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Primăria comunei Giroc aduce la cunoştinţă tuturor cetăţenilor de pe
raza administrativă că, în termen de 15 zile calendaristice de la data pu-
blicării prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Legii nr.
101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, persoanele fi-
zice şi juridice cu domiciliul/sediu în comuna Giroc au obligaţia de a în-
cheia contract cu operatorul de salubrizare.
Conform art. 30 alin. 5 din Legea nr.101, „constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului
de a încheia contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare li-
cenţiat în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi
completările ulterioare privind protecţia mediului, eliminarea deşeuri-
lor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă.
Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri în spaţii improprii, veţi
suporta cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi
cele legate de transport, valorificarea, respectiv eliminarea deşeurilor,
cât şi amenda aferentă. Autoritatea publică locală va proceda la imple-
mentarea prevederilor Legii nr. 101/2006 privind încheierea de con-
tracte de salubrizare cu toţi locuitorii comunei prin intermediul Poliţiei
Locale şi reprezentanţii Compartimentului de Mediu, prin efectuarea
de controale operative. Responsabili de mediu
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OObblliiggaattiivviittaatteeaa cceettăăţţeeaannuulluuii
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ddee ssaalluubbrriizzaarree

APEL LA MORALITATE
Ora de religie are o importanţă deosebită în formarea caracterelor
copiilor şi în educarea lor în spiritul unei moralităţi înalte. Pentru
că Biserica Ortodoxă a reuşit să ofere această oportunitate tuturor
copiilor noştri, îndemnăm pe această cale toţi părinţii care au copii
la şcoală, să depună cererile tipizate prin care să îi înscrie la orele
de religie. 
Termenul limită de depunere al cererilor este de 6 martie a.c.

Parohia Ortodoxă Română Chişoda

Trio Events Giroc orga-
nizează, în ziua de 21 fe-
bruarie, cea de-a şasea
ediţie a tradiţionalei ma-
nifestări „Balul portului 
popular”. 
Participanţii vor veni, ca
în fiecare an, îmbrăcaţi
în costume populare tra-
diţionale. 
Organizatorii au pregă-
tit un bogat program ar-
tistic, la care îşi vor 
da concursul Mihaela 
Petrovici, Alina Stancu,
Ionela Iova, Luminiţa
Safta, Marinică Trocea,
formaţia Restaurantului

Trio, precum şi invitata specială, Nina Predescu.
Gazde ospitaliere, cei de la Trio Events au pregătit şi un meniu culinar
bogat şi variat.
Preţul unui bilet este de 130 de lei de persoană, iar evenimentul va începe
la ora 20. Vasile TOMOIAGĂ

PPooffttiiţţii llaa cceeaa ddee--aa şşaasseeaa eeddiiţţiiee aa
„„BBaalluulluuii ppoorrttuulluuii ppooppuullaarr””

Atât calendarul, cât şi metodologia de înscriere a
copiilor în învăţământul primar, pentru anul
şcolar 2015-2016, sunt incluse în Ordinul Minis-
terului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.
3171/2015, care a fost publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 103, din 9 februarie, şi a in-
trat în vigoare la aceeaşi dată.
Conform calendarului stabilit de MECS, părinţii
pot să completeze cererile pentru înscrierea 
copiilor în clasa pregătitoare, în perioada 23
februarie - 13 martie.
În scopul informării părinţilor, se arată în 

metodologia de înscriere, fiecare şcoală oferă

informaţii referitoare la locul de desfăşurare a ac-
tivităţii clasei pregătitoare (în spaţiul şcolii sau al
unei grădiniţe), la posibilitatea organizării pro-
gramului „Şcoala după şcoală”, la organizarea şi
dotarea spaţiului şcolar.
În data de 16 februarie au fost afişate circum-
scripţiile şcolare, programul de completare a 
cererilor de înscriere, programul de evaluare a
dezvoltării psihosomatice a copiilor (solicitată de
părinţi) şi unităţile/instituţiile în care se realizează
evaluarea.

Toate detaliile despre înscrieri 
le găsiţi în pagina 4

MMeettooddoollooggiiaa ddee îînnssccrriieerree aa ccooppiiiilloorr îînn îînnvvăăţţăămmâânnttuull
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi 
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august) 
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155

Întâmpinarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la
naşterea Lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus la
Templu de Fecioara Maria şi dreptul Iosif, pentru împlinirea
Legii, care prevedea ca orice întâi născut de parte băr-
bătească să fie afierosit Lui Dumnezeu în a 40-a zi de la
naştere. În acest moment se făcea şi curăţirea mamei. În
Templu sunt întâmpinaţi de dreptul Simeon şi prorociţa Ana. 
Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a făcut parte din traducă-
torii Pentateuhului din limba ebraică în greacă. În momen-
tul în care a ajuns la textul „Iată Fecioara va lua în pântece
şi va naşte fiu”, a înlocuit termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit că nu o să
moară până nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara (Luca
2, 25-26).
Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aşteptarea împlinirii
profeţiilor. 
În momentul în care acesta Îl
ia în braţe pe Hristos, ros-
teşte: „Acum slobozeşte
(eliberează) pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău,
în pace, că văzură ochi mei
mântuirea Ta, pe care ai
gătit-o înaintea fetei tuturor
popoarelor, lumina spre de-
scoperirea neamurilor şi
slava poporului Tău, Israel”
(Luca 2, 29-32). Simeon cere
a fi eliberat nu pentru că era
plictisit sau obosit, ci pentru
că era împlinit. Din cântările
specifice acestei sărbători
aflăm că el pleacă spre a
vesti şi morţilor că Fiul Lui
Dumnezeu S-a întrupat.
Prorociţa Ana simbolizează
Legea şi Proorocii, cele care se vor împlini în persoana Lui
Hristos.

Date istorice
Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă la Roma
de Papa Gelasiu, în anul 494. Astfel, a fost înlocuită
străvechea sărbătoare păgână a Lupercaliilor, de la începutul
lui februarie, când aveau loc şi procesiuni în jurul oraşului
cu făclii aprinse, în onoarea zeului Pan, supranumit şi 
Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau ocrotitorul turmelor
împotriva lupilor.
În Răsărit, această sărbătoare s-a introdus în penultimul an
al domniei împăratului Justin I (526), iar generalizarea ei 
s-a făcut în cursul secolului VI, începând din anul 534, când
împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii, de la 14 
februarie, la 2 februarie (40 de zile socotite de la 25 decem-
brie, noua dată a sărbătorii Naşterii Domnului).

Pilda de a aduce pruncii 
la biserică, la 40 de zile după

naştere
Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui spre închinare a
rămas ca pildă şi la noi, ca îndatorire a mamelor de a aduce
pruncii la biserică, la patruzeci de zile după naştere, pentru
molifta de curăţirea lor şi închinarea pruncilor la sfintele

icoane. Mama care a născut vine în biserică şi, în numele
familiei, aduce pe noul-născut ofrandă Lui Dumnezeu, 
închinându-l la altar.
Preotul însemnează cu semnul sfintei cruci pe mamă şi pe
prunc, punând, apoi, epitrahilul şi mâna dreaptă pe capul
mamei, după rostirea introducerii liturgice formată din
binecuvântare, rugăciuni începătoare şi tropar (al zilei sau
al întâmpinării Domnului), citeşte cele cinci molitfe din
Aghiazmatar. Mama şi pruncul închipuie în acest moment
pe Maica Domnului cu Iisus în braţe în templul din
Ierusalim. În rugăciunile rostite de preot se aminteşte despre
împlinirea zilelor „curăţirii” femeii lăuze, fapt pentru care
se cere dezlegare, dar se face şi cuvenita referire la îm-
părtăşirea mamei cu Sfintele Taine. În ce priveşte pruncul,
preotul se roagă ca Dumnezeu să-l crească, să-l binecuvân-
teze şi să-l sfinţească, rânduindu-i după această pregătire lu-

minarea botezului. Despre
Mântuitorul adus de Maica
Domnului la templu ne
spune Sfânta Evanghelie
că a fost purtat în braţe de
către dreptul Simeon (cf.
Luca II, 28). Prin analogie
cu cele petrecute în
Ierusalim, în aceste clipe,
se săvârşeşte întreaga pro-
cesiune a intrării în bise -
rică, până la aşezarea
pruncului în faţa uşilor îm-
părăteşti.
Rostind formula de îmbise -
ricire, preotul ia pruncul
din faţa uşilor şi intră cu el
în biserică, zicând mai de-
parte: „Intra-voi în casa Ta,
închina-mă-voi în biserica

Ta cea sfântă!”. Cu aceste cuvinte, pruncul este primit între
alesii lui Dumnezeu, în calitate de catehumen. În interiorul
naosului, preotul iarăşi rosteşte: „În mijlocul bisericii Te voi
lăuda!”, amintind astfel de prezenţa cetelor îngereşti. În cele
din urmă, apropiind pruncul de altar şi închinându-l la
icoanele împărăteşti, preotul arată că acesta a dobândit drep-
tul de a fi primit în el, în sensul de a deveni pe viitor „jertfa
vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu” (Rom. XII, 1). Prun-
cul de parte bărbătească se introduce spre închinare şi în in-
teriorul sfântului altar. Ritul îmbisericirii se încheie cu imnul
eshatologic al dreptului Simeon: „Acum slobozeşte pe robul
Tău, Stăpâne...”. Preotul aşează pruncul jos pe solee, în faţa
uşilor împărăteşti, de unde este luat de către mamă, după ce
aceasta a făcut trei închinăciuni.

Întâmpinarea Domnului –
obiceiuri

În credinţa populară ziua de 2 februarie este cunoscută sub
denumirea de Ziua Ursului. Copiii erau unşi cu grăsime de
urs. Prin această practică se credea că puterea acestui ani-
mal era transferată asupra copiilor. Bolnavii de „sperietoare”
erau trataţi în această zi prin afumare cu păr de urs.
Se credea că, dacă în această zi este soare, ursul iese din bâr-
log şi, văzându-şi umbra, se sperie şi se retrage, prevestind,
astfel, prelungirea iernii cu încă şase săptămâni. Dimpotrivă,
dacă în această zi cerul este înnorat, ursul nu-şi poate vedea
umbra şi rămâne afară, prevestind slăbirea frigului şi
apropierea primăverii.

ÎÎnnttââmmppiinnaarreeaa DDoommnnuulluuii

Virtutea este hrana sufletului. (Avva Evagrie Ponticul)

Omul se deosebeşte de animale prin raţiune şi prin vir-
tute. Virtutea nu e posibilă fără libera alegere. (Origen)

Mântuirea nu stă numai în faptul că nu faci răul, ci şi în
faptul că rabzi răul bărbăteşte. (Sf. Ioan Hrisostom)

Cine cunoaşte pe Dumnezeu şi se cunoaşte pe sine nu în-
vinuieşte pe nimeni pentru păcatele sale. (Sf. Antonie cel
Mare)

Mândria este întâia născută a morţii. Ea a omorât pe îngeri
în cer şi pe Adam pe pământ. (Sf. Grigorie Dialogul)

Cu cât se apropie cineva mai mult de Dumnezeu cu atât
se vede mai păcătos. (Avva Dorotei)

Cel ce nu rabdă, nu e credincios, cine nu are nădejde, nu
mai poate stărui în rugăciune. (Sf. Efrem Sirul)

Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt neprihăniţi, dar
pricinuiesc şi altora vătămare. (Sf. Efrem Sirul)

ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii ccrreeşşttiinnee
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 17 februarie - 30 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna februarie se execută trageri în zilele de: 17, 18, 19, 24, 25, 26

Prima şedinţă a Consiliului Local al comunei Giroc a avut loc în 30 ianuarie. Au fost adop-
tate proiectele privind:
1. Aprobarea Raportului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Giroc
pe anul 2014.
2. Aprobarea Agendei cu principalele manifestări culturale şi sportive ale comunei Giroc
pe anul 2015.
3. Aprobarea bugetului local al comunei Giroc, pe anul 2015.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Giroceana SRL, pe anul 2015.
5. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complemen-
tare” – extravilan Giroc, CF 407223 Giroc, nr. cad. 407223, în suprafaţă de 10.000 mp.
6. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complemen-
tare” – extravilan Giroc, CF 404656 Giroc, nr. cad. A323/2/12 în suprafaţă de 25.200
mp.
7. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complemen-
tare” – intravilan Giroc, CF 408363 Giroc, nr. cad. A552/2/1/18 în suprafaţă de 8.500 mp.
8. Constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile cu destinaţia de drum.
9. Aprobarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor din imobilele pro-
prietate publică sau privată a Comunei Giroc, precum şi a tarifelor minime de conce-
sionare a terenurilor din proprietatea publică sau privată a Comunei Giroc.
10. Aprobarea condiţiilor de înscriere a copiilor la creşele din comuna Giroc.
11. Desemnarea primarului comunei Giroc, evaluator al performanţelor profesionale
individuale ale secretarului comunei Giroc.
12. Numirea persoanei care va ţine Registrul de evidenţă a datoriei publice locale al 
Comunei Giroc şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale al comunei Giroc.
13. Modificarea unor contracte de închiriere/comodat încheiate cu SC Giroceana SRL.
14. Completarea contractului de asociere încheiat cu Asociaţia Culturală „Ghiocelul”.
15. Aprobarea Regulamentului pentru eliberarea avizului de spargere şi condiţiile de re-
facere a sistemului rutier şi a spaţiilor aparţinând domeniului public şi privat al comu-
nei Giroc, precum şi alte dispoziţii.
16. Actualizarea listelor conţinând bursele de merit şi bursele sociale ce se acordă ele-
vilor.
17. Organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat acreditate de pe
raza administrativ-teritorială Giroc pentru anul şcolar 2015-2016.
18. Acordarea unui ajutor de urgenţă familiei doamnei Dorina Obreja.
19. Acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Elena Trîncu.
20. Asocierea comunei Giroc la Asociaţia Grupul Local de Pescuit „Pescarul bănăţean”.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda 
Consiliului 
Local Giroc

La exploatarea instalaţiilor
de încălzire centrală se vor
avea în vedere următoarele
aspecte:
- montarea şi punerea în
funcţiune a instalaţiilor
de încălzire centrală se
va face numai de către
personal specializat şi
autorizat în acest sens;
- la trecerea conductelor
instalaţiilor de încălzire
prin pereţi sau planşee
executate din materiale
combustibile, acestea vor
fi introduse în tuburi de
protecţie şi izolate cu ma-
teriale incombustibile;
- conductele de ali-
mentare cu combustibili
lichizi sau gazoşi vor fi
menţinute în permanenţă perfect etanşe.   
În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii – pe care frigul îi
va ţine mai mult pe lângă şi în casă – se vor respecta următoarele:
- copiii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile în care 
există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi de ilu-
minat, în stare de funcţionare;
- copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări,
chibrituri, brichete);
- nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele
de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri, cu mijloace care ar
putea produce incendii;
- copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz cas-
nic (fiare de călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul decât în
prezenţa adulţilor;
- nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete sau lumânări,
supravegheaţi-i cu atenţie şi nu-i lăsaţi singuri în casă.

Dumitru CRĂINICEANU, şef SVSU Giroc

PPrreevveenniirreeaa ssiittuuaaţţiiiilloorr
ddee uurrggeennţţăă ssppeecciiffiiccee

sseezzoonnuulluuii rreeccee ((22))

Mereu se găseşte ceva de făcut în grădină,
cum ar fi curăţarea sau tăierea crengilor, pli-
vit sau semănat, prin urmare, punem la dis-
poziţia dumneavoastră câteva informaţii
despre cele mai întâlnite munci de grădină-
rit în luna februarie.

În grădina de flori
Curăţaţi frunzele uscate ale ierburilor orna-
mentale înainte de începerea creşterii, tăiaţi-le
la o înălţime de câţiva centimetri deasupra
solului.
Efectuaţi lucrările de tăiere pentru fucsia,
lăsând unu sau doi muguri pe fiecare ramură.
Îndepărtaţi frunzele ofilite ale panseluţelor
de iarnă, pentru a încuraja apariţia unor noi
frunze, odată cu încălzirea vremii.
Dacă este nevoie să mutaţi arborii şi arbuştii
de foioase, acum este momentul să faceţi
asta, cu condiţia ca solul să nu fie îngheţat
sau inundat.
Plantaţi bulbii de crini, iar butaşii de tran-
dafiri îi sădiţi în zone luminate, pentru a ob-
ţine o inflorescenţă spectaculoasă în vară.
Acum este momentul potrivit pentru a
planta butaşii de arbuşti fructiferi în grădină
sau în ghiveci.
Verificaţi frunzele spânzului de boli sau
dăunători (cea mai frecventă boală este pata
maronie a frunzelor). Pentru prevenţie,

îndepărtaţi frunzele afectate.
În grădina de legume
Acoperiţi legumele perene, sparanghelul şi
anghinarea cu un strat de gunoi de grajd sau
compost de grădină.
Începeţi să plantaţi seminţe de praz, ceapă şi ţelină.
Pregătiţi parcela în care o să semănaţi legu-
mele, îndepărtaţi toate plantele uscate, să-
paţi şi adaugaţi un strat de compost sau
gunoi de grajd. După ce aţi efectuat aceste
lucrări, acoperiţi parcela cu o folie de plas-
tic, pentru a menţine umiditatea şi căldura
terenului.
Dacă aveţi în grădină un sol nisipos şi doriţi
să începeţi plantarea timpurie a legumelor,
încercaţi să construiţi răzoare uşor ridicate
de la nivelul solului, pentru a ajuta la încal-
zirea mai rapidă a solului. Astfel, se evită
inundarea acestora, deoarece se drenează
foarte uşor.
În grădina de fructe
Tăiaţi lăstarii de la zmeur, care au fructificat
anul trecut, de la nivelul solului, pentru a
stimula creşterea unor noi lăstari. 
Efectuaţi lucrările de tăiere pentru meri şi
peri cât aceştia se află încă în stare latentă.
Lucrările de tăiere pentru pruni, cireşi şi
piersici se vor efectua în vară, deoarece
dacă se vor efectua în acest moment pomii

devin sensibili la bolile specifice sezonului.
Curăţaţi arbuştii de coacăz şi agrişe pentru
a obţine o recoltă bogată. 
Acoperiţi rădăcina pomilor fructiferi cu
gunoi de grajd bine putrezit sau compost de
grădină, dar cu grijă, pentru a nu forma gră-
mezi prea mari la rădăcina pomului.
În seră
Nu vă lăsaţi tentaţi să semănaţi prea multe le-
gume în această perioadă – acestea o să
crească subţiri şi înalte, datorită insuficienţei
de lumină specifică perioadei. Seminţele se-
mănate mai târziu o să crească la fel de repede.
Pentru o mai bună germinare a seminţelor,
investiţi într-un propagator electric, care o
să vă fie de folos în cazul plantărilor timpuri.
Aşezaţi seminţele de mazăre într-un bol cu
apă călduţă, cu o noapte înainte de plantare,
pentru a grăbi germinarea acestora.
Îngrijirea gazonului
Deoarece primăvara se apropie cu paşi re-
pezi, trebuie să pregătiţi gazonul. Încercaţi
să creaţi o bordură pe marginea gazonului,
aceasta îi va da gazonului un aspect curat şi
ordonat, iar întreţinerea gazonului va fi mai
uşoară.
Din fotoliu
Sortaţi seminţele necesare anul acesta, în

funcţie de data plantării.
Planificaţi parcelele de legume, pentru a
realiza rotaţia corespunzătoare a plantelor
şi prevenirea sedimentării în sol a bolilor şi
dăunătorilor.
Luaţi în considerare reutilizarea jardiniere-
lor şi a ghivecelor suspendate, pentru a
adăuga culoare terasei dvs.
Achiziţionaţi bulbi de gladiole sau de crini,
pentru a-i planta imediat ce vremea vă per-
mite acest lucru.
Dacă spaţiul din grădină este limitat, luati
în calcul şi plantarea unor pomi fructiferi pitici.
Alte lucrări în grădină
Tăiaţi şi îngrijiţi gardul viu înainte ca păsă-
rile să înceapă să îşi construiască cuiburi în el.
Spălaţi ghivecele goale cu apă caldă şi de-
tergent slab. Clătiţi-le bine mai apoi.
Dacă vremea este încă rece, verificaţi şi um-
pleţi hrănitorile păsărilor, pentru a le atrage
în grădină. Acestea vor curăţa grădina de
dăunători.
Pregătiţi butoaiele de apă, pentru a fi gata
înainte de începerea ploilor. Apa de ploaie
trebuie folosită pentru udarea plantelor iu-
bitoare de acid, pentru că apa de la robinet
este uşor alcalină.

Mai multe pe: www.agroland.ro
Birou Agricol

Insp. Maria HANEŞ
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Atât calendarul, cât şi metodologia de înscriere a copii-
lor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2015-
2016, sunt incluse în Ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice nr. 3171/2015, care a fost publicat
în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 103, din 9 februarie,
şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată.
Conform calendarului stabilit de MECS, părinţii pot
să completeze cererile pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare, în perioada 23 februarie - 13 martie.
În scopul informării părinţilor, se arată în metodologia
de înscriere, fiecare şcoală oferă informaţii referitoare la
locul de desfăşurare a activităţii clasei pregătitoare (în
spaţiul şcolii sau al unei grădiniţe), la posibilitatea orga-
nizării programului „Şcoala după şcoală”, la organiza-
rea şi dotarea spaţiului şcolar.
În data de 16 februarie au fost afişate circumscripţiile
şcolare, programul de completare a cererilor de înscriere,
programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a co-
piilor (solicitată de părinţi) şi unităţile/instituţiile în care
se realizează evaluarea.

Cele mai importante date
din calendar 

• 18-26 februarie: Organizarea în şcoli a zilei porţilor
deschise;
• 17 februarie – 11 martie: Realizarea evaluării nivelu-
lui de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care
aceasta este necesară;
• 17 februarie – 12 martie: Comunicarea rezultatului
evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
• 23 februarie – 13 martie: Completarea de către pă-
rinţi a cererilor de înscriere;
• 16-20 martie: Procesarea cererilor de înscriere şi re-
partizarea copiilor în şcoli;
• 20-21 martie: Afişarea candidaţilor înmatriculaţi, a nu-
mărului de locuri rămase libere şi a listei copiilor neîns-
crişi după prima etapă de înscriere;
• 23 martie: Începe a doua etapă de înscriere în învăţă-
mântul primar – pentru copiii care n-au fost repartizaţi în
şcoli sau n-au participat în prima etapă.

În ce clasă se poate face 
înscrierea

Copiii care împlinesc vârsta de şase ani până pe 31 au-
gust 2015 sunt înscrişi în clasa pregătitoare, conform
metodologiei.
Totuşi, în cazul copiilor care împlinesc şapte ani până pe
31 august – dar care n-au fost înscrişi în învăţământul
primar în anul şcolar 2014-2015 – părinţii pot opta pen-

tru clasa I.
În clasa pregătitoare mai pot fi înscrişi şi copiii care
împlinesc vârsta de şase ani în perioada 1 septembrie –
31 decembrie, însă numai dacă dezvoltarea lor psihoso-
matică este corespunzătoare.
„Înscrierea (...) în clasa pregătitoare se face la solicita-
rea scrisă a părinţilor, dacă evaluarea dezvoltării psi-
hosomatice a acestora, făcută de specialişti, atestă
pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a cla-
sei pregătitoare”, este explicat în metodologia de în-
scriere.
Referitor la copiii care împlinesc şase ani în aceeaşi pe-
rioadă, pentru care părinţii nu optează pentru clasa pre-
gătitoare sau a căror dezvoltare psihosomatică nu
permite parcurgerea acestei clase, aceştia pot fi înscrişi
la grădiniţă, în grupa mare.

La ce şcoală pot fi înscrişi copiii
În principiu, copiii sunt înscrisi la şcolile de circum-
scripţie, însă părinţii pot opta şi pentru o altă unitate de
învăţământ.
„Fiecare locuinţă este arondată unei unităţi de învăţă-
mânt aflată în proximitatea sa, numită (...) şcoală de cir-
cumscripţie. Totalitatea străzilor arondate unităţii de
învăţământ formează circumscripţia şcolară a unităţii
de învăţământ respective”, se arată în metodologie.
Astfel, copiii pentru care se solicită înscrierea în clasa
pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatricu-
laţi în respectiva unitate de învăţământ.
Părinţii pot alege să-şi înscrie copiii şi în altă şcoală decât
cea de circumscripţie, însă doar în limita locurilor dis-
ponibile şi, dacă e cazul, după aplicarea anumitor crite-
rii de departajare.
„În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numă-
rul cererilor de înscriere primite de la părinţi al căror
domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este
mai mare decât numărul de locuri libere (...), vor fi apli-
cate criterii de departajare generale şi specifice”, pre-
vede actul menţionat.
Mai exact, criteriile generale de departajare sunt:
• existenţa unui certificat medical de încadrare în grad
de handicap a copilului;
• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan
de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o
casă de copii/un centru de plasament/plasament familial
se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
• existenţa unui document care dovedeşte că este orfan
de un singur părinte;
• existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatri-
culate în unitatea de învăţământ respectivă.
Totodată, în afară de aplicarea criteriilor generale, fie-
care şcoală poate să aplice criterii specifice de departa-
jare. Şcolile care au elaborat astfel de criterii au fost

obligate să le afişeze la propriul sediu până pe 16 fe-
bruarie.
Important! În perioada 16 februarie – 17 aprilie func-
ţionează un telverde, prin intermediul căruia părinţii pot
să obţină gratuit informaţii referitoare la înscrierea co-
piilor în învăţământul primar. Numărul este 0 800 816
xyz (unde „xyz” este indicativul fiecărui judeţ). 

Actele necesare pentru 
înscriere

Părinţii pot să completeze cererile pentru înscrierea co-
piilor în clasa pregătitoare în perioada 23 februarie – 13
martie, conform calendarului publicat de MECS. Acest
lucru poate fi făcut online sau la secretariatul şcolii la
care părintele vrea să-şi înscrie copilul, iar validarea ce-
rerilor este obligatorie.
„Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se
face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte
înscrierea, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui mem-
bru din comisia de înscriere, conform programării rea-
lizate de către unitatea de învăţământ, zilnic, în
intervalul orar 8:00-20:00 (luni-vineri), respectiv 9:00-
13:00 (sâmbăta)”, se arată în metodologie.
Atentie! În cazul cererilor completate online, părinţii tre-
buie să se deplaseze personal la şcoala la care vor să-şi
înscrie copiii, pentru validarea acesteia.
La şcoală, la momentul completării cererii sau la mo-
mentul validării acesteia, părinţii trebuie să aibă o copie
a actului de identitate propriu şi o copie a certifica-
tului de naştere al copilului. Acestea sunt certificate
conform cu originalul de către secretariat.
Dacă este cazul, părinţii mai trebuie să aibă şi o copie
a documentului cu rezultatul pozitiv al evaluării dez-
voltării psihosomatice a copilului.
„În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de în-
văţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă do-
cumentele menţionate (...), părinţii depun şi documente
care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare”,
se mai arată în metodologie.
După încheierea perioadei de completare şi validare a
cererilor de înscriere, copiii sunt repartizaţi în clasa pre-
gătitoare în două etape, astfel:
• prima etapă: repartizarea copiilor se face pe baza in-
formaţiilor din cererile de înscriere şi din documentele
depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică şi pe
baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor
de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de de-
partajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;
• a doua etapă: este asigurată înscrierea, pe locurile li-
bere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau
nu au fost distribuiţi, din diferite motive.
Atenţie! Fiecare copil poate fi înscris la o singură şcoală.
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Începând din anul 1997, în Germania a intrat în vigoare o lege
privind pensiile care derivă dintr-o activitate de muncă desfă-
şurată într-un ghetou (ZRBG) şi conform căreia, în anumite
condiţii, se poate beneficia de pensie, ca urmare a muncii pres-
tate într-un ghetou, în perioada regimului naţional-socialist
din Germania (1933-1945). Este aşa-numita „pensie de ghe-
tou”. În luna iulie a anului 2014, domeniul de aplicabilitate a
legii a fost extins şi plata retroactivă a acestor pensii a deve-
nit posibilă, începând cu luna iulie a anului 1997. Pensiile de
ghetou nu reprezintă recompense sau despăgubiri pentru su-
ferinţa profundă, generală, îndurată de cei persecutaţi, ci re-
prezintă o pensie plătită pentru munca desfăşurată într-un
ghetou.
De această pensie beneficiază, pe de o parte, persoanele care
au muncit în ghetou şi care, datorită vârstei lor actuale, pot
beneficia de o pensie de vechime regulamentară, iar pe de altă
parte, urmaşii unei astfel de persoane (văduve/văduvi) care,
urmare a muncii prestate de soţul/soţia defunctă, pot fi în-
dreptăţiţi la o pensie de urmaş.
Condiţia de bază pentru ambele genuri de pensie o reprezintă
vechimea în muncă. Aceasta trebuie să fie de minimum cinci
ani (60 de luni). Pentru perioada începând cu 1 iunie 2006, la
calculul perioadei minime de vechime pot fi cumulate şi ve-
chimile în muncă din Germania şi cele din România, conform

Acordului româno-german privind asigurările sociale sau a
Regulamentului CE nr. 883/2004.
Moştenitorii nu sunt îndreptăţiţi să depună ei înşişi o cerere de
pensie, ci îşi pot revendica drepturile, în mod excepţional,
după decesul persoanei îndreptăţite, în cazul în care aceasta a
reuşit să depună ea însăşi, încă în timpul vieţii, o cerere de
pensie de ghetou ori o cerere generală de pensie, ulterior datei
de 1 iunie 2006.
Cererile pentru pensia de ghetou pot fi adresate direct şi in-
formal, chiar şi în limba română, la Asigurarea germană de
pensii la nivel federal Deutsche Rentenversicherung Bund.
De relaţia instituţională cu România se ocupă următoarele asi-
gurări de pensii: Deutsche Rentenversicherung Nordbayern
(Asigurarea germană de pensii a regiunii Bavaria de Nord),
97604 Würzburg; Deutsche Rentenversicherung Knapps-
chaft-Bahn-See (Asigurarea germană de pensii din domeniul
mineritului, cel feroviar şi fluvial), 44781 Bochum; Deutsche
Rentenversicherung Bund (Asigurarea germană la nivel fe-
deral), 10704 Berlin, tel: 0049 (0) 30 865.289.88; e-mail:
drv@drv-bund.de
Puteţi adresa cererea oricărei dintre cele trei asigurări, proce-
dura de evaluare şi prelucrare a dosarului de cerere de către
Asigurarea germană de pensii fiind gratuită.
Pentru a beneficia de sprijin la formularea cererilor, petenţii de

etnie romă se pot adresa şi Agenţiei Naţionale pentru Romi,
care se află deja în contact cu Asigurarea Germană de Pensii.
Agenţia Naţională pentru Romi are adresa: Splaiul Indepen-
denţei nr. 202, Bucureşti; tel: 021/311 3048.
În scopul evaluării cererii, Asigurarea germană de pensii vă va
transmite formularele necesare şi va solicita, astfel, informa-
ţii suplimentare. Înainte de a depune o cerere pentru pensia
de ghetou, se recomandă să faceţi următoarele precizări şi să
procuraţi următoarele documente pe care Asigurarea germană
de pensii le va solicita în orice dosar: precizări legate de ghe-
toul respectiv şi de munca prestată acolo; de principiu, activi-
tatea prestată într-un ghetou trebuie dovedită sau probată în
mod credibil. Din acest motiv, petenţii îşi vor procura toate
documentele menite să facă dovada deportării lor într-un ghe-
tou. Pot fi utile, de pildă, documente prin care au fost acordate
prestaţii conform legii române nr. 189/2000. În aceste cazuri,
se recomandă să ataşaţi decizia de pensie a CNPAS, din care
rezultă acordarea unor prestaţii conform legii nr. 189/2000.
Asigurările germane de pensii îi vor informa, direct, despre
drepturile lor pe toţi cei îndreptăţiţi, care beneficiază, deja, în
mod curent, de o pensie de ghetou şi pentru care, în baza noi-
lor reglementări legale, plata pensiei poate începe la o dată
anticipată. În cazul acestora nu este nevoie să depuneţi o ce-
rere.
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Ioan-Ilie Pascota s-a născut într-un miez geros de
iarnă, la 15 decembrie 1915, în comuna Uliuc, din ju-
deţul Timiş. Părinţii au fost agricultori şi au cultivat
pământul, dar au mai crescut şi animale. De la vârsta
de doi ani, Ilie a fost luat de o rudă bogată din Giroc,
care nu avea copii, şi a crescut în familia Ioan şi 
Iuliana Văcan, având parte de grija şi dragostea 
acestora.
Primele amintiri ale lui Ilie sunt legate de Giroc, de
locurile şi oamenii de aici. Ilie a făcut şcoala primară
la Giroc şi a învăţat multe de la tatăl adoptiv, Ioan
Văcan, care a fost primar al comunei, dar şi dirijor al
fanfarei şi al corului care activau pe lângă biserica din
localitate. Ioan Văcan cânta la flaut şi l-a deprins şi pe
Ilie, încă de mic, să cânte la instrumente de suflat. Pe
vremea aceea, fanfara avea câteva zeci de instrumen-
tişti şi era mare fală să fii membru al acestui colectiv.
Văcan a fost dirijor al fanfarei din Giroc din anul 1928
şi până în anul 1933. Din 1933 şi până în 1936 dirijor
al fanfarei a fost Miţiga de la Pădureni, iar din 1936
până în 18 iunie 1955 dirijorul fanfarei a fost Ilie 
Pascota.
Tânărul Pascota s-a căsătorit cu Maria Marincu şi, la
30 de ani, a devenit şi el primar al comunei Giroc. Ilie
a făcut armata şi războiul, dar de prin 1936 avea deja
o motocicletă DCV, lucru mare la vremea aceea.
Cu acea motocicletă, care se află şi astăzi la loc de 
cinste în garajele „Ranch”-ului Pascota din Giroc, Ilie
a participat şi a câştigat la primele concursuri. Şi pen-
tru că tot ieşea câştigător, au început să nu-l mai pri-
mească la concursuri, găseau fel de fel de motive ori
se făceau că uită să-l înscrie la competiţii.
Ilie a făcut frontul, mai întâi spre Răsărit, apoi spre
Apus. Uneori le povestea copiilor cum în timpul răz-
boiului, fiind şofer, au fost atacaţi şi curgeau gloan-
ţele de peste tot, iar maşina chiar atunci s-a stricat.
Voia şi el să se ascundă de gloanţele vrăjmaşilor, dar
generalul cu care era i-a pus pistolul la cap şi i-a spus
că dacă nu merge să repare maşina, îl împuşcă. Şi a
ieşit, a reparat maşina şi a scăpat cu viaţă.
O altă întâmplare de pe front de care îşi aduc aminte
copiii lui Ilie Pascota a fost aceea când, venind un raid
de bombardiere, toţi au fugit de maşina lui, crezând
că acolo vor bombarda. Şi curgeau bombele ca ploaia
şi toţi cei care au fugit de lângă maşină au murit şi
doar autovehicolul a rămas întreg şi Ilie nevătămat.
După război, Ilie s-a reîntors acasă, lângă soţie şi
lângă cei doi băieţi: Ionel şi Petru, care şi-au urmat
tatăl în dragostea pentru cântat şi pentru motoare.
Astfel, Ilie Pascota a fost unul dintre puţinii din 
România care prin anii ’50 mergea la concursurile de
motociclism însoţit de cei doi fii, participând la trei
categorii diferite.
Despre Ilie a vorbit tot Girocul când, luându-l pe tatăl
preotului Gaiţă din oraş, a vrut să-l ducă acasă, la
Giroc, dar când a trecut calea ferată acesta din urmă a
fost aruncat din şa, iar Ilie a mers mai departe, fără să
ştie că-l pierduse de pe motocicletă.
Prin anii ’48-’50 pentru motociclişti se organizau con-
cursuri locale, zonale şi pe ţară. Apoi, mai era şi 
Balcaniada. Cu timpul, Ilie s-a angajat la oraş, dar se
ocupa de repararea motocicletelor şi era scos din pro-
ducţie. Concura sub culorile clubului „Locomotiva
CFR”, la care au activat o bună perioadă şi Ioan 
Pascota, şi Petru Pascota.
A luat multe cupe şi medalii, în anul 1948 fiind vice-
campion balcanic.
Dintre cupele luate, amintim Cupa „Walter Agaton”,
la Arad, în anul 1949. Apoi, Cupa „SSM Locomotiva
UDR” – Moto Clubul Reşiţa, la concursul de îndemâ-
nare, la care s-a clasat pe locul II. A mai câştigat şi la

Concursul Naţional de Coastă şi Cupa „Simo Geza”,
în 1951.
În anul 1951 îl găsim concurând pentru Cupa „7 
noiembrie”, iar în 1952, la faza finală pe ţară a Cam-
pionatului RPR de viteză pe circuit. Ilie concura aici
pe un NSU de 350 cmc, dar în caietul-program apare
şi Ionel Pascota, fiul mai mare concurând la clasa 100
cmc pe o motocicletă DKW. La Cupa „9 mai” din
1953 găsim familia Pascota concurând sub tripleta:
Ilie, la 350 cmc, pe o NSU; Ionel, la 125 cmc, pe o
Puch şi Petru, mezinul familiei, la 100 cmc, pe o
Matra.

Ilie şi-a petrecut scurta şi tumultoasa viaţă între dra-
gostea pentru motor şi dragostea pentru muzică, atri-
bute pe care urma să le lase moştenire copiilor lui.
Încă nu împlinise 40 de ani când s-a stins, în urma
unui accident rutier petrecut la Timişoara, fiind cu
„motorul” atât de drag inimii lui.
Ilie Pascota, la vârsta de 39 de ani, avea să fie primul
din această faimoasă familie care avea să plătească cu
preţul sângelui şi al vieţii dragostea fără margini pen-
tru motocicletă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

„„PPaattrruu ggeenneerraaţţiiii ppee ddoouuăă rrooţţii””
Deasupra familiei Pascota a plutit întotdeauna un nimb, o
aură de campioni care i-a făcut, de fiecare dată, să fie mai
altfel, mai speciali. Transmiterea de la străbunic la nepot
a dragostei de „zumzet de motor” îmbinată cu isteţime şi

temeritate au făcut ca, cu fiecare generaţie, aceşti „artişti
pe două roţi” să fie mai cunoscuţi, să participe la mai multe
şi mai importante concursuri, să fie mai iubiţi şi să adauge
noi şi însemnate trofee în panoplia Pascota.

Întâiul campion

O carte despre giroceni celebri
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Desfăşurarea Primului Război Mondial, între 1918-
1918, are urmări grave şi asupra învăţământului din
Banat şi, implicit, din Giroc. Învăţătorii sunt trimişi
pe front, şcolile îşi închid temporar porţile sau îşi
reduc activitatea. Învăţătorul Atanasie Baicu, din
Giroc, şi colegul său Iosif Ciorogariu, din Chişoda,
sunt arestaţi pentru activitatea lor naţională şi patrio-
tică, deportaţi şi întemniţaţi în lagărul de la Sopron.
Unirea Banatului cu România, la 1 decembrie 1918,
deschide noi perspective învăţământului din Banat şi,
implicit, din Giroc. Nedreptăţile trecutului sunt înlă-
turate prin hotărârile Consiliului Dirigent din anii
1919 şi 1920 şi prin aplicarea legii din anul 1924.
Şcoala din Giroc devine şcoală primară de stat cu 7
clase cu limba de predare română, având în vedere
preponderenţa etnică a populaţiei.
În anul 1919 se dă în folosinţă un nou local de şcoală,
din cărămidă arsă, având următoarele dimensiuni: lun-
gime, 9,80 metri, lăţime 6,80 metri, înălţime 3,75
metri, în valoare de 20.000 de coroane. Cheltuielile
construcţiei sunt suportate de comuna politică. Este
vorba despre partea dinspre şosea a şcolii vechi.
Şcoala construită atunci se extinde în anii 1927-1928,
pentru a face faţă numărului tot mai mare de elevi cu-
prinşi în clasele I-VII, cheltuielile construcţiei, care
se ridicau la 50.000 de lei, fiind suportate tot de co-
muna politică, iar restul de 120.000 de lei fiind alo-
caţi de comitetul şcolar şi de către stat.
În anul 1929 a luat fiinţă şcoala de copii mici (grădi-
niţa), cu o singură sală de învăţământ, amenajată în
fosta şcoală confesională de lângă biserică.
În primii ani de după război funcţionează în localitate
trei şcoli, două foste confesionale, cea veche de pe
locul actualului parc al căminului, demolată în anii
1944-1945, cea de a doua şcoală confesională, de
lângă biserică, şi şcoala de stat, partea dinspre şosea a
corpului actual al şcolii vechi, cu trei săli de clasă şi
locuinţă pentru director.
Cercetând arhivele şcolare, se constată, la fel ca şi în
anii anteriori, numărul mare de elevi înscrişi în cla-
sele mici, număr ce contrastează cu cel al puţinilor
elevi care reuşesc să terminele clasele a VI-a şi a VII-a,
fapt cauzat de condiţiile materiale ale celor mai mulţi
elevi, care nu-şi permiteau frecventarea şcolii, dar şi
de mentalitatea locală care face ca puţini tineri din
Giroc, spre deosebire de alte sate bănăţene, să urmeze
cursurile unor şcoli superioare în învăţământul secun-
dar sau superior. Chiar şi şcolile de meserii sunt puţin
frecventate de tinerii din Giroc în perioada interbelică,
iar studii superioare nu au urmat decât fiii câtorva fa-
milii: Baicu, Bocşa, Ieli, Buibaş, Dunea, Rudniac,
Savi, Gaiţă.
În învăţământul rural, pe lângă activitatea instructiv-
educativă, se urmărea şi pregătirea copiilor pentru
viaţă. În acest sens, se înfiinţează loturi şcolare, ca
mijloc de educare a copiilor în deprinderea unor me-
tode agrotehnice moderne, cultivarea pământului,
creşterea albinelor sau deprinderea tehnicilor de al-
toire.
Prin activităţile desfăşurate la clasă, dar şi pe lângă
casele naţionale (căminele culturale), se urmărea dez-
voltarea simţului artistic şi educaţia patriotică, prin cu-
prinderea copiilor în echipe artistice, cum sunt: corul
bisericesc, fanfară, programele cultural-artistice cu
ocazia diferitelor serbări, baluri sau ruga. Dacăli pre-
cum Atanasie Baicu, Mihai Bocşa, Ioan Belengean,
preoţii Davide Voniga şi Horia Vişoiu, alături de unii

ţărani, precum Dimitrie Rotariu şi Vichente Lazăr, au
fost animatorii unei bogate vieţi culturale în perioada
interbelică.
Dintre învăţătorii cu o activitate remarcabilă în pe-
rioada interbelică, alături de Atanasie Baicu, care după
război a fost repus în drepturi, fiind directorul şcolii
până la pensionare, mai menţionăm pe Mihai Bocşa
şi Ioan Belengean.

Mihai Bocşa
S-a născut la 5 august 1889, în comuna Nădlac, jude-
ţul Arad, din părinţi ţărani modeşti, fiind cel mai mic
din cei şase copii ai familiei.
Şcoala o face în comuna natală. Fiind un elev sâr-
guincios, este îndrumat să meargă la gimnaziul din
Mako (Ungaria), pe care îl absolvă în anul 1906.
De aici trece la Institutul Pedagogic din Arad (Prepa-
randia), absolvindu-l în 1910, după care susţine exa-
menul de diplomă în faţa comisiei prezidate de Vasile
Goldiş, obţinând diploma de învăţător în data de 21
iunie 1910. Este numit învăţător în comuna Babşa-Be-
linţ, unde funcţionează până în luna octombrie a anu-
lui 1913, când este transferat în comuna Giroc, unde
activează până la sfârşitul vieţii.
Aici găseşte un minunat colaborator, în persoana preo-
tului David Voniga, cu care va desfăşura o muncă te-
meinică de instruire şi educare a noilor generaţii.
Prima activitate o începe cu formarea unui cor de
copii pentru răspunsurile liturgice, apoi un cor bărbă-
tesc şi, mai târziu, renumitul cor mixt, cu care parti-
cipă la diferitele manifestări culturale şi concursuri în
judeţ, obţinând mai multe premii şi fiind apreciat de
prof. Velceanu, preşedintele corurilor şi fanfarelor din
Banat. A fost printre iniţiatorii ridicării unui monu-
ment în amintirea lui Aurel Vlaicu, în anul 1914.
Desfăşoară şi o activitate publicistică, scriind articole
ocazionale în diferite foi locale, iar după Unire este
corespondent al ziarului „Universul” din capitală. Ul-
timele articole sunt un serial despre problemele agri-
culturii noastre şi au apărut în vara anului 1932.
A fost preocupat de repararea capitală a bisericii, în
anul 1927, pictată de meşterul Lazăr. Se achiziţio-
nează încă trei clopote, pe care le armonizează la 

Fabrica Nowotny din Timişoara. Urmează construc-
ţia Casei Naţionale, cu sprijinul locuitorilor, care con-
tribuie la demolarea şi recuperarea materialelor unei
cazărmi din Timişoara. Se înfiinţează fanfara şi se
achiziţionează instrumente muzicale.
Împreună cu învăţătorul Atanasie Baicu, consolidează
banca populară „Giroceana”, care a jucat un mare rol
economic în dezvoltarea comunei, contribuind la
prosperitatea locuitorilor. A fost chemat să organizeze
corul tramvaiştilor, fiind ajutat în această muncă de
ing. Micloşi, directorul întreprinderii, şi astfel în-
drumă o serie de tineri spre meseria de vatman, taxa-
tor şi controlor, aceştia devenind şi gospodari de
frunte ai comunei. Se pun bazele unei echipe de călu-
şari, instruiţi de Ion Teodorescu, care pune multă pa-
siune în desfăşurarea acestei activităţi, creând, pe
lângă echipa şcolară, şi una de adulţi, cu care parti-
cipă la nenumărate serbări din oraş, ducând faima 
satului.
Pe lângă şcoală, mai înfiinţează şi o pepinieră pomi-
colă, unde elevii au învăţat să altoiască şi să îndră-
gească această meserie nobilă şi bănoasă.
În şcoală a selectat elementele capabile, îndrumându-
le să urmeze şcoli superioare. Amintesc doar câteva
nume: Ioan Dunea, devenit învăţător în comuna Her-
neacova, Andrei Rudniac, devenit eminent profesor la
Liceul „C.D. Loga”, Gheorghe Savi, ajuns profesor
universitar la Institutul Politehnic, şi alţii.
La toate marile sărbători organiza spectacole şi baluri
cu scop cultural, educativ şi distractiv.
Pentru folosirea timpului liber, a înfiinţat Asociaţia
Vânătorilor şi Pescarilor, un adevărat club de poveşti
şi distracţii, preşedinte fiind Ion Teodorescu.
A fost un exemplu unic de dăruire şi elan pentru pros-
peritatea comunei şi a oamenilor. Şi astăzi generaţiile
mai vechi vorbesc cu respect de acest cărturar, care a
fost faima comunei.
Se stinge din viaţă prematur, în primăvara anului
1933, în aceeaşi zi cu colaboratorul său Ion Teodo-
rescu, iar toamna se stinge şi prietenul său nedespăr-
ţit, preotul David Voniga...

Material preluat din monografia „Giroc – 
arc peste timp”, realizată de 

prof. Octavian Gruiţa, prof. Ion Murariu 
şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Organizarea învăţământului 
şi cei mai reprezentativi învăţători 

ai şcolii între anii 1918-1948 (1)
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II
33. Preótu George 

Ribariu, dă-tot-dăruitu
La vreo doauă luńi după vizîta cănońiśască a epis-
cópului prăîmblătoriu Paia Tăcălia vicariind pră
lângă dă tot Mult-Înaltu Mitropolitu lu Budim-
peşt, George Ribariu o căpătat epistólie dă cemare
în cătăńie la Răgămentu Vârşăţului, unde fu pus să
áducă sărvire ca preót supt-arme, ágică în sărsam
cătăńesc iar pră dasupra reverenda preoţască şî cu
cruśea pră căpiţa dă ofiţiri – fie ea cipişapcă, orică
vă oţăl încorńiat prăstă chemea capului – dar pră
frunce tăt cruśe era: preot, nu śgoge!
Dară asta fi-va George Ribariu ş-o fi numaidăcât
śeo fi când o dăplińi tălăntarea cătăńească şî căti-
hească, iară-iar măi dup-aia se va căsări în faţa şi
Dumńedzău ş-a Sfântului altari – atunśi abé fi-va
dăruit întru preót militar. „Apo-aşa o şî fost!” – ńo
întărit în gându-ăsta Ociu Lae cândva în copilăria
noastră multdăpărtată, a lu toţ-tri. „S-o fost căsărit
cu mama lu străbaba voastră Ana; ş-abé atunśi 
s-o dus dă s-o prăzîntat la Cazarma lu Cătańili
Ilire astrânsă cu sîla dă măi dăsus dă Dunăre în

căzarma aia dîn poala Gealului Dăliblata. 
Năprasńic geal povăstuiau ăi dă l-or fost vădzut,
că io n-avusăi lumina ochilor să-l văd; şî d-aia ńiśi
nu m-or măi cemat în poala Cazărmii”.
Nu l-or măi luvat cătană la Răgăment pră Ociu
Lae. „Şî iac-aşa io scăpai, n-o măi trăbuit să vin
acasă, dăc-ar fi fost să vin. Dar io ńiśi n-o fost să
plec, ńiśi să fiu veńit” – dzîsă Ociu Lae, jîmbindu-să
a rige: „Iaca mă rige dracu, măi bińe noi dzîśe!”,
să amări cu jăle Ociu Lae în fundu întuńericului
dîn ochii lui.
Dar la vo tri stămâńi dă izîrciţ muśindu-l ofiţirii –
cumă-l lăsa unu să să ogińească, moment îl apuca
altu – apo’ Popa George Ribariu o dobângit sus-
pińi la jîgăriţă, apă astrânsă ca la cai şî ń pietriśele
năvădzuce la bobriźi, i-or cosut cruśea pră frunce
dasupra dă chivără pră cipişapcă, iar pră pept i-or
pus cruśe şî pră călpacu dă cobârşău i-or pus
căpiţa dă oţăl – şî căpiţa tot cu cruśe-n frunce şî
corn în vârf, cum ar veńi în creasta minţî.

Glosar
răgăment = regiment;
sărsam cătăńesc = uniformă;
muśindu-l = chinuindu-l, supunându-l la cazne şi
suplicii;
moment = îndată, pe nerăsuflate;
suspińi = răpciugă (la cai);
jăgăriţă = plămân, plămâni;
bobrig, bobriźi = rinichi;
cobârşău = sicriu.

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

SSttrrîîggoońńii nnooppţţîî
Ńinźe şî vântu mă doare,
O umbră crescută dă ńe
Îş faśe în mińe scăpare –

Să doarmă ori numa să ste…

Noapcea strîgă, şî răspund
Glasuri moarce, ce dă fum, 

Iară umbrili s-ascund
Şî nu caută ńiśiun drum.,,

Moare uliţa dă tot…
Mozomaińe îmblă párică,

Umbra nopţî,mă socot,
Mă gorgoańe, şî mă śearcă

Lacrămi dă lună să strâng –
Ńinźe, şî noapcea să ceme,
Ńiśi ochii ierńii nu plâng –

Strîgońi muścă dîn vreme…

IIaarrnnaa--nn mmiińńee
Iarna-n mine să scoboare,
Sîngur mi-s, şî-i vicodol,

Vântu párică măi doboare
Noapcea – prăstă satu gol…

Umblă ńeaua prăstă uliţ
Iarna-ş dă în ştocătură,
Fulźi vin ca neşce suliţ,

Mă nălbesc şî mă tot fură.

N-are capăt, urme n-are –
Şî prîn mińe numa buie,

Noapcea beceagă îm pare,
Mă scoboare şî mă suie.

Iarna-m rupe dîn pucere,
Tot măi gol, şî goale gânduri,
Noapcea moare şî-I tăśere…

Numa ńeaua – rânduri, rânduri.

Satu mă strîgă, şî şoapce
Dîn totă iarna să astrâng –

Sîngur cu atâta noapce
Gândurilimele plâng…

Sergiu BOIAN

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente APĂ-CANAL: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839

IS
SN

15
84

/3
06

8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.

Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Luca-Lucian Maxim
5 ani, Giroc

Dalia-Cristina Prisecaru
4 ani, Giroc

Oliviera Băltăreţu
6 ani, Chişoda

Fabian Cărbunariu
6 ani, Chişoda

Alina Florea
6 ani, Chişoda

Sara Hambaraş
1 an, Chişoda

Echipa de minifotbal AS WMT Giroc a
început cum nu se poate mai bine
noul an competiţional. Cu o nouă
siglă şi cu echipament, de aseme-
nea, nou, echipa giroceană are
planuri mari pentru 2015, când
va serba şi zece ani de la 
înfiinţare.
Pentru actualul sezon, lotul
formaţiei al cărei preşedinte
este Levente Borşoş, are ur-
mătoarea componenţă: Flo-
rian-Ioan Botezatu, Adrian
Călugăreanu, Florin Dochiţa,
Claudiu Dumitru, Sebastian
Filip, Theodor Lungu-Badea,
Ionuţ Paştilă, Cristian Popa, 
Cristian Puiu, Daniel Radu, Daniel
Rupa, Eugen-Cristian Toma, Traian 
Topliceanu, Emil Pătraşcu.
AS WMT Giroc şi-a făcut „încălzirea” pentru realu-
area campionatului la un turneu organizat la 
Hunedoara, în zilele de 24 şi 25 februarie. 
Echipa noastră a reuşit să câştige competiţia,
învingând pe MFC Corvinul Hunedoara, cu 3-2, pe
Phoenix Hunedoara, cu 3-2, după lovituri de departa-
jare (scorul după timpul regulamentar a fost 2-2) şi pe
Diavolii Roşii, cu 5-2. 

Victorie în derby-ul 
cu MAV Sports

În derby-ul campionatului
judeţean de minifotbal, AS WMT
Giroc a întâlnit formaţia MAV
Sports, de care a reuşit să treacă
la limită, scor 3-2. 
După cum ne spune preşedintele
clubului, AS WMT a făcut cel
mai bun joc din acest sezon. 

În debutul meciului, Claudiu 
Dumitru a ratat o lovitură de la 7

metri, iar o neatenţie a apărării noas-
tre a făcut ca MAV să deschidă scorul,

după jumătatea primei reprize. 
Girocenii au continuat să preseze, însă au

ratat două ocazii mari prin Adrian Călugăreanu,
care a şutat mai întâi în bară, iar apoi a trimis din foar-
fecă, însă portarul celor de la MAV a respins. 
Egalitatea a fost restabilită de Emil Pătraşcu, după o
pasă a lui Daniel Rupa.
AS WMT a trecut în avantaj prin golul lui Florin
Dochiţa, care a beneficiat de o nouă pasă decisivă a
lui Daniel Rupa. 
Golul care a încheiat practice partida a fost marcat de

Ionuţ Paştilă, pe
contraatac. 
Chiar dacă MAV
a redus din di -
ferenţă, prob-
lema echipei
învingătoare nu
s-a pus în nici
un moment al
jocului. 
Mai mult, sco -
rul putea lua
proporţii, însă
Daniel Rupa şi
Daniel Radu au
ratat două oca -
zii importante. 
Cu această vic-
torie, AS WMT
Giroc a urcat pe
primul loc al
clasamentului,
cu 47 de punc -
te, câte are şi ocupanta locului second, AEM Timi -
şoara. Cele două echipe sunt despărţite de golaveraj
(63-29 este cel al AS WMT, 54-22, cel al formaţiei
AEM). Pe locul trei se situează MAV Sports, cu 46 de
puncte. Anton BORBELY

ÎÎnncceeppuutt ddee aann îînn ffoorrţţăă
ppeennttrruu AASS WWMMTT GGiirroocc

Echipa divizionară „D” Unirea Giroc se
pregăteşte pentru reluarea campionatu-
lui. Din retur, echipa nu va mai fi antre-
nată de Orlando Trandu, cel care a ales
postura de antrenor secund al echipei
din Ghiroda, ci de Dan Mita, care va în-
deplini funcţia de antrenor principal al
Unirii. 
Dan Mita a jucat fotbal, printre altele, şi
la Furnirul Deta, echipă cu care a ajuns
până în Liga a III-a a fotbalului româ-
nesc. La Giroc, acesta îl va avea ca se-
cund pe Ciprian Dumitru.
Dacă fostul antrenor principal a plecat,
în schimb au rămas toţi jucătorii cu care
s-a încheiat turul sezonului 2014-2015.
În plus, la pregătiri s-au prezentat doi
juniori de la ACS Poli, Stolojenescu şi
Râmneanţu.
Pentru a suda echipa şi a-şi creiona tac-
tica pentru retur, Unirea a jucat mai
multe partide amicale, printre care cele
cu Giarmata şi Becicherecu Mic
(echipe ce evoluează în Liga a III-a).

A. BORBELY

AAnnttrreennoorr nnoouu
llaa UUnniirreeaa GGiirroocc În perioada 30 ianuarie – 8 februarie, la Căciulata, s-a desfăşu-

rat Concursul Naţional Şcolar „Elisabeta Polihroniade”, ediţia
2015, contând ca şi fază de calificare la Campionatul Mondial
Şcolar 2015, care se va desfăşura între 6-15 mai, în Thailanda.
Comuna Giroc a fost reprezentată la faza naţională de patru
elevi – Denis Alboni, Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv şi
Mihai Iucu. Delegaţia giroceană s-a întors de la C.N. Şcolar
2015 cu patru medalii (dintre care trei de aur şi una de argint).
Paul Paraschiv a ocupat locul 1 la şah-fulger, categoria B13,
între 24 de concurenţi, realizând  un scor extraordinar, opt vic-
torii şi o singură remiză.  Giroceanul s-a distanţat spectaculos
– ocupantul locului 2 având abia 6 puncte.
Ziua competiţiei de şah-fulger a fost una încărcată. Dimineaţa
s-a desfăşurat una dintre rundele competiţiei de şah clasic. În
condiţiile regulamentului, fiecare dintre adversari putea utiliza
peste două ore timp de gândire, astfel că o partidă în care se
utiliza integral timpul de bază (pe lângă care jucătorii primeau
câte 30 de secunde pentru fiecare mutare executată) putea să
dureze peste patru ore!
Am făcut precizarea de mai sus pentru a da cititorilor o idee
despre efortul la care este supus un şahist de performanţă în
perioada unei competiţii. Runda despre care vorbesc era a patra
consecutivă fără pauză, în sensul că s-a jucat duminică după-
amiază, luni dimineaţa şi luni după-amiază, iar marţi dimineaţă
încă o dată, în aceeaşi zi, de la ora 17, fiind programat şi con-
cursul de şah-fulger (nouă runde). 
Competiţia de şah-fulger putea fi considerată un maraton,
având nouă runde care se jucau una după alta, în condiţii de
presiune extremă, timpul de gândire total pentru toată partida

fiind de trei minute pe jucător, cu doar două secunde increment
(adăugate la fiecare mutare executată). Iar acest maraton venea
după un alt „maraton”, constând în patru runde de şah clasic
jucate într-un interval de 48 de ore. 
La mijlocul acelei zile, între runda de şah clasic şi competiţia
de blitz, am făcut cu grupul girocean câteva partide de încălzire,
exact în condiţiile în care urmau să joace ceva mai târziu: trei
minute timp de gândire de bază (pentru toată partida) şi doar
două secunde adăugate per mutare. Cu această ocazie, am con-
statat că Paul Paraschiv devine, din ce în ce mai evident, un fe-
nomen în ceea ce priveşte capacitatea de a lua numeroase
decizii complexe, una după alta, în timp extrem de scurt.
Mai precis, chiar dacă am câştigat (şi nu uşor) ambele partide
împotriva lui, am constatat (şi chiar el a ţinut să-mi atragă aten-
ţia) că Paul reuşea să termine partida cu mai mult timp rămas
pe ceas decât la început! Adică, el reuşea să menţină un ritm
mediu de o mutare la mai puţin de două secunde!
Ce trebuia să faci în cele două secunde?!... Nu mare lucru... Să
iei act de mutarea adversarului (eventual să o anticipezi în se-
cundele sau fracţiunile de secundă în care acesta ia decizia şi o
execută), să evaluezi noua situaţie de pe tablă, să faci planuri,
estimări, calcule concrete sau evaluări intuitive, apoi să duci
mâna la tablă, să îţi execuţi propria mutare, uneori fiind nevoit
să capturezi o piesă adversă, ceea ce din punct de vedere prac-
tic, în condiţii de viteză, poate fi ceva mai complicat, apoi să
duci aceeaşi mână cu care ai mutat spre ceasul de control şi să
apeşi butonul.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru
- va urma -
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