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Deschiderea anului şcolar 2014-2015

La şapte decenii de la luptele din luna septembrie a
anului 1944, desfăşurate în Giroc şi Chişoda, Primăria
şi Consiliul Local Giroc au dezvelit, în locul unde au
fost ucişi 18 soldaţi eroi, un monument ridicat în me-
moria celor care s-au jertfit pentru apărarea Timişoa-
rei şi a localităţilor care alcătuiesc astăzi comuna
noastră.

„Au trăit puţin, să-i facem nemuritori”

La eveniment au participat autorităţile locale, în frunte cu
primarul şi viceprimarul comunei, dr. Iosif-Ionel Toma, res-
pectiv ing. Ilie Gâlcă, consilieri locali, elevi de la Liceul
Teoretic „DavidVoniga”, garda de onoare, fanfara, numeroşi
localnici, dar şi un invitat special: Ion Dumitru, fiul unuia
dintre eroii din septembrie 1944. Preotul paroh Marius-
Iulian Şonea a oficiat un serviciu religios pentru veşnica
odihnă şi pomenire a eroilor. După dezvelirea monumentu-
lui, la baza acestuia au fost depuse coroane de flori din par-
tea celor prezenţi şi au fost rostite discursuri.
Primarul comunei Giroc a spus: „Nu este un moment de
bucurie. Este o comemorare a ceea ce s-a întâmplat, în acest
loc, cu 70 de ani în urmă. La 70 de ani de la tragicul eveni-
ment amputut să facem acestmonument. Este trist că aceşti
eroi au murit împuşcaţi din spate, mişeleşte. Războiul nu a
adus niciodată câştigători, a adus doar victime. Aici avem
18 candele în amintirea lor. Mai vedeţi 18 brazi, un simbol
al eternităţii, plantaţi aproximativ în locul în care aceştia au
fost ucişi, cu câte un glonţ tras în ceafă. Este o faptă care nu
a respectat regulile războiului. Nu trebuie să uităm, ci să
venim şi să aprindem câte o lumânare aici. Ei aumurit pen-
tru ca noi să fim astăzi liberi, iar acum noi trebuie să le adu-
cem recunoştinţa noastră. Propun ca, în fiecare an, să ne
întâlnim şi să facem această comemorare din două motive:
ca să nu îi uităm, dar şi pentru că ei au trăit puţin din viaţa
aceasta frumoasă primită de la Dumnezeu. Au lăsat familii
acasă şi pentru aceste lucruri nu avem voie să uităm. Facem
acest legământ în faţa acelora care, aici, şi-au dat ultima
suflare.Au trăit puţin, să îi facem nemuritori. Este o onoare
că aceşti soldaţi şi apărători ai patriei străbune au luptat pe
meleagurile noastre”.
Profesorul IonMurariu a rememorat acelemomente din în-
sângeratul septembrie 1944, trăite pe viu, chiar dacă la o vârstă

fragedă: „Mă pot considera un protejat al sorţii pentru că as-
tăzi, după 70 de ani, pot să aduc la cunoştinţă celor care nu
ştiu cele petrecute în toamna acelui an de război. În vara lui
1944, mă pregăteam să intru în clasa întâi, dar nu am mai
apucat, pentru că norii războiului s-au abătut asupra acestor
locuri. În toamnă, războiul a luat o altă turnură. Oamenii
simţeau că frontul se apropie şi s-au refugiat din Giroc fie-
care pe unde credea că emai în siguranţă. În dimineaţa zilei
de 17 septembrie, împreună cu unchiul mamei şi cu mama,
am ieşit tiptil din sat cu gândul să ajungem la Bucovăţ unde
aveam omătuşă. Dar, nu am apucat să ieşim bine şi în urma
noastră au pornit împuşcăturile. Fugeam şi am reuşit să tre-

cem dincolo de rambleul căii ferate. Apoi, prin porumbişte
şi pe drumuri lăturalnice, cu avioane pe deasupra noastră,
după câtva timp, am ajuns la Moşniţa Veche.Acolo, un cu-
noscut de-al lui uica Pătru,moş Ilie, nu ne-amai lăsat să ple-
căm spre Bucovăţ, pentru că ostilităţile începuseră. Ne-am
adăpostit în casa sa, iar de pe fereastră vedeam încleştarea de
forţe pe acel drum prăfuit. După câteva ore, se cam linişti-
seră lucrurile şi atunci am venit cu nişte căruţe ale unor re-
fugiaţi care, la fel ca şi noi, se întorceau spre casă.Am ieşit
din Moşniţa, am trecut de Urseni, ne-am îndreptat spre
Giroc, în timp ce avioanele treceau pe deasupra noastră, iar

noi fugeam cât puteam de repede. Când am ajuns în sat, la
primul colţ am văzut că ardea o jireadă de grâu şi o batoză
lângă ea, căreia nemţii i-au dat foc, ca să înfricoşeze locui-
torii. Am mai făcut câţiva metri până în locul în care ne
aflăm acum şi amdat cu ochii de primul soldat, pe care l-am
văzut căzut la pământ. Puţinmai încolo erau alţi doi, iar din-
colo, pe drum, erau înşiraţi alţi câţiva.Am intrat cu frică înăuntru
şi am aflat ce s-a mai întâmplat între timp aici, de la vecinul
şi învăţătorul nostru, Ioan Seiman, care a văzut cum au fost
executaţi aceşti eroi. Vă îndemn la neuitare, pentru că noi
trebuie să transmitem generaţiilor viitoare faptele care s-au
petrecut aici”.
Ion Dumitru, fiul eroului cu acelaşi nume, care şi-a găsit
odihna de veci în cimitirul din Giroc, povesteşte: „După ce
i-au prins, pentru că tata ştia puţin nemţeşte, patru soldaţi
germani l-au luat cu ei şi s-au dus într-o margine de sat, să
le ia demâncare.Au ajuns la a doua casă de lângă cimitir, la
o femeie, care l-a cunoscut. Au intrat în curte, au dat bună
seara, iar femeia aceea l-a întrebat: «Măi, Ioane, ce-i cu
tine?». «Sunt prizonier la oamenii aştia şi te rog să le dai de
mâncare», a răspuns tata. Femeia le-a tăiat la nemţi şi i-a
tăiat şi lui o felie de pâine cu slănină, pe care i le-a băgat în
buzunar. Cu acea felie de pâine în buzunar l-au găsit aici,
mort. Chiar povestea, acum zece ani când am fost la cimi-
tir, un profesor, că a văzut unmilitarmort şi care avea o felie
de pâine în buzunar. Acela a fost tatăl meu. Tot tata a cerut
la femeia aceea să îi dea nişte apă să bea. Ea a avut vaca
mulsă şi a venit cu o cană cu lapte să îi dea, dar nemţii nu
l-au lăsat să bea.Atunci, femeia i-a pus la gură borcanul cu
lapte şi el l-a băut. Când a plecat de acolo a rugat-o să îi
spună unchiului meu că e luat prizonier. Că el, unchiul, de
Ziua Crucii, la ora 12, a fost la biserică, unde era cântăreţ în
strană. La biserică a venit un ofiţer, care era cu trupele des-
făşurate aici în Giroc şi în Chişoda, iar unchiul meu l-a in-
vitat la masă. Ofiţerul a zis că nu poate să vină, dar că îl
trimite pe tata, pe Dumitru. Au venit mai mulţi soldaţi, au
mâncat, iar unul dintre ostaşi, care avea binoclu, s-a ridicat
pe jireada de paie, s-a uitat, apoi a venit şi a zis că trebuie să
plece, că s-a slăbit frontul la Şag.Au plecat la ora două, iar
la ora patru i-au prins”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Întreaga poveste a acelor zile din luna septembrie

a anului 1944, în pagina 6
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„Bunul cel mai de preţ al comunităţii
noastre îl reprezintă copiii noştri, 
pentru că ei sunt viitorul nostru şi duc
mai departe tot ceea ce am realizat noi. 
Ei sunt o ştafetă a noastră spre viitor şi
giranţii că tot ceea ce am înfăptuit se va
transmite urmaşilor”.

Dr. Iosif-Ionel TOMA, 
primarul comunei Giroc

Detalii despre festivităţile de deschidere
a noului an şcolar, în paginile 4-5

Giroc Chişoda
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Zile de post şi posturi
Miercuri şi vineri 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 (3 martie - 19
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(16 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 
(26 martie şi 28 februarie)
Luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (3 martie şi 4
martie)
Vineri, în săptămâna Patimilor 
(18 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 
(23 februarie - 1 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (2 martie - 
20 aprilie)
În Săptămâna Luminată (21 aprilie -
27 aprilie)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel (16 iunie - 28 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august - 14 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 
(29 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat -
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
21 aprilie şi 22 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti
15 august, Adormirea Maicii Domnului
1 decembrie, Ziua Naţională a
României
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică, 17 mai, Ziua Naţională a
Familiei
Duminică, 7 iunie, Ziua mamei şi
copilului
1 septembrie - Ziua rugăciunii pentru
mediu
13 noiembrie - Ziua Bibliei

Mi-ar fi mai bine să trăiesc cu fiarele, decât cu oamenii ne-
credincioşi. (Cuviosul Azarie)

Lucrurile mai presus de fire pot fi înţelese prin credinţă.
(Sfântul Ioan Damaschin)

Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine
nu vrea să creadă, n-am nici unul. (Fericitul Augustin)

Credinţa este pentru suflet ceea ce este ochiul pentru trup.
(Teodoret al Cirului)

Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereşte; cel ce se
smereşte, se îmblânzeşte; cel blând păzeşte poruncile; cel ce
păzeşte poruncile se luminează; cel luminat se împărtăşeşte

de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul)

Credinţa face ceea ce omul şi legea nu pot face. (Sfântul
Ioan Gură de Aur)

Un lucru mic este un lucru mic. Dar, credinţa din lucrurile
mici este un lucru mare. (Sfântul Grigorie de Nazianz)

Credinţa este libera consimţire a sufletului. (Sfântul Antonie
cel Mare)

Credinţa întăreşte ceea ce raţiunea clatină. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001144

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă

Acest ierarh sfânt şi purtător de Dumnezeu,
Iosif cel Nou de la Partoş, s-a născut în
jurul anului 1568, în oraşul Raguza, Dal-
maţia, dintr-o familie de creştini valahi.
Numit Iacob, prin taina Sfântului Botez, şi
rămânând orfan de mic, mama sa i-a dat o
creştere aleasă, iar la vârsta de 12 ani a fost
trimis la Ohrid, să înveţe carte. Când avea
15 ani, tânărul Iacob este chemat de Hristos
la Sfânta Nevoinţă Călugărească, în Mănă-
stirea Maicii Domnului din localitate. După
cinci ani se duce la Muntele Athos şi intră
în obştea Mănăstirii Pantocrator. Aici, după
aspre osteneli duhovniceşti, îmbracă
schima marelui şi îngerescului chip, sub
numele de Iosif. Pentru sfinţenia vieţii sale
avea încă şi darul facerii de minuni, vin-
decând multe boli, îndeosebi pe cei ologi. De aceea, era
chemat în multe mănăstiri şi vindeca călugării de grele sufer-
inţe trupeşti. Văzându-l umbrit de harul Duhului Sfânt, l-au
chemat în obşte pe Cuviosul Iosif Valahul şi, făcându-l preot,
l-au pus duhovnic al călugărilor din Muntele Athos. Şi era
atât de iscusit povăţuitor de suflete, încât ajunsese vestit până
la patriarhul de la Constantinopol. Pentru aceasta a fost numit
egumen la Mănăstirea Sfântul Ştefan din Adrianopol, pe care
o conduce cu multă înţelepciune şase ani. Apoi, este numit
egumen în Mănăstirea Cutlumus din Athos, renumită ctitorie
a domnilor Ţării Româneşti, unde se nevoiau mulţi călugări
români şi macedoneni.

După ce a format numeroşi fii du hov niceşti,
s-a retras în preajma Mănăstirii Vatoped.
Dar, răposând mitropolitul Timişoarei,
românii din Banat, călăuziţi de Duhul
Sfânt, au ales păstor, în locul lui, pe Cuvio-
sul Iosif Valahul, deşi avea 80 de ani, fiind
vestit în toate ţările balcanice şi cinstit ca
sfânt. În anul 1650, este hirotonit arhiereu
şi aşezat în scaunul de mitropolit al Timi -
şoarei. Aici, bunul păstor s-a dovedit mare
apărător al Ortodoxiei, mângâind şi
povăţuind către Hristos, timp de trei ani,
Biserica Banatului. Căci era tare în cre dinţă,
înţelept la cuvânt, blând la inimă şi neador-
mit în rugăciune. A făcut şi unele minuni
spre lauda Lui Dumnezeu şi alinarea sufe rinţelor
unor credincioşi, punând mâinile pe capul

lor şi rugându-se pentru ei. De asemenea, a stins cu rugăciu -
nea sa focul ce cuprinsese partea de apus a Timişoarei. Căci,
ieşind din bise  rică cu Sfintele Taine, în mâinile sale, şi
rugându-se cu lacrimi, îndată a trimis Dumnezeu o ploaie 
puternică, iar focul s-a stins. În anul 1653, Sfântul Ierarh Iosif
cel Nou se retrage la Mănăs tirea Partoş. Aici, mai trăind încă
trei ani, în toamna anului 1656, îşi dă sufletul în mâinile
Marelui Arhiereu lisus Hristos, fiind în vârstă de peste 85 de
ani. Bise rica Ortodoxă Română l-a canonizat la la data de 7
octombrie 1956 şi se face pomenirea lui pe 15 septembrie.

M. STURZA

SSffâânnttuull IIeerraarrhh IIoossiiff cceell NNoouu
ddee llaa PPaarrttooşş,, MMiittrrooppoolliittuull TTiimmiişşooaarreeii

Spre deosebire de alte sărbători, Înălţarea Sfintei Cruci se cinsteşte
cu post, pentru că aduce aminte de patimile şi moartea Mântui -
torului pe Golgota. Astfel, Crucea a devenit un simbol al victoriei
asupra morţii şi păcatului.
Sărbătoarea marchează şi două evenimente solemne: aflarea Crucii
şi înălţarea ei, în faţa poporului de către episcopul Macarie al
Ierusalimului, în data de 14 septembrie 335,
şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi, în anul
629, din vremea împăratului bizantin Hera-
clius, care a aşezat-o în Biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim.
Aceeaşi sărbătoare aminteşte de un moment
semnificativ din viaţa Sfinţilor Împăraţi 
Cons tantin şi Elena: în ajunul luptei cu Maxenţiu,
un duşman al creştinilor (307-312), împăratul
Constantin a avut o viziune: în plină zi, pe cer
a apărut o cruce formată din stele, cu in-
scripţia „Prin acest semn vei învinge”. Îm-
păratul a învins, iar mama lui, după izbândă,
a poruncit să fie găsită Sfânta Cruce, la
Ierusalim, aproape de Golgota. Acolo au fost
găsite trei cruci identice, cea pe care a fost
răstignit Iisus şi două ale tâlharilor ucişi odată
cu El. Pentru a afla care este crucea pe care a
fost răstingnit Iisus, patriarhul Ierusa li mului
a apropiat fiecare cruce de o fată care tocmai
murise. Când Macarie a aşezat Sfânta Cruce lângă ea, se spune că
tânăra a înviat. Vestea s-a răspândit ca fulgerul, iar bise rica a devenit
neîncăpătoare pentru credincioşii care soseau să vadă Sfânta Cruce.

În anul 335 după Hristos, Patriarhul a înălţat-o să fie văzută de tot
poporul şi, de atunci, în fiecare an, la 14 septembrie, se sărbătoreşte
acest eveniment.
Ziua Crucii este considerată data ce vesteşte sfârşitul verii şi în-
ceputul toamnei. Calendarul popular consemnează această zi şi
sub alte denumiri, cum ar fi Cârstovul Viilor şi Ziua Şarpelui. Sub

prima denumire, ziua este cunoscută mai ales
în zonele deluroase şi sudice, în zonele viti-
cole, marcând începutul culegerii viilor. A
doua denumire este legată de faptul că, din
această zi, se crede că şerpii şi alte reptile
încep să se retragă în ascunzişurile subterane,
hibernând până primăvara. La sate, încă se
mai crede că şerpii, înainte de a se retrage, se
strâng mai mulţi la un loc, se încolăcesc şi pro-
duc o mărgică numită „piatra nestemată”, ce
ar folosi pentru vindecarea tuturor bolilor.
Potrivit altor tradiţii, de Ziua Crucii se strâng
ultimele plante de leac (boz, micşunele, mătră-
guna, năvalnic), care sunt duse, împreună cu
buchet de flori şi busuioc, la biserică, pentru a
fi puse în jurul crucii şi sfinţite. Plantele astfel
sfinţite se păstrează apoi în casă, la icoane sau
în alte locuri ferite, fiind folosite pentru vin-
decarea unor boli.
Busuiocul sfinţit de Ziua Crucii se pune în

vasele de apă ale păsărilor, pentru a le feri de boli, în lăutoarea
fetelor, pentru a nu le cădea parul, şi la streşinile caselor, pentru a
le feri de rele, în special de trăsnete. (M.S.)

ÎÎnnăăllţţaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii
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Având în vedere că a început noul an şcolar, Po-
liţia Locală Giroc va acţiona şi în zona unităţilor
de învăţământ, urmărind aspectele ce ţin de nor-
mele de deplasare ale micilor pietoni, pentru a nu
fi puşi în pericol, atât în imediata apropiere a
acestor unităţi, cât şi pe traseele de deplasare.
Aducem la cunoştinţa elevilor şi părinţilor că este
obligatoriu să se respecte regulile rutiere referi-
toare la traversarea carosabilului doar prin locuri
permise şi marcate sau la colţurile intersecţiilor,
după o prealabilă asigurare stânga-dreapta, şi nu
în fugă. 
Tot în acest sens, dorim să avertizăm, din nou,
participanţii la trafic, conducătorii auto, care aduc
sau preiau elevii la şi de la unităţile de în-
vătământ, să respecte disciplina rutieră şi normele
ce guvernează acest sector, prin oprirea ori
staţionarea doar în locurile şi zonele premise, pen-
tru a evita crearea de ambuteiaje rutiere, care, la
rândul lor, dau senzaţia de discomfort, punând în
cele din urmă în pericol siguranţa şi integritatea
corporală a pietonilor participanţi la trafic.
Poliţia locală va interveni ori de câte ori este so-
licitată şi în cadrul unităţilor de învăţământ, atunci
când se constată încălcări ale normelor legale
referitoare la ordinea şi liniştea publică de către
elevi ori alte personae, în scopul bunului mers al
procesului de educaţie şi instruire.
Ne confruntăm, în continuare, cu numeroase
încălcări ale dispoziţiilor legale pe linie de mediu,
respectiv a prevederilor dispoziţiilor OUG nr.
195/2005, în ceea ce priveşte abandonarea ori de-
pozitarea pe domeniul public a deşeurilor prove -
nite ca urmare a lucrărilor de construcţii ori de
altă natură, fapt pentru care vom avea în atenţie

aceste aspecte din  zona de competenţă, reco-
mandând totodată cetăţenilor să ne semnaleze
aceste fapte de fiecare dată când le observă.
Vom aplica cu precădere prevederile OUG nr.
195/2002 – la regimul circulaţiei pe drumurile
publice, poliţia locală fiind abilitată să aplice
amenzi contravenţionale pe această linie, dar şi
acţionând împreună cu poliţia rutieră, în scopul
descurajării participanţilor la trafic ce nu respectă
cele mai elementare reguli de circulaţie.
Având în vedere noua reorganizare şi semnalizare
a traficului rutier pe str. Calea Timişoarei – str.
Trandafirilor – intersecţia dirijată a str. Semenic
cu str. Trandafirilor, crearea de noi benzi de cir-
culaţie, locuri de parcare, o altă presemnalizare a
traficului rutier (str. Naturii cu str. Trandafirilor,
pasaj trecere cale ferată semnalizat cu mijloace
luminoase şi acustice), se impune  acordarea unei
atenţii sporite pentru  respectarea noilor norme de
circulaţie. În acest sens, facem precizarea că, în
conformitate cu noul proiect de semnalizare ru-
tieră, s-a insituit un drum cu sens unic dinspre str.
Gloria (de-a lungul căii ferate) înspre str. Calea
Timişoarei, cu finalitate la pasajul CFR.
Menţionăm că, la deplasarea efectuată dinspre
Timişoara, după ce am traversat pasajul mai sus
menţionat (în imediata vecinătate a acestuia)  nu
mai putem vira la stânga spre resortul DAF, recte
str. Gloria, ci avem obligaţia, stabilită şi prin mar-
caje şi indicatoare rutiere, să circulăm doar pe 
direcţia spre înainte. 

Şef Serviciu Poliţie Locală Giroc,
Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc 
vă informează

În şedinţa din luna august a Consiliului Local al Comunei Giroc,
consilierilor locali le-au fost supuse spre aprobare proiectele de
hotărâre privind:
1. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe şi
funcţiuni complementare” – extravilan Giroc, sat Chişoda CF
410627 Giroc, nr cad.  410627 şi CF 410496 Giroc, nr. cad.
410496, în suprafaţă de 19.974 mp.
2. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe şi
funcţiuni complementare” – extravilan Giroc, sat Chişoda CF
410835 Giroc, nr cad.  410835, în suprafaţă de 19.100 mp.
3. Constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile cu
destinaţia de drum.
4. Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 89 din 30.06.2010 
privind acordarea unei diplome persoanelor cu domiciliul în 
comuna Giroc care au împlinit sau depăşit vârsta de 90 de ani.
5. Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15 din 31.01.2011 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul
comunei Giroc şi abrogarea unor hotărâri ale consiliului local.
6. Aprobarea concesionării directe a terenului înscris în CF
404722 Giroc nr. top 404722, în suprafaţă de 337 mp, către
doamna Savic Petronela Laura, proprietară a construcţiei.
7. Aprobarea concesionării directe a terenului înscris în CF
405439 Giroc nr. top 405439 în suprafaţă de 322 mp.
8. Acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Martin
Gheorghe.
9. Acordarea unui ajutor de urgenţă familiei domnului Bora
Liviu.
10. Acordarea unui ajutor de urgenţă familiei doamnei Bălean-
Firu Doina Elena.
11. Aprobarea înfiinţării serviciului public de ridicare, transport,
depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar,
precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public
şi privat al comunei Giroc, a Regulamentului de ridicare, trans-
port, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregula-
mentar pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
comunei Giroc, a Regulamentului privind activitatea de ridicare
a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat ale comunei Giroc, a studiului de
oportunitate, a Caietului de sarcini şi concesionarea acestui 
serviciu.
12. Alocarea sumei de 5.000 lei în vederea tipăririi volumului
cu materialele prezentate la Ediţia a II-a a Simpozionului inter-
naţional „Istorie şi cultură în Banat”.
Proiectele de la punctele 6 şi 11 au fost respinse.

Vasile TOMOIAGĂ

Din agenda Consiliului
Local al Comunei Giroc

SSCC AAAA GGeenneerraall FFoorrmmaa SSRRLL
OFERTĂ

Curs agent de securitate (250 lei - 3 luni)
Curs igienă (90 lei - o zi)
Curs ospătar-chelner (550 lei - 5 luni)
Curs lucrător în comerţ (300 lei - 3 luni)
Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la nr. de tel 0727-050.940, persoană de
contact Adela Dogaru, sau puteţi accesa site-ul nostru:http://generalforma.wix.com
Cursurile se desfăşoară la Liceul „Henri Coandă” din Timişoara, Strada Coriolan
Brediceanu nr. 37.
La terminarea cursurilor se susţine un examen şi se eliberează o diplomă valabilă
în Comunitatea Europeană.

O acţiune de colectare din campania „Locul deşeurilor nu
e în casă. Trimite-le la plimbare!” are loc în Giroc. Parte-
neri în această acţiune sunt Primăria comunei Giroc şi Aso-
ciaţia RoRec.
Aşadar, sâmbătă, 27 septembrie, între orele 10-16, deşeu-
rile electrice şi electronice se vor colecta la punctele fixe:

str. Semenic – SC Giroceana SRL; str. Trandafirilor – Li-
ceul „David Voniga” din Giroc; Căminul Cultural Chişoda.
Pentru posesorii de echipamente grele sau voluminoase,
serviciul gratuit de colectare de la domiciliu le stă la dis-
poziţie. Numărul de telefon pentru programări este
0751.302.114 sau numărul gratuit 0800.444.800.

La tombola cu premii pentru aparatele electrice predate,
fiecare deponent poate câştiga, prin tragere la sorţi, unul
dintre următoarele premii: două maşini de găurit, două ca-
fetiere, trei mixere şi două aspiratoare. 
Extragerea câştigătorilor va avea loc pe 27 septembrie, ora
16.30, la Căminul Cultural din Giroc, iar înmânarea pre-

miilor se va face începând de luni, 29 sep-
tembrie 2014, la Primăria comunei Giroc.
Lista câştigătorilor va fi publicată pe site-
ul www.rorec.ro, începând cu ziua lu-
crătoare imediat următoare festivităţii de
extragere.
Prin deşeu de echipament electric sau 
electronic (DEEE) se înţelege un deşeu al
unui echipament ce este/a fost conectat la
curent electric sau câmp electromagnetic,
pentru a funcţiona corespunzător în mod
independent.
Campania „Locul deşeurilor nu e în casă.
Trimite-le la plimbare!” e un program de -
di cat activării populaţiei şi informării
asupra necesităţii de a colecta deşeurile
electrice. 

Pentru mai multe detalii, se pot contacta: Adrian Manu,
reprezentant local RoRec; email: adrian.manu@rorec.org;
mobil: 0751.302.114
Primăria comunei Giroc: Insp. Petronela Florea tel.
075.3149.426; Ing. Adelina Sîrbu, tel. 0753.105.249

V. TOMOIAGĂ

AAssoocciiaaţţiiaa RRooRReecc vvăă iinnvviittăă llaa ccoolleeccttaarree
Cetăţenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să
se înscrie pentru „marea curăţenie”, în
cadrul unei noi ediţii Let’s Do It, Româ-
nia!, din data de 27 septembrie 2014. Par-
ticipanţii la acţiune se vor întâlni la ora
8.30, în parcarea Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc şi în faţa Şcolii Gim-
naziale „Iosif Ciorogariu” din Chişoda,
unde se vor realiza înscrierile, pentru ca,
la ora 9, toţi voluntarii să ajungă pe teren
şi să înceapă marea curăţenie.
Zonele alese sunt: drumul de legătură

dintre localitatea Timişoara şi comuna
Giroc; drumul de legătură dintre locali-
tatea Giroc şi localitatea Chişoda; drum
de legătură între localitatea Chişoda şi
Calea Şagului; drumul către Poligonul
Chişoda. 
La fel ca în anii precedenţi, organizatorii
vor pune la dispoziţia voluntarilor mi-
jloace de transport pentru a se putea de-
plasa direct la locaţii, saci şi mănuşi
pentru a colecta deşeurile.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la
insp. Petronela Florea (tel. 0753-149.426)
şi ing. Adelina Sîrbu (tel. 0753-105.249). 

A. BORBELY

LLeett’’ss DDoo IItt,,
GGiirroocc!!
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„Am spus întotdeauna că bunul cel mai de preţ al 
comunităţii noastre îl reprezintă copiii noştri, pentru
că ei sunt viitorul nostru şi duc mai departe tot ceea ce
am realizat noi. Ei sunt ştafeta noastră spre viitor şi
garanţii că, tot ceea ce am înfăptuit, se va transmite
urmaşilor. În acest sens, am îndreptat toate eforturile
noastre, ca administraţie locală, pentru a aduce tot
ceea ce este necesar procesului educativ, astfel încât
copiii noştri să beneficieze de cele mai bune condiţii.
Fără să exagerez, pot spune că în şcolile noastre există
condiţii de învăţătură mai bune decât în multe şcoli
din oraşe sau municipii. De anul trecut, şcoala de la
Giroc a devenit liceu, iar numărul claselor a crescut.
În acest an se lucrează la extinderea grădiniţei şi la 
finalizarea unei creşe la Giroc. Sperăm ca, până la
sfârşitul anului, acestea să fie date în folosinţă. 
Împreună, elevi, profesori, părinţi şi autorităţi locale
trebuie să ne unim eforturile pentru ca şcolile din
Giroc să rămână un motiv de fală şi nu doar pe plan
local, ci chiar la nivel naţional”.

Dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc 
Prima zi de şcoală a anului şcolar 2014-2015 a fost una
emoţionantă. Elevii Liceului Teoretic „David Voniga”
s-au reîntâlnit, după vacanţa de vară, cu dascălii lor, în
cadrul unei festivităţi specifice acestei zile. Cei mai
emoţionaţi au fost, nici nu se putea altfel, „bobocii”
din clasele pregătitoare şi clasele I, care au păşit într-o
nouă etapă a vieţii lor, cea de şcolar.
Dascălii, elevii, părinţii, rudele şi bunicii copiilor au
fost întâmpinaţi de reprezentanţii autorităţilor locale,
în frunte cu domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, dom-
nul viceprimar ing. Ilie Gâlcă, doamna directoare a 
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, doamna
prof. Marieta Deneş, doamna director-adjunct Mioara
Lal-Leli. Alături de ei au fost prezenţi preotul paroh al
Bisericii Ortodoxe Române din Giroc, Marius Iulian
Şonea, consilierii locali doamnele Nicoleta Şipoş şi
Lenuţa Terteci, domnul Gheorghe
Golban, precum şi foştii directori
ai şcolii, domnii Octavian Gruiţă şi
Silvestru Ştevin şi domnul profe-
sor Ion Murariu.
Festivitatea a început cu intonarea
imnului naţional al României, 
urmată de păstrarea unui moment
de reculegere în memoria copiilor
Mara şi Alexandru Bora, din
grupa mare, respectiv clasa pregă-
titoare, care şi-au pierdut viaţa,
împreună cu părinţii lor, într-un
tragic accident de circulaţie petre-
cut în Spania. 
Părintele paroh Marius-Iulian
Şonea a oficiat, cu prilejul înce-
putului de an şcolar, un Te Deum.
Directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, 
doamna prof. Marieta Deneş, s-a
adresat celor prezenţi: „Ziua de 15
septembrie 2014, prima zi de
şcoală a noului an şcolar 2014-
2015, este un prilej de bucurie
pentru noi toţi, cu emoţiile fireşti ale elevilor, cadrelor
didactice şi părinţilor. Această zi repre zintă pentru noi
toţi, elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate locală,
o zi aşteptată, una încărcată cu multă emoţie, ziua de
debut a unui nou an şcolar, prilej de reîntâlnire, cu
bucurie şi speranţă.
Ca în fiecare an, în ziua de 15 septembrie, fie că sun-
tem profesori, părinţi, elevi sau membri ai comunităţii
locale, ne îndreptăm paşii cu emoţie şi nostalgie către
şcoală, locul în care cei mai mari am învăţat şi ne-am
format, unde şi voi, dragi elevi, trebuie să învăţaţi şi să
vă formaţi într-un spaţiu şcolar prietenos, adecvat
nevoilor voastre de dezvoltare permanentă a persona -
lităţii şi a performanţelor profesionale.
Pentru elevii clasei pregătitoare, emoţiile sunt cele mai
mari; ei părăsesc grădiniţa şi păşesc sfioşi, emoţionaţi,
în sala de clasă, unde nu-i mai aşteaptă jucăriile, ci 

manualele şcolare, planşele sau cărţile bibliotecii. Să-i
întâmpinăm pe cei mai mici elevi ai acestei şcoli cu
aplauzele noastre şi să le urăm un călduros «Bun
venit» în şcoala noastră, să fie cuminţi, sănătoşi şi,
desigur, harnici la învăţătură.
Ceilalţi elevi abia aşteaptă să se întâlnească după o va-
canţă binemeritată, dar care a trecut destul de repede”.
În acest an şcolar, la Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc, clasa pregătitoare A va fi îndrumată de  
doamna înv. Iuditha Monea, iar clasa pregatitoare B
de doamna înv. Lavinia Radulov. 
Clasa I A va fi îndrumată de doamna înv. Bianca 
Cîmpeanu, iar clasa I B de doamna înv. Cristina Biriş. 
Clasa a II-a A va fi condusă de doamna înv. Liliana
Antal, iar clasa a II-a B de doamna înv. Claudia 
Drăgan.

Clasa a III-a A îl va avea ca dascăl pe domnul înv. Sorin 
Ersegean, iar clasa a III-a B pe doamna înv. Daniela 
Simionese. 
Clasa a IV-a va fi îndrumată de doamna înv. Camelia
Preda.
Elevii din clasa a V-a vor avea ca dirigintă pe doamna
prof. Mihaela Crăciun, care le va preda şi limba 
franceză.
Clasa a VI-a va fi condusă de doamna prof. Violeta 
Liseţchi, care le va preda şi limba română.
Clasa a VII-a va fi îndrumată de doamna prof. 
Melentina Costa, care le va preda şi fizică.
Clasa a VIII-a va fi condusă de doamna prof. 
Miloranca Golban, care le va preda şi religia.
Clasa a IX-a, cu un efectiv de 22 de elevi (14 din Giroc
şi Chişoda şi 8 din judeţ) va fi condusă de domnul
prof. Ioan Oprea, care le va preda matematică.

Clasa a X-a, cu un efectiv de 18 elevi, va fi condusă de
domnul prof. Alexandru Koşa, care le va preda limba
engleză.
La bunul mers al activităţii didactice vor mai contribui,
în acest an şcolar, următoarele cadre didactice: doamna
prof. Alina Stănescu – chimie, domnul prof. Nicolae
Petchescu – istorie, doamna prof. Maria Dinu – geo-
grafie, domnul prof. Cristian Miloş – religie, domnul
prof. Daniel Petrescu – cultură civică, doamna prof.
Lavinia Petculescu – limba engleză, doamna prof.
Doinţia Chiroiu – psihologie, domnul prof. 
Aurelian Baciu – limba franceză, doamna prof. 
Damiela Agheorghiesei – limba română, domnul prof.
Cristian Hirjoi – logică, doamna prof. Aura Luda – 
latină, domnul prof. Pavel Drăghici – desen, domnul
prof. Doru Dramnesc – matematică, doamna director-

adjunct Leli Lal – educaţie tehno-
logică, domnul prof. Emanuel
Nicolascu – religie, doamna prof.
Florica Ilcău – biologie, domnul
prof. Boris Babici – educaţie 
fizică, doamna prof. Graţiela Nenu
– TIC; doamna prof. Felicia Rugea
– educaţie antreprenorială. 
În ceea ce-i priveşte pe absolven-
ţii clasei a VIII-a, aceştia au parti-
cipat la Evaluarea Naţională şi, ne
spune doamna directoare, prof.
Marieta Deneş, rezultatele obţi-
nute au fost mai bune decât în anul
şcolar anterior. 
Mulţumiri le-au fost aduse doam-
nei înv. Zorina Ciolac şi domnului
prof. Liviu Râmneanţu, care s-au
pensionat. Doamna directoare le-a
urat să aibă parte de multă sănă-
tate, bucurii şi le-a mulţumit pen-
tru activitatea deosebită 
desfăşurată în şcoala giroceană.
„Urez tuturor elevilor multă sănă-
tate, bucurii şi rezultate cât mai

bune la învăţătură, fiind îndrumaţi de un colectiv de
cadre didactice deosebit, cu mulţi ani de experienţă,
care ştie să îmbine bunătatea şi cele mai alese senti-
mente cu exigenţa. Dragi părinţi, am rugămintea să
păstraţi permanent legătura cu şcoala, să vă implicaţi
într-o manieră tot mai activă şi mai susţi nută în activi -
tatea şcolii, să ne sprijiniţi în toate demersurile noas-
tre pedagogice, să aveţi întotdeauna o atitudine
pozitivă şi constructivă faţă de şcoală, pentru ca efor-
tul nostru conjugat şi continuu să conducă la rezul-
tatele mult dorite de toată lumea.
Stimaţi colegi şi părinţi, doresc să colaborăm în con-
tinuare şi, îndrumaţi de reprezentanţii IŞJ Timiş şi spri-
jiniţi de autorităţile locale, să contribuim la realizarea
unui învăţământ de calitate la Liceul Teoretic «David
Voniga» din Giroc”, a mai spus doamna directoare,
prof. Marieta Deneş.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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„După cum am mai spus şi în alte ocazii, educaţia tinerilor, în general,
şi instruirea elevilor, în special, constituie o prioritate a mea, ca om, de
când mă ştiu, şi ca primar, încă de la primul mandat. Nu am precupeţit
nici un efort pentru ca cele două şcoli, atât cea de la Giroc, cât şi cea de
la Chişoda să devină şcoli moderne, cu corpuri de clădire corespun-
zătoare, cu săli de clasă dotate ultramodern, pentru ca toţi copiii de pe
raza comunei noastre să se poată bucura de cele mai bune condiţii de
învăţătură. Şi nu am făcut, niciodată, vreo diferenţă între cele două
şcoli; întotdeauna am ţinut cont de nevoi şi oportunităţi şi am interve-
nit acolo unde urgenţa era mai mare. Şi dacă la nivelul bazei materiale
stăm cât se poate de bine, din păcate, nu acelaşi lucru se poate spune

despre rezultatele obţinute. Nu este rău şi nu e puţin ceea ce s-a obţinut,
dar am dori, desigur, mai mult. Cu toate că majoritatea elevilor au un
comportament corespunzător şi au reuşit mai departe la şcoli presti-
gioase din oraş, cu toate că au rezultate foarte bune în activităţile spor-
tive şi culturale extraşcolare, mai sunt încă deficienţe pe care noi,
împreună, le putem îndrepta. Şi vorbesc aici, deopotrivă, de elevi, 
părinţi, profesori şi noi, autorităţile locale. Nu întotdeauna conlucra-
rea dintre părinţi şi profesori a funcţionat aşa cum trebuie şi tocmai de
aceea ne-am confruntat cu unele probleme. Pe viitor, nu trebuie să se
mai ivească sincope în activitatea şcolară de la gimnaziul chişozean”.

Dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc
Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, aron-
dată Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, a
îmbrăcat, şi ea, straie de sărbătoare în 15 septembrie.
Deschiderea noului an şcolar a fost una emoţionantă
pentru toţi participanţii – elevi, dascăli, reprezentanţi ai
autorităţilor locale, părinţi şi rude. Ceremonia, ţinută în
Sala de Sport a instituţiei, i-a adunat laolaltă pe cei care
încep un nou an şcolar, unul de muncă asiduă pe tărâmul
educaţiei. La deschiderea noului an şcolar de la Chişoda
au fost prezenţi primarul co-
munei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, viceprima-
rul comunei, domnul ing. Ilie
Gâlcă, consilieri locali, pro-
fesori elevi şi părinţi.
După intonarea imnului de
stat al României, părintele
Dragoş Debucean a oficiat o
slujbă religioasă, pentru ca
elevii şi dascălii să aibă parte
de un an şcolar cu împliniri.
Directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc,
prof. Marieta Deneş, le-a
adresat tuturor cuvântul de
bun venit şi i-a îndemnat pe
cei prezenţi să îi încurajeze pe
şcolarii de la clasa pregăti-
toare şi clasa I, care au făcut
cunoştinţă pentru prima dată
cu noul lor statut – acela de
elevi. 
Domnia sa a prezentat clasele
şi dascălii care fac parte din
structura Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” pentru
anul şcolar 2014-2015.
Astfel, în acest an şcolar, clasa pregătitoare va fi îndru-
mată de doamna înv. Cristina Ursache. 
Clasa I va fi îndrumată de doamna înv. Cristina Lupu
Savin. 
Clasa a II-a va fi condusă de doamna înv. Delia Calancea.
Clasa a III-a va fi coordonată de doamna înv. Georgeta
Barna. 
Clasa a IV-a va fi îndrumată de doamna înv. Delia Ion.
Cei mai mici elevi de gimnaziu, cei din clasa a V-a, vor
fi coordonaţi de doamna prof. Lavinia Petculescu, cu
care vor desfăşura orele de engleză.

Clasa a VI-a va fi condusă de doamna prof. Luminiţa
Ivan, cu care vor desfăşura orele de  limba română.
Clasa a VII-a va fi îndrumată de doamna prof. Georgina
Ianculescu, care le va preda  biologia.
Clasa a VIII-a va fi condusă de domnul prof. Boris 
Babici, cu care vor desfăşura orele de educaţie fizică.
La bunul mers al activităţii didactice la Şcoala Gimna-
zială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda vor mai contribui,
în acest nou an şcolar: domnul prof. Pavel Drăghici –

desen; doamna prof. Melentina Costa – fizică; doamna
prof. Graţiela Nenu – matematică; domnul prof. Ion
Drăgan – matematică, doamna prof. Simona Duiuleasa
– fizică, doamna director-adjunct Leli Lal – educaţie teh-
nologică; doamna prof. Miloranca Golban – religie; 
doamna prof. Mihaela Crăciun – limba franceză; dom-
nul prof. Emanuel Nicolescu – religie; doamna prof.
Alina Stănescu – chimie; domnul prof. Nicolae Petche-
scu – istorie; domnul prof. Daniel Petrescu – cultură 
civică; doamna prof. Maria Dinu – geografie; doamna
prof. Marieta Deneş – matematică.
„Doresc să mulţumesc domnului primar dr. Iosif-Ionel
Toma, domnului viceprimar ing. Ilie Gâlcă, Consiliului

Local Giroc, pentru grija permanentă acordată procesu-
lui de învăţământ din Giroc şi Chişoda. Au fost alocate
fonduri importante pentru premierea elevilor la sfârşitul
anului şcolar şi a celor care au obţinut locurile I, II, III
la concursurile judeţene, naţionale sau internaţionale;
desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi a unor 
excursii; dotarea cu mijloace de învăţământ, cu mobi-
lier; realizarea unor investiţii.
Urmărind roadele muncii voastre, dragi elevi, în această

vară, ca şi în vara trecută,
domnul primar a sponsori-
zat o excursie la Roma
pentru elevii premianţi de
la clasele V-IX de la şco-
lile din Chişoda şi Giroc.
Pentru toate aceste rea-
lizări, primiţi, domnule
primar, mulţumirile noa-
stre: ale corpului didactic,
ale copiilor şi părinţilor”.
De asemenea, doamna 
directoare a mulţumit 
şi membrilor Consiliului
de Administraţie al Şcolii
Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”.
Ziua de 15 septembrie a
fost una emoţionantă şi
pentru patru dintre cadrele
didactice de la Şcoala
Gimnazială „Iosif Cioro-
gariu”. Doamna înv. 
Gabriela Condrea, doamna
prof. Gabriela Vlasie, 

doamna prof. Constanţa Onose şi domnul prof. Liviu
Râmneanţu s-au pensionat, prilej cu care doamna direc-
toare le-a urat multă sănătate, bucurii şi le-a mulţumit
pentru activitatea deosebită desfăşurată în şcoala
chişozeană. „Urez tuturor elevilor multă sănătate, multe
bucurii şi rezultate cât mai bune la învăţătură, mai ales
că sunt îndrumaţi de cadre didactice cu o bogată expe-
rienţă, care îi ajută să îmbine bunătatea cu exigenţa”, a
mai spus doamna directoare, care a adresat un îndemn la
colaborare şi părinţilor elevilor de la Şcoala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Chişoda
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Înaintarea rapidă a germanilor a surprins o parte a re-
fugiaţilor giroceni şi chişozeni pe drumul spre locali-
tăţile amintite. Aici nu au mai putut intra deoarece
germanii le ocupaseră. Refugiaţii au fost întâmpinaţi
cu focuri de mitralieră şi au fost nevoiţi să se întoarcă
acasă. După o noapte petrecută sub cerul liber, refu-
giaţii au început să înainteze spre sat împreună cu co-
loanele de soldaţi români şi sovietici care afluiau spre
Timişoara. Înaintarea s-a realizat cu dificultate, deoa-
rece aviaţia inamică mitralia frecvent convoaiele. Mar-
torii îşi amintesc cum săreau din căruţe pentru a se
adăposti prin semănăturile de pe marginea drumului,
sub copaci sau podeţe1.
Presiunea exercitată de invadatori i-a obligat pe apă-
rătorii Girocului şi ai Chişodei să cedeze teren, pe la
ora 16,30 germanii pătrunzând în aceste localităţi. În
noua situaţie, locotenent-colonelul Ion Enescu şi-a dat
seama că era nevoie de o acţiune îndrăzneaţă, în ve-
derea eliberării celor două comune. Comandantul Re-
gimentului 13 Călăraşi a dat ordinele necesare
eliberării celor două aşezări. Din păcate, un proiectil
inamic îi răneşte grav atât pe locotenent-
colonelul Ion Enescu, cât şi pe adjutantul
său, locotenentul Ovidiu Balea. Cei doi
ofiţeri au fost evacuaţi la spital, unde au
decedat în seara respectivă2.
Comandamentul român a sesizat impor-
tanţa strategică a acestor localităţi, în
seara aceleiaşi zile (17 septembrie) având
loc un contraatac coordonat de maiorul
Cărare Nădejde, noul comandant al Re-
gimentului 13 Călăraşi. Acţiunea a fost
purtată de escadronul 4 din Regimentul
13 Călăraşi dinspre vest şi compania a 3-a
din Regimentul 5 Vânători dinspre est.
Până la asfinţit, Girocul a fost eliberat3.
Chişoda a suportat ocupaţia germană încă
o noapte. În dimineaţa zilei de 18 sep-
tembrie, trupele sovietice au intrat în
această localitate aducându-şi aportul
prin tributul de sânge la eliberarea acestui
colţ de ţară. Din fericire, apărătorii Girocului şi ai Chi-
şodei şi-au îndeplinit misiunea, după ora 14 ale datei
de 18 septembrie semnalându-se mişcări de retragere
ale germanilor pe direcţia Timişoara - Şag 4.
În scurta perioadă de timp cât au ocupat 
Girocul şi Chişoda, trupele germane s-au dedat la acte
de barbarie rar întâlnită. Profitând de faptul că erau
dotaţi cu motociclete BMW Zundapp, germanii au
pornit într-o febrilă căutare a soldaţilor români care se
retrăgeau pe străzile Girocului. Consăteanul Avrămuţ
Petru îşi aminteşte cum un soldat român rănit, fără a
mai avea arma în dotare, încerca să fugă spre oraş abia
trăgându-şi piciorul. A fost ajuns de motociclişti, care
l-au dus la marginea satului, alături de alţi prizonieri.
Germanii au încălcat orice normă de drept internaţio-
nal când au executat 18 prizonieri (17 români şi un so-
vietic) cu câte două focuri trase de la mică distanţă în
ceafă5.
Majoritatea soldaţilor români capturaţi în localitatea
Giroc făcea parte din Detaşamentul de intervenţie 
Dumbrăviţa, care a contribuit şi el la apărarea locali-
tăţii. Aşa se explică faptul că un mare număr din sol-
daţii capturaţi făceau parte din Regimentul 7 Pionieri,
care până în data de 16 septembrie nu a fost angrenat
în apărarea Girocului6.
Prezentăm în continuare numele eroilor identificaţi de
directorul şcolii, Ionescu Barbu: sold. Stanciu Eftimie,
Regimentul 7 Pionieri; serg. Mogoşanu Vintilă, 

Regimentul 7 Pionieri; sold. Motoşan Mihai, Regi-
mentul 7 Pionieri; sold. Zabliuc Ioan, Regimentul 7
Pionieri; serg. Măciucă Grigorem, Regimentul 7 Pio-
nieri; sold. Dăceanu Ioan, Regimentul 7 Pionieri; sold.
Doandă Vichentie, Regimentul 7 Pionieri; sold. Das-
chievici Gheorghe, Regimentul 7 Pionieri; sold. Boată
Ion, Regimentul 7 Pionieri; sold. Dumitru Ion, Regi-
mentul 7 Pionieri; cap. Gegrea Ion, Regimentul 7 Pio-
nieri; cap. Doanţă Aurel, Regimentul 7 Pionieri; sold.
Baicu Grigorie, Regimentul 5 Vânători; sold. Sevestru
Petru, Regimentul 5 Vânători; sold. Cresciuc Petru,
com. Lipscani, jud. Hotin; Dobrici Moise, gardian public
în Timişoara; cap. Ivanovici Ivan, militar rus; Bodinel
Vasile, translator la Universitatea din Odessa7.
Sesizăm printre cei capturaţi şi prezenţa unui militar
rus. El făcea parte dintr-un batalion sovietic care a fost
aşezat în rezerva Regimentului 13 Călăraşi încă din
seara de 16 septembrie. Batalionul sovietic se afla la
intrarea în oraş, dinspre Giroc (în apropiere de Cana-
lul de apă), de unde a intervenit în ajutorul trupelor ro-
mâne. Soldatul rus a fost executat alături de soldaţii

români la intersecţia străzii Mureş cu strada Dunărea.
Printre cei căzuţi sesizăm şi prezenţa lui Bodinel 
Vasile, care era translator la Universitatea din Odessa.
Basarabeanul înlesnea comunicarea dintre trupele
noastre şi cele sovietice. Bodinel Vasile, un soldat
român şi gardianul public Dobrici Moise au fost ucişi
la Halta Semenic. Gardianul a venit în comună pentru
a-şi căuta familia. Într-o primă fază, soldaţii germani
l-au lăsat să caute familia, dar în urma unei discuţii cu
Petru Schanen, aceştia l-au ridicat pe gardian pe mo-
tivul că nu era din localitate şi l-au dus la Halta 
Semenic unde a fost executat8.
Populaţia localităţii, în frunte cu primarul Vichente
Lazăr, a înmormântat eroii pe data de 18 septembrie9.
Aceşti bravi au intrat în panteonul gloriei ostăşeşti,
fiind exemplu pilduitor de sacrificiu colectiv în slujba
patriei şi a localităţii noastre. Deşi mulţi dintre ei sunt
la origini de pe alte meleaguri, prin jertfa lor au în-
mulţit cu încă 18 nume marea coloană a tuturor celor
care au dat sacrificiul suprem pentru ca localitatea
noastră să fie liberă.
În paralel cu comiterea acestor crime, populaţia loca-
lităţii a fost jefuită şi terorizată sistematic de acţiunile 
ocupantului. Astfel, cetăţeanului Rotariu Petru i s-a
confiscat suma de 300.000 lei. Comerciantului Vasii
Vichentie i-a fost jefuită prăvălia de bunuri în valoare
de 95.780 lei. Germanii au dat foc şirei de paie a ce-
tăţeanului Buzariu Vichentie, de la care s-au aprins şi

casele vecinilor Brânda Petru şi Trifu Lazăr, pricinuind
pagube de 750.000 lei. Lui Gherban Vasile i s-a aprins
o cantitate mare de grâu, iar lui Boca Andrei garnitura
de treierat. Nici primăria Giroc nu a scăpat de jaf: de
aici s-a ridicat o maşină de scris. O singură zi de ocu-
paţie a costat Girocul 18 crime odioase, numeroase
gospodării au fost jefuite, iar pagubele au fost evaluate
la suma de 3.265.780 lei10.
Martorii acelor evenimente rememorează jafurile sis-
tematice. În primul rând, s-au ridicat animale. A urmat
jaful din cămări, de unde au luat de la compoturi şi
murături, până la untură, făină şi alte alimente. Din
case, în special în Chişoda, s-au mai ridicat cearcea-
furile şi feţele de masă, pentru a se folosi la pansatul
răniţilor, deoarece germanii au improvizat un spital de
campanie pe strada Oituz, ,,la Bulaica”. Cei care au
plecat în refugiu îşi amintesc că la întoarcere nu au
mai găsit mare lucru în cămări. Într-un raport întocmit
de către primarul Moise Aurel, în localitatea Chişoda
au fost jefuite de către germani peste 200 de locuinţe.
Primăria comunei a fost devastată complet, germanii

căutând cu insistenţă casa de valori şi au
ridicat ,,tot materialul A.P. (sanitar)”. La
familiile fruntaşe, indiferent dacă pro-
prietarii au fost acasă sau nu, jaful s-a
realizat cu camioanele, fiind încărcat tot
ce era de valoare11.
Lua final încă un episod din istoria loca-
lităţilor noastre. În bătălia Timişoarei, ar-
mata română a pierdut 352 de ostaşi şi
ofiţeri. Prin eroicele lupte, militarii ro-
mâni şi sovietici, dar şi cetăţenii Girocu-
lui şi ai Chişodei, au dat tributul lor de
sânge la apărarea gliei străbune şi alun-
garea invadatorilor. Cei 18 eroi sunt co-
memoraţi an de an de autorităţile locale,
dascălii şi elevii din Giroc, fiecare adu-
cându-şi prinosul pentru sacrificiul lor.
Având în vedere faptul că în 2014 s-au
împlinit 70 de ani de la tragicele eveni-
mente, Consiliul Local a aprobat ridica-

rea unei plachete comemorative la locul unde au fost
executaţi aceşti bravi eroi.

NOTE
1 Murariu, 2007, p. 98-103; Avrămuţ Domnica, interviu realizat
în 2013.
2 Popescu, 1968, p. 91-90; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74-
75; Stoica, Gomboş, 1997, p. 95-102; Lazăr Ioan - veteran de
război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de
război, interviu realizat în 2010.
3 Popescu, 1968, p. 99-100; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 75;
Stoica, Gomboş, 1997, p. 95-102.
4 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 620, Fond 161/1944, dosar 62,
pag. 3; Popescu, 1968, p. 99-100.
5 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar
344, pag. 1; Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013.
6 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar
344, pag. 1; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 37, 44, 55, 56; Stoica, Gomboş,
1997, p. 100.
7 Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 75-76.
8 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar
344, pag. 1; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 37, 44, 55, 56.
9 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar
25, pag. 37; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 75.
10 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar
344, pag. 1; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond
161/151/1944, dosar 25, pag. 37; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010,
p. 77.
11 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 620, Fond 161/1944, dosar 62,
pag. 3; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944,
dosar 344, pag. 1; Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013;
Moise Victoria, interviu realizat în 2013; Jivi Aurel, interviu rea-
lizat în 2013.

Prof. dr. Florin GOLBAN, Colegiul Tehnic 
,,Ion I. C. Brătianu” Timişoara

File de istorie giroceanA
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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

28. Fântâna lu 
Stoioncoń

- Śiśe vi-s dăşcepţ numa voi doi, ha? Că până şi
Fracili Ion, o’ că tu Soro, ăl dă i-o fost ńepotu lu
Monoslav, źińerile lu Nésa lu Ioviţa ş-a’ lu Iuţcoaca,
Monoslav ăsta dă l-o luvat în ţîńére pră Ociu Lae,
până şî Ionu-meu-Dumnedzău să-l ierce, c-o răpău-
zat sîngur la śină, fără lumină, dă i-o picat capu-blid
– Ionu meu, cum dzîsăi, o şciut că-n Gealu
Păvăloańe o fost bunariu lu Stoicoń, veni cu vorba
Văruţu Relu.
- Bińe, asta o şcie năzgreşît Vericu Ńiţă dăcă şî io
îm adusăi d-amince... Numa i-adă să vă probălui,
Văruţîlor, şî să vă trag după mińe, că n-avem înco-
tro, trăbe să vă-mbubiţ să v-aduśeţ d-amince cumă 
i-o fost dăşchilińit moş Tăresca lu Râşchitori lu Ociu
Lae, când o fost el copil, cumă că i-ar fi tălmăśit lui,
lu Tăresca, văru-so, popa George Ribariu, care v-ar
veńi voauă stră-strămoş, ńe spuńea Ociu Lae în co-
pilăria noastră; ş-apo’ Ociu Lae ńe-o cântat cu gla-
sul rătărit dă bătrâńeţă cântarea tălmăśită dă popa
George când s-o-ntors dî la Bucureşci, unge-o fost,
mă nădăi, cu śe-goge treburi preoţăşci.
- Aşa ńe nădăim şî noi, dzîsărăm ăşcealalţ.
- Iaca ńe-aduśem d-amince şî ştrofa, prinsă corajge
d-a-ş dăjlega graiu Vericu Ńiţă, śică:
„Bace vântu trestia-n floare,
S-o dus bagea la-nchisoare.

Şî iar bace câtu-i verge
Şăge bagea la varmege”.
- Na, ia măi dzîśeţ! Şî Vericu Colă îi porînśi pocńind
dîn buricu źeźecilor cătră Văruţu Relu.
- Iaca, asta-m aduc d-amince că ńe-o cânta, când
eram miśi, stră-străbaba nostră Seculiana, cumă-ş
dzîśea ea când să prăzînta, Baba Ana noastră...
- ... Şî ńepoată dă soră a lu părincili George Ribariu,
ăl dîn urmă fiśior dîn ńeamu popilor Ribariu, ăi dă
ş-or dzîs preóţ năşciutori dă carce, să pusă şî Văruţu
Relu cu vorba; dar veńindu-i în mince, spusă:
- Seculiana, când îş scria numili pră supt-ascuns,
când puńea źeźetu dzîcând că nu şcie scria...
- Śiśe? Vedz, asta n-aş măi fi şciut; o’-că m-oi fi 
zuitat?! Vigeţ, dară, Văruţîlor, cum fără dă voi nu
m-aş măi fi adus d-amince... prăcunoscu şuşcăindu-
să uşurat Văruţu Niţă.
Iară Vericu Colă, veztu, să să aréce ştud, śică:
- ’Po io mă nădăi şî mă-nchipui că popa George,
ńeamu nostru dîn băbăluc, o fi dzîs cumă dzîśeau 
ş-ăi dă dînaincea lui, că-i năşciutori dă carce d-a 
sârbească în grai şî încă pă potcoave...

GLOSAR

Nésa = Dionisie;
în ţîńére = în întreţinere;
răpăuza = (a) muri;
vă probălui = vă încerc;
rătărit = nesigur, şubrezit;
mă nădăi = presupun;
varmege = închisoare;
śiśe?! = oare aşa să fie?!
prăcunoscu = recunoscu;
corajge = curaj;
şuşcăindu-să = suspinând, oftând;
ştud(ince) = (mai) priceput, (mai) cunoscător;
băbăluc = străvechime;
pră potcoave = cu alfabet chirilic.

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.

DDrraagg
ddee ccooppiillăărriiee

Adz, în mijloc dă Răpciug,
Şî prîn sat lî pr-ulicioară

Vedz d-ai mişi şî vedz da-i mari
Pălăsc făloş cătră şcoală.

Câtă unu mai micuţ
Şe-l ţîne mama dă mână
Să întrabă, să gângeşce
Dacă doamna o fi bună.

D-o fi bună ca şî Buna,
Care-l iartă şî-l alintă
Baş, dă faşe câtă una

Dă săr mîţăli pră grindă.

Unge ieşci copilărie?
Şe pră toţ ne-ai fermecat

Că dăloc, nime nu şcie
Dă unge vini şi-unge-ai plecat.

Astădz iar înşepe şcoala
Măi un an iuce s-o dus,
Dar măi vreau copilăria

Şe cu vremea s-o tot scurs.

Cum să-ţ spun, copilărie,
Că atâta ce iubesc

Şî cum anii trec în viaţă
Când şî când ce pomenesc.

Şciu că anii îi petrec
Când suflu în lumânări

Dar să duc şî nu-i opresc
Merg pr-a lor scrisă cărări.

Sorin OLARIU

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
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Sara-Maria Târziu
6 ani şi 3 luni, Giroc

Melisa Cristea
4 ani, Chişoda

Raluca Păcuraru
4 ani şi o lună, Chişoda

Iris-Ioana Târziu
1 an şi 5 luni, Giroc

Cel mai prolific sportiv pe care l-a dat judeţul Timiş,
motociclistul Ionel Pascota, a mai câştigat un 
trofeu – titlul de campion naţional la motociclism
viteză, clasa Supersport.
Ultima etapă a Campionatului Naţional de Motoci-
clism Viteză al României s-a desfăşurat pe circuitul
Slovakiaring, din Slovacia. Cursa a fost fără prea
mari emoţii pentru Ionel Pascota, reuşind să-şi
treacă în palmares, la finalul ei, al 22-lea titlu de
Campion Naţional.
Totodată, Ionel Pascota este sportivul cu cele mai
multe titluri din motociclismul românesc, reuşind 
să-l depăşească pe Ernest Mulner, un fost mare cam-
pion al României, care avea un total are 29 de tituri,
din care 18 individuale, 10 pe echipe şi unul bal-
canic. Cu actuala performanţă, Pascota a ajuns la 31

de titluri individuale şi unul pe echipe, totalizând 32
de succese de final de an competiţional, un record
dacă nu imposibil, greu de doborât.
Clasamentul piloţilor, la clasa Supersport, la finalul
Campionatului Naţional din 2014 este următorul:
locul 1, Ionel Pascota (Pascota Racing Team), urmat
de Adrian Ciujdea (Steaua Bucureşti), în timp ce pe
ultima treaptă a podiumului s-a situat un alt sportiv
de la Pascota Racing Team, Titus Cun.
„Sunt foarte bucuros că am reuşit să mai adaug un
titlu de campion la palmaresul meu. Este un rezultat
foarte bun şi chiar dacă sezonul competiţional s-a
încheiat, vreau să mai particip la o cursă, în această
toamnă. Sunt pregătit să merg la ultima etapă a Ro-
manian Superbike, care se ţine la Adâncata, pe noul
circuit”, a mărturisit Ionel Pascota.

A. BORBELY

IIoonneell PPaassccoottaa –– ddiinn nnoouu ccaammppiioonn nnaaţţiioonnaall

Echipa de fotbal CS Giroc a reuşit, până acum, în cele opt
etape ale turului de campionat, să acumuleze zece puncte.
Cu această „zestre”, girocenii se situează pe poziţia a zecea
în ierarhie.
Facem, în cele ce urmează, o scurtă trecere în revistă a re-
zultatelor pe care CS Giroc le-a înregistrat în ultimele şase
meciuri.
În etapa a treia a turului, fotbaliştii pregătiţi de Orlando
Trandu au pierdut la Murani, o echipă nou-promovată în 
Divizia D. A fost 3-1 pentru gazde, care conduceau încă de
la pauză, cu scorul de 2-0.
În etapa a patra, CS Giroc a primit replica tinerei echipe din
Jimbolia, fotbaliştii aparţinând Şcolii de Fotbal „Marcel
Băban” reuşind să dea o replică foarte bună echipei gazdă.
Oaspeţii conduceau la pauză cu 1-0, iar gazdele s-au impus
în cea de-a doua repriză, cu scorul de 2-1. Coroborat cu golul
jimbolenilor, meciul s-a încheiat nedecis, 2-2.
Deplasarea din etapa a cincea, de la Dumbrăviţa, pe terenul
unei echipe care deţinea atunci prima poziţie în clasament,
datorită golaverajului superior, a fost un eşec total pentru 
băieţii noştri. Partida nu a avut istoric, încheindu-se cu sco-
rul de 6-0 în favoarea localnicilor, care conduceau încă de la
pauză cu scorul de 4-0.
Etapa a şasea a adus a doua victorie echipei noastre, în acest
sezon. Adversară i-a fost o altă echipă tânără, CFR Timi-
şoara, alcătuită din componenţi ai unei grupe de juniori de la
Liceul cu Program Sportiv „Banatul”. Partida a avut şi go-
luri multe, dar şi suspans. După 1-1 la pauză, gazdele au reu-
şit să marcheze de trei ori în partea a doua, în timp ce oaspeţii
au mai înscris o singură dată. Jocul s-a încheiat cu scorul de
4-2 în favoarea girocenilor, care îşi mai adăugat trei puncte
în clasament.
În etapa a şaptea, CS Giroc a pierdut cu scorul de 2-0, în 
deplasare, la Timişul Şag.
Girocenii s-au răzbunat pentru această înfrângere, pe teren
propriu, în jocul cu Progresul Racoviţa. Partida nu a avut 
istoric, echipa noastră impunându-se la scor, cu 5-2.
În etapa viitoare, CS Giroc se va deplasa la Dudeştii Vechi,
pentru jocul împotriva Pobedei.

Anton BORBELY

CCSS GGiirroocc,, zzeeccee ppuunnccttee
îînn oopptt eettaappee În perioada 27 iulie-1 august 2014, Clubul de Şah

Giroc, în colaborare cu Primăria şi Hotelul-Restaurant
Trio din Comuna Giroc, au organizat Trofeul Trio
Giroc la Şah, ediţia a II-a. S-a jucat în sala de festivi-
tăţi a Hotelului-Restaurant Trio. 
Conform formulei de desfăşurare, au fost invitate zece
echipe de câte doi juniori „debutanţi” (având vechime
redusă în competiţiile şahiste sau coeficient CIV / ELO
sub 1200), fiecare echipă fiind îndrumată pe parcursul
competiţiei de către un căpitan-nejucător dintre junio-
rii avansaţi, având coeficienţi CIV / ELO peste 1300. 
Echipele cele mai bune urmau a fi premiate îm-
preună cu instructorii lor, alcătuind astfel câte un
„Trio” Şahist, la bine Şi la rău, împărţind deopo-
trivă succesul şi insuccesul. 
La Trofeul Trio Giroc au participat echipe din co-
munele Giroc, Şag, Dudeştii Noi, precum şi din
oraşul Sânnicolau Mare. Instructorii au provenit
din Giroc, Dudeştii Noi şi Parţa.
Pe primul loc s-a clasat echipa Şag 1, formată din
Andrei Antal şi Daniel Dobridoreanu, echipă în-
drumată de către Claudiu Ungureanu de la Parţa.
Pe locul secund s-a clasat echipa Giroc 1, formată
din chişozenii Dorin şi Gabriel Dumitrache,
echipă îndrumată de către Denis Alboni, de la Chi-
şo da. A treia clasată a fost echipa Şag 2, formată
din Mihaela Laurovici şi Lorena Kiss, echipa fiind în-
drumată de către Amalia Szavu, de la Dudeştii Noi.
Abia pe locul 4 a „sosit” echipa Giroc 3, formată din
Andrei Mînzat şi Mihai Cureteu, având ca instructor
pe Robert Perţe, toţi trei fiind din Chişoda. Este ade-
vărat că echipele nu au fost perfect echilibrate din
punctul de vedere al vârstei. Echipa Şag 1 a avut doi
elevi care terminaseră clasa a IV-a, iar Şag 2 a avut o
absolventă a clasei a VII-a, în timp ce echipele din
Giroc, toate trei, au avut absolvenţi ai claselor I sau a
III-a. 
Pe de altă parte, clasamentele şahiste nu ţin cont întot-
deauna de vârstă, iar cel mai apropiat exemplu este
Olimpiada Şcolară de Şah 2014, finala judeţului Timiş,
unde campioana judeţeană la fete, clasele I-VIII, 
Alexandra Paraschiv, şi campionul judeţean de la bă-
ieţi, clasele I-VIII, Paul Paraschiv, erau abia în clasa a
V-a, iar vicecampionul judeţean de la băieţi, clasele 
I-VIII, Alex Ungureanu, era elev abia în clasa a patra!
Cu alte cuvinte, la Trio Giroc 2014 girocenii au fost

dezavantajaţi ca vârstă, iar lupta a fost atât de strânsă,
încât ei nu au reuşit să surmonteze decât parţial acest
handicap. Pe termen lung însă, faptul că încercăm să
ridicăm şahişti din Giroc cu vârste cât mai mici trebuie
să aibă un impact pozitiv asupra performanţelor.
Arbitrajul a fost asigurat de către arbitrul girocean 
Vasile Paraschiv. Designul diplomelor şi personaliza-
rea trofeelor au fost realizate de către instructorul de
şah Camelia Moldovan. 
La reuşita acestei acţiuni au contribuit şi familiile Pa-
raschiv şi Alboni, care au cazat una din echipele parti-

cipante, respectiv un instructor, pe perioada turneului.
Şahistul Alex Pruteanu de la Şag a împlinit 7 ani pe
parcursul turneului, cu care ocazie doamna Mirela 
Paraschiv şi-a suflecat mânecile şi a pregătit patiserie,
făcând cinste la toţi participanţii. Mulţumim! Un alt
sponsor a fost Cinema City Timişoara, care a oferit 
bilete la film pentru toţi copiii din concurs. Mulţumim,
Cinema City! 
Activităţile extra-concurs au fost completate cu o vizită
la podul de PET-uri de peste Bega, un meci de fotbal pe
terenul de la Giroc, ieşiri în Parcul Copiilor din Giroc
şi la Complexul Flonta, unde şahiştii au avut ocazia să
admire lebedele şi să profite de cadrul natural deosebit.
Mulţumim domnului primar al Girocului, Iosif-Ionel
Toma, şi domnului profesor Boris Babici pentru 
sprijinul oferit în organizarea acestui concurs. Mulţu-
miri speciale doamnei Ofelia Marincu, manager al 
Hotelului-Restaurant Trio, care a făcut posibilă această
competiţie.

Antrenor, Zamfir MOLDOVAN

ŞAH – Trofeul Trio Giroc 2014 


