
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 
JUDEŢUL ARAD  Nr. 241/20.07.2017 S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD  Lilioara STEPANESCU 
CONSILIUL LOCAL   
 

H O T Ă R Â R E A   nr._____ 
din__________________2017 

privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul  
„Zilelor Aradului”, ediţia 2017 

 

Având în vedere iniţiativa consilierilor  locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismaşiu, Laura 

Andreş, Gheorghe  Otto Furău, Antoanela Luciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, AncaPatricia 

Stoenescu exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr. 48.139/20.07.2017, 

Analizând raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, 

înregistrat cu nr. 4216/10.07.2016, 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

220/2006, privind instituirea şi acordarea unor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite 

deosebite, cu completările şi modificările ulterioare, republicată, 

Analizând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. 6 lit. a) pct. 1, 4, alin. (9) art. 45 alin. (1) şi ale 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. Se conferă titlul PRO URBE:  Doamnei Ecaterina-Ani JAGER pentru dăruire şi întreaga 

activitate pusă în slujba persoanelor cu handicap neuromotor şi domnului prof. univ. dr. Constantin 

CIUCE, medic chirurg şi personalitate academică de renume internaţional. 

Art. 2. Se conferă titlul de EXCELENŢĂ  pentru merite  profesionale remarcabile precum şi pentru 

interesul  consecvent de promovare a Municipiului Arad, următoarelor personalităţi: în domeniul 

ARTELOR VIZUALE: doamnei Margareta SIMO – artist plastic; în domeniul ARTEI 

DRAMATICE:  doamnei Adriana GHINIŢĂ – actor, pentru dăruirea cu care  slujeşte scena 

teatrului arădean; în domeniul SPORTIV: domnului Marius COPIL, pentru merite sportive 

deosebite şi pentru preocupările constante de promovare a imaginii municipiului Arad; doamnei 

LESZAY Magdalena pentru dăruirea şi implicarea cu care sprijină sportul arădean de performanţă; 

în domeniul EDUCAŢIEI: doamnei profesoare Mariana TOCACIU – pentru profesionalismul şi 



dedicarea dovedite în întreaga carieră didactică şi domnului Ion STAN, profesor de Fizică şi 

Chimie,  pentru întreaga activitate didactică.  

 ALTE DOMENII: domnului Marius ŢÎRLE pentru implicare şi responsabilitate civică. 

      

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              S E C R E T A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cod: PMA-S1-01 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 

CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 

Nr. 4216/10.07.2017  

 

RAPORT 
al serviciului de specialitate 

 

Referitor la:  acordarea unor titluri şi distincţii cu prilejul “Zilelor Aradului” , ediţia 2017 

  

Obiect: propunerea de acordare a unor titluri distincţii  -  Titlul de CETĂŢEAN DE 

ONOARE, Titlul PRO URBE şi Titlul de Excelenţă, cu prilejul “Zilelor Aradului” , ediţia 2017 

 

Având în vedere :  

-  iniţiativa domnilor consilieri locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismaşiu, Laura Andreş, 

GheorgheOtto Furău, AntoanelaLuciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, AncaPatricia 

Stoenescu exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.48.139/20.07.2017, 

- remarcabilele succese obţinute de către diverse personalităţi arădene, implicarea şi 

responsabilitatea cu care şi-au desfăşurat activitatea, identificarea lor cu idealurile comune ale 

oraşului în decursul atâtor ani  în care şi-au demonstrat competenţa profesională, 

 - selecţia făcută în urma analizării  propunerilor cuprinzând persoane cu merite deosebite, 

făcute de către diverse instituţii din municipiului Arad.  

 

I. TITLUL  PRO URBE: 

 Doamnei Ecaterina- Ani JAGER pentru dăruire şi întreaga activitate pusă în slujba 

persoanelor cu handicap neuromotor. 

 Domnului Constantin CIUCE, medic chirurg şi personalitate academică de renume 

internaţional. 

 

II. TITLUL  DE EXCELENŢĂ 

 

 În domeniul ARTELOR VIZUALE: doamnei Margareta SIMO – artist plastic. 

  În domeniul ARTEI DRAMATICE: doamnei Adriana GHINIŢĂ – actor, pentru dăruirea cu 

care  slujeşte scena teatrului arădean. 

 



 În domeniul SPORTIV: - domnului Marius COPIL, pentru merite sportive deosebite  şi 

pentru preocupările constante de promovare a imaginii municipiului Arad.  

 Doamnei LESZAY Magdalena pentru dăruirea şi implicarea cu care sprijină sportul arădean 

de performanţă. 

    În domeniul EDUCAŢIEI: doamnei prof. Mariana TOCACIU pentru profesionalismul şi  

dedicaţia dovedite în întreaga carieră didactică şi domnului prof. Ion STAN, pentru întreaga carieră 

didactică şi implicarea deosebită.  

 ALTE DOMENII: domnului Marius  ŢÎRLE pentru implicare şi responsabilitate civică 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV ŞEF SERVICIU 

DANIELA PĂDUREAN-ANDREICA DANIEL CANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ionel Bulbuc, Mariana Cismaşiu, Laura Andreş, GheorgheOto Furău, AntoanelaLuciana 

Naaji, Adina-Liana Dumitrean, AncaPatricia Stoenescu, consilieri locali 

Nr. 48.139/20.07.2017 

 

 Ţinând seama de intenţia de omagiere a unor personalităţi cu merite deosebite din 

municipiul Arad, în cadrul întâlnirii festive a Consiliului Local al Municipiului Arad ce va avea loc 

cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediţia  2017 pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea economică a 

Municipiului Arad. 

- În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (9) şi ale art. 45 din Legea  nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi 

a  Regulamentului pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” şi a altor titluri  şi distincţii 

personalităţilor cu merite deosebite aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr. 220/2006, republicată,  ne  exprimăm iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu 

următorul obiect: conferirea titlurilor:  

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 

I. Titlul PRO URBE:  Doamna Ecaterina- Ani JAGER pentru dăruire şi întreaga 

activitate pusă în slujba persoanelor cu handicap neuromotor.  

Doamna Jager Ecaterina Ani,  este  practician programare Neuro-Lingvistică şi 

Vicepreşedinte al Asociaţiei Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România. Se remarcă printr-

o bogată activitate de susţinere a persoanelor cu handicap neuromotor, atât din Arad cât şi din 

România. Implicarea domniei sale în mediul social se evidenţiază în mod deosebit prin numeroase 

proiecte adresate exclusiv persoanelor cu handicap neuromotor, a căror coordonator a fost, 

desfăşurate în colaborare cu diferite Asociaţii. 

 Printre acestea enumerăm câteva din importantele acţiuni şi proiecte dedicate persoanelor cu 

nevoi speciale: “Cum să ne ajutăm părinţii”, „La punctul ZERO”, „Nu suntem invizibili”, „Viaţa pe 

roţi” şi multe altele.  

Doamna Jager Ecaterina Ani a primit  Premiul de Excelenţă „Femeia Anului 2006”, la 

categoria “Iniţiativa în ajutorarea Semenilor”, alături de Alteţa Sa Regală Principesa Margareta a 

României pentru Implicare şi Responsabilitate Socială.  



TITLUL  PRO URBE: Domnului Constantin CIUCE, medic chirurg şi personalitate 

academică de renume internaţional universitar – Disciplina Chirurgie I, în cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.  

      Experienţa profesională a domnului Constantin CIUCE este deosebit de vastă şi acoperă o  

întreaga   arie de specialitate, îndeplinind pe rând funcţii precum: - Secretar ştiinţific , la Facultatea 

de Medicină Generală – UMF “Iuliu Haţieganu, Prorector, Prorectorat Evaluare Academică şi 

Integrare Europeană, şi mai apoi Rector al Universităţii de Miedicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” 

din  Cluj- Napoca. 

Domnul prof.univ.dr. Constantin Ciuce a fost de asemenea onorat cu numeroase premii, 

decoraţii şi distincţii, dintre care amintim următoarele: 

- Premiul la a XVII - a  Reuniune a Chirurgilor din Moldova, Piatra Neamţ; 

- Premiul la XIX –a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, Piatra Neamţ pentru transferuri 

tisulare libere în patologia chirurgicală; 

- Premiul “Ion Chiricuta”, al Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu; 

- Ordinul „Meritul pentru învăţământ în Grad de Ofiţer”, Decret nr. 1097/10.12.2004; 

- Premiul „Ion Chircuta” al Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu pentru 

organizarea Congresului European al Societăţilor de Microchirurgie; 

- „Profesorul Bologna”, Gala Bologna; 

- Trofeul şi medalia „Senior al Cetăţii”, Cluj – Napoca ; 

- „Premiul Juriului pentru  medic implicat Dr. Alexandru Pesamosca”, Colegiul Medicilor din 

România, Gala Medicilor 2013, ed. a V-a Bucureşti; 

- Doctor Honoris Causa al UMF Gr. T. Popa, Iaşi 27.11.2014; 

- Premiul „Ion Pavel” al Academiei de Ştiinţe Medicale România pentru lucrarea „Tratat de 

chirurgie – Chirurgie pediatrică, vol. III”; 

- Premiul la al V-lea Congres al Fundaţiei Europene a Societăţilor de Microchirurgie, 

Coimbra, Portugalia; 

- „Cel mai bun poster”, 1st Central European Congress of Surgery, Praga ; 

 

II. Titlul de EXCELENŢĂ: 

 În domeniul ARTELOR VIZUALE:  

Doamna Margareta SIMO, grafician, născută la Arad, în data de 21 noiembrie 1952, este 

Membru fondator al „Societăţii pentru Ex Libris România” şi Membru de onoare al Societăţii 

„Durer” Gyula, Ungaria.  



        A urmat cursurile  Facultăţii de Desen a Universităţii din Timişoara, promoţia 1975, este 

Membră a  Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Grafică, Filiala Arad şi deţine  o bogată 

activitate artistică începând cu anul 1978. 

Expoziţii personale : 

1975, Casa Studenţilor Timişoara; 

1978,  Arad, Clubul Presei; 

1984, Galeria ALFA Arad; 

1998, Galeria HELIOS, Timişoara; 

1996 şi 2000, Muzeul de Artă Arad; 

1999, Haifa, Israel, Casa Artiştilor Plastici.  

Expoziţii de grup : 

1998, Gravură românească contemporană, expoziţie de grup în SUA, Iowa, MILLS Gallery 

2000, Expoziţia Filialei UAP, Arad, la Heidelberg, Germania. 

Expoziţii Internaţională de Grafică Mică şi „Ex libris” : România, Belgia, Franţa, Cehia, 

Ungaria, Italia, Luxemburg, Germania, Ucraina, Argentina, Iugoslavia.  

Premii în ţară şi peste hotare, pentru gravură: 

1989, Premiul I “ac rece”, Oradea ; 

1991, Premiul III “ ac rece” Bacău; 

1992, 1993, Premii speciale în tehnicile „aquaforte” „aquatinta” şi ac rece, Gyula, Ungaria; 

1994 Beiuş; 

1987 Bacău;  

1998 Arad, România.  

 

 În domeniul ARTEI DRAMATICE:  

Doamna Adriana GHINIŢĂ s-a născut la Arad, la 20 octombrie 1960, a absolvit în anul 1983 

Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I.L.Caragiale” Bucureşti, clasa prof. univ. Octavian 

Cotescu, asistenţi Nicolae Iliescu si Gheorghe Visu.  

Activitate sa profesională cuprinde roluri ca: 

– Maşa – „Pescăruşul” de A.P. Cehov, regia Ion Manzatu, 1990; 

– Pia – „Hai să ne dezbrăcăm” de Dimitros Psathas, regia Radu Dinulescu, 1991; 

– Cunigunda – „Candid” de Voltaire, regia Radu Dinulescu, 1991; 

– Serafina – „Fuga” de Mihail Bulgakov, regia Ion Manzatu, 1992; 

– Margaret – „Woyzeck” de G.Buchner, regia Alexa Visarion, 1995; 

– Liubov – „Evenimentul” de Vladimir Nabokov, regia Sabin Popescu, 1996; 



– Dona Elvira – „Don Juan” de J.B. Moliere, regia Laurian Oniga, 1997; 

– Hangiţa – „Castelul” de Franz Kafka, regia Radu Dinulescu, 2002; 

– Veta – „O noapte furtunoasă” de I.L.Cragiale, regia Ion Mircioagă, 2002; 

– Anna Morgenstern – „Ghiaţa şi orhidee” de Robert MacDonald, regia Alexander Hausvater, 

2002; 

– Ella – „Blestemul muritorilor de foame” de Sam Shepard, regia Alexandru Berceanu, 2003; 

– Sostrata – „Mătrăguna” de Niccolo Machiavelli, regia Radu Dinulescu, 2003; 

– Ragnar – „Cheek to cheek” de Jonas Gardel, regia Ana Mărgineanu, 2004; 

– Cecilia – „Stela” de J.W. Goethe, regia Ştefan Iordănescu, 2006; 

– „Gara de Vest” de Adrian Horobeţ, regia Adrian Horobeţ, 2006; 

– Mama – „Vis.Toamna” de Jon Fosse, regia Radu Afrim, 2007; 

– „Sala de bal” de Achille Roselletti, regia Achille Roselletti, 2007; 

– Scriitoarea – „Cercul de persoane 3 : 1” de Lars Noren, regia Zoltan Schapira, 2007; 

– Madame Pernelle – „Tartuffe” de Moliere, regia Dan Vasile. 

 

 În domeniul SPORTIV 

Domnul Marius COPIL s-a născut la Arad, la 17 octombrie 1990, Arad şi este jucător de tenis 

în circuitul ATP Challenger Tour şi component al echipei României de Cupa Davis. Pe 19 iunie 

2017, a atins cea mai bună clasare în circuitul masculin profesionist ATP şi anume locul 83. A 

început să joace tenis la vârsta de 7 ani, jucând în paralel şi fotbal până la 12 ani. Provine dintr-o 

familie de sportivi. Tatăl său, Crăciun Copil a jucat în echipa naţională de rugby, iar mama sa a fost 

handbalistă. Suprafaţa lui preferată este hard, iar lovitura serviciul. Turneele sale preferate: Beijing, 

US Open, Madrid Open. Este fan înfocat al lui Bayern Munchen, iar idolii copilăriei sale erau Pete 

Sampras şi Roger Federer 

Doamna LESZAY Magdalena, antrenor, se remarcă printr-o prezenţă activă în promovarea 

sportului de mare performanţă a tenisului de masă, la nivelul comunităţii arădene.  

Astfel, LESZAY Magdalena ca sportivă de mare performanţă a făcut parte din Echipa de Aur 

a Aradului, care a adus glorie oraşului nostru în perioada anilor 1970 – 1981. 

Din anul 1981 până în LESZAY Magdalena îşi desfăşoară activitatea la CSM Arad, ca 

antrenor emerit. În această ipostază şi-a pus amprenta în formarea, lansarea şi promovarea unor 

jucători de tenis de masă de excepţie: Cojocaru (Olaru) Georgeta, multiplă campioană europeană de 

junioare, fraţii Dodean şi alţii.  



LESZAY Magdalena este multiplă campioană naţională şi balcanică, a obţinut bronz pe 

echipe la Campionatele Europene din 1970, bronz la dublu la Campionatele Europene din 1974 şi 

este participantă cu echipa la Cupa Campionilor Europei.  

Cu ocazia organizării Zilelor Aradului, vă rugăm sa luaţi în calcul propunerea de atribuire a 

titlului de excelenţă pentru întreaga carieră, doamnei antrenor LESZAY Magdalena 

 În domeniul EDUCAŢIE 

Doamna Mariana TOCACIU, 

Domnul Ion STAN, profesor de Fizică şi Chimie, pentru întreaga activitate didactică este 

onorat cu numeroase distincţii: 

”Titlul de profesor evidenţiat”, Diploma ”Gheorghe Lazăr” şi Ordinul ” Meritul pentru 

Învăţământ  în grad de Ofiţer”. 

 ALTE DOMENII 

Domnul Marius ŢÂRLE este agent principal de poliţie din cadrul Biroului de Ordine Publică 

a Poliţiei Municipale Arad, înzestrat cu un spirit civic deosebit, a preîntâmpinat producerea unei 

tragedii, salvând de la înec o fetiţă de 12 ani. 

        Gestul sau curajos a fost apreciat şi aplaudat de cetăţenii arădeni şi de către autorităţile 

locale. 

 

Ionel BULBUC 

 

Mariana CISMAŞIU 

 

Laura ANDREŞ 

 

GheorgheOto FURĂU 

 

AntoanelaLuciana NAAJI 

 

Adina-Liana DUMITREAN 

 

AncaPatricia STOENESCU 

 


