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Biserica Ortodoxă îi prăznuieşte, pe 21 mai, pe Sfinţii
Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena. Constantin cel
Mare s-a născut în oraşul Naissus (Niş, Serbia) în jurul
anului 274. A devenit suveran al întregului Imperiu
Roman, după ce i-a înfrânt pe Maxenţiu şi pe Liciniu.
Potrivit mărturiilor lui Eusebiu şi Lactanţiu, în ajunul
luptei cu Maxenţiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în
amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra soarelui, cu
inscripţia:„Inhocsignovinces”(„Prinacestsemnveibirui”).
Noaptea, în timpul somnului, i se descoperă Hristos,
cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile sol-
daţilor. Dând ascultare poruncii primite în vis, iese
biruitor în lupta cu Maxenţiu. PeArcul de Triumf al lui
Constantin, care se păstrează la Roma, se află inscripţia:
„Instinctudivinitatis” („Prin inspiraţiedivină”), cedescoperă
cum a fost câştigată victoria asupra lui Maxenţiu.
Ceamai însemnată realizare a împăratului Constantin a
fost Edictul de la Milano (313), prin care creştinismul
ajunge să fie recunoscut de stat. Însă, el va deveni religie
de stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).
După edictul din 313, împăratul scuteşte Biserica de im-
pozite, îi acordă dreptul de a primi donaţii şi le dă

episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu doreau să fie
judecaţi după legile statului. Va înlătura din legile penale
pedepsele contrare spiritului creştinismului, precum:
răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea
cu fierul roşu).
Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecu-
menic la Niceea (325), unde, după lungi dezbateri, în-
văţătura lui Arie a fost condamnată şi s-a adoptat
formula că Fiul lui Dumnezeu este de o fiinţă cu Tatăl
şi, deci, din veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi
primele şapte articole ale Simbolului de credinţă
(Crezul), a fost fixată data Paştilor (prima duminică
după luna plină, după echinocţiul de primăvară) şi s-au
dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.
Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de
moarte de către episcopul Eusebiu de Nicomidia. A
murit la scurt timp (337) în Nicomidia şi a fost înmor-
mântat în biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol,
ctitorită de el.
Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia. În
anul 293, generalul roman Constanţiu Chlorus, la
îndemnul împăratului Diocleţian, divorţează de

împărăteasa Elena.
Aceasta nu se recăsă-
toreşte, ci trăieşte
departe de atenţia
publică, dar aproa-
pe de fiul său. A
reuşit să descopere
pe dealul Golgotei
crucea pe care a
fost răstignit Hris-
tos. Potrivit tra-
diţiei, în urma
săpăturilor, s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica
crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei
cruci de un mort. Acesta a înviat în momentul în care a
fost atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326,
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea şi a
înălţat-o în faţamulţimii. Ziua de 14 septembrie a devenit
sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci în calendarul creştin.
Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt,
Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte
sfinte lăcaşuri. (M.S.)

Festivalul Internaţional de Folclor al Preşcolarilor

Giroc, ediţia a III-a, 2014

paginile 3, 4, 5, 6

Alegerile europene din luna mai 2014 oferă alegătorilor
şansa de a influenţa viitoarea orientare politică a Uniunii
Europene, atunci când îi vor vota pe cei 751 de deputaţi
în Parlamentul European. Românii sunt chemaţi la urne în
ziua de duminică 25mai, pentru a-i alege pe cei 32 de eu-
roparlamentari care urmează să reprezinte ţara în Parla-
mentul de la Bruxelles. Aşadar, şi dumneavoastră,
locuitori ai comu-
nei Giroc, chiar şi
cei care aveţi, în
Cărţile de Identi-
tate, un alt domici-
liu, vă puteţi
prezenta în ziua de
25 mai la secţiile
de votare din co-
mună, deoarece
veţi fi trecuţi pe listele electorale suplimentare.
Uniunea Europeană face eforturi pentru a depăşi criza
economică, iar liderii UE reflectează asupra direcţiei care
ar trebui urmate în viitor. Prin urmare, acestea sunt cele
mai importante alegeri europene de până acum.
Prin Dispoziţia Primarului comunei Giroc nr. 44 din
26.03.2014, au fost delimitate şi numerotate secţiile de
votare, după cum urmează:
Secţia 420 –LiceulTeoretic „DavidVoniga”dinGiroc,
str. Trandafirilor nr. 59; Secţia 421 – Căminul Cultu-
ral Giroc, str. Trandafirilor nr. 26; Secţia 422 – Calea
Timişoarei nr. 76, fosteleUnităţiMilitare; Secţia 423 –
Şcoala cu clasele I – VIII „Iosif Ciorogariu” din Chi-
şoda, str. Nicolae Firu nr. 65; Secţia 424 – Şcoala cu
clasele I – VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, str.
Nicolae Firu nr. 65. (A.B.)

Alegeri pentru Parlamentul
European, în 25 mai

Ediţia a treia a Festivalului Internaţional de Folclor al Preşcolarilor „Floare giroceană”
s-a desfăşurat, în ziua de 9 mai, pe scena Grădinii de vară a Căminului Cultural

din Giroc. Anul acesta, manifestarea s-a bucurat de o prezenţă numeroasă,
participând instituţii de învăţământ preşcolar din Timiş, Arad, Caraş-Severin,

Mehedinţi, precum şi o grădiniţă din Republica Serbia.

Cetăţenii care au buletine expirate şi doresc să
voteze, se pot adresa Serviciului Public Comuni-
tar Local de Evidenţă a Persoanelor (SPCLEP)
Giroc, care le va elibera adeverinţe provizorii de
identitate.
Programul SPCLEP Giroc cu publicul, în ziua
de sâmbătă, 24 mai, va fi între orele 8-16,
iar duminică, 25 mai, între orele 8-21.

ANUNŢ

Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 28 ianuarie - 26 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna mai se execută trageri în zilele de: 20, 21, 22, 27, 28, 29

Condiţiile de eligibilitate pentru acest an sunt 
următoarele:
Schema de ajutor pentru lapte: se acordă pentru
laptele livrat în anul de cotă 2012-2013
- să fiţi înscris în Registrul Fermierilor  (A.P.I.A.);
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul
Naţional al Exploataţiilor (RNE) la data solicitării
primei;
- să deţineti registrul individual al exploataţiei;
- să fiţi înregistrat în sistemul de administrare a cotelor
de lapte şi în anul de cotă 2013-2014;
- să fi livrat şi/sau vândut 
direct o cantitate de minimum
3 tone de lapte în anul de cotă
de referinţă 2012-2013.
pentru crescătorii de bovine
nou-înregistraţi în sistemul
de administrare a cotelor de
lapte în anul de cotă 2013-
2014 - să fi livrat şi/sau vân-
dut direct o cantitate de mi ni -
mum 3 tone de lapte în anul
de cotă 2013-2014;

Schema de ajutor pentru car -
ne: se acordă pentru efec-
tivele eligibile la 31 ianuarie
2013
- să deţineţi un efectiv minim
de 3 capete bovine cu vârsta
de minimum 16 luni, la data
de referinţă de 31 ianuarie
2013, înregistrate în RNE.
Dacă această condiţie este în-
deplinită, puteţi beneficia de
primă şi pentru tineretul mas-
cul/femel în vârstă de minim 7 luni la 31 ianuarie
2013;
- exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la
data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării
primei;
- să deţineţi Registrul Individual al Exploataţiei;
pentru exploataţiile de bovine înfiinţate în pe-
rioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014,
- să deţineti un efectiv minim de 3 capete bovine cu
vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014,
înregistrate în RNE, iar exploataţia de bovine să fie
înregistrată în RNE la data solicitării primei.

Documentele necesare pentru depunerea cererii la
A.P.I.A. sunt următoarele:

- B.I./C.I/C.U.I./C.I.F. şi documentul de reprezentare
+ BI/CI reprezentant, în cazul persoanelor juridice
(original şi copie);
- cardul de exploataţie  sau alt document legal din care
să rezulte codul exploataţiei (original şi copie);
- un extras de cont sau orice document din care să
reiasă codul IBAN al contului bancar;
- Registrul Individual al Exploataţiei completat la
zi (original +copie după prima şi ultima pagină a aces-
tuia);
- adeverinţă emisă electronic de către medicul veteri-

nar concesionar – nu se eliberează în format de hârtie;
- dovada menţinerii în sistemul de administrare a
cotelor de lapte pentru schema bovine pentru lapte,
pentru beneficiarii care au livrat minim 3 tone lapte în
anul de cotă 2012-2013; 
- în cazul producătorilor agricoli nou-înregistraţi
în sistemul de administrare a cotelor de lapte în
anul de cotă 2013-2014 - dovada de înregistrare a
beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de
lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau
vândute direct – original şi copie – pentru schema
bovine pentru lapte;
adeverinţa în original prin care se recunoaşte statutul
de crescător de bovine al solicitantului, în cazul în care
acesta deţinea un efectiv de maximum 19 capete vaci

în exploataţie la data de 28 februarie 2014 sau în cazul
producătorilor agricoli din exploataţiile nou-înfiinţate
în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, care
deţin maximum 19 capete vaci la data depunerii
cererilor/noi înregistraţi în sistemul de administrare a
cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014, eliberată de
către o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal con-
stituită, cu reprezentativitate naţională sau de către o
asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constituită,
afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu
reprezentativitate naţională. Prin lege, adeverinţa se

eliberează gratuit, indiferent
dacă solicitantul este membru
sau nu al organizaţiei/asoci-
aţiei respective;
- adeverinţa, în original, eli be -
rată de asociaţia/agenţia
acreditată pentru înfiinţarea şi
menţinerea Registrului ge-
nealogic, prin care se re-
cunoaşte statutul de crescător
de bovine al solicitantului şi
prin care se confirmă men -
ţinerea animalelor în Regis -
trul genealogic al rasei,
înscrise până la data de 28
februarie 2014, în cazul pro-
ducătorilor agricoli care la
această dată deţineau un efec-
tiv de minimum 20 capete
vaci în exploataţie sau se con-
firmă înscrierea animalelor în
Registrul genealogic al rasei,
în cazul producătorilor agri-
coli din exploataţiile înfiinţate
în perioada 1 februarie 2013-
17 aprilie 2014/nou-înregis-

traţi în sistemul de ad mi nistrare a cotelor de lapte în
anul de cotă 2013-2014, care deţin minimum 20
capete vaci la data depunerii cererii;
- în cazul exploataţiilor de bovine înfiinţate în pe-
rioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014 şi/sau cele
care nu au beneficiat de primă în anul 2013 – paşa-
portul fiecărui animal pentru care se solicită
primă/documentele care atestă ieşirile din efectiv,
după caz, - original şi copie, precum şi dovada 
înregistrării în Registrul Unic de Identificare al APIA
- original;
- angajamentele şi declaraţiile – semnate;
- un dosar cu şină.

Insp. Maria HANEŞ

AAJJUUTTOOAARREE NNAAŢŢIIOONNAALLEE TTRRAANNZZIITTOORRIIII 22001144,, SSEECCTTOORRUULL ZZOOOOTTEEHHNNIICC –– SSPPEECCIIAA BBOOVVIINNEE

Condiţiile de eligibilitate – ANT Ovine/Caprine
pentru acest an sunt următoarele:
1. să fiţi înscris în Registrul Fermierilor (A.P.I.A.);
2. efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de
capete femele ovine/25 de capete femele caprine, care
au împlinit vârsta de minimum un an până la 30 mar-
tie 2014;
3. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru
care se solicită prima să fie înscris în Registrul
Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;
4. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru
care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la
adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie de
90 zile de la data limita de depunere a cererilor;
5. să deţineti Registrul Individual al Exploataţiei, în
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.
21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de sta-
bilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a
animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modifi-
care a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a 
Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE. 
Documentele necesare pentru depunerea cererii
la A.P.I.A. sunt următoarele:
- B.I./C.I/C.U.I./C.I.F. şi documentul de reprezentare

+ BI/CI reprezentant în cazul
persoanelor juridice (original
şi copie);
- cardul de exploataţie  sau
alt document legal din care
să rezulte codul exploataţiei
(original şi copie);
- un extras de cont sau orice
document din care să reiasă
codul IBAN al contului 
bancar;
- Registrul Individual al
Exploataţiei completat la zi
(original +copie după prima
şi ultima pagină a acestuia); 
- adeverinţă emisă electronic
de către medicul veterinar
concesionar – nu se eli be -
rează în format de hârtie;
- adeverinţă în original, prin
care se recunoaşte statutul de
crescător de ovine/caprine al solicitantului, eliberată
de una din asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine
legal constituite;

- angajamentele şi declaraţiile -  semnate;
- un dosar cu şină. 

Insp. Maria HANEŞ

AAJJUUTTOOAARREE NNAAŢŢIIOONNAALLEE TTRRAANNZZIITTOORRIIII 22001144,, SSPPEECCIIIILLEE OOVVIINNEE//CCAAPPRRIINNEE
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Festivalul Internaţional de Folclor al Preşcolarilor

Giroc, ediţia a III-a, 2014
A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an, în
luna mai, să se desfăşoare la Giroc Festi-
valul Internaţional de Folclor al Preşco-
larilor „Floare Giroceană”. După cele
două ediţii, în acest an festivalul nostru a
adus o extindere a zonelor participante,
astfel că, pe lângă judeţele Timiş, Arad,
Caraş-Severin, au participat şi copii de la

grădiniţele din Eşelniţa şi Turnu Severin
– judeţul Mehedinţi.
Această acţiune a avut ca obiectiv fami -
liarizarea copiilor cu frumuseţea şi auten-
ticitatea costumelor populare, a cântecului
popular şi, nu în ultimul rând, cu poezia
recitată în grai bănăţean. Cunoscând
aceste lucruri, copiii doresc să poarte şi ei
aceste costume, să cânte şi să nu uite să
vorbească în „graiul dulce de la sat”. Toate
aceste lucruri ne identifică pe noi ca
aşezare rurală, ca localitate din Banat, ca
bănăţeni. 

Lada cu zestre a satului este 
bogată şi menită a fi descoperită şi de
aceşti copii mici, care sunt mândri şi
„făloşi” să poarte costumele populare.
La festival a fost o varietate de costume din
zonele de provenienţă ale participanţilor,
cu frumuseţea şi autenticitatea lor.
Acţiunea a debutat cu parada portului

popular; alaiul a plecat de la grădiniţă,
străbătând centrul satului pe ritmuri de
horă, până la Grădina de vară a 
Cămi nului Cultural Giroc.
Prezentatoarea spectacolului a fost Doria na
Talpeş, cunoscuta interpretă de muzică
populară bănăţeană din Giroc.
Câteva sute de persoane au fost prezente
la festival şi au aplaudat la scenă deschisă
dansurile, cântecele şi recitările în grai ale
micuţilor. 
O prestaţia deosebită a avut-o Grădiniţa
din Irig – Serbia, care au fost invitata 

specială a evenimentului.
La organizarea acestei acţiuni un aport
important l-au avut Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, Inspectoratul
Şcolar Timiş, dar,  în mod special, Consi -
liul Local Giroc, care ne-a sprijint din
toate punctele de vedere şi aş dori să le
mulţumesc pentru că, în fiecare an, fac

posibilă desfăşurarea acestei acţiuni, care
face parte din agenda culturală a localităţii
noastre.
A fost un spectacol de ţinută la Giroc,
creat pentru a duce mai departe 
tradiţiile, portul, cântecul şi dansul popular,
acţiune care se poate realiza atât timp cât
avem lângă noi oameni inimoşi, în frunte
cu domul primar dr. Iosif-Ionel Toma, care
ne este alături în multe acţiuni pe care le
desfăşurăm la nivel de grădiniţă.

CCaaddrruu ddiiddaaccttiicc ccoooorrddoonnaattoorr,,
LLeennuuţţaa TTEERRTTEECCII
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Grădiniţa din Giroc,
între trecut şi prezent 

Grădiniţa din localitatea noastră a luat fiinţă în anul
1929, cu o singură sală de învăţământ, care era amena-
jată în fosta şcoală confesională, de lângă biserică. Gră-
diniţa a fost mutată în două săli de clasă din şcoală, care
au devenit trei săli în anul 1972, când numărul real de
copii a crescut considerabil.
Activitatea s-a desfăşurat la cele trei grupe cu trei edu-
catoare, în regim de program normal (8-12), pe par-
cursul mai multor ani. În urma recensământului, s-a
constatat o creştere a numărului de copii, iar coroborat
cu înfiinţarea grupei pregătitoare, acest lucru a dus la
extinderea grădiniţei cu o nouă sală de grupă, un birou
şi o sală de materiale, realizate în anul 2004, când gră-
diniţa a fost dotată cu centrală proprie.
Din evidenţele şi recensământul copiilor, realizat în
fiecare an, am constatat o creştere a numărului de copii,
dar şi din partea părinţilor au venit multe solicitări pen-
tru înfiinţarea unei grupe cu program prelungit.
S-a analizat această problemă în cadrul Consiliului
Local şi s-a primit aprobarea pentru extinderea spaţiu-
lui grădiniţei cu săli de grupă şi bloc alimentar, astfel că
s-au obţinut aprobările necesare pentru a fi transfor-
mate două grupe cu program normal în grupe cu pro-
gram prelungit. În data de 1 octombrie 2006, a început
activitatea cu program prelungit, personalul de îngri-
jire fiind angajat de Primăria comunei Giroc. Progra-
mul şi activităţile grădiniţei au fost foarte bine
organizate şi acest lucru a dus la o creştere a solicitărilor
pentru locurile la program prelungit. În această pe-
rioadă s-au mutat în localitatea noastră multe familii
tinere cu copii, care au solicitat locuri în grădiniţă.
Într-un timp relativ scurt, a crescut numărul de grupe şi
a fost necesară o extindere, dar, în acelaşi timp, s-a
impus şi o modernizare a localului grădiniţei.
Numărul de copii la grupă fiind din ce în ce mai mare,
a fost nevoie de construcţia mai multor săli, mai mari
şi mai spaţioase.
În anul 2011 a avut loc această extindere a clădirii gră-
diniţei şi, totodată, modernizarea acesteia. Astfel, au
fost construite trei săli de grup de 60 mp fiecare, patru
grupuri sanitare, separate pentru băieţi şi fetiţe, două
vestiare, o sală de mese cu capacitate de 100 de locuri,
iar holurile au fost reamenajate. Blocul alimentar a fost
recompartimentat, astfel că bucătăria are 30 mp, iar
oficiile de spălat vase şi cele pentru legume şi carne au
fost reamenajate conform standardelor europene. 
Mobilierul din sălile de grupă a fost suplimentat, în sala
de mese a fost achiziţionat mobilier nou, la fel şi în
bucătărie, care a fost dotată cu o hotă profesională.
În acest moment, funcţionăm cu nouă grupe de copii,
toate cu program prelungit. Avem 18 cadre didactice, 9
persoane de îngrijire, asistentă, bucătăreasă, ajutor de
bucătăreasă şi administrator.
Activitatea din grădiniţă se desfăşoară conform 
curricumului preşcolar. Pe lângă activităţile zilnice, au
loc activităţi extraşcolare, opţionale şi cursuri de limba
engleză, dansuri moderne, dansuri populare şi arte 
plastice.
Toate aceste realizări au fost posibile datorită suportu-
lui financiar pe care l-am primit din partea Primăriei
comunei Giroc şi a Consiliului Local, care de fiecare
dată au răspuns pozitiv nevoilor copiilor din localitatea
noastră.
Copiii noştri sunt primiţi cu căldură şi afecţiune de în-
tregul personal al grădiniţei, care se implică în bunul
mers al procesului de educaţie.
Mulţumim tuturor celor care sunt alături de noi în re-
alizarea obiectivelor propuse şi, în special, aducem
mulţimirile noastre Primăriei şi Consiliului Local Giroc
pentru buna colaborare şi pentru susţinerea copiilor
preşcolari şi a procesului educativ pe care îl desfăşurăm
în grădiniţă.

Cadru didactic coordonator, Lenuţa TERTECI
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Programul Festivalului Internaţional de Folclor al Preşcolarilor
Şi ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Folclor al Preşcolarilor
„Floare giroceană” a avut un program bogat şi variat. Prezentăm şi noi, în
cele ce urmează, momentele care s-au derulat pe scena Grădinii de vară a
Căminului Cultural Giroc.

Grădiniţa cu PP Giroc, Grupa Mare A: dans popular „Sorocul” – educ. Lenuţa
Terteci, educ. Alina Nenicioiu, coregraf: Ionel Şipoş.
Grădiniţa cu PN Eşelniţa: „Nedeea ca-n Eşelniţa” – grup vocal: prof. Selfida
Wolf, prof. Emilia Măciucă.
Grădiniţa cu PP Dudeştii Vechi: grup vocal „Paul C’enka”: educ.: Elisabeta
Todirică, educ. Maria Vasilcin.
Grădiniţa cu PP nr. 5 Caransebeş: poezii şi cântece în grai bănăţean – director
educ. Doina Bran, educ. Isabela-Andrada Ionaşcu, educ. Silvia Caraibot, educ.
Daniela-Maria Brânzan, educ. Elisabeta Ferescu, educ. Aurelia Bugaril, educ.
Delia Oprea.
Grădiniţa cu PN Ciacova: şezătoare „În Banat la mine acasă”; participanţi: 
Mihaela Dancu, Rareş Popa, Rebeca Gordan, Sorin Sucs, Alesia Gândilă, Oana
Datcu, Alina Remzing, Larisa Bocşan, Sebastian Andron, Alexandru Musteţiu;
educ. Florina Albu, educ. Carmen-Ioana Loghin. 
Grădiniţa cu PP Chişoda: dans popular din Banat – educ.: Ileana Cionca, 
educ. Andreea Ghibirdic, coregraf: Ionel Şipoş.
Grădiniţa cu PP nr. 19 Turnu Severin: „Căluşarii” – prof. Rodica Cercega,
prof. Ileana Păsat, director prof. Daniela Paloş.
Grădiniţa cu PN Macedonia: dans popular – educ. Aurora Garamia.
Grădiniţa cu PN Cebza: grup vocal – cântec: „Frumoasă-i vecina noastră”; au
interpretat: Florina Zamfor, Tiberius Zamfor, Andreea Omuţ, Deyan Pătatu; educ.
Daniela Croitoriu Dugalici.
Grădiniţa cu PP nr. 4 Caransebeş: Iulia Curchelusche, „Bună sara dragii mei”,
cântec – prof. Maria Bîrză; Cristina Drăghicescu, „Bumbi dă cap”, poezie de
Sorin Olariu – prof. Maria Bîrză; Andrei Văcărescu, „Dă Paşti”, poezie de Pătru
Andraş – prof. Maria Bîrză; Nicol Zaita, „Dă Paşti”, poezie – prof. Monica Mun-
teanu Urban (Grădiniţa PNL 4 Caransebeş); Sara Bona, „Hai la baie”, poezie de
Sorin Olariu – prof. Florina Bălan (Grădiniţa PN 4 Caransebeş); Mario Merluţ, 
„Tălifonu fără fir”, poezie de Sorin Olariu; Maria Rusnac, „Iorgovan frumoasă
floare”, cântec – prof. Alina Crista; Lorena Gogoaşă, poezie în grai, inst. 
Marinela Boeriu.
Grădiniţa cu PP nr. 9 „Carla Pelz” Timişoara: dans popular „Banaciansco
colo” – educ. Voislava Roicov, educ. Slaviţa Draghici, director: prof. Neli Pîrvu.
Grădiniţa cu PP Petroman: poezii în grai bănăţean – „Purşeii”, de Sergiu Boian;
au  interpretat: Petre Cercel, Maria-Anda Viţelar, David Groza; „În tren”, poezie
de Vasile Simulescu – a interpretat David Groza, educ. Gabriela Marincu.
Grădiniţa cu PN nr. 1 Pecica: suita locală de Pecica („Rara”, „Deasa”, „Pe pi-
cior”, „Bradul”) – prof. Anca Chevereşan.
Grădiniţa cu PP nr. 20 Turnu Severin: suită oltenească – dans popular; direc-
tor prof. Ileana-Carmen Radoslav, prof. Otilia Gîrbovan, prof. Mihaela Modrea,
prof. Virginia Păsat, prof. Daniela-Sanda Stănilă.
Grădiniţa cu PN Belinţ: dans din zona de câmpie a Banatului; poezie în grai:
„Ajiutori”, de Nicolae Gheju – prof. înv. preprimar Elena-Mirela Coţolan; prof.
înv. preprimar Ana-Maria Popovici; referent cultural şi coregraf Adrian Zîmbran.
Grădiniţa cu PP 15 Arad: dans ardelenesc – educ. Alina Pintea Alina, 
educ. Marinela Alecu.
Grădiniţa cu PP nr. 33 Timişoara: dans ţigănesc; director educ. Angela Borlo-
van, educ. Diana Crăciunoiu, educ. Mihaela Dinache, educ. Adriana Sugariu.
Grădiniţa cu PP Bocşa: Irene Coste: „Bade pălărie nouă” – cântec; Victor Re-
pede: „Frumoasă-i vecina noastră” – cântec; Briana Telescu: poezie în grai „Şapce
pui”, de D. Acea; Ilia Diana, poezie în grai „Oul sau găina”, de G. Olaru; Andra
Ursulescu, poezie în grai „Mi-s sucită”, de D. Acea; Albert Drăgoi, poezie în grai
„Izâmbanul”, de G. Gârda; Alexandru Sas, Paula Michiu, Mihaela Bonţilă, poezie
în grai „Mărţişor pentru mama”, de M. Munteanu; director prof. Iudita Kern,
educ. Mariana Românu, prof. Adriana Tismănariu, prof. Mihaela Ţăran, prof.
Laura Sas, prof. Ramona Tălpeanu.
Grădiniţa cu PP nr. 23 Timişoara: dans „Ciuleandra” (dans stilizat, ca la oraş);
educ. Radmila Luchici, educ. Nicoleta Secoşan, director Sorina Deaconescu.
Grădiniţa cu PP Şag: dans popular – educ.: Georgeta-Ana Roşu, educ. Florica
Antănas, educ. Simona Rămneanţu.
Grădiniţa „Decia Radost”, localitatea Irig – Serbia: cântec „Savila se bela
loza vinova”; dans ,,Tamburita”; educ. Ielena Vidanovici, educ. Mira Milo-
vanovici, educ. Sanja Vucailovici, educ. Marita Trivuncici; director Lidia Tomici.
Grădiniţa cu PP nr. 7 Turnu Severin: Ariana Moescu, „Mă cunosc că-s 
tinerică”, cântec; prof. Rodica Lungu.
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Festivalul Internaţional de Folclor „Floare Giroceană”, reflectat în presa locală

Din declaraţia domnului primar
dr. Iosif-Ionel Toma,

dată postului de televiziune
GirocChişoda TV:

„Am convingerea că acest festival va
ajunge, pentru foarte mulţi ani de acum
înainte, unul foarte important şi căutat.
Să nu uităm că veşnicia s-a născut la sat. 
Ne dorim să (m un sat printre oraşe,
decât să (m un oraş printre sate. 
Tradiţia noastră populară nu trebuie să o
uităm, pentru că ne reprezintă. Nu tre-
buie să ne (e ruşine de aceste frumoase
costume pe care le purtăm astăzi.
Iată, încă o dată, deschidem porţile 
su)etelor noastre pentru portul popular care
ne reprezintă.
Revenind la festival, trebuie să remarcăm
faptul că el a intrat deja în circuitul inter-
naţional. Este un semn că suntem apreciaţi
pentru ceea ce facem”.
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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
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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

Elevii de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
au participat la „Olimpiada mărtişorului”, desfăşurată în
data de 10 aprilie, la Săcălaz. Acesştia au susţinut probe
scrise la următoarele discipline: limba şi literatura ro-
mână, matematică, istorie, geografie, biologie, chimie şi
fizică.
Obiectivele acestei olimpiade au fost: rezolvarea  în timp
util a subiectelor de la fiecare disciplină, îmbogăţirea sfe-
rei de cunoaştere a elevilor cu noi experienţe, constata-
rea calităţii cognitive în comparaţie cu alţi elevi,
câştigarea încrederii în forţele proprii, relaţionarea cu alţi
elevi de la alte şcoli.
După desfăşurarea probelor scrise, elevii au servit masa
şi, apoi, au participat la activităţi distractive. Premierea

elevilor s-a realizat pe clase şi pe discipline de învăţare,
conform rezultatelor obţinute.
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc a fost repre-
zentat de nouă elevi de la clasele V-VIII, care au obţinut
33 de premii.
S-au remarcat:
Alexandru Barbu, cls. a V-a – premiul III limba română,
premiul II matematică, premiul II geografie, premiul I
istorie, premiul I biologie;
Bianca Rotariu, cls. a V-a – premiul III matematică,
premiul III biologie; 
Răzvan Aga, cls. a VI-a – premiul I matematică, pre-
miul I geografie, premiul I istorie, premiul I biologie;
Ramona Sturza, cls. a VI-a – premiul III matematică,
premiul I geografie, premiul I istorie, premiul II biologie;
Luiza Nica, cls. a VI-a – premiul II matematică, premiul

I geografie;  
Alexandru Bogdan, cls. a VI-a – premiul III matema-
tică, premiul III geografie, premiul I istorie;
Dan Colţan, cls. a VII-a – premiul II lbimba română,
premiul I geografie, premiul I istorie, premiul I 
biologie;
Nicolae Uşvat, cls. a VII-a – premiul III matematică,
premiul I geografie, premiul II istorie, premiul II biologie; 
Raul Toma, cls. a VIII-a – premiul III lb.română, pre-
miul II matematică, premiul II geografie, premiul III
istorie, premiul I biologie;
La clasamentul general în cadrul celor 14 şcoli, elevii cu
cele mai bune rezultate sunt: Alexandru Barbu, cls. a
V-a – locul I din 43 elevi, Răzvan Aga, cls. a VI-a –
locul III din 45 elevi, Ramona Sturza, cls. a VI-a – locul
VI din 45 elevi, Dan Colţan, cls. a VII-a – locul VI din
36 elevi.
Cadrele didactice care i-au pregătit pe aceşti elevi sunt:
prof. Violeta Liseţchi – limba română, prof. Ioan Oprea
– matematică, prof. Liviu Rămneanţu – istorie, geogra-
fie, prof. Octavian Gruiţa – geografie, prof. Florica
Ilcău – biologie, prof. Melentina Costa – chimie, fizică.
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda a
fost reprezentată de 12 elevi  de la clasele V-VIII, care
au obţinut 52 de premii.
S-au remarcat:
Alexandru Pup, cls. a V-a – premiul III limba română,
premiul II matematică, premiul I geografie, premiul I
istorie, premiul II biologie;
Iulia Ostace, cls. a V-a – premiul I limba română, pre-
miul III matematică, premiul I geografie, premiul II isto-
rie, premiul II biologie;
Alexandra Guduleasa, cls. a V-a – premiul I limba 
română, premiul I matematică, premiul II geografie, pre-
miul I istorie;
Antonia Pup, cls. a VI-a – premiul I limba română, pre-
miul I matematică, premiul I geografie, premiul I istorie;
premiul II fizică, premiul III biologie;
Cristiana Pepu, cls. a VI-a – premiul II matematică, pre-
miul I geografie, premiul I istorie, premiul I biologie;
Raluca Creţ, cls. a VI-a – premiul III matematică, pre-
miul II geografie, premiul II istorie;
Lavinia Diniş, cls. a VII-a – premiul II limba română,
premiul I matematică, premiul I geografie, premiul I
istorie, premiul I chimie, premiul I fizică, premiul III
biologie;

Andreea Băltăreţu, cls. a VII-a – premiul I matematică,
premiul I geografie, premiul I istorie, premiul III chimie,
premiul I biologie;
Tiana Bulfă, cls. a VII-a – premiul II matematică, pre-
miul I geografie, premiul I istorie;
Diana Bucu, cls. a VIII-a – premiul III limba română,
premiul I matematică, premiul II geografie, premiul I
istorie, premiul I biologie; 
Robert Corcheş, cls. a VIII-a – premiul I matematică,
premiul II istorie;
Bogdan Oneţiu, cls. a VIII-a – premiul I matematică,
premiul I istorie; premiul I geografie. 

În clasamentul general, în cadrul celor 14 şcoli, elevii cu
cele mai bune rezultate sunt:
Alexandru Pup, cls. a V-a – locul III  din 43 elevi, Iulia
Ostace cls. a V-a – locul IV  din 43 elevi, Alexandra
Guduleasa, cls. a V-a – locul VI din 43 elevi, Antonia
Pup, cls. a VI-a – locul I din 45 elevi, Lavinia Diniş,
cls. a VII-a – locul I din 36 elevi, Andreea Băltăreţu,
cls. a VII-a – locul III din 36 elevi, Diana Bucu, cls. a
VIII-a locul IV din 28 elevi.
Cadrele didactice care i-au pregătit pe aceşti elevi sunt:
prof. Constanţa Onose – limba română, prof. Marieta
Deneş – matematică, prof. Graţiela Nenu – matematică,
prof. Liviu Rămneanţu – geografie, istorie, prof. Me-
lentina Costa – fizică, chimie, prof. Simona Duiuleasa
– fizică, prof. Georgina Ianculescu – biologie. (V.T.)

RReezzuullttaattee eexxcceelleennttee ppeennttrruu eelleevviiii ddiinn GGiirroocc şşii CChhiişşooddaa

Legumele, fructele sau pro-
dusele apicole autohtone
sunt, începând din data de 10
mai, piesele de rezistenţă ale
primei pieţe volante din
Timişoara. 
Produsele care se oferă spre
vânzare provin de la pro-
ducătorii locali, tocmai pen-
tru a încuraja producţia
românească. 
În acest sens, şi producătorii
din Giroc şi Chişoda pot
oferi, spre vânzare, pro-
dusele pe care le cultivă în
propria grădină.
Piaţa Volantă este situată în
zona stadionului „Dan Păl-
tinişanu” din Timişoara şi

este deschisă în fiecare sâm-
bătă, între orele 7 şi 14. Pen-
tru a putea vinde produse,
comercianţii nu trebuie să
achite taxă, singura condiţie
fiind certificatul care atestă
calitatea de producător.
Pentru a satisface cerinţele
unui public mai larg, pe
lângă fructe şi legume, se
vor putea vinde, aici, lactate
şi brânzeturi. 
Proiectul este susţinut de
Primăria Municipiului Timi -
şoara şi de S.C. Pieţe S.A.,
care s-au implicat în asigu-
rarea func ţionării pieţei
volante. 

A. BORBELY

PPiiaaţţăă ddee ddeessffaacceerree ppeennttrruu pprroodduusseellee bbiioo
Poliţiştii locali desfăşoară activităţi de verificare
a modului în care sunt respectate prevederile
Legii nr. 50/91 privind normele legale pe linia
disciplinei în construcţii, existând sesizări cu
privire la aceste aspect, dar şi la modul în care
firmele abilitate să asigure servicii pe domeniul
public (intervenţii, branşamente, lucrări în
carosabil etc) respectă legea (delimi tarea am-
plasamentelor, respectarea termenelor de exe-
cuţie şi predare, aducerea la stadiul iniţial a
carosabilului şi a amprizei acestuia).
Ne confruntăm cu numeroase încălcări ale dis-
poziţiilor legale pe linie de mediu, în ceea ce
priveşte abandonarea ori depozitarea pe dome-
niul public a deşeurilor provenite ca urmare a lu-
crărilor de construcţii, fapt pentru care vom avea
în atenţie aceste aspect. Vom aplica cu precădere
prevederile OUG nr. 195/2002, la regimul 

circulaţiei pe drumurile publice, deoarece în
zona de acţiune a indicatoarelor de „Oprire in-
terzisă” situate în preajma instituţiei Primăriei
Giroc nu este respectată semnificaţia acestora,
iar pe lângă amenda contravenţională vom sta-
bili şi puncte de penalizare în conformitate cu
legea. Pe linia activităţii comerciale, am con-
statat că unele unităţi economice (îndeosebi cele
care au terase sezoniere) nu posedă  acorduri de
funcţionare, ceea ce determină încetarea activ-
ităţii acestora şi punerea lor în legalitate.
În perioada următoare vom avea în atenţie şi
parcurile din zona de competenţă, în ceea ce
priveşte respectarea programului de închidere a
acestora, a ordinii şi liniştii publice, a integrităţii
materialelor şi a dotărilor existente puse la dis-
poziţia cetăţenilor.

Şeful Serviciului Poliţiei Locale Giroc, 
Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc vă informează
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Daria-Ioana Florea
6 ani, Giroc

Ştefania-Maria Florea
2 ani, Giroc

Ianis Cadia
3 ani, Giroc

Ania Urugiuc
7 luni, Giroc

Dacă, în martie 2014, girocenii Alexandra Paraschiv
şi Paul Paraschiv, ambii fiind elevi în clasa a V-a la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, deveneau
campionii judeţului Timiş, clasele I-VIII, individual,
la şah, atât la fete, cât şi la băieţi, iată că supremaţia
şahului şcolar girocean este demonstrată şi la Cam-
pionatul Naţional Şcolar pe Echipe, faza judeţeană,
competiţie desfăşurată sâmbătă, 10 mai, la Complexul
Turistic „Trio” din Giroc, care, prin bunăvoinţa doam-
nei Ofelia Marincu, ne-a oferit cu generozitate 
găzduirea.
Aşadar, într-o ambianţă deosebită, potrivită pentru o
mare competiţie, 68 de elevi din judeţul Timiş s-au în-
trecut pentru a obţine calificarea echipei lor de şah la
faza naţională.
Din cele 14 echipe, Girocul a adus 4, în ideea de a
oferi şi elevilor care „vin din urmă” ocazia de a se
afirma şi a câştiga experienţă. Au mai fost prezente
echipe din Timişoara, Sânnicolau Mare, Şag, Parţa,
Sânandrei şi Beregsău Mare.
Văzând startul furtunos al echipelor din Sânandrei
(unde elevii se pregătesc de câţiva ani sub „umbrela”
CSS nr. 1 din Timişoara, prin antrenorul emerit Cor-
nel Paşcalău), precum şi al Liceului Pedagogic din Ti-
mişoara (unde erau aliniaţi elevi care de mai mulţi ani
frecventează antrenamentele Clubului de Şah Media-
tor, care are sala în zona Consiliului Judeţean Timiş),
cu meciuri câştigate în mod repetat la scoruri de 4-0 şi
3-1, mi-am făcut griji, pentru moment, în ce priveşte
dificultatea înfrângerii acestora de către Giroc 1,
prima formaţie a Liceului Teoretic „David Voniga”.
Dar, după fazele de triere, a venit finala, în care au
evoluat echipele menţionate, plus Parţa, iar girocenii
au mai marcat, sec, de două ori, cu 4-0, în faţa formaţiilor

din Sânandrei şi Timişoara. Singura sincopă a fost me-
ciul cu Parţa (unde se aflau elevi pregătiţi, până în de-
cembrie 2013, de subsemnatul – elevi preluaţi acum
de maestra internaţională Angela Dragomirescu). 
Denis Alboni (campionul Chişodei) l-a bătut „măr” pe
simpaticul Alex Ungureanu, pe care-l consideram
„vârful de atac” al Parţei. Ca şi Alboni, micul Alex
Ungureanu a învins deja antrenori şi maeştri în par-

tide oficiale (Alex a împlinit 11 ani în februarie). 
Robert Perţe şi Alexandra Paraschiv, pe mesele 3 şi 4,
au încheiat seria perfectă de victorii din finala judeţu-
lui, aducând scorul la 3-0 pentru Giroc. Este momen-
tul în care Paul Paraschiv, campionul girocean (şi
judeţean) care are la activ un palmares impresionant
(de exemplu, în 2013 Paul a câştigat la Eforie Nord
acelaşi open internaţional pe care în anul precedent –
2012 – îl câştigase David Gavrilescu, fost vicecam-
pion mondial la şcolari şi vicecampion european la ju-
niori), având deja avantaj o figură, se relaxează,
greşeşte şi pierde o partidă tehnic câştigată la 

ambiţiosul Claudiu Ungureanu (cu 2 ani mai mare).
Parţa a devenit, pentru a doua oară consecutiv, vice-
campioană judeţeană la echipe. De fapt, Alex Ungu-
reanu, de la Parţa, este, de asemenea, vicecampion
judeţean la băieţi, clasele I-VIII (el fiind abia în clasa
a IV-a!), iar Claudiu Ungureanu este nr. 4 judeţean pe
2014 la Olimpiada Şcolară, la clasele I-VIII, şi cam-
pion al categoriei B14 în sistem FIDE, ediţia 2014, pe
judeţul Timiş.
Aşadar, Liceul Teoretic „David Voniga” din Comuna
Giroc şi-a adjudecat, pentru anul 2014, atât titlurile
judeţene la individual, fete şi băieţi, cât şi la echipe
şcolare (clasele I-VIII)! Echipa giroceană a câştigat
în 2014 la faza judeţeană 6 meciuri cu scorul de 4-0 şi
un meci cu scorul de 3-1.
Faza naţională a C.N. de Şah pe Echipe Şcolare se va
juca la Olăneşti, în perioada 13-15 iunie 2014, fiind
organizată de către A.C.S. Elisabeta Polihroniade, în
colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Federaţia 
Română de Şah.
Din echipele de boboci ale Girocului, s-au remarcat
Dorin Dumitrache, Andrei Mînzat, Ştefan Juravle, 
Gabriel Dumitrache, Andrei Popescu, Nicolas Buteică.
Performanţele şahiste ale Girocului sunt rezultatul
programului de alfabetizare şahistă promovat şi susţi-
nut de către domnul primar Iosif-Ionel Toma şi de
Consiliul Local Giroc.
Faza judeţeană pe echipe a fost organizată de către In-
spectoratul Judeţean Timiş, în colaborare cu Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc, prin director prof.
Marieta Deneş şi prof. Boris Babici, precum şi de 
Clubul de Şah Giroc, prin instructor Camelia Moldo-
van şi subsemnatul.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞŞaahh –– ccoommuunnaa GGiirroocc,, ccaammppiiooaannaa TTiimmiişşuulluuii şşii ppee eecchhiippee!!

Al doilea act al derby-ului din Liga a IV-a între
cele două echipe din comuna noastră, CS 
Chişoda şi Unirea Giroc, s-a disputat la Chişoda.
Dacă în turul campionatului, chişozenii se 
impuneau pe stadionul „Unirea”, cu scorul de 
4-2, de data aceasta a fost rândul girocenilor să
câştige.
Partida de la Chişoda şi-a desemnat învingătoa-
rea în repriza secundă. Oaspeţii de la Unirea au
deschis scorul în minutul 55, prin Moricz, şi şi-
au majorat avantajul cu cinci minute de final.
Cel care a adus victoria pentru Unirea a fost
Sere. Gazdele au ripostat, însă prea târziu pen-
tru ca soarta meciului să mai poată fi schimbată.
CS Chişoda a marcat golul de onoare prin Ilcău,
în minutul 90.
Astfel, putem spune, după două jocuri între cele
două echipe din comuna noastră, că sperăm ca
acest derby să se repete şi în sezonul viitor. Pen-
tru aceasta, Unirea are nevoie să evite locurile
retrogradabile, care duc în Campionatul Jude-
ţean. Victoria de la Chişoda, însă, nu o ajută

foarte mult, în condiţiile în care CFR Timişoara,
echipa aflată pe primul loc neretrogradabil, are
şapte puncte avans, cu trei etape înainte de fina-
lul campionatului.

Chişoda este lipsită de griji pe acest final de
sezon, în care a reuşit, după 31 de etape, să acu-
muleze 38 de puncte. 

A. BORBELY

UUnniirreeaa ssee iimmppuunnee,, llaa CChhiişşooddaa,, îînn ddeerrbbyy--uull ccoommuunneeii GGiirroocc!!


