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PROFILUL COMUNITĂŢII 



 
Data: 

Întocmit de: Daniel Grebeldinger 

 

Localitate/comunitate Lugoj 

Judeţ Timis 

 

1. Date descriptive: 

• Judeţ, localitate; număr de locuitori; număr de gospodării; 

Municipiul Lugoj, din judetul Timis, la recensământul din 2002, avea o populaţie de 

44.570 locuitori (82,9% români, 9,6% maghiari, 2,9% germani, 2,4% romi, 1,6% 

ucraineni). Împreună cu satele din jur, populaţia este estimată la circa 55000 - 60000 

locuitori. De lugoj mai apartine satele Maguri si Tapia 

• Descriere generală a localităţii, inclusiv a comunităţii de romi 

Lugojul este al doilea oras ca marime din judetul Timis fiind asezat pe cursul raului 

Timis. Lugojul are in componenta sa si satele Maguri si Tapia care sunt situate in 

vecinatatea orasului. 

In Lugoj cu exceptia satului Maguri, care are o populatie de 900 de pers, dintre care 780 

romi, nu exista o zona in care predomina populatia de etnie roma, acestia fiind raspanditi 

prin tot orasul.  Dintre acestia 101 sunt copii care frecventeaza scoala din localitate. 

Dintre cei 101 doi sunt neromi.  

Mai sunt unele zone in Lugoj unde se gasesc in procente mai mari precum cartierul 

Mondial sau zona unde stau gaborii. 

Localitatea Maguri se afla la 9 Km de Lugoj. 
Transport 

Lugojul este străbătut de două importante rute comerciale: drumul naţional DN 68 către 

Deva şi drumul european E98 către Bucureşti. Distanţele către principalele oraşe din 

apropiere sunt: Timişoara - 60 km; Reşiţa - 58 km; Caransebeş - 45 km; Deva - 101 km; 

Lugoj - Bucureşti - 600 km. În ceea ce priveşte transportul feroviar, Lugojul face parte 

din Regionala de Căi Ferate Timişoara. Din Gara Lugoj se poate călători către orice 

destinaţie din ţara, cele mai importante rute directe fiind: Timişoara - Bucureşti (prin 

Craiova sau Brasov), Timişoara - Iaşi. La 60 km distanţă de Lugoj se află Aeroportul 

Internaţional Timişoara. La Arad şi Caransebeş sunt aeroporturi naţionale. Reţeaua de 

străzi însumează în Lugoj aproximativ 97 km dintre care 65 km sunt străzi modernizate. 

 

 

• Istoricul localităţii, inclusiv al comunităţii de romi(cu accent pe relaţia 

romi-majoritari; dacă există sau au existat evenimente pozitive sau 

negative). 

Lugojul a fost pe vremuri o aşezare puternic fortificată, având o importanţă mai mare 

decât în prezent. Prima atestare documentară a cetăţii Lugoj apare spre sfârşitul secolului 

al XIII-lea, într-un document păstrat în arhivele din Budapesta, din care reiese că regele 

Ungariei, Ladislau al IV-lea (1272 - 1290) a poposit cu armata sa la Lugoj. 

Într-o diplomă datată 22 august 1376, semnată de regele Ungariei Sigismund de 

Luxemburg, se arată că cetatea Lugojului a fost donată marilor feudali Ladislau şi Ştefan 

Loszonczy. La sfârşitul secolului al XIV-lea, mai ales după bătălia de la Nicopole (1396), 

turcii trec Dunărea deseori, invadează Banatul, ajungând până în părţile Lugojului. În 
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timpul marilor campanii antiotomane, Ioan Huniade, pe când era comite de Timiş (1440), 

a luat măsuri pentru organizarea sistemului de apărare a oraşului, întărind cetatea cu 

şanţuri, metereze şi palisade. 

În 1778, ca urmare a încorporării Banatului la Ungaria, Lugojul a devenit reşedinţa 

comitatului Caraş, iar în 1795 Lugojul român şi Lugojul german s-au unificat. 

Eftimie Murgu s-a stabilit la Lugoj în 1841, iar în iunie 1848 a prezidat a doua Adunare 

naţională a românilor din Banat de pe Câmpia Libertăţii din Lugoj, în cadrul căreia s-au 

exprimat postulatele de ordin naţional ale românilor bănăţeni din Revoluţia Paşoptistă, a 

cărei centru a fost Lugojul. 

Prin rezoluţia imperială de la 12 decembrie 1850, Lugojul a devenit reşedinţa Episcopiei 

Greco-Catolice din Banat. Lugojul a fost reşedinţa comitatului Caraş-Severin din 1881 

până în 1925, când în urma noii organizări administrativ-teritoriale din România a fost 

creat judeţul Caraş şi judeţul Severin, cel din urmă cu reşedinţa la Lugoj până la sfârşitul 

celui de-al doilea război mondial. 

Podul de Fier, simbol al Lugojului, a fost ridicat în 1902. 

La 3 noiembrie 1918 a avut loc la Lugoj o mare adunare naţională în care s-a proclamat 

dreptul naţiunii Române la autodeterminare, după dezmembrarea Imperiului Austro-

Ungar în urma primului război mondial. 

La 20 decembrie 1989, Lugojul a devenit al doilea oraş liber de sub regimul comunist din 

România.  

Pana in prezent din spusele localnicilor nu au fot conflicte intre comunitatea de romi si 

ceilalti. 

 

• Distribuţia pe vârste a comunităţii: 

 

     masculin    feminin 

Total populaţie stabilă la 1 ianuarie 2006 45426 21278 24148 

0 – 4 ani 1726 885 841 

5 – 9 ani 1864 976 888 

10 – 14 ani 2290 1182 1108 

15 – 19 ani 3453 1755 1698 

20 – 24 ani 3364 1653 1711 

25 – 29 ani 3739 1840 1899 

30 – 34 ani 3543 1758 1785 

35 – 39 ani 3794 1761 2033 

40 – 44 ani 2719 1258 1461 

45 – 49 ani 3851 1738 2113 

50 – 54 ani 3946 1841 2105 

55 – 59 ani 3078 1479 1599 

60 – 64 ani 1837 823 1014 

65 – 69 ani 2108 847 1261 

70 - 74 ani 1768 675 1093 

75 – 79 ani 1303 499 804 

80 – 84 ani 720 210 510 

85 ani şi peste 323 98 225 
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• Distribuţia confesională a comunităţii; 

Dupa religie populatia orasului Lugoj se imparte in: 

1. 76,6% ortodocsi,  

2. 10% romano-catolici, 

3.  4,1% reformati,  

4. 3,1% penticostali,  

5. 2,6%  baptisti,  

6. 2,4% greco-catolici. 

 

• Distributia etnica a comunitatii. 

 

Conform Recesamanattului din 2002 avem: 

✓ 82,9% români,  

✓ 9,6% maghiari,  

✓ 2,9% germani,  

✓ 2,4% romi,  

✓ 1,6% ucraineni. 

 

• Existenţa GI, ONG sau alte forme de asociere, din cine este constituit. 

In Lugoj, mai precis in comunitatea din Maguri exista un ONG rom „Asociatia de 

dezvoltare comunitara a romilor din Maguri”. 

In localitatea Lugoj isi desfasoara activitatea mai multe organizatii non guvernamentale: 

Asociatia Handicapatilor Fizic Lugoj  

Are ca scop apararea drepturilor si sprijinirea integrarii in societate a persoanelor cu 

handicap Asociatia Umanitara Denisa-Doinita  

Sponsorizarea oamenilor bolnavi si a copiilor marginalizati. 

Fundatia Ingerii Sperantei  

Asigura gratuit servicii si consiliere in asistenta sociala. 

Liga Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania - Timis  

Luptă pentru apărarea drepturilor omului 

Liga Pentru Adevar si Respectarea Drepturilor Omului 

Promovarea adevarului. Eliminarea cazurilor de coruptie, specula, etc. Sprijinirea 

persoanelor ale caror drepturi au fost incalcate. 

Liga Tinerilor Crestini Ortodocsi Romani, filiala Lugoj 

Intarirea si trairea credintei de catre tineri. 

Organizatia de Femei "Daiana" 

Percept Ministries pentru Europa de Rasarit 

Societatea Culturala "Lugojpress" 

Societatea Misionara "Efrata" 

Societatea pentru Copii si Parinti - Filiala Lugoj 

Interventie in sprijinul copiilor care provin din medii socio-familiale defavorizante-cu 

risc de abandon scolar si familial. Profilaxia si tratarea abuzurilor prin subcultura. 

Fundatia "Anitaheim Varel" – Lugoj 

Fundatia "Casa Esterei" 

Clubul "Rotary" Lugoj 

Asociatia Esmeralda 

Asociatia "Milenium" Lugoj 

Asociatia Culturala pentru Tineret "Traian Grozavescu" Lugoj 
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Asociatia Surorilor Franciscane, filiala Lugoj 

 

• Mediatori şcolari, sanitari, alte tipuri: agent de dezvoltare, promotor local, 

facilitator(altul decât cel din acest program); 

Municipiul Lugoj are angajat un mediator sanitar pe doamna Radulescu Ioana si are un 

departament de integrare Europeana in care isi desfasoara activitatea 3 persoane. 

• Existenţa romilor în instituţii(consilier local ales, expert local, cadre 

didactice, poliţişti, etc); 

In Maguri isi desfasoara activitatea singura scoala in care se preda toate materiile de la I-

IV in limba romani, aici desfasuramdu-si activitatea 6 cadre didactice rome. 

In cadrul primariei Lugoj exista o persoana care are rolul de expert rom in primarie, care 

lucreaza la directia de asistenta sociala, domnul Radulescu Adrian. 

De asemenea interesele comunitatii rome din Maguri sunt reprezentate in cadrul 

consiliului local Lugoj de domnul Ion Ursu care este consilier numit, fara drept de vot. 

• Existenţa anterioară sau prezentă a unor proiecte/ programe pentru romi 

Pe baza proiectelor a carui grup tinta au fost romii s-a reabilitat soseaua Lugoj-Maguri (7 

KM) si a fost construit un centru de zi multifunctional in comunitatea Maguri. 

De asemenea in programele unor organizatii se regasesc ca grup tinta copii sau adulti 

proveniti din randul comunitatilor de romi. 

De asemenea scoala din Maguri a fost cuprinsa in diferite proiecte educationale printre 

care amintin, Phare- Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate. 

 

2. Harta comunităţii: indicând toate locurile principale identificate. Menţionaţi 

criteriile după care aţi delimitat zona. Prezentaţi situaţia infrastructurii pe hartă 

(drumuri, reţea de curent electric, reţea de gaze, canalizare, apa curentă, etc). 

 

Retelele de drumuri, apa , canalizare si gaz sunt deficitare atat in localitatea Lugoj cat si 

in satele apartinatoare. 

3. Instituţii:  

• Identificaţi principalele instituţii guvernamentale care îşi desfăşoară 

activitatea în comunitate 

1. Primaria Lugoj, 

2.  10 Scoli primare 

3. 5 Licee 

4. 10 Gradinite 

5. Biserici ortodoxa, catolica, reformata, baptista si 

penticostala, 

6. Politia municipiului Lugoj 

7. Spitalul Municipal Lugoj 

8. Universitatea Dragan din Lugoj 

9. AJOFM filiala Lugoj 

• Identificaţi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea 

în comunitate. 

In localitatea Maguri exista organizatia Asociatia de dezvoltare comunitara a romilor din 

Maguri, iar in Logoj Asociatia Esmeralda. 

• Identificaţi principalele societăţi comerciale care funcţionează în 

comunitate, sau la care sunt angajaţi membrii comunităţii 



In afara de o serie de mici afceri familiare care nu sunt alceva decar magazine sau baruri 

nu exista un alt tip de societate comercialain Maguri. In Lugoj in schimb actualmente  

sunt înregistrate 1.692 de societăţi comerciale cu capital privat dintre care: 39 societăţi pe 

acţiuni, 19 societăţi în nume colectiv, 1634 societăţi cu răspundere limitată. Din punctul 

de vedere al obiectului de activitate: 54 de societăţi comerciale sunt de producţie, 2 de 

turism, 1.636 desfăşoară activităţi de comerţ. În perioada post-comunistă, în Lugoj au fost 

create întreprinderi mici şi mijlocii, dar s-au stabilit aici şi filiale ale unor concerne 

industriale, renumite în Europa: Villeroy şi Boch în domeniul ceramicii, Rieker pune în 

valoare tradiţiile de confecţii încălţăminte, Werzalit în prelucrarea lemnului, Novar by 

Honeywell - sisteme de siguranţa vieţii, acestea fiind doar câteva exemple în acest sens. 

 

4. Nivel de dezvoltare economică şi socială: 

- Infrastructura 

O infrastructura saracacioasa care la populatia de etnie roma este mult mai vizibila 

acestia de multe ori locuind in conditii improprii. 

Reprezentantii etniei rome locuind cu precadere la periferia orasului sau in Maguri au 

acces limitat la resurse prcum gaz, canalizare sau chiar si retea de apa. 

In localitatea maguri doar drumul principal de acces este asfaltat, acoperite cu pietris in 

proportie de 50% restul strazilor fiind inaccesibile pe timp ploios. 

- Servicii medicale 

Serviciile medicale in Lugoj sunt oferite de Spitalul Municipal Lugoj, o serie de 

dispensare medicale, policlinici, centre de analiza precum si o serie de firme private care 

ofera servicii de sanatate. 

 

- Activităţi economice 

In Maguri cu exceptia magazinelor din sat si a vanzarii produselor agricole de catre cei 

care sunt producatori agricoli putem aminti de companiile din Lugoj unde sunt angajati 

foarte multi dintre locuitorii satului. 

In Lugoj ar fi de amintit o serie de firme private precum: Villeroy şi Boch în domeniul 

ceramicii, Rieker pune în valoare tradiţiile de confecţii încălţăminte, Werzalit în 

prelucrarea lemnului, Novar by Honeywell - sisteme de siguranţa vieţii, Mondial, de talie 

mare (numarul angajatilor se ridica la acteva mii)  precumsi unele societati mai mici, 

ateliere mestesugaresti firme de constructii sau diverse filiale ale unor firme din 

Timisoara. 

- Activităţi culturale 

Continuând importantele tradiţii culturale şi de spiritualitate românească, Lugojul fiind 

considerat capitala culturală a Banatului, Casa de Cultură a municipiului Lugoj 

organizează următoarele manifestări artistice : 

Festivalul Internaţional Coral Ion Vidu;  

Festivalul Internaţional de Teatru Neprofesionist;  

Festivalul Internaţional de Folclor Ana Lugojana;  

Concursul Internaţional de Canto Traian Grozăvescu;  

În fiecare an la 20 decembrie se sărbătoreşte Ziua Lugojului, amintind că oraşul a fost în 

decembrie 1989 al doilea oraş liber din România. La 15 august are loc Ruga Lugojană, 

sărbătoare anuală dedicată celebrării Hramului Bisericii Ortodoxe Adormirea Maicii 

Domnului. 

In ceea ce priveste cultura roma in fiecare an in mai-iunie la Maguri are loc festivalul 

organizat de scoala din localitate la care sunt invitate grupuri de copii din toata regiunea. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Villeroy&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Boch&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieker&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Werzalit&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Novar&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Villeroy&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Boch&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rieker&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Werzalit&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Novar&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Vidu
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Lugojana&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Traian_Groz%C4%83vescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1989


-  Educaţie formală şi non-formală, inclusiv pentru adulţi 

În ceea ce priveşte educaţia şi instruirea, în Lugoj există 17 grădiniţe, 10 şcoli primare 

(clasele I-VIII) şi 5 licee: Coriolan Brediceanu, Iulia Haşdeu, Valeriu Branişte, Aurel 

Vlaicu şi Ştefan Odobleja. După Revoluţia din 1989, s-a înfiinţat Universitatea 

Europeană Drăgan, instituţie de învăţământ superior cu profilele economic şi juridic, care 

conferă localităţii statutul de oraş universitar. 

In satul Maguri isi desfasoara activitatea singura scoala cu clasele I-IV din Romania unde 

pana la clasa a IV se preda in totalitate in limba romani. 

- Altele 

 

 

5. Leadership: 

- Identificaţi existenţa unor persoane cu iniţiativă cu care se poate colabora, care să 

îşi asume responsabilitatea unor acţiuni locale şi care să fie recunoscute ca lideri 

de către ceilalţi membrii ai comunităţii. 

Principalii lideri ai comunitatii de romi din Lugoj sunt domnul Bot Ioan (Patru) liderul 

PR din localitate, domnul Ioani care este liderul Gaborilor din licalitate si Ionel Ursu lider 

in Maguri. Mai ar fi de amintit domnul Mihai Moldovanu, directorul scolii din Maguri. 

- Realizaţi o scurtă descriere a principalilor 3 lideri informali ai comunităţii. 

Ionel Ursu: 

- persoana foarte intreprinzatoare 

- studii medii 

- presedintele Asociatiei de dezvoltare comunitara a romilor din 

Maguri 

- vorbitor de romani 

Bot Ioan: 

- lider recunoscut de o parte din comunitate 

- spirit intreprinzator 

- vorbitor de romani,  

- primul lider recunoscut de autoritatile locale 

Moldovanu Mihai: 

- cadru didactic 

- dedicat  

- persoana dinamica si luptatoare 

- bun manager 

 

6. Analiza nevoilor comunităţii: 

- Care sunt cele mai importante nevoi ale comunităţii aşa cum sunt ele percepute de 

voi? 

Cele mai importante nevoi ale comunitatii sunt in trei domenii:sanatate, ocupare si 

locuire. Am ales aceste domenii deoarece in Lugoj cele mai multe persoane lipsite de un 

loc de munca sunt de etnie roma, locuinte pentru ca multi dintre romi locuiesc in conditii 

improprii si sanatate . 

In urma organizarii unei serii de focusgrupuri cu reprezentantii comunitatilor din Maguri 

a reiesit ca principalele nevoi sunt: 

• Lipsa locurilor de munca  

• Educatia precara a romilor 

• Lipsa canalizarii si a drumurilor de acces 
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• Lipsa unui dispensar medical 

• Lipsa locuintelor 

 

7. Relaţia romilor din comunitate cu reprezentanţii romilor la nivel judeţean, 

regional 

- BJR  Lipseste total. 

- ANR regional 

Se cunoaste institutia dar nu au colaborat. 

- ONG-uri 

Exista colaborari vizibile cu ONG-uri, ei insisi infiintand un ONG. 

 

Analiza SWOT: 

 

Puncte tari: 

• Deschidere mare din partea autoritatilor 

• ONG existent 

• Numarul mare de romi care arata interes 

fata de implicarea in rezolvarea 

problemelor 

• Copii romi frecventeaza scoala 

• Existenta unor persoane care si-au asumat 

rolul de lideri si care lupta pentru 

drepturile comunitatii 

• Existenta unui mediator scolar angajat 

• Intelegere si interes din partea cadrelor 

didactice 

• Procentul mare de populatie roma in 

aceeasi zona a localitatii 

• Proiectele deja aprobate pentru romi la 

scoala, centrul de zi si soseaua de acces 

• Existenta unui asistent social interesat de 

rezolvarea problemelor 

• Existenta mediatorului sanitar si a celui 

scolar 

• Singura scoala din romania cu predare 

integrala in limba romani 

• Existenta unui grup de intelectuali, cadre 

didactice, proveniti din randul etniei rome 

• Existenta consilierului local numit care sa 

reprezinte romii 

• Existenta unui centru de zi nou 

• Existenta locurilor de munca 

Puncte slabe: 

• Faptul ca romii sunt mai tot timpul 

plecati si lasa copii singuri sau cu 

rude acasa 

• Lipsa studiilor la romi fapt ce nu le 

permite sa se angajeze 

• Romii nu sut uniti, sunt trei grupuri 

care nu colaboareaza 

• Nerecunoasterea de catre toata 

lumea a unui singur lider 

• Lipsa actelor de identitate 

• Lipsa locuintelor si a utilitatilor 

acolo unde sunt locuinte 

• Reticenta angajatorilor in angajarea 

persoanelor care depasesc 45 de 

ani 

• Lipsa drumurilor si a retelei de apa 

• Lipsa unui dispensar medical 

• Conflictele intre membrii 

comunitatii 

• Lipsa de activitate a ONG-ului,  

 

Oportunitati: 

• Anul electoral 

• Existenta finantarilor specifice pentru romi 

• Existenta unor ONG-uri interesate de 

Amenintari: 

• Angajatorii nu mai angajeaza romi 

deoarece cei de dinainte nu au fost 

seriosi 



problemele romilor  

• Proiectul PHARE”Acces la educatie 

pentru grupuri dezavantajate” 

 

• Anul electoral, Schimbarea 

conducerii institutiilor 

• Migratia romilor care lucreaza in 

strainatate 

• Aparitia unor conflicte intre cele 

trei grupuri de romi 

• Lipsa de incredere fata de cei care 

doresc sa mai faca proiecte pentru 

romi datorita faptului ca pana 

acuma intotdeauna s-a esuat 

• Mutarea romilor fara locuinte in 

fosta unitate militara care ar duce la 

segregarea comunitatii de romi la 

marginea orasului 



Viziunea comunitatii:    
 

Romii din Lugoj locuiesc in locuinte decente care au acces la infrastructura 

moderna de drum, apa curenta, canalizare, alimentare cu gaz.  Toti romii au acces 

la servicii de sanatate. Toti romii au locuri de munca decente, copiii frecventeaza 

scoala, au rezultate bune la invatatura iar dupa cursuri raman la scoala unde isi fac 

temele, si invata pentru a avea rezultate mult mai bune in viitor. Organizatiile 

romilor din oras s-au dezvoltat si acceseaza fonduri pentru derularea de programe 

comunitare in parteneriat cu Primaria si alte institutii in vederea inbunatatirii 

situatiei romilor..  
 

Prioritati: 

In urma intalnirii membrilor comunitatii cu reprezentantii ONG si cu autoritatile locale 

acestia au stabilit urmatoarele prioritati pentru inbunatatirea conditiilor de viata ale 

romilor din Lugoj: 
 

 

 

 

 

Plan de actiune 

Nr. Crt.  PRIORITATEA OBIECTIV  

GENERAL 

TER

MEN 

SURSA DE 

FINANTARE 

 

RESPONSA

BILI 

1. Locuinte sociale 

 

Imbunatatirea situatiei 

locative cetatenilor romi 

din cartierul Mondial 

Bocsei si Maguri 

2012 Bugetul local, 

Proiecte europene, 

Consiliul Judetean 

Consiliul 

local, ONG 

2. Retea de apa Imbunatatirea 

infrastructurii din Maguri 

Lugoj  

2008 Proiecte europene, 

Consiliul Judetean 

Consiliul 

local, ONG 

  3. Drumuri de acces Imbunatatirea 

infrastructurii din Maguri 

Lugoj  

2009 Proiecte europene, 

Consiliul Judetean 

Consiliul 

local, ONG 

4. Servicii de sanatate Imbunatatirea accesului la 

servicii de sanatate a 

cetatenilor din Lugoj 

2008 Bugetul local, 

Proiecte europene 

Consiliul 

local, ONG, 

ASP 

5. Camin cultural Cresterea accesului 

cetatenilor din Maguri la 

servicii de cultura 

2009 Bugetul local, 

Proiecte europene 

Consiliul 

local, ONG, 

Consiliul 

Judetean 

6. Locuri de munca Cresterea gradului de 

calificare a cetatenilor de 

etnie roma din Lugoj in 

domenii cerute pe piata 

locala 

2009 Bugetul local, 

Proiecte europene 

Consiliul 

local, ONG, 

AJOFM, 

scoala 



 

Prioritatea 1: locuinte sociale 

Obiectiv general: Imbunatatirea situatiei locative cetatenilor romi din cartierul Mondial 

Bocsei si Maguri 

Grup tinta: 320 de familii de romi din cartierele Mondial Bocsei si Maguri 

Context: Inainte de 89 in lugoj au fost aduse mai multe personae care sa munceasca la 

fabrica de ceramic Mondial. Acestia au fost cazati in baraci in spatele fabricii. Acest loc 

cu trecerea timpului a devenit un cartier in toata regula, in el traind in jur de 300 familii. 

Dupa ‘89 acest teren, unde este asezat cartierul Mondial Bocsei a fost revendicat si 

retrocedat urmand ca persoanele care locuiesc acolo sa fie evacuate. La interventia 

primariei in urma unei intelegeri cu actualul proprietar acesta a acceptat sa primeasca un 

alt teren in schimb iar locuitorii din Mondial Bocsei sa ramana acolo. 

Totusi conditiile oferite de acest cartier sunt improprii pentru locuit( lipsa canalizare, 

incalzire, gaz, spatii de locuit mici si supraaglomerate). Prin urmare este necesara 

construirea unor locuinte sociale pentru a oferi posibilitatea locuitorilor acestui cartier sa 

aiba o viata decenta. 

In localitatea Maguri locuintele sunt vechi si supraaglomerate in multe cazuri. Exista case 

in care locuiesc sub acelasi acoperis trei generatii: nepotii, copii si parintii. Primaria este 

constienta de nevoia de locuinte sociale in acest sat, chiar a oferit posibilitatea locuitorilor 

sa concesioneze teren la intrarea in localitate pentru a construe case insa datorita situatiei 

economice precare a acestora nu s-aurezolvat problemele. Oamenii au bani sa 

concesioneze terenul dar nu mai au bani si de constructive. Prin urmare este foarte mare 

nevoie de locuinte sociale.  

 

 

1. Obiectiv specific: Inbunatatirea conditiilor locative ale locuitorilor din cartierul 

Mondial Bocsei din Lugoj prin amenajarea/construire de locuite sociale pentru 

300 familii care locuiesc aici in perioada 2008-2012. 

 

 

Activitati pentru 

realizarea 

obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire intre 

reprezentantii ONG, 

APL, reprezentanti ai 

comunitatii pentru 

constructia echipei 

Parteneriat 

functional intre 

APL, ONG si 

comunitate 

Colaborar

e mai 

buna 

  2008 ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana si 

Serviciul 

Social din 

primarie 

1.2 Rezolvarea 

problemei terenului  

Emiterea unei 

Hotarari a CL 

prin care se 

pune la 

dispozitie 

terenul necesar 

construirii 

  Buget Local 2008 ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana si 

Serviciul 

Social din 

primarie 



locuintelor 

1.3 Accesarea de 

finantari necesare 

construirii locuintelor  

Realizarea unor 

proiecte in 

vederea 

obtinerii 

fondurilor 

necesare 

Proiecte 

depuse si 

finantate 

 

??????

?????? 

Costur

i 

pentru 

SF 

Buget local Perma

nent 

2008-

2012 

ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana  

1.4 Constructia a 50 

de locuinte sociale 

pentru cazurile cele 

mai grave 

50 de locuinte 

construite 

Locuintel

e 

construite 

75000

0 Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2009 ONG, CL,  

1.5 Realizarea 

infrastructurii ( drum, 

retea de apa, 

canalizare, gaz, 

telefon, transport in 

comun)pentru 

locuitorii acestor 

locuinte  

Drumuri, retea 

de apa, retea de 

canalizare, 

telefon, 

transport in 

comun  pentru 

noul cartier ce 

se va forma 

 30000

00 

Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2008-

2012 

ONG, CL, CJ  

1.6 Constructia a 100 

de locuinte  

100 de locuinte 

construite 

 15000

00 

Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2010 ONG, CL, CJ 

1.7 Constructia a 150 

de locuinte 

150 locuinte 

construite 

 22500

00 

Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

1012 ONG,  CL 

 

2. Obiectiv specific: Inbunatatirea conditiilor locative ale locuitorilor din cartierul 

Maguri din Lugoj prin amenajarea/construirea de locuite sociale pentru 20 de 

familii care locuiesc aici in perioada 2008-2010. 

 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire intre 

reprezentantii ONG, 

APL, reprezentanti ai 

comunitatii pentru 

constructia echipei 

Parteneriat 

functional 

intre APL, 

ONG si 

comunitate 

Colaborar

e mai 

buna 

  2008 ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana si 

Serviciul 

Social din 

primarie 

1.2 Rezolvarea 

problemei terenului  

Emiterea 

unei 

Hotarari a 

CL prin care 

se pune la 

dispozitie 

  Buget Local 2008 ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana si 

Serviciul 

Social din 

primarie 



terenul 

necesar 

construirii 

locuintelor 

1.3 Accesarea de 

finantari necesare 

construirii locuintelor  

Realizarea 

unor 

proiecte in 

vederea 

obtinerii 

fondurilor 

necesare 

Proiecte 

depuse si 

finantate 

 

??????

?????? 

Costur

i 

pentru 

SF 

Buget local Perma

nent 

2008-

2012 

ONG, Biroul 

de Integrare 

Europeana  

1.4 Constructia a 10  

locuinte sociale pentru 

cazurile cele mai grave 

50 de 

locuinte 

construite 

Locuintel

e 

construite 

15000

0 Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2009 ONG, CL,  

1.5 Realizarea 

infrastructurii ( drum, 

retea de apa, canalizare, 

gaz, telefon, transport in 

comun)pentru locuitorii 

acestor locuinte  

Drumuri, 

retea de apa, 

retea de 

canalizare, 

telefon, 

transport in 

comun  

pentru noul 

cartier ce se 

va forma 

 200.00

0Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2008-

2010 

ONG, CL, CJ  

1.6 Reabilitarea a 10 

locuinte sociale aflate 

intr-o situatie mai 

dificila 

100 locuinte 

reabilitate 

 10000

0 Euro 

Buget local, 

Finantari externe 

CJ 

2010 ONG, CL, CJ 

 

 

Prioritatea 2: reteaua de apa 

Obiectiv general: Imbunatatirea infrastructurii din Maguri Lugoj 

Grup tinta: 150 de locuitori ai satului Maguri 

Context:  

In satul Maguri rteaua de apa existent nu acopera toata localitatea, exista mai multe 

locuinte care nu sunt racordate la reteaua de apa a localitatii. 

Lipsa apei menajere face ca conditiile de igiena ale celor 150 de persoane care nu dispun 

de aceste facilitate sa fie necorespunzatoare. De multe ori copii merg la scoala murdari 

sau cu hainele murdare. De asemenea este mult mai greu pentru aceste persoane sa 

creasca animale datorita lipsei apei pentru acestea. 

Pe termen lung lipsa apei potabile se va reflecta incepand cu sanatatea comunitatii 

datorita conditiilor de igiena necorespunzatoare pana la situatia educatiei copiilor care nu 

frecventeaza scoala deoarece nu au apa pentru a-si spala hainele. 

 

1. Obiectiv specific: Extinderea retelei de apa potabila cu 500m pentru inbunatatirea 

conditiilor de viata ale celor 150 de persoane de etnie roma din satul Maguri care 

nu au apa, in lunile 3-11 de proiect. 



 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire cu membrii 

GIL pentru constructia 

echipei 

Construirea 

unei echipe 

de lucru 

   Luna 1 Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.2 Organizarea unei 

licitatii pentru 

subcontractarea 

lucrarilor  

Subcontracta

rea lucrarilor 

 300 

EUR 

Bugetul local Lunile 

2-3 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.3 Saparea si 

introducerea tubulaturii  

500 m de 

retea de apa 

  ????? 

EUR 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Lunile 

4-10  

Membrii GIL, 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.4 Racordarea la 

reteaua existent 

??????? 

racorduri 

 ????? 

EUR 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Luna 

11  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.5 Sarbatorirea 

finalizarii proiectului 

Sarbatorirea 

inaugurarii 

drumului de 

catre 

membrii 

comunitatii 

 1000 

Euro 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Luna 

12 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.6 Raportari 

intermediara si finala 

Doua 

rapoarte 

narative si 

financiare 

   Lunile 

6 si 12  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

 

 

Prioritatea 3: drumuri de acces 

Obiectiv general: Inbunatatirea infrastructurii din localitatea Maguri 

Grup tinta: 1000 de persoane, locuitorii satului Maguri 

Context:  In satul Maguri drumul de legatura cu orasul Lugoj a fost reabilitat printr-un 

proiect PHARE in 2005 insa prin acest proiect drumul a fost reabilitat doar pana la 

intrarea in localitate. Drumurile de acces in interiorul satului au fost reabilitate provizoriu 

cu piatra concasata in proportie de 60%. Am numit provizorie reabilitarea acestor 

drumuri satesti deoarece odata cu venirea toamnei si a iernii acestea se deterioreaza 

revenindu-se la forma de la care s-a plecat. 

Faptul ca drumurile de acces nu au fost renovate, face ca accesul cu orice fel de vehicul 

pe timp polios sa fie imposibil. In sat incepand cu luna octombrie cand incepe toamna si 

apar precipitatiile si pana in martie este aproape imposibil de intrat cu un autoturism fapt 

care ingreuneaza accesul persoanelor care locuiesc in aceste zone la servicii de sanatate 

de urgenta cand este nevoie precum si la celelalte servicii oferite de institutiile din 

localitate. Copii se duc la scoala plini de noroi, de multe ori lipsind pe motiv ca s-au 



murdarit la plecarea de acasa si s-au intors inapoi. 

 

1. Obiectiv specific: Inbunatatirea accesului la serviciile comunei a 1000 de 

persoane de etnie roma din satul Maguri prin reabilitarea a 2,5 KM de drum 

comunal cu bordura si piatra concasata in lunile 4-10 de proiect. 

 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire cu membrii 

GIL pentru constructia 

echipei 

Construirea 

unei echipe 

de lucru 

   Luna 1 Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.2 Organizarea unei 

licitatii pentru 

subcontractarea 

lucrarilor  

Subcontracta

rea lucrarilor 

 300 

EUR 

Bugetul local Lunile 

2-3 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.3 Realizarea 

drumurilor  

2,5 Km de 

drum 

reabilitat 

  90000 

EUR 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Lunile 

4-10  

Membrii GIL, 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.4 Receptia lucrarii     Luna 

11  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.5 Sarbatorirea 

finalizarii proiectului 

Sarbatorirea 

inaugurarii 

drumului de 

catre 

membrii 

comunitatii 

 1000 

Euro 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Luna 

12 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.6 Raportari 

intermediara si finala 

Doua 

rapoarte 

narative si 

financiare 

   Lunile 

6 si 12  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

 

 

Prioritatea 4: servicii de sanatate 

Obiectiv general: Imbunatatirea accesului la servicii de sanatate a cetatenilor din Lugoj 

Grup tinta:  1000 de persoane, locuitorii satului Maguri 

Cadru logic: Locuitorii satului Maguri pentru a putea beneficia de servicii de sanatate 

trebuie sa se deplaseze pana in Lugoj (9 Km) deoarece in sat nu exista nici macar un 

medic de familie. 

Acest lucru conduce la o stare a sanatatii foarte precara a locuitorilor din localitate, 

acestia merg la medic doar cand inbolnavirea lor este evidenta deoarece de cele mai 

multe ori datorita situatiei economice ei nu dispun de fondurile necesare pentru plata 

transportului pana la Lugoj pentru frecventarea unui medic. 



 

1. Obiectiv specific: Cresterea gradului de sanatate al celor 1000 de locuitori din 

satul Maguri prin construirea, amenajarea si dotarea unui cabinet medical in lunile 

2-12 proiect 

 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire cu membrii 

GIL pentru constructia 

echipei 

Construirea 

unei echipe 

de lucru 

   Luna 1 Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.2 Organizarea unei 

licitatii pentru 

subcontractarea 

lucrarilor de constructie 

si amenajare 

Subcontracta

rea lucrarilor 

 300 

EUR 

Bugetul local Lunile 

2-3 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.3 Construirea si 

amenajarea cabinetului 

medical  

Cabinet 

medical 

amenajat 

  50000 

EUR 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Lunile 

3-10  

Membrii GIL, 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.4 Receptia lucrarii     Luna 

10 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.5 Organizarea licitatiei 

pentru dotarea 

cabinetului 

Achizitionar

ea dotarilor 

pentru 

cabinet 

 10000 

Euro 

Buget local 20%  

+ Proiecte 

europene 80% 

Luna 

9-11 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.7 Dotarea cabinetului Cabinet 

dotat 

 1000 

Euro 

Buget local 20% + 

Proiecte Europene 

80% 

Luna 

12 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.8 Inaugurarea 

cabinetului 

  1000 

Euro 

Buget local 20% + 

Proiecte Europene 

80% 

Luna 

12 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.9 Raportari 

intermediara si finala 

Doua 

rapoarte 

narative si 

financiare 

   Lunile 

6 si 12  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

 

 

 

Prioritatea 5: camin cultural 

Obiectiv general: Imbunatatirea accesului la servicii de cultura a cetatenilor din Lugoj 

Grup tinta:  1000 de persoane, locuitorii satului Maguri 



Cadru logic: In satul Maguri locuitorii nu beneficiaza de nici un fel de activitati cultural. 

Singurele evenimente care se intampla in sat sunt cele care au loc in incinta scolii si Ruga 

Copiilor Romi din Maguri care are loc intr-un loc in aer liber in mijlocul satului, iar dac e 

timp polios acesta se aman pentru alta data. 

Locuitorii satului pentru a putea avea acces la orice tip de activitate cultural trebuie sa se 

deplaseze in orasul Lugoj. Acest lucru ingradeste accesul la activitati cultural pentru 

majoritatea locuitorilor satului. 

Caminul cultural la sat este considerat ca fiind locul unde oamenii se intalnesc, 

sarbatoresc diferite evenimente, organizeaza spectacole, nuntti sau diverse evenimente cu 

prilejul carora acestia socializeaza. 

 

1. Obiectiv specific: Cresterea nivelului de cultura al celor 1000 de locuitori ai 

satului Maguri prin constructia unui camin cultural in lunile 2-12 proiect. 

 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire cu membrii 

GIL pentru constructia 

echipei 

Construirea 

unei echipe 

de lucru 

   Luna 1 Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.2 Organizarea unei 

licitatii pentru 

subcontractarea 

lucrarilor de constructie 

si amenajare 

Subcontracta

rea lucrarilor 

 300 

EUR 

Bugetul local Lunile 

2-3 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.3 Construirea si 

amenajarea camun ului 

cultural 

Camin 

cultural 

construit 

  25000

0 EUR 

Buget local 10%  

+ Proiecte 

europene 90% 

Lunile 

3-11  

Membrii GIL, 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.4 Receptia lucrarii     Luna 

11 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.5 Organizarea licitatiei 

pentru dotarea caminului 

cultural 

Achizitionar

ea dotarilor 

pentru 

caminul 

cultural 

 10000 

Euro 

Buget local 10%  

+ Proiecte 

europene 90% 

Luna 

9-11 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.7 Inaugurarea 

caminului cultural 

  1000 

Euro 

Buget local 20% + 

Proiecte Europene 

80% 

Luna 

12 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.8 Raportari 

intermediara si finala 

Doua 

rapoarte 

narative si 

financiare 

   Lunile 

6 si 12  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 



 

 

Prioritatea 6: locuri de munca 

Obiectiv general: Cresterea gradului de calificare a cetatenilor de etnie roma din Lugoj 

in domenii cerute pe piata locala 

Grup tinta:  300 de persoane, locuitori ai orasului Lugoj 

Cadru logic:  

Dupa ’89 odata cu desfintarea majoritatii din Lugoj majoritatea locuitorilor de etnie roma 

ai orasului au ramas fara locuri de munca. Acestia erau personalul necalificat al acelor 

fabrici. In noile intreprinderi care au fost deschise dupa ’89 nu s-a cautat aproape deloc 

personal necalificat prin urmare acestia au ramas fara locuri de munca. De asemenea in 

cazul celor care erau calificati datorita varstei inaintate, peste 45 de ani, acestia nu au 

putut sa isi gaseasaca un loc de munca. In cartierul Mondial Lugoj sau in satul Maguri 

lipsa locurilor de munca este o problem foarte grava aflata intro continua crestere, tot mai 

multe persoane ajung in situatia de a vea nevoie de o calificare noua pentru a fi acceptati 

la firmele din localitate. 

 

1. Obiectiv specific: Cresterea gradului de ocupare a cetatenilor de etnie roma din 

localitatea Lugoj prin formarea unui numar de 300 de persoane in meserii cautate 

pe piata muncii in lunile 5-11 de proiect. 

 

Activitati pentru 

realizarea obiectivelor 

Rezultate 

asteptate 

Indicator

i de 

performa

nta 

Cost Surse de 

finantare 

Terme

ne 

Responsabil 

1.1 Intalnire cu membrii 

GIL pentru constructia 

echipei 

Construirea 

unei echipe 

de lucru 

   Luna 1 Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.2 Intalnirea intre 

reprezentantii AJOFM, 

angajatori si membrii 

GIL 

Stabilirea 

calificarilor 

de formare 

   Lunile 

2-3 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

1.3 Incheierea de 

parteneriate care sa 

asigure cursantilor un 

loc de munca dupa 

absolvirea cursurilor 

Locuri de 

munca 

sigurate 

    Lunile 

2-4 

proiect  

Membrii GIL, 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

1.4 Formarea cursantilor 300 de 

oameni 

formati 

 15000

0 Euro 

Buget local 10%  

+ Proiecte 

europene 90% 

Luna 

5-17 

proiect 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL, 

AJOFM 

1.5 Angajarea 

cursantilor 

Cel putin 

150 de 

persoane 

angajate 

   Luna 

15-18 

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL, 

AJOFM, 



angajatori 

1.6 Raportari 

intermediara si finala 

Doua 

rapoarte 

narative si 

financiare 

   Lunile 

6 si 12  

Biroul de 

Integrare 

Europeana 

Membrii GIL 

 

 

 

 


