
 
ROMÂNIA P R O I E C T Avizat 
JUDEŢUL ARAD   S E C R E T A R 
MUNICIPIUL ARAD  Lilioara STEPANESCU 
CONSILIUL LOCAL Nr.220/15.07.2016 

 
 

 
H O T Ă R Â R E A nr._____ 
din_________________ 2016 

privind conferirea unor titluri şi distincţii cu prilejul  
„Zilelor Aradului”, ediţia 2016 

 
 

 Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
-iniţiativa consilierilor  locali: Ionel Bulbuc, Mariana Cismaşiu, Laura Andreş, GheorgheOtto 
Furău, AntoanelaLuciana Naaji, Adina-Liana Dumitrean, AncaPatricia Stoenescu exprimată prin 
expunerea de motive înregistrată cu nr. _______/15.07.2016; 
-raportul serviciului de specialitate din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, înregistrat cu 
nr.4360/15.07.2016; 
-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; 
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad, 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (8) şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, adoptă prezenta 

 
H O T Ă R Â R E 

 
        Art.1. Se conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD doamnei 
profesor universitar doctor LIZICA MIHUŢ, personalitate academică şi om de cultură, pentru 
implicarea cu dăruire şi profesionalism în dezvoltarea învăţământului superior arădean precum şi în 
promovarea imaginii Aradului în ţară şi străinătate. 
 
        Art.2. Se conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD domnului 
FLAVIUS DOMIDE, personalitate sportivă şi nume de referinţă al fotbalului arădean, pentru 
contribuţia fundamentală la creşterea prestigiului municipiului Arad în ţară şi străinătate; 
 
        Art.3. Se conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD domnului 
PAVEL RIVIŞ TIPEI, pentru devotamentul şi credinţa cu care a păstorit vreme de 20 de ani Cultul 
Penticostal din România, pentru preocuparea neobosită de promovare a valorilor creştine  şi a 
ecumenismului; 
 

Art.4. Se conferă titlul PRO URBE: domnului CZISZTER KALMAN pentru contribuţia 
însemnată la dezvoltarea urbanistică a municipiului Arad; domnului SCHILL GHEORGHE pentru 
implicare şi responsabilitate civică; 

 
 
 Art.5. Se conferă titlul de EXCELENTĂ  pentru merite  profesionale remarcabile precum şi pentru 
interesul  consecvent de promovare  a Municipiului Arad, următoarelor personalităţi: în domeniul 
ARTELOR VIZUALE: domnului LAURIAN POPA – artist plastic şi  domnului  STENHUBEL 



ZOLTAN LUDOVIC – artist plastic; în domeniul ARTEI DRAMATICE:  domnului DORU NICA 
– actor, pentru dăruirea cu care a slujit scena teatrului arădean; în domeniul SPORTIV: domnului 
OVIDIU HAŢEGAN – arbitru internaţional, pentru preocupările constante de promovare a imaginii 
municipiului Arad la nivel naţional şi european; domnului MESZAR ALEXANDRU  pentru 
dăruirea şi implicarea cu care sprijină sportul arădean de performanţă; în domeniul EDUCAŢIEI:  
doamnei profesoare MARINELA TUDORAN – pentru profesionalismul demonstrat în sfera 
educaţiei muzicale precum şi pentru implicarea cu pricepere şi dăruire în viaţa culturală a oraşului 
Arad; doamnei profesoare LILIANA LUPŞA – pentru performanţe de excepţie  în activitatea 
didactică şi mai cu seamă în pregătirea elevilor olimpici; domnului profesor VIOREL GLIGORIE 
TUDORAN – pentru profesionalismul şi competenţa dovedite în întreaga carieră didactică; 
doamnei profesoare FLOARE MUREŞAN – pentru dedicaţia şi competenţa dovedite în întreaga 
carieră; în domeniul MANAGEMENTULUI AFACERILOR: domnului HADDED MOHAMED 
MAKRAM pentru viziunea şi spiritul organizatoric de excepţie; domnului IOAN POSA pentru 
calităţile manageriale puse în slujba dezvoltării economice al Municipiului Arad; 

 
 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                              S E C R E T A R 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 
Nr.4360/15.07.2016  

R APORT 
al serviciului de specialitate 

 
Referitor la:  acordarea unor titluri şi distincţii cu prilejul “Zilelor Aradului , ediţia 2016 
  
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 2016 
 
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._______/____2016; 
- 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 de CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD: 
 

 doamnei profesor universitar doctor LIZICA MIHUŢ, personalitate academică şi om de 
cultură, pentru implicarea cu dăruire şi profesionalism în dezvoltarea învăţământului 
superior arădean precum şi în promovarea imaginii Aradului în ţară şi străinătate. 

 domnului FLAVIUS DOMIDE, personalitate sportivă şi nume de referinţă al fotbalului 
arădean, pentru contribuţia fundamentală la creşterea prestigiului municipiului Arad în ţară 
şi străinătate; 

 domnului PAVEL RIVIŞ TIPEI, pentru devotamentul şi credinţa cu care a păstorit vreme 
de 20 de ani Cultul Penticostal din România, pentru preocuparea neobosită de promovare a 
valorilor creştine  şi a ecumenismului; 

 
 

II. TITLUL  PRO URBE:  
 

 domnului CZISZTER KALMAN ANDRAS pentru contribuţia însemnată la dezvoltarea 
urbanistică a municipiului Arad; 

 domnului SCHILL GHEORGHE pentru implicare şi responsabilitate civică; 
 

II. TITLUL  DE EXCELENTA 
 

 în domeniul ARTELOR VIZUALE:  
- domnului LAURIAN POPA – artist plastic  
- domnului  STENHUBEL ZOLTAN LUDOVIC – artist plastic;  

 
 în domeniul ARTEI DRAMATICE: 

- domnului DORU NICA – actor, pentru dăruirea cu care a slujit scena teatrului 
arădean 
 



 
 În domeniul SPORTIV:  

- domnului OVIDIU HAŢEGAN – arbitru internaţional, pentru preocupările 
constante de promovare a imaginii municipiului Arad la nivel naţional şi european; 

- domnului MESZAR ALEXANDRU  pentru dăruirea şi implicarea cu care sprijină 
sportul arădean de performanţă; 
 

 În domeniul EDUCAŢIEI 
- doamnei profesoare MARINELA TUDORAN – pentru profesionalismul 

demonstrat în sfera educaţiei muzicale precum şi pentru implicarea cu pricepere şi 
dăruire în viaţa culturală a oraşului Arad; 

- doamnei profesoare LILIANA LUPŞA – pentru performanţe de excepţie  în 
activitatea didactică şi mai cu seamă în pregătirea elevilor olimpici; 

- domnului profesor VIOREL GLIGORIE TUDORAN – pentru profesionalismul 
şi competenţa dovedite în întreaga carieră didactică; 

- doamnei profesoare FLOARE MUREŞAN – pentru dedicaţia şi competenţa 
dovedite în întreaga carieră; 
 

 În domeniul MANGEMENTULUI AFACERILOR 
- domnului HADDED MOHAMED MAKRAM pentru viziunea şi spiritul 

organizatoric de excepţie;  
- domnului IOAN POSA pentru calităţile manageriale puse în slujba dezvoltării 

economice al Municipiului Arad; 
 

 
 

 
 
 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. ______/______2016 
 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  2016 pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea economică a 
Municipiului Arad. 

- În temeiul prevederilor art.36, alin. (8) şi ale art. 45 din Legea  nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală 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: I. CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI ARAD: doamnei profesor universitar doctor 
LIZICA MIHUŢ, personalitate academică şi om de cultură, pentru implicarea cu 
dăruire şi profesionalism în dezvoltarea învăţământului superior arădean precum şi 
în promovarea imaginii Aradului în ţară şi străinătate; domnului FLAVIUS 
DOMIDE, personalitate sportivă şi nume de referinţă al fotbalului arădean, pentru 
contribuţia fundamentală la creşterea prestigiului municipiului Arad în ţară şi 
străinătate; domnului PAVEL RIVIŞ TIPEI, pentru devotamentul şi credinţa cu 
care a păstorit vreme de 20 de ani Cultul Penticostal din România, pentru 
preocuparea neobosită de promovare a valorilor creştine  şi a ecumenismului; II. 
TITLUL  PRO URBE: domnului CZISZTER KALMAN ANDRAS pentru 
contribuţia însemnată la dezvoltarea urbanistică a municipiului Arad şi domnului 
SCHILL GHEORGHE pentru implicare şi responsabilitate civică; III. TITLUL  
DE EXCELENTA în domeniul ARTELOR VIZUALE: domnului LAURIAN 
POPA – artist plastic şi domnului  STENHUBEL ZOLTAN LUDOVIC – artist 
plastic; în domeniul ARTEI DRAMATICE: domnului DORU NICA – actor, 
pentru dăruirea cu care a slujit scena teatrului arădean; în domeniul SPORTIV: 
domnului OVIDIU HAŢEGAN – arbitru internaţional, pentru preocupările 
constante de promovare a imaginii municipiului Arad la nivel naţional şi european 
şi domnului MESZAR ALEXANDRU  pentru dăruirea şi implicarea cu care 
sprijină sportul arădean de performanţă; în domeniul EDUCAŢIEI: doamnei 
profesoare MARINELA TUDORAN – pentru profesionalismul demonstrat în 
sfera educaţiei muzicale precum şi pentru implicarea cu pricepere şi dăruire în 
viaţa culturală a oraşului Arad; doamnei profesoare LILIANA LUPŞA – pentru 
performanţe de excepţie  în activitatea didactică şi mai cu seamă în pregătirea 
elevilor olimpici şi domnului profesor VIOREL GLIGORIE TUDORAN – 
pentru profesionalismul şi competenţa dovedite în întreaga carieră didactică; 
doamnei profesoare FLOARE MUREŞAN – pentru dedicaţia şi competenţa 
dovedite în întreaga carieră; În domeniul MANGEMENTULUI AFACERILOR 
- domnului HADDED MOHAMED MAKRAM pentru viziunea şi spiritul 
organizatoric de excepţie;  şi domnului IOAN POSA pentru calităţile manageriale 
puse în slujba dezvoltării economice al Municipiului Arad; 

-  
EXPUNERE  DE  MOTIVE 

 
 



I. TITLUL  CETĂŢEAN DE ONOAREDoamna prof.univ.dr LIZICA MIHUŢ, 
personalitate marcantă a vieţii culturale arădene, şi-a dedicat întreaga carieră 
învăţământului arădean, cu precădere celui superior. 

 Om de înaltă probitate morală şi înzestrată cu calităţi  reale de scriitor, de cercetare 
ştiinţifică dar şi manageriale, doamna Lizica Mihuţ  a desfăşurat o prodigioasă activitate didactică, 
ce s-a întins pe o perioada de mai bine de patru decenii. 
 Între anii 1968 şi 1993 a activat ca profesor în învăţământul preuniversitar, călăuzind cu 
pricepere şi dăruire multe generaţii de  elevi. Începând cu anul 1993  se dedică carierei universitare 
şi îndeplineşte pe rând sau simultan funcţii precum : cadru didactic universitar, secretar ştiinţific, 
cercetător ştiinţific, rector şi preşedinte al consiliului academic.  
 Unul dintre marile merite ale doamnei prof. univ.dr. Lizica Mihuă este acela de a fi 
dezvoltat în Arad o universitate de stat – Universitatea ”Aurel Vlaicu”, care a ajuns să fie un 
important punct de reper pe harta învăţământului universitar românesc.  

Scriitor, critic de teatru şi jurnalist, doamna profesor universitar dr. Lizica Mihuţ este 
membră a Uniunii Scriitorilor din România, membră în Consiliul Naţional al Cercetării din 
Învăţământul Superior Românesc, membru în UNITER, membru titular al Academiei de Ştiinţe al 
Educaţiei din Belgrad,  membru de onoare al Institutului ”Eusebiu Hurmuzachi” membru 
ACTPART şi preşedinte al Casei Româno-chineze, filiala Arad.  

Mereu activă şi implicată, interesată de nou şi de progres a urmat numeroase cursuri de 
specializare la instituţii prestigioase din întreaga lume, dintre care enumerăm doar câteva: 
Ierusalim- Israel, Sremski Karlovci – Iugoslavia, Nantes – Franţa, Bilbao – Spania, Madrid – 
Spania, Londra – Marea Britanie, Barcelona – Spania, Paris – Franţa, Lisabona – Portugalia, 
Saarbrucken – Germania, Metz – Franţa, Castelo Branco – Portugalia, Toronto – Canada, 
Germania, Polonia, Israel, Sao Paulo – Brazilia, Paris – Franţa, Comisa Europeană – Belgia, Leiria 
– Portugalia, Florenţa – Italia, Roma – Italia şi multe altele. 

Pentru activitatea sa profesională a fost onorată cu numeroase premii internaţionale şi 
naţionale, după cum urmează: Star of Europe, Class II - premiu de excelenţă pentru educaţie şi 
cultură europeană, premiul „Nichita Stănescu” - pentru sprijinul acordat la punerea temeliilor 
Bibliotecii Româneşti „Nichita Stănescu” din Serbia, Premiul de Excelenţă (Zrenianin – Serbia) 
pentru sprijinul acordat Societăţii de Limba Română în activitatea desfăşurată pe parcursul anilor, 
premiul „Argonaut Dunărean” pentru sprijinul meticulos şi plin de vigoare acordat Societăţii de 
Limba Română din Voivodina, Visiting Professor la Şcoala Universitară de Studii de Specialitate 
pentru Instruirea Educatorilor Vârşeţ – Serbia, Premiul Internaţional Profesional „ROCCA 
d’ORO” Europa Leader 2009, Diplomă de onoare decernată ANC şi Le Cnam decernată de 
Conservatorul Naţional de arte şi meserii şi Autoritatea Naţională a Calificărilor din România, 
Paris, Premiul ATM al Asociaţiei Oamenilor din instituţiile teatrale şi muzicale, Premiul de 
Excelenţă – PD – Filiala  Arad pentru consolidarea şi dezvoltarea învăţământului superior arădean, 
Premiul „Eminescu 2002”, Diploma de Excelenţă pentru contribuţii remarcabile la dezvoltarea 
învăţământului superior românesc şi a cercetării ştiinţifice universitare, Premiul de Excelenţă al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad pentru merite deosebite şi activitate îndelungată depusă în 
slujba învătământului românesc, Serviciul Credincios în Grad de Cavaler emis de Preşedinţia 
României, Premiul de Excelenţă al Consiliului Judeţean Arad pentru contribuţii aduse la 
dezvoltarea învăţământului superior românesc, Diploma de Onoare acordată de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior şi nu în ultimul rând, medalia acodată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
pentru „Merit în promovarea cercetării ştiinţifice”. 

Doamna prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a desfăşurat o bogată activitate de cercetare concretizată 
printr-un număr impresionant de lucrări ştiinţifice, volume şi articole, astfel: 

- 30 de cărţi (filologie, istoria culturii şi management universitar) şi cursuri universitare 
- 47 de lucrări ştiinţifice publicate în volume de specialitate; 
- peste 900 de articole publicate în presa arădeană şi din vestul ţării; 



 A fost implicată  ca  manager sau ca  parte din echipa de implementare, într-un număr de 42 
de proiecte europene, din diverse domenii de activitate. 
 
 Toate cele prezentate mai sus sunt doar un mic rezumat al activităţii prodigioase pe care 
doamna prof.univ.dr. Lizica Mihuţ a desfăşurat-o şi a pus-o în slujba oraşului său, contribuind  
fundamental la  dezvoltarea culturală şi intelectuală a acestuia. 

 Domnul FLAVIUS DOMIDE, personalitate marcantă a vieţii sportive, fotbalist-emblemă 
pentru UTA şi pentru Arad, care a jucat în echipa naţională de fotbal a României la Campionatul 
Mondial de Fotbal din Mexic, 1970. Poreclit „Roşcovanul” a jucat întreaga carieră la UTA Arad, la 
care a reuşit să câştige două titluri de campioană. Dublu campion naţional, căpitan al echipei 
naţionale, un om desăvârşit, un sportiv loial şi exemplar. E unul din cei mai iubiţi jucători din 
istoria clubului UTA.   
Domide a făcut parte dintr-o generaţie talentată, care i-a mai cuprins pe Pantea, Fl. Dumitrescu, 
Brosovschi, Pojoni, Gornea şi Bacos. Misiunea lor a fost să readucă UTA pe poziţiile cele mai 
înalte, acolo unde arădenii nu mai fuseseră de pe vremea lui Petschovschi şi Farmati. 
 
Domide s-a impus ca vârf penetrant, cu un joc de cap redutabil. Cu capul a şi marcat primul gol în 
meciul cu Elveţia, gol care avea să fie primul pe drumul spre Mexic '70. 
 
Flavius Domide avea să fie şi unul din componenţii echipei de pe "Wembley" şi pasa sa a fost ceea 
care l-a pus în cursă pe Dumitrache în faza premergătoare penaltyului transformat de "Mops". 
 
Tot cu UTA, Domide avea să ajungă în primăvara europeană, închinând steagul doar în faţa lui 
Tottenham Hotspur, nu fără a reuşi un incredibil egal pe "White Harte Lane". 
 
Domide avea să rămână credincios Aradului până la retragerea din carierea de fotablist.  
După retragerea din activitatea de jucător, în 1980 a antrenat diverse echipe de fotbal, precum 
Carpaţi Mârşa (1981-1983), UTA- echipa de tineret (1983-1987), Oţelul Ştei (1987-1989), 
Békéscsaba 1912 Előre SE (1991-1992), UTA (1992-1993), UTA- echipa de tineret (1994-1999), şi 
Politehnica Timişoara (1999).  
 
 Domnul PAVEL RIVIŞ – TIPEI, a ocupat funcţia de preşedinte al Cultului Penticostal din 

anul 1994 până în 2014. Este absolvent al Facultăţii de Teologie Pastorală Penticostală din cadrul 

ITP Bucureşti, iar în anul 2000 a obţinut titlul de doctor în teologie . Din anul 1980 a fost pastor, 

ordinat în cadrul cultului penticostal. Este autor al mai multor publicaţii în diferite reviste teologice 

şi al cărţii "Căi ale desăvârşirii în hinduism şi creştinism". Din anul 1997 se implică în învăţământul 

universitar la catedra de Introducere în dogmatică creştină şi pneumatologie, aducând o contribuţie 

fundamentală dezvoltării învăţământului teologic penticostal arădean. 

 
II. TITLUL  PRO URBE:  
 

Domnul CZISZTER KALMAN ANDRAS, născut la data de 25 ianuarie 1943, la Arad 
este de profesie inginer constructor, absolvent al Facultăţii de Construcţii Timişoara, secţia 
Construcţii civile şi industriale. CU o preocupare deosebită pentru domeniul său de activitate, 
domnul Cziszter Kalman Andras a urmat mai multe specializări, precum inginerie seismică, metode 
moderne de calcul, control strategic, evaluare imobiliară, audit termic şi management de proiect. 



Este autorul a peste 20 de comunicări, studii şi articole în domeniul comportării şi consolidării 
construcţiilor. De-a lungul a patru decenii de activitate profesională, este şef de proiect, proiectant, 
verificator, expert tehnic şi manager de proiect în cadrul a numeroase proiecte de structuri de 
rezistenţă pentru clădiri de locuit, clădiri social-culturale, lăcaşe de cult şi construcţii industriale. 
Între anii 1992 şi 2004 a fost consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Arad şi a fost 
preşedintele Comisiei Judeţene de Urbanism şi Protecţia Monumentelor, iar din 2004 a fost 
consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad, ocupând funcţia de preşedinte al 
Comisiei de Urbanism, Amenajarea teritoriului, Protecţia mediului şi Turism. 

Domnul  SCHILL GHEORGHE s-a născut la Arad, la data de 17 martie 1943, este 
absolvent al Şcolii de Arte, creaţie şi poziţii coloristice , secţia grafică, Bucureşti. Implicat în 
activităţi civice şi sociale în diverse domenii încă din tinereţe, domnul Gheorghe Schill este 
membru fondator al Asociaţiei Chinologice Române, al cărei preşedinte este din anul 1987 până în 
prezent. De asemenea, domnul Gheorghe Schill a fost vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive UTA, în 
perioada 1965-1970. În perioada 2004-2012, a fost consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Arad, cu o activitate neobosită în toate activităţile sociale propuse de Consiliu. 

 
 
. II. TITLUL  DE EXCELENTA 
 

 în domeniul ARTELOR VIZUALE:  
 
Domnul LAURIAN POPA, născut în 1980 la Arad, unde trăieşte şi lucrează, acest tânăr artist 

a studiat pictura la Facultatea de Arte din Timişoara la clasa prof. Constantin Flondor şi din 2010 
este doctor în arte vizuale. Laurian Popa are un palmares impresionant, cu expoziţii personale şi de 
grup în România şi la galerii şi institute culturale din străinătate, la Paris, Madrid, Kiev, Budapesta, 
Sevilla, Barcelona, New York, Varşovia şi Rieti. Laurian Popa este de asemenea scenograf la 
Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, iar dintre piesele a căror scenografie o semnează amintim 
Tartuffe, Ursul, Cântecul lebedei, Decalog, Un om de milioane.  

 
Domnul  STENHUBEL ZOLTAN LUDOVIC, născut la 16 februarie 1952 la Arad, este 

ceramist şi grafician, a absolvit Institutul de Arte Plastice Ioan Andreescu din Cluj-Napoca, 
specializarea ceramică-sticlă, în anul 1980. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Arad 
şi din 1980 expune frecvent la Saloanele anuale ale Filialei UAP Arad, la expoziţii de grup, festive, 
omagiale, deschise la Arad, Timişoara, Deva, Reşiţa, Baia-Mare, Alba Iulia, Cluj, ş.a. 

Participă cu lucrări la numeroase expoziţii de grup din ţară şi peste hotare, în ţări precum 
Ungaria, Serbia, Italia, Germania, Franţa. Are lucrări în colecţii personale din România, Ungaria, 
Elveţia, Germania, Franţa ş.a. 

 
în domeniul ARTEI DRAMATICE: 

Domnul DORU NICA este actor de peste patru decenii, patru decenii dedicate teatrului 
arădean. Numărând în palmares peste 200 de roluri, Doru Nica debutează în 1973 în piesa O noapte 
furtunoasă, în regia lui Gheorghe Miletineanu. Colaborează de-a lungul carierei cu numeroşi 
regizori, printre care Horea Popescu, Alexa Visarion, Iosif Maria Bata, Laurian Oniga, Sabin 
Popescu, Ştefan Iordănescu, Costin Marinescu şi alţii. În domeniul artei cinematografice a colaborat 
cu Sergiu Nicolaescu, jucând în filmul 15. A jucat de asemenea în coproducţia internaţională La 
drum cu tata, având drept regizor pe Anca Miruna Lăzărescu, dar şi în scurt metraje artistice şi 
spoturi publicitare. 

 
 În domeniul SPORTIV:  



Domnul OVIDIU HAŢEGAN, promovat în urmă cu un an în Elite Class, este primul arbitru 
român care a condus un meci de la un turneu final în ultimii 28 de ani, după Ioan Igna, care a arbitra 
la Euro 1988, turneu disputat în Germania de Vest 
În vârstă de 35 de ani şi arbitru FIFA din 2008, Ovidiu Haţegan, care a debutat în Liga I în 2006, a 
fost promovat la 21 iulie în categoria Elite, prima grupă valorică a arbitrajului european. România 
are astfel pentru prima dată de la inaugurarea noului sistem de clasificare a arbitrilor un 
reprezentant în cea mai importantă categorie a UEFA. 
Ovidiu Haţegan a urmărit din tribunele Stade de France debutul României la turneul final, iar pe 
lângă meciul din această seară va mai fi delegat la cel puţin o partidă de la Euro 2016. 

 
Domnul MESZAR ALEXANDRU este director la Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Arad, 

membru fondator  al Clubului Sportiv  Atletico Arad şi membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv 
UTA Bătrâna Doamnă. S-a remarcat ca organizator principal de evenimente sportive majore 
naţionale şi internaţionale. Prin tot ceea ce face, domnul Meszar Alexandru sprijină cu devotament 
şi consecvenţă sportul arădean de performaţă. 

 
 În domeniul EDUCAŢIEI 
Doamna profesoară MARINELA TUDORAN ocupă în prezent funcţia de director adjunct la 

Liceul de Arte ,,Sabin Drăgoi’’ Arad.  A absolvit Conservatorul „George Enescu” Iaşi, specializarea 
Muzică, Muzicologie. De-a lungul timpului şi-a adus contribuţia la teoria şi practica didactică prin 
activităţile şi produsele finale realizate în cadrul cercului pedagogic, a comisiei din şcoală. Din 
aprilie 2012 face parte din Corpul de experţi în managementul educaţional. Este unul dintre 
profesorii cei mai apreciaţi din Arad, dovedind, dincolo de calităţile manageriale, faptul că este un 
om care a obţinut performanţe remarcabile cu elevii săi care au participat la olimpiade.  

 
Doamna profesoară LILIANA LUPŞA, profesor la Şcoala Gimnazială nr. 5 din Arad, este 

doctor în chimie, cu o activitate academică şi profesională vastă şi desăvârşită, a fost distinsă cu 
nenumărate premii şi distincţii pentru activitatea profesională, iar în anul 2004 primeşte medalia 
Meritul pentru învăţământ clasa a III-a, acordată de Preşedintele României. Liliana Lupşa a primit, 
de asemenea, două înalte distincţii din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din 
partea Guvernului României. Cu o neobosită dorinţă de perfecţionare, Liliana Lupşa participă la 
nenumărate cursuri de specializare, atât în România, cât şi în străinătate, publică numeroase articole 
şi lucrări ştiinţifice, însă remarcăm în activitatea doamnei Lupşa o dedicare deosebită elevilor, 
pregătind şi obţinând rezultate deosebite la concursuri naţionale de chimie. Liliana Lupşa este de 
asemenea autor de culegeri şi coordonator de programe de pregătire în domeniul chimiei şi 
ştiinţelor. 

 
Domnul profesor VIOREL GLIGORIE TUDORAN s-a născut la 6 ianuarie 1951,în 

oraşul Sebiş, judeţul Arad, este absolvent al Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Facultatea de Matematică-Mecanică, specializarea Matematică. În decursul activităţii didactice 
ocupă funcţia de 
şef de catedră,director adjunct,director al Liceului Teoretic „Vasile Goldiş” Arad, iar începând cu 
anul 1995 şi în prezent-Inspector şcolar de specialitatea matematică în cadrul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Arad. În cadrul activităţii metodico-ştiinţifice, desfăşurată pe parcursul anilor, publică 
literatură de specialitate matematică (scrieri cu caracter metodic şi pedagogic pentru elevi şi 
profesori, manual şcolar, culegeri de probleme, ghiduri didactice auxiliare). Este autor şi coautor al 
multor cărţi de matematică care au fost folosite de elevi şi profesori în pregătirea suplimentară 
pentru examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare. În cadrul Inspectoratului şcolar 
Judeţean Arad, organizează sub egida Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, 
concursul interjudeţean de matematică Memorialul „Traian Lalescu” ediţiile anilor 1997; 2001; 
2005; 2009; 2013.Organizează Faza Naţională a Olimpiadei de matematică pentru cl.V-VI, Arad 



2011,unde ocupă şi calitatea de vicepreşedinte a Comisiei Centrale de Evaluare. A fost distins cu 
nenumărate premii, medalii şi diplome de merit, dintre care amintim conferirea de către 
Preşedintele României a ordinului „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer, în 2004; Diploma 
de Excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, în 2008, Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I, acordată pentru preocupări deosebite în 
domeniul inovării didactice din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile obţinute cu elevii la 
olimpiade şi concursuri internaţionale şi naţionale şi implicarea deosebită în activitatea educativă 
din şcoală şi din cadrul comunităţii, Bucureşti, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în 
2008. 
 
 Doamna FLOARE MUREŞAN  îşi desfăşoară activitatea ca profesor pentru învăţământul 
preşcolar şi primar, din anul 1973 şi până în prezent. Pe lângă cariera didactică prodigioasă, de-a 
lungul căreia s-a remarcat prin competentă şi dăruire, doamna Floare Mureşan este recunoscută şi 
ca solistă de muzică populară. În această calitate a participat la numeroase festivaluri şi concursuri, 
unde a reprezentat cu mândrie zona folclorică a Aradului, de unde s-a întors cu o mulţime de premii 
şi diplome, dovadă de netăgăduit a pregătirii şi talentului său. 
 
  

HADDED MOHAMED MAKRAM s-a născut la 22 Octombrie 1973 Tunisia. Este unul 
dintre cei mai apreciaţi şi de succes manageri din sfera economică arădeană. Numele său este legat 
în primul rând de COFICAB EASTERN EUROPE Arad, România, societate în cadrul căreia şi-
a desfăşurat activitatea încă din anul 2000. A îndeplinit pe rând mai multe funcţii, pentru ca din anul 
2012 să devină Director Regional pentru Eastern Europe. În activitatea profesională desfăşurată 
domnul Hadded Mohamed Makram a dat dovadă de viziune şi spirit organizatoric de excepţie, 
contribuind în acest fel la dezvoltarea societăţii pe care o conduce şi implicit la creşterea economică 
a Municipiului Arad.   

 Domnul IOAN POSA este managerul general de la HUF România, una dintre cele mai 
mari, prestigioase şi prospere firme care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Arad. Este 
înzestrat cu  calităţi manageriale remarcabile, pe care le pune cu generozitate în slujba dezvoltării 
economice al Municipiului Arad; 
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