber, a fost prezentată de scriitorul prof.
Simion Dănilă.

Colaborarea literară a Bibliotecii Muni-
cipale Lugoj cu domnul prof. dr. Hans
Dama – poet, traducător şi promotor cul-
tural din Viena – a fost constantă de-a lun-
gul vremii, scriitorul venind în faţa
iubitorilor de literatură din Lugoj, încă din
anul 2007, cu o multiplă lansare de carte;
apoi – în 11 mai 2011 – cu volumul bilingv
de poezie În umbra timpului – în traduce-
rea profesorului Simion Dănilă şi prefaţat
de prof. univ. Cornel Ungureanu –, ocazie
cu care a fost prezent la Lugoj şi scriitorul
Dan Stoica, tot din Viena.

Scriitorii bănăţeni, în mod excepţional,
sunt familiarizaţi şi scot în evidenţă deose-
bita generozitate a poetului prof. dr. Hans
Dama de a susţine şi promova scriitori şi
oameni de cultură români, mulţi dintre

aceştia având deja legături – de activitate
literară şi culturală sau de studii – cu
Viena.

Alături de scriitorul Hans Dama a fost
prezent la Lugoj şi domnul Dorel Uşvad
din Viena, foarte cunoscut pentru implica-
rea sa într-un amplu proiect cultural, iniţiat
de mult timp şi susţinut integral financiar
de domnia sa; este vorba despre sponsori-
zarea, realizarea şi montarea mai multor
plăci comemorative ale unor mari perso-

nalităţi ale literaturii şi culturii române,
personalităţi care au avut legături impor-
tante cu Viena; dintre aceste plăci come-
morative, cele mai importante sunt: Plăci
Comemorative amplasate pe trei dintre
clădirile unde a locuit marele nostru poet
naţional Mihai Eminescu în timpul studen-
ţiei sale la Viena; Placă Comemorativă
pentru tenorul lugojean Traian Grozăvescu
– tenor al Operei de Stat din Viena; Placă

Comemorativă pentru domnitorul român
Alexandru Ioan Cuza; mai mult, Dorel
Uşvad a realizat şi Cărţi Poştale Aniver-
sare şi Comemorative pentru Mihai Emi-
nescu, pentru Traian Grozăvescu şi pentru
multe alte personalităţi din România; un
lucru remarcabil este şi faptul că, la multe
dintre prezentările de carte ale poetului
Hans Dama, Dorel Uşvad realizează expo-
ziţii de fotografie care surprind întreaga
activitate literară şi culturală a poetului şi
traducătorului.

Prezent la Lugoj alături de prietenul său
poetul Hans Dama, Dorel Uşvad le-a vorbit
lugojenilor despre noua sa mare realizare
culturală română la Viena: dezvelirea Plăcii
Comemorative ”Lucian Blaga”, în data de
6 mai 2015, placă montată pe un edificiu în
care poetul şi filosoful Lucian Blaga a lo-
cuit, împreună cu Cornelia Blaga Bredi-
ceanu, în timpul studenţiei lor la Viena
(este binecunoscut faptul că poetul Lucian
Blaga a fost căsătorit cu lugojeanca Corne-
lia Blaga Brediceanu şi au locuit, timp de
3 ani, şi la Lugoj – între 1924-1926 –, în
Casa de la Vie şi în Casa Bredicenilor – ac-
tualmente str. V.V. Delamarina). 

La prezentarea de carte de la Lugoj,
poetul Hans Dama a vorbit şi despre o
carte semnată de un scriitor român stabilit
în Ungaria; este vorba despre scriitorul
Nelu B. Ebinger şi despre cartea Love
story in Budapest.

Adriana Weimer

Scriitorul Hans Dama din Viena – cu o
nouă lansare de carte la Lugoj

Lugojul a avut din nou bucuria de a o
avea invitată pe Magdalena Parée-Hahn
– pictoriţă româncă stabilită în Saarbrüc-
ken, Germania; astfel, după vernisajul ex-
poziţiei “Amprente pe sufletul meu” de la
Galeria “Pro Arte” din Lugoj, care a avut
loc vineri, 27 februarie 2015, de la ora
17.00, prezentată de prof. Simona Avram
– vicepreşedinta Asociaţiei “Banat Art” –
, pictoriţa Magdalena Parée-Hahn a fost
invitată la “Dialoguri culturale – întâlniri
cu personalităţi ale culturii şi artei”, ci-
cluri de dialoguri organizate de Biblioteca

Municipală Lugoj şi Colegiul Naţional
“Iulia Hasdeu” Lugoj. 

Întâlnirea cu pictoriţa Magdalena
Parée-Hahn s-a desfăşurat vineri, 27 mar-
tie 2015, de la ora 13.00, în Sala Festivă
a Colegiului Naţional “Iulia Hasdeu”
Lugoj.

Expoziţia “Amprente pe sufletul meu”
semnată de artista Magdalena Parée-
Hahn, de la Galeria “Pro Arte” din Lugoj,
a cuprins peste 30 de tablouri realizate în
ulei pe pânză – lucrări cu valoare de “am-
prentă pe sufletul artistei” – după cum în-

săşi artista defineşte această expoziţie –,
lucrări cu valoare de amintire-melancolie,
şi a putut fi văzută pe simezele Galeriei
“Pro Arte” în perioada 27 februarie – 27
martie 2015.

În cadrul ciclurilor de “Dialoguri cul-
turale – întâlniri cu personalităţi ale cul-
turii şi artei”, iniţiate din anul 2012, au
mai fost invitaţi: scriitorii lugojeni Si-
mion Dănilă şi Dan Floriţa-Seracin, scrii-
torii timişoreni Veronica Balaj şi Marcel
Tolcea şi actriţa clujeancă Melania Ursu.

Adriana Weimer

Magdalena Parée-Hahn invitată la Lugoj, la “Dialoguri
culturale – întâlniri cu personalităţi ale culturii şi artei”
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Primăria Municipiului Lugoj împreună cu
Protopopiatul ortodox şi Parohia „Sfântul Ioan
Botezătorul” din cartierul Cotu Mic şi preotul
paroh Alin Vărzaru, au organizat în data de 17
aprilie, începând cu ora 16.30, ceremonia de
sfinţire a apei „Aghiasma Mică” la Troiţa „Izvo-
rul Tămăduirii” din Cotu Mic. Slujba a fost ofi-
ciată de către PS Paisie Lugojanul, Episcop Vicar
al Arhiepiscopiei Timişoarei, împreună cu un
sobor de preoţi şi diaconi. Printre cei prezenţi la
eveniment s-au numărat Ionuţ Vulpescu, Minis-
trul Culturii, Sorin Grindeanu, Ministrul Comu-
nicaţiilor, Titu Bojin, Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, Călin Dobra, vicepreşedintele

Consiliului Judeţean, deputatul Sorin Stragea,
Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj şi
numeroşi consilieri locali. Cu acest prilej An-
samblul folcloric „Lugojana” al Casei de Cultură
a Municipiului, condus de maestrul Puiu Mun-
teanu împreună cu solista de muzică populară
Dana Gruiescu şi formaţia Titel Brestoviceanu a
susţinut un spectacol folcloric. Părintele Marian
Mărcuş, preot misionar în cadrul Episcopiei Ca-
ransebeşului a susţinut un microrecital de cân-
tece religioase. Coordonatorul evenimentului a
fost, ca şi în anii trecuţi, consilierul municipal
Nicu Bădina. 

Aurel Jurubiţă

Decretul din 27 decembrie
1860, prin care Ungaria încor-
pora Voivodina Sârbească şi
Banatul Timişean, va inaugura
era liberală în Banat, caracteri-
zată prin introducerea adminis-
traţiei comitatense şi
nominalizarea Lugojului ca
sediu al comitatului. Animaţi de
„razele prime şi mult promiţă-
toare ale reînvierii vieţii consti-
tuţionale”, lugojenii se bucurau
„de ştergerea absolutismului.
Piepturile să ridicau, inimele să
deschideau, steaguri tricolore
româneşti, ungureşti fâlfâiau pe
casa comitatului oraşului şi ale
fruntaşilor de tot neamul. Un
steag nu să suferea la unguri, ci
toţi trebuiau să pună, şi toţi, ca
semn de bucurie comună, au şi
pus ambele steaguri. Entuzias-
mul izbucnit a deschis gâtul şi
cântăreţilor naţionali, cari, la
fiecare sărbătoare a libertăţii,

lăsau să răsune ariile însufleţi-
toare” (Date şi reminiscinţe
pentru istoria Reuniunei Ro-
mâne de Cântări şi Muzică din
Lugoj culese şi scrise de Corio-
lan Brediceanu, fost membru
activ al Reuniunei, Lugoj,
1900).

Emanuil Gojdu, personalitate
emblematică a românilor bănă-
ţeni şi transilvăneni, va fi dele-
gat, în 1861, la Lugoj, în funcţia
de comite-suprem al comitatu-
lui Caraş, sub incidenţa Diplo-
mei din 20 octombrie 1860 şi a
Patentei din 26 februarie 1861.
Înainte de instalarea sa la Lugoj
în funcţia de comite (27 februa-
rie 1861), Gojdu a ţinut un dis-
curs în faţa intelectualilor
români din Budapesta, iar în
drumul său spre reşedinţa comi-
tatului, în 18 ianuarie 1861, a
fost ovaţionat la Timişoara. 

Entuziasmul festivităţii a fost

debordant, accentele de efu-
ziune patriotică fiind împărtă-
şite atât de reprezentanţii etniei
române, cât şi de maghiari:
„Aşa la instalarea primului co-
mite-suprem al Caraşului, Ema-
nuil Gojdu, la Hotelul «Cornul
de vânat» (azi cazarma jandar-
milor), în sala decorată cu am-
bele tricolore, banchetul s-a
început cu Deşteaptă-te, ro-
mâne!, cântat de toţi mesenii cu
Gojdu dimpreună, viceşpanul
Faur (mai târziu, comite-su-
prem al comitatului Caraş) şi
Szende (mai târziu, ministru).
Şi atunci a zis neuitatul Gojdu
cuvintele: «Fraţilor! aţi auzit
cântarea Deşteaptă-te, române!
Aceasta să vă fie rugăciunea şi
de dimineaţă, când vă sculaţi, şi
de seara, când vă culcaţi»” (C.
Brediceanu).

În 7 august 1861, noul co-
mite a convocat Congregaţia
Judeţeană pentru a lua în discu-
ţie rezoluţia Locotenenţei Cră-
ieşti (Consiliul Locumtenenţial)
din Buda, emisă la 1 august, cu
privire la eventuale modificări
în ceea ce priveşte limba „de
propunere” la gimnaziul ma-
ghiar din Lugoj, în care şcolarii
de naţionalitate română repre-
zentau majoritatea. Pentru apla-
narea disputelor dintre români
şi maghiari, Gojdu va propune
înfiinţarea unui nou gimnaziu,
destinat în exclusivitate învăţă-
mântului românesc, donând, în
acest scop, 2.000 de florini. În
procesul-verbal al Congrega-
ţiei, printre donatori, cu o con-
tribuţie de 200 de florini,
întâlnim şi numele lui Teodor
Pap.

Dr. Constantin-T. Stan 

Emanuil Gojdu, comite-suprem 
al Lugojului (1)

Concertul de Paşti al
Corului „Ion Vidu”

Corul „Ion Vidu” al Casei de Cultură a Munici-
piului Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa, a prezentat
duminică, 19 aprilie 2015, de la ora 18.00, tradi-
ţionalul Concert de Paşti, eveniment găzduit de Bi-
serica Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”.

Intitulat „Ziua Învierii” şi înscris sub semnul ci-
clului Pascal, concertul a cuprins compoziţii reli-

gioase din literatura muzicală românească şi uni-
versală, celebrând astfel, graţie acordurilor sacre,
Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Regalul de muzică de calitate a fost întregit de
intervenţiile soliştilor concertului: soprana Ioana
Mia Iuga şi basul Alexandru Şuca. 

Tudor Trăilă

Ceremonia de sfinţire
a apei la Troiţa 

„Izvorul Tămăduirii” 
din Cotu Mic

La începutul lunii aprilie, Pri-
măria Municipiului Lugoj a fost
gazda unei delegaţii din partea
Unităţii de Pompieri din Jena.
Oaspeţii au fost primiţi de către
prof. ing. Francisc Boldea, Pri-
marul Municipiului Lugoj. La
întâlnire a participat şi Lt. Co-
lonel Silviu Bărbuţă din partea
Detaşamentului de Pompieri
Lugoj.

Din delegaţie au făcut parte
Roland Döpel, un mai vechi

prieten al oraşului nostru şi al
pompierilor lugojeni care a fost
însoţit de Hartmuth Francke şi
Jens Matthes. 

În urma discuţiilor pe care
primarul Francisc Boldea le-a
avut în decembrie cu dr. Al-
brecht Schröter, primarul gene-
ral al oraşului Jena cu prilejul
Zilei Lugojului şi în virtutea ex-
celentelor relaţii dintre cele
două oraşe, partenerii din Jena
au hotărât să doneze Lugojului

o autospecială pentru lucrul la
înălţimi de până la 30 m. Acest
utilaj a fost adus în Lugoj la fi-
nele lunii martie cu prilejul vi-
zitei pompierilor din Jena.

Primarul Francisc Boldea a
evocat pe scurt excelentele re-
laţii dintre cele două oraşe, dar
şi între cele două unităţi de
pompieri şi a adresat oaspeţilor
mulţumiri călduroase pentru
utilajul donat care va fi extrem
de util în cazul intervenţiilor la
înălţime pe raza municipiului
Lugoj. Oaspeţii au transmis la
rândul lor salutări din partea
primarului general al oraşului
Jena, dr. Albrecht Schröter. În
încheierea vizitei oaspeţii au
făcut o scurtă prezentare a au-
tospecialei în faţa clădirii pri-
măriei.

În următoarele zile pompierii
din Jena i-au instruit pe colegii
lugojeni pentru utilizarea efi-
cientă şi în siguranţă a utilajului
care este unul deosebit de
complex. Aurel Jurubiţă

Donaţie din partea
oraşului Jena
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HOTĂRÂREA
privind aprobarea încheierii unui acord de partene-

riat între Municipiul Lugoj şi 
Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Lugoj

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între
Municipiul Lugoj şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara în vederea
demarării unei campanii de colectare selectivă de îmbrăcăminte, în-
călţăminte şi alte produse textile uzate din partea populaţiei,  conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încre-
dinţează Direcţiei urbanism, patrimoniu.

Nr. 31 din 30.03.2015

Federaţia Asociaţiilor
de Proprietari Lugoj 

vă informează:
Dacă îţi încălzești apartamentul sau casa cu centrală termică trebuie să

știi că din luna septembrie intră în vigoare noi reglementări. O directivă eu-
ropeană privind creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului de
gaze obligă folosirea exclusivă a centralelor cu condensare, mai economice,
dar mult mai scumpe.

Directiva europeană intră în vigoare în data de 26 septembrie 2015 și
obligă doar vânzarea centralelor termice cu condensare. Mai mult, aceeași
directivă obligă toți consumatorii să își înlocuiască centrala termică de apar-
tament din 10 în 10 ani. De asemenea, din rațiuni care țin de necesitatea de
a reduce poluarea, utilizatorii vor fi obligați să își monteze coșuri de inox
înalte, care să treacă de coama clădirii. În acest fel, costurile pentru monta-
rea unei centrale vor crește semnificativ. În România, conform datelor sta-
tistice, se vând anual peste 150.000 de centrale de apartament, însă numărul
celor cu condensare este relativ redus.

Aceste centrale cu condensare reutilizează o parte din căldura de con-
densare existentă în gazele arse şi o reintroduc în sistem. Mai exact, cu aju-
torul unui schimbător de căldură special creat, recuperează o parte din
căldura latentă rezultată din vaporizarea vaporilor de apă din fum. Astfel,
randamentul unei asemenea instalaţii este, după cum se laudă producătorii,
106% şi chiar 110%, în timp ce centralele clasice au un randament de doar
90%. Obţinerea acestui randament vine cu un cost suplimentar plătit chiar
la achiziționarea centralei.

Vasile Lazăr
Preşedinte F.A.P.L.
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ri ale filmelor: 

 
Regia 
Andy Wachowski, Lana Wachowski 
Cu 
Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean 

 
,Aventuri, SF,  
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Regia 
Etan Cohen  
Cu 
Will Ferrell, T.I., Kevin Hart, Alison Brie 

-
-

-   

 

! 
Regia 
Radu Jude 
Cu 
Teodor Corban, , Cuzin Toma 
 

 

 
 
 

 
Regia 
Christian De Vita  
Cu 
Dakota Fanning, Seth Green 
 

-

 

Programul  săptămânal al Cinematografului „Bela Lugosi”
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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.

Programul de lucru cu publicul 
în Cadrul Serviciului Public Comunitar Local 

Pentru Evidenţa Persoanelor Municipiului Lugoj

Eliberarea Cărţii de Identitate

Compartiment 
Evidenţa Persoanelor:

Preluare acte pentru cărţi de identitate:

LUNI 08.30 –12.00  
MARŢI 08.30 –12.00  
MIERCURI 12.00 –18.30 
JOI 08.30 –12.00  

Eliberări acte:

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

Compartiment Stare Civilă:

Preluare acte:

LUNI 08.30 – 12.00  
MARŢI 08.30 – 12.00  
MIERCURI 12.00 – 18.30  
JOI 08.30 – 12.00  
VINERI 08.30 – 12.00  
SÂMBĂTĂ 09.00 – 11.00  

Eliberări acte:

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

Eliberarea cărţii de identitate 
provizorii cetăţenilor români 

cu domiciliul în străinătate, care 
locuiesc temporar în România 

Documente necesare:
l cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români

cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
l paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de

cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei in-
formatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor au-
torităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale
paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară
cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

l certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de
stare civilă române;

l hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
l dovada adresei de reşedinţă din România;
l două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7

mm;
l chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provi-

zorii - 1 leu;
l timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei ex-

trajudiciare de timbru - 5 lei. 
Monica Otilia David

l Păstraţi-vă calmul şi liniştiţi per-
soanele din jur!

l Dacă vă aflaţi în interiorul unei
clădiri, nu ieşiţi şi nu fugiţi pe scări! Nu
utilizaţi liftul!

l Îndepărtaţi-vă de ferestre, pereţii
exteriori sau alte obiecte care vă pot
răni.

l Închideţi sursele de foc.
l Protejaţi-vă sub tocul uşii, sub o

grindă, lângă un perete de rezistenţă sau
sub un obiect de mobilier solid.

l Dacă vă aflaţi în exterior, îndepăr-
taţi-vă pe cât este posibil de clădiri,
stâlpi şi cabluri de electricitate, copaci
sau alte obiecte care vă pot vătăma.

l Dacă seismul vă surprinde în au-
toturismul personal, opriţi într-un loc
deschis şi aşteptaţi în interior. Evitaţi
oprirea în vecinătatea clădirilor ampla-
sate la stradă, sub liniile electrice, pe
poduri sau pasaje.

l Evitaţi să atingeţi cablurile de
electricitate căzute pe sol.

l Dacă vă aflaţi într-un loc public,
cu aglomerări de persoane (teatru, cine-
matograf, centru comercial), nu alergaţi
către ieşire. Rămâneţi calm şi liniştiţi
persoanele din apropiere. Panica poate
produce mai multe victime decât cutre-
murele.

l Dacă sunteţi într-un mijloc de
transport în comun (autobuz, tramvai
sau metrou), rămâneţi calm pe locul
dumneavoastră, până la terminarea miş-
cării seismice.

Ce trebuie să faceţi după  ter-
minarea  cutremurului:

l Liniştiţi persoanele din jur, verifi-
caţi dacă sunt rănite şi acordaţi-le pri-
mul ajutor.

l Verificaţi locuinţa pentru a depista
eventualele avarii.

l În cazul în care simţiţi miros de
gaze, deschideţi ferestrele, închideţi ro-
binetele de alimentare şi evitaţi utiliza-
rea surselor de foc şi a instalaţiei
electrice.

l Evitaţi blocarea reţelei telefonice.
Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa
serviciile de urgenţă: ambulanţa, pom-
pierii, poliţia etc. sau operatorii locali

de gaze, apă şi electricitate.
l Urmăriţi posturile publice naţio-

nale de radio şi televiziune şi urmaţi in-
strucţiunile transmise de autorităţi prin
intermediul acestora.

l Nu uitaţi să luaţi rucsacul de ur-
genţă, dacă trebuie să părăsiţi locuinţa.

l Verificaţi cu atenţie scările. Miş-
carea seismică poate afecta rezistenţa
acestora. Dacă la ieşire uşile sunt blo-
cate, trebuie să se acţioneze fără panică
pentru deblocarea acestora. Dacă uşile
nu pot fi deblocate, se recomandă spar-
gerea geamului, curăţarea ramei şi eva-
cuarea prin golul astfel creat.

l Nu folosiţi autoturismul personal
decât în situaţii extreme.Căile de circu-
laţie trebuie lăsate libere pentru inter-
venţia serviciilor de urgenţă.

l Nu vă apropiaţi de clădiri, pentru
a evita accidentele cauzate de căderea
tencuielii, cărămizilor, coşurilor, gea-
murilor sau ornamentelor.

l Dacă sunteţi blocat sub dărâmă-
turi, semnalaţi-vă prezenţa lovind cu un
obiect dur, la intervale regulate, în con-
ducte învecinate sau în pereţii incintei.

l Fiţi pregătiţi pentru eventuale re-
plici ale mişcării seismice.

Mustaţă Aurelian
Compartiment protecţie civilă

Reguli de comportament 
în timpul unui cutremur.
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După calificarea în Play-Off în Campionatul
Național Divizia A1, încă o surpriză plăcută în
peisajul voleibalistic oferită de Clubul Sportiv
Municipal Lugoj, a avut loc şi calificarea în ulti-
mul act al celei de-a doua competiții oficiale a
sezonului 2014/2015, Turneul Final al Cupei Ro-
mâniei. După duble de calificare pe care le-a tre-
cut, eliminând C.S.M. Satu Mare și ocupanta
locului patru în campionatul trecut, C.S.U. Me-
dicina Tg. Mureș, sportivele lugojene pregătite
de profesorul Valerijan Luka au obținut o califi-
care spectaculoasă într-un Final Four de gală, ală-
turi de echipele de podium ale campionatului

trecut: Știința Bacău, Dinamo București și Volei
Alba Blaj.

Trupe deosebit de valoroase, cu loturi alcă-
tuite din internaționale românce și de pe alte me-
ridiane, dispunând de solide condiții materiale,
în compania cărora  C.S.M Lugoj pornea evident
cu șansa a patra.

În plin decor hibernal, stațiunea montană
Cheile Grădiștei, situată în zona Bran – Moeciu,
a fost în acest an gazda elitei voleiului românesc,
primele patru echipe feminine și masculine ju-
când între 6 și 9 aprilie pentru trofeele puse în
joc. Startul l-a dat competiția feminină, tragerea

la sorți scoțând din urnă de o parte și de alta a fi-
leului în prima semifinală Blajul și Dinamo, în a
doua Lugojul și câștigătoarea Cupei României în
edițiile 2013 și 2014, campioana sezonului tre-
cut, Știința Bacău.

Semifinale:
Volei Alba Blaj – Dinamo București = 2 : 3
C.S.M. Lugoj - Știința Bacău = 1 : 3    
Semifinale echilibrate, încheiate cu semisur-

priza scoaterii din ecuație a celei mai bune
formații din campionat – Blajul – în fața unor di-
namoviste rănite serios în orgoliu de eliminarea
din lupta pentru titlu, care au reușit o evoluție no-
tabilă, revenind de la 1: 2 la seturi și rămânând
astfel în cursa pentru adjudecarea unicului trofeu
posibil, cel pus în joc la Cheile Grădiștei. Situație
identică și pentru băcăuance, care pierduseră se-
mifinalele naționale și urmăreau aceeași
performanță, câștigarea Cupei României. Lugo-
jul a oferit o replică foarte bună, fiind la un pas
de câștigarea primului set (pierdut cu 25:23), dar
reușind să îl treacă în cont pe al treilea, în pre-
lungiri, cu 27:25, după ce campioanele au condus
cu 24:20. Finalmente, s-au impus în ambele me-
ciuri formațiile cu evidentele atu-uri la zi: în pri-
mul, gruparea mai în formă în ziua jocului, în al
doilea, un lot mai valoros, participând trei ani
consecutiv în Champions League. 

Finala:
Știința Bacău  – Dinamo București = la scorul

de 2 : 2 (25-15, 24-26, 19-25, 28-26)  și 12-9 în
setul decisiv, formația în alb-roșu, mai puțin an-
trenorul Branko Gajic, a părăsit terenul de joc,
abandonând lupta și plecând la vestiare, la co-
manda venită de pe margine de la

vicepreședintele clubului, într-un moment în care
avea încă șanse de a reveni ca scor, după câteva
decizii controversate de arbitraj.

Astfel, momentul festiv s-a desfășurat cu doar
două echipe pe podium, aplaudate de asistență
pentru performanțele anului în curs: Știința
Bacău, câștigătoare a Cupei României și dispu-
tând finala mică a campionatului în compania
C.S.M. București, și învinsa ei din semifinale,
C.S.M. Lugoj, locul al treilea în Cupa României
și calificare în Play-Off-ul campionatului al cin-
cilea an consecutiv, unde joacă pentru locurile 7-
8 cu Unic Piatra Neamț. 

Întâlnire cu voleiul în week-end: sâmbătă, 25
aprilie, orele 18.30 – Lugoj, la Sala Sporturilor
Ion Kunst-Ghermănescu, puteți aplauda sporti-
vele lugojene la partida cu Unic Piatra Neamț,
ultimul joc oficial pe teren propriu în acest sezon.
Intrarea este liberă.

Voleiul și-a egalat astfel cea mai bună
performanță obținută în Cupa României, după
locul trei obținut în Final Four în 2011, atunci
când trofeul lua drumul Constanței. Felicitări lo-
tului de jucătoare și celor ce au pus umărul la re-
petarea frumoasei performanțe, aducând încă o
confirmare și satisfacție celor ce au susținut și în
acest sezon voleiul lugojean.                                                                                  

C.S.M Lugoj - volei:  
Ionela Canea, Laura Lungu, Mădălina Şonda,

Denisa Viloiu, Ivana Milanovic, Gabriela Bălae,
Loren Cory, Adriana Rotaru, Irina Andreica, Jas-
mina Petromăneanţ, Cristina Zanfir, Krista De-
Geest, Maria Matei, Bianca Albăstroiu.

Antrenori: Valerijan Luka, Vlad Stănoiu, Va-
sile Canea

Dan H. Brudiu

Volei – CSM Lugoj  bronz în Cupa României la volei

Ziua de 25 aprilie a fost
stabilită în cadrul Cam-
paniei de curăţenie naţio-

nală “Let’s Do It România!” ca
zi oficială de curăţenie în judeţul
Timiş.

Primăria Municipiului Lugoj oferă, ca de fie-
care dată la aceste acţiuni, tot sprijinul pentru
buna desfăşurare a acestei activităţi. Împreună cu

coordonatorul pe Lugoj din partea “Let’s Do It
România!”, Alexandru Szilagy, au fost stabilite
zonele în care este necesară acţiunea. Astfel, de
această dată se va interveni pe malurile Timişu-
lui, în parcurile din municipiu, la Moara Spă-
nească, în zona străzii Bocşei şi pe drumul spre
Herendeşti. Municipalitatea pune la dispoziţie
două autobuze pentru deplasarea voluntarilor la
locaţiile mai îndepărtate şi împreună cu S.C. Sal-
prest le oferă participanţilor saci şi mănuşi. 

Vor lua parte elevi şi profesori de la şcolile din
municipiu. 

Această misiune din cadrul proiectului “Let’s
Do It România!” vizează mobilizarea cetăţenilor,
autorităţilor, societăţii civile, companiilor private
şi a mass-mediei pentru curăţarea arealelor natu-
rale din jurul localităţilor judeţului Timiş. În
acest an acţiunea este parte integrantă în proiec-
tul TM 1000 – Facem din Timiş cel mai curat
judeţ din România, proiect ce se derulează până
în septembrie 2017.

Adriana Ianăş

„Let’s Do It România!”
După un început de sezon ratat, cu două eşe-

curi consecutive, 0-1 cu Ineu pe teren propriu,
respectiv 1-2 în deplasarea de la Filiaşi, forma-
ţia lugojeană se pare că a regăsit cadenţa, vic-
torii consecutive, în număr de trei, cum altfel
decât cu, deja obişnuitul rezultat de 1-0, întâlnit
de opt ori în cele 10 partide câştigate. Învinşii
celor de la Vulturii au fost: Mama Mia Beci-
cherec, Millenium Giarmata şi FC Hunedoara,
prestaţia lugojenilor începând să mulţumească
publicul spectator. Perseverenţa, munca şi dis-
ciplina, i-au “urcat” pe Vulturii până pe poziţia
a 4-a în clasament, în urma unor formaţii cu
buget de 4 ori mai mare, precum UTA Bătrâna
Doamnă şi Sebişul, Mama Mia Becicherec
având merite deosebite pentru clasarea pe locul

al treilea.
După pauza forţată de două săptămâni, dato-

rată retragerii team-urilor din Reşiţa şi Drobeta
Turnu Severin, la 24 aprilie urmează înfrunta-
rea cu liderul campionatului, UTA Bătrâna
Doamnă. Un amănunt ce trebuie consemnat,
este acela că salariul lunar a 2 jucători ai ară-
denilor, respectiv Szekeli şi Strătila, depăşeşte
valoarea bugetului salarial lunar al formaţiei lu-
gojene.

Sperăm că evoluţiile viitoare ale jucătorilor
de la Vulturii să fie pe măsura aşteptărilor iu-
bitorilor fotbalului din Lugoj, obiectivul propus
la finalul campionatului fiind o clasare în zona
locurilor 4-6, care pare realizabilă în acest mo-
ment.  Marius Maier

Fotbal Liga a 3-a


