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Multiplul campion girocean, Ionel Pascota, a fost ales, în
şedinţa Federaţiei Române de Motociclism, desfăşu-
rată la Sibiu, vicepreşedinte al acestui for şi preşedinte
al Comisiei de Viteză, din cadrul federaţiei de spe-
cialitate. Component al Pascota Racing Team Giroc,
sportivul din comuna noastră a candidat împotriva
unuia dintre rivalii săi de pe pista de concurs, Ionuţ
Mistode. La fel cum se întâmplă şi pe circuit, şi de
această dată Ionel Pascota a ieşit învingător, reuşind să
obţină voturile necesare pentru a fi investit în funcţia
de vicepreşedinte. Scorul a fost de 12-6 în favoarea
lui Ionel Pascota, care a venit în faţa delegaţilor cu un
program bine pus la punct, pentru dezvoltarea moto-
ciclismului românesc.
Ionel Pascota, Maestru al sportului, este multiplu cam-

pion naţional la motociclism viteză, iar anul acesta

a reuşit, din nou, să devină şi campion european de
est, competiţie în care sunt angrenaţi motociclişti din
acest colţ de Europă.
Recunoaşterea meritelor sportivului care concurează
pentru Giroc, în competiţiile interne şi externe, vine ca
o încununare a întregii sale activităţi, una extrem de
bogată în titluri cucerite pe pistele de concurs. Sun-
tem siguri că misiunea lui Ionel Pascota, aceea de a fi
unul dintre factorii decizionali importanţi în cadrul
Federaţiei Române de Motociclism, nu este una
uşoară, dar, cunoscându-i perseverenţa şi tenacitatea,
avem certitudinea că va reuşi să-şi ducă la bun sfârşit
proiectele propuse delegaţilor la şedinţa de alegeri a
Federaţiei Române de Motociclism. (A.B.)

Ionel Pascota este noul vicepreşedinte
al Federaţiei Române de Motociclism

1 Decembrie
Ziua Naţională a României

1 Decembrie este Ziua Naţională a României,
adoptată prin lege, după înlăturarea regimului co-
munist. Din punct de vedere istoric, la 1 Decem-
brie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
constituită din 1.228 de delegaţi şi sprijinită de
peste 100.000 de români, veniţi din toate colţurile
Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţie
prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor
din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între
râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara

Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu
România.
Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează lupta
românilor transilvăneni pentru Unitate Naţională
şi marchează momentul creării României Mari,
situându-se în continuarea precedentelor acţiuni
unioniste ale fraţilor din Basarabia (27 martie
1918) şi Bucovina (15/28 noiembrie 1918). (V.T.)

- continuare în pagina 3 -

Elevii din Giroc şi Chişoda
au sărbătorit Ziua Naţională
A devenit tradiţie ca, în fiecare an, de 1 Decembrie,
Ziua Naţională a României, elevii claselor gimna-
ziale de la Liceul Teoretic „David Voniga”, din
Giroc, şi de la Şcoala Gimnazială „Iosif Cioroga-
riu”, din Chişoda, să se întâlnească şi să marcheze
acest eveniment, prin diferite activităţi.
Pentru că întâlnirile de 1 Decembrie se desfăşoară
alternativ, anul acesta a fost rândul elevilor din
Chişoda să fie gazde pentru colegii lor din Giroc.
În Sala de Sport a şcolii din Chişoda, copiii s-au
adunat într-un careu, iar doamna director-adjunct
Marieta Deneş le-a vorbit despre importanţa eve-
nimentului petrecut la 1 Decembrie 1918. Apoi,

Fanfara din Giroc, condusă de domnul Ionel
Pascota senior, a intonat imnul naţional şi o serie
de cântece patriotice.
După aceea, elevii s-au împărţit: o parte dintre ei
au intrat în competiţie la un concurs pe teme de is-
torie, iar o parte – pe terenul de sport, la un cam-
pionat de fotbal.
Trei echipe, alcătuite din câte trei elevi de clasa a
VIII-a, una de la Chişoda şi două de la Giroc, s-au
întrecut în a dovedi că stăpânesc elementele esen-
ţiale ale istoriei naţionale. Pentru că au fost foarte
bine pregătite, toate cele trei echipe au acumulat
acelaşi punctaj, fiind declarate câştigătoare. Elevii
care au participat la acest concurs au primit, drept
răsplată pentru efortul lor, pixuri şi cărţi.
Competiţia de fotbal s-a desfăşurat pe clase, la fi-
nalul ei fiind stabilite câştigătoarele: echipa clasei
a V-a de la Giroc, echipele claselor a VI-a, a VII-a
şi a VIII-a de la Chişoda. De asemenea, participa-
nţii la competiţia sportivă au fost premiaţi, de data
aceasta cu mingi de fotbal şi de baschet. (V.T.)
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Posturile de peste an
Postul Sfintelor Paşti 2013: 18 mar-
tie - 4 mai 2013 (Sfintele Paşti - 5 mai
2013);
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel 2013 (diferă de la un an la altul,
în funcţie de ziua Cincize cimii): 24
iunie - 28 iunie 2013;
Postul Adormirii Maicii Domnului:
1 - 14 august;
Postul Naşterii Domnului: 15
noiembrie - 24 decembrie;
Toate zilele de miercuri şi vineri de
peste an, în afara celor notate cu
Harţi;
Trei zile excepţionale: Ajunul Bo bo-
tezei (5 ianuarie), Tăierea capului 
Sf. Ioan Botezătorul (29 august) şi
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septem-
brie);

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an;
În zilele praznicelor împărăteşti şi în
ajunul lor;
În săptămâna lăsatului de carne 
(11 - 17 martie 2013);
În Postul Sfintelor Paşti (18 martie -
4 mai 2013);
În Săptămâna Luminată (5 mai - 11
mai 2013);
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (24 mai - 28 iunie 2013);
În Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui (1 - 14 august);
În Postul Naşterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie);
De la Naşterea Domnului până la
Botezul Domnului (25 decembrie - 
6 ia nuarie);

Nu se fac parastase
În ziua Praznicelor Împărăteşti = (†);
În săptămâna brânzei: 11 - 17 martie
2013;
În zilele de luni până vineri din 
Postul Mare;
În Săptămâna Mare şi Săptămâna
Luminată;
De la Naşterea Domnului până la
Bo tezul Domnului (25 decembrie - 
6 ianuarie);

Zile aliturgice
(în care nu se

săvârşeşte Sfânta
Liturghie)

Miercuri şi vineri în săptămâna
brânzei;
Luni şi marţi la începutul Postului
Mare;
Vinerea Mare;

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001133

Sfântul Andrei era din oraşul Betsaida, fecior al unui oare-
care Iona evreul, fratele lui Petru, cel dintâi dintre ucenicii
lui Hristos. Acesta a fost mai întâi ucenic al lui Ioan, Înain-
temergătorul şi Botezătorul. Apoi, dacă a auzit pe dascălul
său arătând cu degetul şi zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu,
cel ce ridică păcatul lumii”, lăsându-l pe el a urmat după
Hristos. Şi zicând lui Petru: „Aflat-am pe
Iisus cel din Nazaret”, l-a atras spre
dragostea lui Hristos. Se află şi altele
multe în Sfânta Scriptură despre dânsul.
Acestuia, după ce a urmat lui Hristos,
când a fost după înălţarea Lui, de au luat
sorţi apostolii, şi au mers care într-o ţară,
care într-alta, atunci acestui întâi-chemat
i-a căzut soarta şi a luat Bitinia, Marea
Neagră, părţile Propontidei, Calcedonul,
Bizanţul, Tracia, Macedonia şi părţile
cele ce ajung până la fluviul Dunărea,
Tesalia, Grecia şi părţile Ahaiei, aseme-
nea şi Aminsos, Trapezunta, Iraclia şi
Amastris. Însă acestea le-a umblat nu aşa
degrabă, ci în fiecare ţară răbdând multe
împotrivă şi multe nevoi. Dar, le-a biruit
pe toate, cu îndemnul şi cu ajutorul lui
Hristos. Mergând acesta la Sinope şi
propovăduind cuvântul lui 
Dumnezeu, a suferit multe necazuri şi
torturi de la cei ce locuiau acolo, pentru că acei sălbatici oa-
meni l-au trântit jos şi, apucându-l de mâini şi de picioare,
l-au tras grăpiş şi cu dinţii l-au scuturat, l-au bătut cu lemne
şi pietre, aruncându-l departe de cetate. Dar, el iarăşi s-a ară-
tat cu totul întreg şi sănătos de răni, cu harul Învăţătorului şi
Mântuitorului său.
Plecând de acolo, a trecut multe cetăţi şi oraşe, precum:
Neocezareea, Samosata, la alani, la abasgi, zichii, bosforiţi
şi hersoniţi, apoi s-a întors la Bizanţ, unde l-a hirotonit

episcop pe Stahie, şi colindând celelalte ţări, a venit la lu-
minatul Ostrov al Peloponesului şi în Paleapatra, primit fiind
în gazdă de un om anume Sosie, care bolea greu. L-a tămă-
duit şi, îndată, toată cetatea Patrelor a venit la Hristos. 
Şi Maximila, femeia proconsulului, fiind vindecată de o
cumplită boală şi dobândind grabnică tămăduire, a crezut în

Hristos, împreună cu preaînţeleptul
Stratoclis, fratele proconsulului Egheat,
şi alţii, care aveau multe feluri de boli,
s-au tămăduit cu ajutorul Apostolului.
Pentru aceasta, mâniindu-se Egheat, l-a
prins pe Apostolul Domnului şi l-a
răstignit cu capul în jos, pe o cruce. Pen-
tru aceasta şi el, nedreptul, dreaptă răs-
plătire a luat de la Dumnezeu: a căzut
într-o râpă şi a murit.
Moaştele Apostolului, după aceea, peste
multă vreme, au fost mutate la Con-
stantinopol, în zilele împăratului Con-
stanţiu, fiul mai-marelui Constantin. Şi
au fost aşezate cu ale lui Luca Evanghe-
listul şi cu ale lui Timotei, în luminata
biserică a Sfinţilor Apostoli.
La puţin timp după Cruciada a IV-a, din
anul 1204, cardinalul Petru din Capua a
hotărât ca moaştele Sfântului Andrei să
fie duse în Italia şi aşezate în catedrala

din Amalfi. În anul 1462, în timpul Papei Pius II, capul
Sfântului Apostol Andrei a fost aşezat într-o biserică din
Roma. Pe 30 noiembrie 1976, Papa Paul al VI-lea a dăruit
capul Sfântului Andrei bisericii din Patras.
În anul 1995, Sfântul Sinod al Bise ricii Ortodoxe Române
a hotărât ca ziua Sfântului Andrei să fie însemnată în calen-
darul bisericesc cu cruce roşie, iar în 1997, Sfântul Andrei
a fost proclamat „Ocrotitorul României”.

M. STURZA
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Mânia distruge nădejdea. (Sf. Ioan
Scărarul)

Cine se lasă târât de patimă, acela
va fi robul patimii. (Avva Nectarie)

Păcatul este strugurele cel mai
amar, din folosirea căruia se pro-
duce o puternică strepezire. 
(Fericitul Augustin)

Răbdarea necazurilor e semnul
cunoştinţei adevărate; la fel, neîn-
vinovăţirea oamenilor pentru ne-
norocirile tale proprii. (Sf. Marcu
Ascetul)

Nu osândi pe aproapele; tu îi cu-
noşti păcatul, dar pocăinţa nu i-o
cunoşti. (Avva Dorotei)

Cel blând pentru Dumnezeu este
mai înţelept decât înţelepţii şi cel
smerit cu inima e mai puternic
decât cei puternici, căci poartă
jugul lui Hristos. (Sf. Marcu 
Ascetul)

Omul care-i osândeşte pe alţii sea-
mănă cu oglinda care-i reflectă pe
toţi în ea, dar pe sine nu se vede.
(Sf. Dimitrie de Rostov)

În timpul unui război, un colonel a fost rănit grav şi dus de ur-
genţă la cel mai apropiat spital, unde a fost îngrijit cât se poate de
bine. Dar, după un timp, acesta observă că, la celălalt capăt al sa-
lonului, se aflau două paturi cu bolnavi de care nimeni nu se apropia,
nici măcar vreun doctor. O singură călugăriţă stătea mereu cu ei şi îi
îngrijea cu multă dragoste, căutând să nu le lipsească nimic şi
rugându-se neîncetat. Întrebând de ce sunt bolnavii de la capătul sa-
lonului atât de izolaţi, colonelul a rămas mut de uimire, aflând că oa-
menii aceia suferă de o boală fără leac şi că, în scurt timp, vor muri.
Nimeni nu se apropia de bolnavi, de teamă să nu se molipsească.

- Bine – a mai întrebat colonelul, dar călugăriţa care stă mereu 
împreună cu ei şi îi îngrijeşte?

- Desigur că era sănătoasă – i-a răspuns un doctor, dar acum s-ar
putea să se fi îmbolnăvit şi ea. Noi n-am lăsat-o să se apropie, dar ea
a insistat, spunând că cineva trebuie să-i îngrijească şi pe oamenii
aceia.

- Doamne, a mai exclamat colonelul, n-aş face aşa ceva nici pentru
un sac plin cu bani.

Din celălalt capăt al salonului, călugăriţa l-a auzit şi, întorcându-se
spre colonel, i-a răspuns liniştită şi cu zâmbetul pe buze:

- Nici eu n-aş face acest lucru pentru un sac cu bani. Îl fac însă pen-
tru o răsplată mult mai mare. Pentru mulţumirea pe care o citesc în
ochii acestor oameni sărmani, pe care pot să îi ajut, şi pentru răsplata
pe care ne-o va da Dumnezeu fiecăruia dintre noi, după meritul 
nostru.

„Eşti desăvârşit atunci când, în locul tău, îl preferi 
pe aproapele”. (Avva Iacov)
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Sfântul Apostol Andrei
ocrotitorul României
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Trageri în poligonul Chişoda
Începând din luna iulie şi până în luna decembrie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, cu întreg 
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB şi cu grenade de mână, de război (în limita dreaptă, „sectorul de grenade”).

În luna decembrie se execută trageri în zilele de: 4, 5, 11, 12, 18 şi 19

- continuare din pagina 1 -
Poporul român a ştiut atunci să valorifice ad-
mirabil conjunctura internaţională favorabilă, 
creată în urma Primului Război Mondial şi a 
destrămării imperiilor Ţarist şi Austro-Ungar.
Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea
mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în
faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este
opera nici unui om politic, guvern sau partid; este
fapta istorică a întregii na ţiuni române, realizată
într-un elan ţâşnit cu pu te re din străfundurile
conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de
fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă
politică remarcabilă spre ţelul dorit. 
Marea Unire nu a fost rezultatul participării
României la război. Nici partizanii Antantei, nici

cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revo-
luţia din Rusia şi destrămarea monarhiei austro-

ungare. Raţionamentul lor s-a înscris formulei
tradiţionale a raportului de putere interstate: vic-
toria Antantei ne va da Bucovina, Transilvania şi
Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da
Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel
că nimeni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate
aceste provincii să intre aproape simultan în fron-
tierele Vechiului Regat. Nu o victorie militară a
stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al
naţiunii române.
O necesitate istorică – naţiunea trebuie să trăiască
într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică
decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme
sau incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea,
i-a dat acea forţă uriaşă ca, peste toate adver-
sităţile, să dea viaţă aspiraţiei sale: statul naţional.

V.T.

În ultima perioadă, poliţiştii locali, din
cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc,
au desfăşurat activităţi de deviere, blo-
care şi dirijare a traficului rutier, ca ur-
mare a lucrărilor de reamenajare a căii
de acces spre şi dinspre localitatea
Giroc, respectiv a lucrărilor de asfaltare
a străzii Calea Timişoarei, în scopul
creării premiselor descongestionării trafi-
cului şi asigu rării fluidizării acestuia.
Vom avea în vedere, totodată, şi re-
spectarea regimului legal de viteză în lo-
calitate, motiv pentru care vom acţiona
cu mijloacele corespunzătoare depistării
conducătorilor auto grăbiţi.
Am desfăşurat activităţi comune cu
poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Ru-
rală, mai ales în perioada 21-24 noiem-
brie 2013, şi vom avea în atenţie, în
continuare, efectuarea de controale
poliţieneşti, în ceea ce priveşte re-
spectarea şi menţinerea unui climat de
ordine şi siguranţă socială, prevenirea
furturilor din locuinţe, respectarea

normelor de mediu, precum şi a disci-
plinei în construcţii.
Dorim să atragem atenţia deţinătorilor de
câini, îndeosebi a celor care au un număr
mai mare, chiar dacă sunt înregistraţi la
Asociaţia Chinologică, să ia toate mă-
surile necesare, astfel încât aceştia să nu
tulbure liniştea vecinilor, deoarece avem
numeroase sesizări în acest sens.
Vom continua controalele în scopul de-
pistării persoanelor care încalcă normele
de convieţuire socială, a celor care con-
sumă alcool şi au un comportament vio-
lent, a celor care nu respectă normele de
bună vecinătate, precum şi pe cei care
depozitează pe domeniul public diverse
utilaje ori materiale de construcţii.

Şeful Serviciului Poliţiei Locale
Giroc, Jr. Daniel SGURĂ

Poliţia Locală Giroc vă informează

1 Decembrie - Ziua Naţională a României

„ S.C. DAF JUNIOR S.R.L.” anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Demolare
parţială corpuri existente şi construire pensiune S + P + 2E”, propus a fi

amplasat în localitatea Giroc, str. Gloria, nr. 5, jud. Timiş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Timiş, localitatea Timişoara, Bv. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, şi la sediul 

S.C. DAF JUNIOR S.R.L., loc. Giroc, str. Gloria, nr.5, 
în zilele de luni-joi, între orele 8- 16,30, vineri 8-14. 

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Timiş.

ANUNŢ

ANUNŢ
Comuna Giroc anunţă publicul interest asupra deciziei etapei de încadrare de

către APM Timiş de a nu se efectua evaluarea impactului asupra 
mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului

asupra mediului, pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă şi 
canalizare, zonele Planişte, Cartierul Florilor 1 şi Cartierul Florilor 2” 

propus a fi amplasat în localitatea Giroc, judeţul Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Timiş, municipiul Timişoara, Bd-ul Liviu

Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri 
între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet

http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de

încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
Responsabil de Mediu, insp. Adelina SÎRBU

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Giroc a fost convocată prin Dispozi-
ţia primarului, vineri, 29 noiembrie 2013, ora 14.00, în Sala de Consiliu a Primăriei.
Ordinea de zi a fost destul de bogată, având 24 puncte în dezbatere şi unul pentru
rezolvarea unor probleme diverse.
Consilierii locali au votat, în totalitate, următoarele proiectele: proiect de hotărâre
privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat acredi-
tate de pe raza administrativ-teritorială Giroc pentru anul şcolar 2014-2015; pro-
iect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială cu
funcţiuni complementare” – extravilan Giroc, CF nr. 409727 Giroc, nr. cad.
409727, CF nr. 409724 Giroc, nr. cad. 409724, CF nr. 404924, nr. cad. 404924 în
suprafaţă totală de 22.482 mp, beneficiari Soceanu Nicolae, Soceanu Elena, So-
ceanu Claudia Rocsana Maria; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Ur-
banistic Zonal „Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” – extravilan Giroc,
CF 407596 Giroc, nr. cad. A81/1/2 în suprafaţă de 10.000 mp, beneficiar Burlacu
Tudorin; proiect de hotărâre privind analizarea Procesului-verbal de control al
Curţii de conturi nr. 18485/25.10.2013; proiect de hotărâre privind alocarea sumei
de 45.000 lei pentru editarea şi tipărirea Almanahului ziarului „Dialog cu cetăţe-
nii 2013”; proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60 lei pentru fiecare copil,
în vederea organizării manifestărilor cultural-artistice cu ocazia zilei de 1 De-
cembrie şi Sărbătorilor de Iarnă la şcolile din Giroc şi Chişoda; proiect de hotă-
râre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 107/30.08.3013; proiect de hotărâre
privind modificarea sintagmei „regulament general” din HCL nr. 11/31.01.2008;
proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de intabulare Cc 253/1, în su-
prafaţă de 164 mp; proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei unei clă-
diri, stabilite prin HCL nr. 166 din 30.11.2010 privind aprobarea PUZ-Eurocentru
Giroc; aprobarea documentaţiei în vederea închirierii prin licitaţie publică a unor
spaţii aflate în incinta fostelor unităţi militare; proiect de hotărâre privind aproba-
rea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Comunei Giroc, dez-
voltat în cadrul Proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU
CONURBations and wide urban areas in participating to the ConvenANT of
Mayors”, acronim CONURBANT, cod IEE/10/380/SI 2.589427, finanţat prin Pro-
gramul Intellingent Energy Europe; proiect de hotărâre privind aprobarea efec-
tuării transportului grupului organizat în excursia din Polonia, în perioada
28.11-01.12.2013, angajaţi ai primăriei şi ai SC Giroceana SRL; proiect de hotă-
râre privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân şi
aprobarea Regulamentului de deţinere şi creştere a animalelor de companie pe
raza comunei Giroc; proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprie-
tate asupra unor imobile cu destinaţia de drum; proiect de hotărâre privind aloca-
rea sumei de 1.000 lei în vederea aniversării poetului Petru Chira, în cadrul acţiunii
de premiere a poeţilor bănăţeni „Marius Munteanu” 2013; proiect de hotărâre pri-
vind acordarea unui ajutor financiar, în cuantum de 420 lei, lunar, familiei dom-
nişoarei Vrabeţi Daniela; proiect de hotărâre privind casarea unui autogreder, cu
numărul de inventar 20381, având o valoare contabilă de 29.036 lei; proiect de
hotărâre privind casarea unei autospeciale cu turn de stins incendii APCT 35, cu
numărul de inventar 20394 având o valoare contabilă de 140.278 lei; proiect de ho-
tărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva po-
luării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului co-
munei Giroc şi Serviciului Poliţia Locală Giroc, prin transformarea a două posturi
de natură contractuală în funcţii publice şi a unei funcţii publice – nivel studii
medii, în funcţie publică – nivel studii superioare; proiect de hotărâre privind apro-
barea sumei de 7.500 lei în vederea desfăşurării Festivalului Internaţional al Co-
rurilor şi Coralelor Bisericeşti, „Cu noi este Dumnezeu”; proiect de hotărâre
privind aprobarea concesionării directe a terenului înscris în CF 405504 Giroc, nr.
top 405504 în suprafaţă de 336 mp, către domnii Ştefanovici Marius şi Ştefano-
vici Ancuţa Florentina, proprietari ai construcţiei; proiect de hotărâre privind pre-
lungirea contractelor de închiriere cu nr. 6386/01.11.2010 şi 5252/24.10.2007,
încheiat cu SC Giroceana SRL. (V.T.)

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc
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Deşi se diferenţiază de la o zonă etnografică la alta,
portul popular românesc, „perfect ca frumuseţe şi de
o deosebită originalitate”, după aprecierile lui Nicolae
Iorga, constituie o unitate etnoculturală, care s-a trans-
mis din fondul arhaic autohton, de la străbunii noştri
daci, până la contemporaneitate.
Au existat multe încercări de-a lungul timpului de a
schimba atât linia croiului, cât şi dispunerea orna-
mentală sau culorile costumului tradiţional, din do-
rinţa de a accepta noul, însă, de cele mai multe ori,
kitsch-ul nu a rezistat şi, aşa cum spunea 
Nicolae Iorga, „arta dă tot tuturora şi ră-
mâne totuşi întreagă”.
Încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea, sunt
semnalate în presa transilvăneană mai multe
articole legate de apariţia kitsch-ului în arta
populară.
În Banat, după începutul sec. al XX-lea,
apare mâneca cu altiță care va fi sesizată,
de către specialişti, ca fiind o apariţie kitsch
şi care, cu timpul, va face să dispară mâneca
tradiţională bănăţeană cu fodori, în favoa-
rea mânecii cu terminaţie largă, dreaptă, şi
cu abordarea acestei ornamentaţii tip altiţă.
Excepţie face zona Lugoj, unde la mânecă,
deşi se schimbă forma, nu se renunţă la or-
namentaţia în tablă.
În jurul anilor 1980, în zona Buziaş şi-au
făcut apariţia „costumele de gheaţă”, sinte-
tice sută la sută, lucrate manual sau brodate
cu maşina, cu fir de mătăse şi fir de lamea
sau doar cu fir simplu de lamea, dar, evident,
toate aceste încercări nu au rezistat.
Mica industrie de la începutul sec. al XX-
lea, ale atelierelor meşteşugăreşti, cum ar fi
cele de cojocărit din zonele Lugoj, Ciacova
şi Timişoara, sau micile grupuri organizate
de femei, care ţeseau catrinţe specifice zonei
Buziaş, din Ohaba Forgaci, Timiş,  au păs-
trat specificul zonei, forma tradiţională, fără
a ieşi din tipar, chiar dacă, în mare parte, au
creat produse de serie.
Din dorinţa de a fi mereu în centrul atenţiei,
modelului costumului, ce urma a fi etalat de
obicei la marile sărbători, îi era impus, în-
ainte de toate, a fi un model unic, particular,
nemaivăzut, ieşind astfel din anonimat, prin
diferenţiere. Întrecând orice limită, această
diferenţiere trebuia observată, fără prea
multe eforturi, însă necesita, totuşi, la rân-
dul ei, strădanii măreţe pentru a fi obţinută,
chiar dacă efortul consta în deplasarea fe-
meilor îndemânatice, din zona etnografică a
Timişoarei, spre zone etnografice diferite,
precum Buziaş sau Teregova. Astfel, după
obţinerea modelului unic dorit, la întorcerea
în sat, realizau ansamblul vestimentar şi ne-
maivăzutul devine trend-ul în comunitate.
După o astfel de apariţie, femeile din comu-
nitate nemaicântărind justa valoarea artis-
tică, ci doar impactul vizual, de moment,
femeia îndemânatică, de cele mai multe ori
numită măistoriţa satului, a cusut costume
asemănătoare, contracost, şi altor femei din acea co-
munitate.    
Mai mult decât atât, în perioada interbelică, la Giroc,
au existat bărbaţi care pilăreau cu modele de cusături,
cu cotrânţe şi costume, cumpărând din zona Buziaş, în
special din localitatea Silagiu, pe care le vindeau apoi
în Giroc. A urmat o perioadă în care maistoriţe din Si-
lagiu au venit la Giroc, pentru a coase şi ţese pentru
femeile girocene.
Odată cu începerea organizării ansamblurilor de
dansuri, s-a impus o uniformizare nu numai în ceea
ce priveşte dansul popular, ci şi a costumaţiei.
Am ajuns să ne debarasăm şi de frumosul costum au-
tentic şi să îmbrăcăm formaţiile în costume artizanale,
defilând pe scenă în formă de pluton cu rubaşcă. Oare

am văzut noi vreodată, la hora sa tului, fete îmbrăcate
la fel?
Pe lângă faptul că ne pierdem, încet-încet, costumul
tradiţional, ce ţine de identitatea atât locală cât şi re-
gională, pierdem totodată şi tehnicile de ţesut, cusut,
dar şi tehniciile de vopsire a textilelor, asistând astfel
la o debarasare totală a tot ceea ce însemnă autentic,
trecând firesc, fără să ne deranjeze, de la ceea ce este
tradiţional, la kitsch.
Materialele fine şi de foarte bună calitate, din trecut,

sunt înlocuite acum cu o pânză asemănătoare celei
vechi, sârbeşti, denumită „sadă”, de o calitate mult in-
ferioară, iar firul de mătase, denumit în trecut „cor-
dănel”, este astăzi doar un fir de aţă simplă, colorată.
Ornamentaţia este executată la un pas de coasere
foarte mare, cu elemente mari şi cu motive ţesute care
să „arate doar bine”, la îndepărtarea de pe scenă.
Legat de o reînviere a tradiţiei de a coase şi ţese, cred
că această artă este aproape imposibilă. 
Deoarece arta tradiţională nu se asimilează de azi pe
mâine, fetele erau învăţate de mici tehnicile de cusut
şi ţesut, câştigau îndemânare în timp, iar în final foarte
puţine dintre acestea ajungeau măistoriţe, care se pro-
filau doar pe o anume tehnică de cusut sau ţesut şi a
căror mână de lucru era foarte scumpă.

Este un merit al etnografilor, care au demonstrat legă-
tura esenţială între tehnici şi artă, între care există o
distincţie de calitate, şi nu de fapte. După Georges
Friedman, opera de artă trebuie să fie privită întâi ca un
fapt tehnic, apoi ca un produs al psihologiei colective
şi individuale, în fine, ca o mărturie sociologică...
În condiţiile industrializării, urbanizării şi progresului
tehnologic, procesul de diluare a tradiţiilor populare
fiind din ce în ce mai alert, cercetarea noastră mai
poate salva încă vestigii ale culturii tradiţionale, care,

în câţiva ani, vor fi sortite pieirii. 
Iată, de pildă ce ne spune, în volumul
„Ţara mea”, Gheorghe Oprescu: „Trăim
într-o epocă în care obiectele ţărăneşti
având obiect artistic sunt foarte căutate.
De unde, până acum treizeci-patruzeci de
ani, puţini erau cei care le dădeau aten-
ţie, în ultimul timp s-a produs o reacţie
în sens contrar şi arta populară a cunos-
cut o admiraţie fără rezervă, putin indis-
cretă, ca toate maifestăriile în legătură cu
moda şi cu snobismul. Şi, dacă neatenţia
şi dispreţul cu care erau tratate mai 
înainte au făcut ca multe lucruri demne
de păstrat să dispară, dragostea de acum
nu e mai puţin vătămătoare. Ea dă prilej
să se înmulţească şi să se răspândească,
prin negustori fără scrupule şi amatori
fără pricepere, toate acele obiecte
pseudo-naţionale, fabricate în oraşe,
care pun într-o ciudată lumină şi gustul
producătorului şi pe al cumpărătorului,
compromiţând produsele autentice ale
artei ţărăneşti”.
În orice caz, s-ar fi putut introduce oa-
recare ordine în haosul care domneşte
acum în domeniul artei populare şi s-ar
fi putut face o separaţie între ce este au-
tentic românesc şi ce nu; între ce este
frumos, conform cu vechea tradiţie,
demn să trăiască mai departe, şi produ-
sul hibrid al modei, care în zilele noas-
tre provoacă aceleaşi ridicole victime la
sate, ca şi la oraşe.
Odată cu generaţia vârstnică, dispare
din memoria colectivă un fond impor-
tant de informaţii, de preţioase mărturii
etnografice autentice. Asistăm, astăzi, la
pierderea unor valori inestimabile de
cultură populară şi, odată cu ele, la dis-
pariţia unor pagini din istoria neamului
românesc. Dispare vertiginos portul po-
pular autentic din lăzile de zestre ale bă-
trânelor, se pierd sisteme arhaice de
croială, tehnicile de cusut şi ales în răz-
boi, ornamentica şi cromatica populară,
dispar meşteşugurile populare, cu tehni-
cile lor particulare, proprii, stilul speci-
fic local, caracteristic unei creaţii
artistice milenare.
Muzeul poate, prin mijloacele lui de ex-
presie specifice, să construiască multiple

potenţialităţi asupra amintirilor şi reflectărilor oame-
nilor, în general, pentru că sarcina lui fundamentală este
să identifice pluralitatea formelor de viaţă, care de-
fineşte un spaţiu de-a lungul istoriei sale, încercându-
se o evocare cât mai verosimilă.
Sunt semnificative în acest sens cuvintele savantului
clujean Emil Racoviţă care, în discursul ţinut la inau-
gurarea Muzeului etnografic al Transilvaniei, la 17
iunie 1928, spunea: „În sarcina etnografilor cade mi-
siunea atât de importantă, de frumoasă şi totodată de
atrăgătoare de a inventaria şi de a clasa mai întâi
fenomenele etnice actuale şi, pornind de la zestrea
prezentă, de a le constitui  fiecăruia istoria devenirii
lor trecute şi, deci, de a scrie astfel obiectiv şi sigur”.

Marius MATEI

Costumul tradiţional, între autenticitate şi kitsch
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ACTIVITATEA CULTURALĂ
Căminul Cultural a fost ridicat în anul 1922.
Fanfara din Giroc, ca şi corul bisericesc, este for-
maţia cu o activitate artistică ce se întinde (cu unele
întreruperi) pe durata a peste 80 de ani. Înfiinţarea ei,
în anul 1928, se leagă de numele unui plutonier-
major, Castler, şi de eforturile membrilor fondatori:
învăţătorii Atanasie Baicu şi Mihai Bocşa, preotul
David Voniga, sătenii Dimitrie Rotariu, Niţă Gaiţă,
Petru Ruja şi Victor Marcu. Primul dirijor al fanfa-
rei a fost Ioan Văcan (între anii 1931-1933), ai
cărui descendenţi (Ioan Ilie Pascotă, fiu, şi Ionel
Pascotă, nepot) îşi vor lega numele de existenţa aces-
tei formaţii artistice muzicale. După Ioan Văcan, di-
rijorul formaţiei a fost Miţiga, din anul 1933, până în
anul 1936. Acesta predă bagheta de dirijor lui Ioan
Ilie Pascotă, care o va păstra până în anul 1955, când
s-a stins prematur din viaţă.
O activitate culturală intensă şi cu frumoase rezultate
s-a desfăşurat în perioada anilor 1969-1972, când, sub
conducerea directorului căminului cultural, Ana
Haneş, priceput şi pasionat animator cultural, dar şi
solistă inconfundabilă de muzică populară, iau fiinţă
noi formaţii, dintre care se remarcă grupul folcloric
„Nunta din Giroc”.
Ansamblul „Ghiocelul”, care iniţial a
activat pe lângă întreprinderea UM Ti-
mişoara, se reînfiinţează şi îşi reia ac-
tivitatea înh anul 1997, din iniţiativa
primarului Iosif-Ionel Toma, la Că-
minul Cultural din Giroc, o marte parte
dintre dansatori fiind localnici. Con-
ducerea muzicală a ansamblului a fost
asigurată de renumitul taragostist Luţă
Popovici, iar coregrafia i-a revenit lui
Victor Jicherean, un coregraf de re-
nume.
Corala „Giroceana”, înfiinţată în
anul 2009, este alcătuită din 15 bărbaţi
cu vârste şi ocupaţii diferite, fiind diri-
jată de Mircea Sturza.
Presa locală este reprezentată prin pu-
blicaţiile: „Lumina satului” (1993-2010),
„Foaia girocenilor” (1996-prezent),
„Dialog cu cetăţenii” (1998-prezent),
„Iconostas” (2008-2012), „Lumina
Giroceană” (2010-prezent), „Lu-
mină pentru suflet” (2006-prezent).

TIPĂRITURI
Cele dintâi lucrări tipărite sunt cele ale părintelui
David Voniga, ajuns paroh în Giroc în anul 1900.
Prima lui carte este volumul „Dor şi jale”, cuprin-
zând versuri şi apărut în anul 1896, pe când se afla la
Gyula (Ungaria). Până la sfârşitul vieţii, a publicat 15
lucrări, conferinţe şi cuvântări, manuale şi broşuri,
cele mai multe având caracter religios, dar şi moral,
de răspândire a unor cunoştinţe pentru luminarea 
poporului de la sate.
Amintim aceste lucrări în continuare:
„Expunerea spiritismului”, Arad, 1898
„Cuvântări bisericeşti pentru duminici şi sărbă-
tori”, Timişoara, 1903
„Etica creştinească”, Timişoara, 1903
„Omiletica”, Orăştie, 1906
„Pareneze”, Orăştie, 1908
„Istorioare biblice”, Arad, 1908
„Despre creşterea religioasă şi morală a copiilor”,
1907
„Micul catehism”, 1909
„Credinţa şi morala creştinească”
„Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau alcoolis-
mul şi urmările lui din punct de vedere economic,
igienic, moral şi naţional”, Orăştie, 1910
„Despre cauzele rezultatului nemulţumitor al ca-
tehizării în şcoli poporale”, 1910
O contribuţie în domeniul tipăriturilor va aduce şi
preotul Horia Vişoiu, cu un Calendar al Girocului,
apărut în anul 1936, dar, mai ales, cu o cărticică, un
reportaj mai degrabă, intitulată „Misiunea sfântă în
Basarabia desrobită”, publicată în anul 1941.
„Giroc – monografie istorică”, de profesorul Octa-
vian Gruiţa, a onorat, în anul 1996, aniversarea a 625
de ani de la atestarea documentară a Girocului.
Cu prilejul aceluiaşi eveniment, a apărut şi volumul
„Obârşii”, al profesorului Ion Murariu.
Apariţia, în anul 2002, a volumului intitulat „Florile
prieteniei”, alcătuit de profesorii Octavian Gruiţa

şi Ion Murariu, a fost prilejuită de un schimb inter-
cultural între Şcoala din Giroc şi College des 
Coudries, din Geneva (Elveţia), desfăşurat în două
etape, în anul 1997.
O altă izbândă în domeniul literaturii originale pe
plan local o constituie cartea profesorului Silvestru
Ştevin, cu titlul „Desculţ prin propriul destin”, apă-
rută în acelaşi an (2002), ediţia I, apoi reeditată.
Un al treilea volum ieşit la lumină, tot în anul 2002,
prima ediţie, iar a doua în anul 2006, se intitulează
„Vorbe d-ale noastre”, de Ion Murariu.
„Drumul cu amintiri. Publicistică” este titlul volu-
mului lui Ion Murariu, apărut în anul 2005.
În anul 2006, când s-au împlinit 230 de ani de învă-
ţământ românesc în Giroc, profesorul Octavian
Gruiţa a publicat lucrarea „Monografia Şcolii din
Giroc”.
Volumul „Condeierii noştri”, subintitulat „Antolo-
gie a creatorilor din Giroc şi Chioşoda”, ediţie în-
grijită, cuvânt înainte şi glosar de Ion Murariu, a fost
tipărită în 2007.
O tipăritură inedită o constituie „Album Ioan Aga”,
publicat în anul 2008, care reuneşte 41 de reprodu-
ceri după lucrări de artă plastică semnate de-a lungul
vieţii de profesorul Ioan Aga, volum îngrijit de Ion
Murariu.
Începând din anul 2006, au apărut, până în 2013, opt

almanahuri ale ziarului „Dialog cu cetăţenii”.
Arta plastică este reprezentată de creatori locali sau
care de-a lungul vieţii au trăit sau au lucrat la Giroc.
Aceştia sunt: Andrei Rudneac, Ioan Aga, Ionel
Dunea, Tamara Iacoban Birdean şi Ioan Avrămuţ.
Între anii 2008-2012, pe lângă biserica ortodoxă din
Giroc a activat cercul de pictură religioasă pe sticlă,
condus de doamna Ecaterina Neag.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Începuturile activităţii sportive organizate la Giroc se
leagă de înfiinţarea echipei de fotbal, în toamna
anului 1946.
După război, când motociclismul se reorganizează la
nivel naţional, Ilie Pascotă se înscrie la clubul „Lo-
comotiva” din Timişoara, unde devine şi antrenorul
secţiei „Moto”. În anul 1946 se arată primul mare
succes din cariera sa de sportiv: se clasează pe locul
II în Cupa Balcanică, la Bucureşti. Succesul deplin îl
va cunoaşte de două ori, consecutiv, în anii 1947 şi
1948, când devine campion al ţării la clasa 350 cmc.
După ce a debutat la vârsta de 14 ani, ieşind câştigă-
tor la primul concurs, Petrică Pascotă „va alerga” pe
motocicletă la clasele 125 cmc şi 175 cmc timp de 35
de ani, câştigând nu mai puţin de cinci titluri de cam-
pion naţional, de şapte ori fiind vicecampion şi de
zece ori ocupând locul al III-lea pe ţară.
Performanţa lui Petrică a fost depăşită de fratele său,
Ionel, a cărui longevitate sportivă a fost de 45 de ani.
El a cucerit şase titluri de campion naţional, între anii
1970-1979, la categoriile 250 cmc şi 175 cmc. A mai
fost şi vicecampion naţional de 12 ori, iar de 21 de
ori s-a clasat al III-lea. În anul 1979 i s-a decernat tit-
lul de Maestru al Sportului.
Ionuţ Pascotă, în 13 ani de practicare a motociclis-
mului, adună zece titluri de campion naţional, trei de
vicecampion balcanic, trei de campion balcanic şi
două de campion european. Tradiţia Pascotă este pe
mâine bune. Pentru performanţele obţinute i-a fost

acordat Titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei
Giroc.
La lupte, Cornel Mircea Vârtosu, fiu al Girocului,
este unul dintre sportivii care au cunoscut gloria spor-
tivă românească, ridicând-o până pe cele mai înalte
culmi.
Pe plan naţional a obţinut şase titluri de campion,
între anii 1970-1978. În anul 1972 i s-a acordat titlul
de Maestru al Sportului la lupte. La nivel internaţio-
nal, Cornel Mircea Vârtosu a devenit campion euro-
pean cu echipa Dinamo Bucureşti (în anul 1972) şi
vicecampion (în anul 1974). S-a situat pe locul I la
numeroase concursuri şi festivaluri internaţionale:
Germania (1975), Suedia (1971, 1974, 1975), Albania
(1970), Iugoslavia (1971), Grecia (1970, 1972), Italia
(1969), Polonia (1968), Turcia (1971), Cehoslovacia
(1975), Kazahstan (1975).
Daniela Bituleanu Ciucur se înscrie la secţia de
kaiac a clubului Politehnica Timişoara, apoi, din
1984, este legitimată la clubul Dinamo Bucureşti.
Timp de zece ani (1982-1992) face parte din lotul
olimpic de kaiac-canoe. Rezultatele cele mai presti-
gioase din cariera sportivă ar fi: locul III la Campio-
natul Mondial de la Montreal (Canada), în anul 1986,
la proba de kaiac 4x500; dublă medalie de aur (kaiac
2x500 metri şi 4x500 metri) la Campionatul Mondial
Universitar de la Zagreb (1987); medalia de aur (la

aceleaşi probe) la Balcaniadele de la
Ivanina (Grecia), în anul 1990 şi Pi-
teşti, în anul 1991; medalia de argint
la proba 2x5.000 de metri la mon-
dialele de la Plovdiv (Bulgaria). To-
todată, este multiplă medaliată la
concursuri internaţionale din dife-
rite ţări europene. Din 1995 este
Maestru Emerit al Sportului, iar
pentru performanţele deosebite i s-a
acordat Titlul de Cetăţean de
Onoare al Comunei Giroc.

INSTITUŢII
Primarii Girocului, din 1918 până în
prezent au fost:
1918 – Traian Telescu
1919 – Nicolae Maghiar
1920-1921 – Petru Marincu
1922-1925 – Iosif Gaiţă
1926-1927 – Petru Marincu
1928 – Iosif Gaiţă

1929-1935 – Iosif Stoia
1935 – Vichentie Gherban
1936-1938 – Ioan Văcan (Ionescu)
1938 – Petru Marincu (Rovină)
1938 – Lazăr Marincu (Roşu)
1938-1940 – Leonida Baicu
1940-1941 – Vichentie Rotariu
1941-1944 – Petru Petcu (Jebeleanu)
1944-1946 – Vichente Lazăr (Ghimiş)
1946-1948 – Ioan Pascotă
1948-1950 – Niţă Sârbu (Trină)
1950-1952 – Ioan Babescu (Mandil)
1952-1953 – Petru Ştirban (Velcu)
1953 – Ioan Constantinescu
1953-1955 – Petru Bătrânu
1955-1957 – Ioan Colţea
1957-1958 – Petru Marincu (Bâzoni)
1958-1972 – Gheorghe Haneş
1972 – Roman Cincu
1972-1987 – Ana Haneş
1987-1989 – Dorina Popa
1989 – Cornelia Moşoiu
1990 – Petru Beşlia
1990-1991 – Iosif-Ionel Toma
1991-1992 – Petru Urşica
1992-1994 – Ioan Ilie Teodorescu
1994-1996 – Floare Lochinger
1996-prezent – Iosif-Ionel Toma

Realizări edilitar-gospodăreşti până în anul 2010:
reţeaua de apă potabilă în lungime de 41,3 kilometri
reţeaua de gaz a ajuns la o lungime de 21 de kilometri
reţeaua de canalizare are o lungime de 27 de kilometri
drumurile asfaltate se întind pe o lungime de 21 de
kilometri
În zece ani, 2000-2009, se construiesc, la Giroc, 1.030
de case noi, nivelul maxim fiind atins în anul 2008.
Ca urmare a acestui fenomen, vatra satului se extinde
de la 216,08 hectare, cât era în anul 1989, la 495,71
hectare, cât a ajuns terenul intravilan extins în prezent.

Despre Giroc, pe scurt (4)
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„Regula simplă a lui Trahey: Tu te-ai an-
gaja?”
Proiectul Metro Cash&Carry, menit să or-
ganizeze retailul tradiţional, poate fi o în-
cercare a germanilor de a-şi fideliza baza de
clienţi existentă şi chiar de a o lărgi, în con-
diţiile în care principalii clienţi ai companiei
sunt chiar aceste magazine din comerţul tra-
diţional.
Magazinele care vor încheia un contract de
franciză cu lanţul german de magazine
cash&carry vor trebui să îşi remodeleze ma-
gazinele după un concept stabilit împreună
cu Metro Cash&Carry şi să le denumească
„La Doi Paşi”.
Spre deosebire de modelele obişnuite de
franciză, programul „La Doi Paşi” le per-
mite proprietarilor de magazine să-şi păs-
treze independenţa financiară şi
ope raţională, pe durata întregii colaborări.
Metro Cash&Carry îşi păstrează specificul
de vânzare cu ridicata, sprijinindu-şi clien-
ţii revânzători să-şi deservească în condiţii
optime clienţii.
Un program similar de franciză, susţinut de
companie pentru clienţii revânzători, se des-
făşoară cu succes în Polonia şi Bulgaria, sub
branduri locale.

De ce să intri în franciza „La Doi Paşi”?

„În această lună, sărbătorim 20 de ani de
activitate. Am crezut de la bun început în
succesul acestui program. Propunerea «La
Doi Paşi» m-a încântat, iar intenţia acestui
program este de a oferi suport real micilor
comercianţi independenţi, ajutându-i să se
dezvolte într-un mediu foarte competitiv.
Apariţia acestei crize, care ne-a atins pe
toţi, m-a determinat să regândesc şi să re-
configurez activitatea pe termen mediu a so-
cietăţii, a declarat Maria Ţap,
administratorul SC GELY ŢAP SRL. Parte-
nerul nostru impune doar preţurile maxi-
male pentru produsele din flyere şi achiziţia
a 293 de articole distincte din cadrul reţelei.
Avem posibilitatea să lucrăm şi cu alţi fur-
nizori. Însă, cu cât lucrăm mai mult cu
Metro Cash&Carry avem vânzări mai mari,
cu atât vom obţine discount-uri mai mari

faţă de pre-
ţul de raft”.
În adevăra-
tul sens al
cuvântului,
mulţi antre-
prenori de -
ja existenţi
şi mulţi po-
tenţiali an-
treprenori
încearcă să
t r a s e z e
avantajele
demarării
unei afaceri pe cont propriu, în paralel cu
preluarea unei francize. Ştim faptul că fie-
care formă de start-up aduce în discuţie
avantaje numeroase şi ne rămâne un singur
lucru de stabilit: avem nevoie de un parte-
ner în afaceri sau nu?”.
Magazinele „La Doi Paşi” sunt prezente atât
în oraşe, cât şi în mediul rural, oferind o
gamă de peste 1.500 de produse alimentare
şi de îngrijire personală sau uz casnic, in-
clusiv din brandurile proprii Metro: Aro,
Fine Food şi Fine Dreaming.

„Haideţi să vedem şi de ce am intra în 
franciza „La Doi Paşi”.

„În primul rând, trebuie să recunoaştem
faptul că este esenţial să deţinem susţinere
din partea unui brand solid. În cazul nos-
tru, Metro Cash&Carry reprezintă un
«spate» care poate aduce extrem de mult
succes unei afaceri. Şi, desigur, ca un mare
avantaj, care ne îndeamnă să ne deschidem
o astfel de unitate, este şi cel reprezentat de
existenţa suportului şi experienţei, sprijinu-
lui şi consultanţei din partea acestui lider
de piaţă. Mai mult, luăm în considerare pre-

luarea unei
francize «La
Doi Paşi» şi
datorită fap-
tului că fran-
cizorul oferă
cursu ri de in-
struire pen-
tru angajaţi,
tehnici de fi-
delizare a
clien ţilor şi
me tode efi-
ciente de
pro movare.

Avantajul îl constituie bogata ofertă de pro-
duse proaspete: lactate şi brânzeturi, le-
gume şi fructe, preparate din carne. Însă, pe
lângă acestea, magazinele «La Doi Paşi» îţi
oferă gama completă şi diversă a celor mai
căutate şi mai accesibile produse”. 

La Doi Paşi e magazinul unde găseşti tot
ce îţi trebuie

Politica noastră este strâns legată de politi-
cile alimentare, fiind influenţată de venitu-
rile populaţiei, de preţurile produselor etc.
şi au la bază norme privind substanţele nu-
tritive (conţinutul alimentelor în energie,
proteine, glucide, lipide, minerale, vitamine
etc.) necesare pentru menţinerea sănătăţii
omului. Aceasta are ca scop ameliorarea ca-
lităţii şi cantităţii raţiilor alimentare, în ve-
derea satisfacerii nevoilor nutriţionale ale
populaţiei, protecţia consumatorilor şi redu-
cerea riscurilor privind sănătatea. 

Accesul pentru toată lumea şi în mod
permanent la hrana necesară unei vieţi
active şi sănătoase
Ca o noutate, ne vom preocupa şi de îmbu-

nătăţirea cunoştinţelor în domeniul nutriţio-
nal. Lipsa unor astfel de cunoştinţe repre-
zintă o cauză importantă a unei alimentaţii
necorespunzătoare. Cunoştinţele în dome-
niul alimentaţiei pot fi îmbunătăţite prin:
- educaţia în domeniul nutriţional; vom
organiza întâlniri în şcoli, formând clase de
alfabetizare nutriţională atât pentru copii cât
şi pentru părinţi, comunicări în centrele de
pregătire a fermierilor, grupurilor de produ-
cători agricoli şi întruniri din cadrul comu-
nităţii.
- distribuirea de broşuri şi postere referi-
toare la alimentaţie şi mediatizarea in-
formaţiilor cu caracter nutriţional prin
intermediul publicaţiilor, radioului şi te-
leviziunii; în publicaţiile locale, şi nu
numai, vom prezenta reţete, cum să prepari
şi să mănânci sănătos.
- demonstraţii privind modul de prepa-
rare a alimentelor; maeştri bucătari şi nu-
triţionişti vor face demonstraţii şi apoi
asistenţă la prepararea corectă a alimente-
lor.
- încurajarea bunelor obiceiuri nutriţio-
nale tradiţionale; este cunoscut faptul că în
Giroc sunt foarte multe „avaniţe”, familii
provenite din alte localităţi. Avem în inten-
ţie de a demara un concurs al bucătăriei ro-
mâneşti la Giroc, care să aibă loc în fiecare
anotimp. De ce la ficare trei luni? Pentru
că luăm în calcul prepararea doar a produ-
selor de sezon. Schimbul de experienţă în
interiorul comunităţii din Giroc, în ce pri-
veşte bucătăria românească, ne va face încă
o dată dovada ospitalităţii româneşti.
- folosirea metodelor de marketing social
pentru promovarea alăptării la sân, în
scopul prevenirii apariţiei anumitor afec-
ţiuni şi al încurajării părinţilor să-şi im-
unizeze copiii; în colaborare cu centrele de
sănatate, vom distribui broşuri, şi sprijinim
şcoala viitorilor părinţi.
Toate aceste cunoştinţe vor fi dobândite de
la specialişti, medici, nutriţionişti, specia-
lişti în marketing, maeştri bucătari, etc.

Aşadar, faceţi doi paşi către 
SC GELY ŢAP, „La Doi Paşi”.

„„LLaa DDooii PPaaşşii””,,
llâânnggăă ttiinnee,, llaa GGiirroocc

În săptămâna 11-15 noiembrie
2013, preşcolarii grupei Mare
„A”, din cadrul Grădiniţei cu
Program Prelungit Giroc, au
fost „prietenii curăţeniei”. Ast-
fel, în cadrul proiectului desfă-
şurat, am aflat mai multe
lucruri despre curăţenie, despre
igienă şi despre importanţa
acestora. În ultima zi dedicată
acestui proiect (vineri, 15 no-
iembrie 2013), am extins tema
proiectului şi am devenit priete-
nii naturii. La invitaţia Pro Cre-
dit Bank, am participat la o
acţiune de ecologizare pe malul
Timişului, împreună cu grupa
Mare „C”. Adunând gunoaiele lăsate de cei mari, am ob-
servat şi am înţeles că neglijenţa noastră faţă de natură
se poate răsfrânge şi asupra oamenilor. Concluzia noas-
tră a fost următoarea: un mediu curat înseamnă sănătate.
La acţiune au participat şi câţiva reprezentanţi ai băncii,

printre care îi menţio-
năm pe următorii:
Iulia Sălăgean (direc-
tor adjunct) şi Tatiana
Şocodol (funcţionar
bancar). 
La finalizarea acţiu-
nii, o echipă de la SC
GIROCEANA SRL s-
a deplasat pe malul
Timişului, de unde a
transportat sacii cu
gunoaiele strânse. Din
partea primăriei a
participat la acţiune

doamna inspector de mediu Adelina Sîrbu.
Copiii au fost răsplătiţi pentru munca depusă cu mici
cadouri din partea băncii.

Educatoare: Lenuţa TERTECI şi Alina NENICIOIU

MMiicciiii eeccoollooggiişşttii ddiinn GGiirroocc
La Casa de Cultură a Studenţilor din Timi -
şoara, recent, a avut loc Spectacolul-concurs
„Tim Top Mini Top”, la care au participat cele
nouă grupe de la Grădiniţa cu Program Pre-
lungit din Giroc. În cadrul spectacolului, orga-
nizat şi moderat de Octavian Marcu,
preşcolarii de la grădiniţa noastră au prezentat
programe artistice cu diferite teme: cântece,
poezii, un dans german, dansul umbreluţelor,

dansul ursuleţilor, o reprezentaţie în ţinută de
cowboy etc. În încheierea spectacolului, grupa
mare „A” a evoluat pe scenă cu poezii în grai
bănăţean, un grup vocal şi un dans popular din
Banat. „Toţi copiii s-au prezentat la înălţime,
în mod deosebit datorită implicării părinţilor,
care au contribuit la achiziţionarea fru-
moaselor costume. Le mulţumim acestora pen-
tru colaborare”, a declarat doamna Lenuţa
Terteci, cadru didactic coordonator. Concursul
„Tim Top Mini Top” s-a încheiat, evident, cu
decernarea premiilor şi diplomelor, munca tu-
turor participanţilor fiind răsplătită. 

V. TOMOIAGĂ

PPrreeşşccoollaarriiii ddiinn GGiirroocc,, aarrttiişşttii
llaa „„TTiimm TToopp MMiinnii TToopp””
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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
20. Tocmeli sî preţuri pră Casa Albă –

măi ca-n piaţu dă porś „Bagea Cârnaţ”
- Măi voi, Văruţîlor, iaca di śe vă cem io dă v-am pofcit
la iorsagu meu dî la bloc cu tri sobi nădădăcomândace,
pră potrivă cu banii mei, cumă le poroboceşce dă le dzîśe
Văruţu Colă, şî Văruţu Relu să jîmbi a rige cu oţâră 
tristeţă pră faţa obrazului.
- Las-că nu-i bai, Văruţule Relule, că-s sobili nădăco-
mândace, că ńi-i măi uşor să fim toţ-tri la un loc când-
goge ńe pofceşti să fim la cińe – ca acuma, bunăoară,
dzîsă Văruţu Colă.
- Că baş d-aia v-am pofcit; ghingitu-v-aţ, voi, Văruţîlor,
o’-că nu v-aţ ghingit să vă mutaţ cu vrâsta cam dă tăt la
oraş, că asta am sîmţît io că aţ cam vre şî n-aţ pre vre.
Numa ghingiţî-vă-ţ să cumpăraţ amândoi un iorsag la
bloc, nu dă alta, că acuma vi-s la pinzie, dar la sat nu-i
măi ńiśo rânduială întragă şî ca lumea, aşa că-i dăstul să
rămâńem acolo pră rând, m-oi măi duśe sîngur şî io – 
ş-ălălalt, care-o fi, să rămână la iorsagu vostru dî la bloc...
Numa să-l cumpăraţ.
- Dară da, numa banii nu-s dăstui, o rupsă Văruţu Colă,
că-n taină şî-n izâdă ńe-am zbace.
- În Calea Bîzîieşului aud că dă vo câţva ani, dă când cu
crizurili şî cu grevurili, śic-ar fi măi dat năpoişîlea şî
preţurili la iorsagurili dî la bloc, vestu, nu măi pre au cău-
tare, că lumea cinără nu măi pre găsăşce dă lucru la oraş
şî śarcă la sat, dzîsă Văruţu Ńiţă. Śiśe – prăcum dzîsărăţ
– preţurili la iorsagurili dî la bloc or luvat-o napoişîlea...
pră Calea Bîzîieşului, dzîsă în glumă Văruţu Colă.
- Hai, Vericule Ńiţă, să-i aduśem d-amince şî lu Văruţu
Relu că preţurili or luat-o năpoişîlea şî pră ausfaltu dî la
Bolomaś măi năince d-a o lua pră Calea Bîzîieşului –
vorba lu Văruţu Relu.
Şî Vericu Colă prinsă să-i dăşchilińască şî să-i tălăntădză lu
Văruţu Relu că cumă o fost tocmeala d-o cumpărat Sădamu-
ăl Cinăr Casa Albă dî la Bolomaś la un preţ dă n-ai fi putut

cumpăra niśo gărsońeră pră Calea Bîzîieşului... Glăcsońeră,
Colă, glăcsońeră – cumă dzîśa fi-ertatu Uica Costică.
- Iaca cumă fusă cauzu, dzîśe Văruţu Colă, ca când noi n-
am şci śe şciu tăţ Bolomaśii – girept îi că daficea şciu.
Măi oameńi buńi, śic-ar fi dzîs Sădam ăl Cinăr pră tocma
lu Sădam ăl Bătrân. Mă, cu cât v-o fost înţăleźerea să vă
de tata meu ca să fie Casa Albă a lui, după cumă o şî fost,
c-o fost bun a’ întrăgului popor, vestu, să prăśepu Sădam
ăl Cinăr. Estă c-o fost vorba dă vro patru mii dă mărś –
mărcuţă d-ăle ńemţăşci? Ba, stăi, să nu mint, să băgă dări-
natu dă Văruţu Colă cu vorba-n givan: Că baş când Sădam
ăl Cinăr bătu păliura ca hîceşăńii, dar nu cu hîceşăńii numa
cu uichiţî-so, uică-so Nanu pră care l-or pus merźeulog să
vindă averea ceapeului, baş atunś s-o ’tâmplat că mărcuţîle
ńemţăşci n-or măi îmblat prîn Eoropa, numa numa la ei, la
ńemţ îmblau pân-or vrut ei să le schimbe pră eoroś. Şî
dzîsă Sădamu-ăl Cinăr cătră săcenii Bolomaśului, śică:
- Vă dau doauă mii, hai să dzîc doauă śinś suce dă dulari
– ńimic măi mult! Băgaţ bińe sama că dulariu n-o fost
niśodată păr-pră-păr cu mărcuţa. Ş-acu’ vińe eorocu, dar
n-o aźuns la noi încă; ńiś ăla nu-i păr-pră-păr cu dulariu.
Mărcuţa nu măi estă – îmblă numa-n Germania. Aşa că
faśem târgu, petrectăm, întălmăśim în dulari – doauă śinś
suce, nimic măi mult – asta ar fi măi-gata şasă mii dă
mărcuţă. Şî petrectarea îi aşa: io dzîc că vă dau dularii şî
voi dzîśeţ că-m daţ Casa Albă. Dularii rămân în cunturi la
săcret în bancă; Casa Albă rămâńe unge estă, marturi îs
Uica Ionică, intimu precin cu tata, ş-a me mamă, prăcum
şi cea Lae Opritu dî la Direcţîia Agricólă, iar prîntru voi
vi i-am pus pră Uichiţa Nanu merźeulogu şî pră Bunu
Pătru Pracu, care acuma o-ncheput pitrop la besărică, şî-
i omu lu Dumńedzău, cum bińe şciţ. Păliura, dzîsă Sădam
ăl Cinăr, şî, bătând palma pră funcea lată până-n chemea
capului lu Nanu, śică: Uichiţo Nanule, scrie procesu-ver-
bal, śe măi aşcepţ?!?
Iar Văruţu Niţă, śică: Hai, Văruţîilor, śe măi aşceptăm? 
S-o luăm pră Calea Bîzîieşului şî să pustîńim în lume...
Dar am rămâńat tot acolo, să ńe măi ’tâńim.

Glosar
poroboci = a potrivi
în taină = în păcăleală
în izâdă = inutil, păgubos
năpoişîlea = înapoi, îndărăt, în scădere (variantă: napo-
işîlea)
daficea = degeaba, gratuit
petrecta = a pertracta
merźeulog = merceolog
Păliura! = cuvânt de încheiere a unei tranzacţii între
săteni (din zona Buziaşului)

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
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.

VViinnee iiaarrnnaa
Vine iarna, bat-o vina,

Că mi-o ruginit grăgina.
Prăstă holgie, bacie vântul,
Fuge vremia ca şî gândul.

Cânii stau ascunşi în paie,
Vremea-i rea şî nu s-ogoaie.
Ciorili s-or strâns pră casă

Şî reuma nu mă lasă.

Cucuruzu-i în cotarcă,
Grâul tăt l-am măcinat,
Mulţumită, baba mea

Faşie pită şî colac.

Mâţa toarşie sub şpoiert
Şî visează şoricei,

Eu mai duc nişcie tulei
Păntru vacă, păntru miei.

Să sloboagie fulgi dân nori,
Mă gângiesc la sărbători,
Tai un porc şî un curcan

Păntru goştii şi-o să-i am.

Lemnie am adus dăstule,
Ca să fi e cald în casă,

Sara, mai trag un trabuc
Şî dă lumie nişi nu-mi pasă.

Vinu-i tras în damijană,
Şî răchia pusă binie,

Căci-o sticlă eu mai beau,
Baba strâgă iar la minie.

Vin veşinii la givan,
C-am făcut răchia bună,
Dacă nu-i zogon acasă,
Ea să gată într-o lună.

Dascălu îi om cu carcie
Şî la vin faşie socoata,

Dacă beau cum îl împarcie,
Pân’ la vară nu-l dau gata.

Popa o aflat povasta
Şî o zâs iucie prezent

Şică, să-i mai treacă greaţa,
Bea răchia, ca medicament.

Petru IONICĂ

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 101123
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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, 0732 600455

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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AAnnddrreeiiaa DDiillăă
44 aannii,, GGiirroocc

GGaabbrriieell BBâârrjjoovvaannuu
33 aannii,, GGiirroocc

MMaatteeii MMiihhăăiillăă
22 aannii,, GGiirroocc

RRăăzzvvaann DDrraaggoommiirr
44 aannii ggiirroocc

Peste 350 de sportivi din 26 de oraşe ale ţării s-au întâl-
nit la Giroc, cu ocazia celei de-a treia ediţii a Cupei de
karate Sho-Dan, organizată de Karate Club Giroc, în co-
laborare cu Sho-Dan Karate, cele două cluburi fiind
partenere în această ramură sportivă. Sala de sport a
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc a fost gazdă
primitoare şi pentru sutele de părinţi prezenţi la eveni-
ment, care au trăit la intensitate maximă evoluţia copiilor
lor, încurajându-i, dar savurând totodată un spectacol-
maraton agreabil de arte marţiale.
Graţie unei organizări desăvârşite a clubului gazdă, în
frunte cu inimoşii Amalia Sisak şi George Coca, cu spri-
jinul oferit de Primăria Comunei Giroc şi de o serie de
sponsori, ediţia din acest an a evenimentului le-a depăşit
pe precedentele, devenind o reală rampă de consacrare a
sportivilor participanţi.
S-au aliniat la start competitori cu vârste între 4 şi 50 de
ani, iar Karate Club Giroc a fost reprezentat de 18
sportivi, opt dintre ei urcând pe podium şi
fiind medaliaţi la mai multe categorii.
Rezultatele sportivilor de la cele două
cluburi sunt următoarele: Aisha Pera: locul
I Kata individual feminin 8-9 ani, grupa B;
Shaira Pera: Locul II Kata individual fem-
inin 8-9 ani, grupa B, locul I Kata echipe
feminin 6-9 ani; Daria Dumitraşcu: locul
III Kata individual feminin 8-9 ani, grupa
B, locul I Kata echipe feminin 6-9 ani;
Daria Georgiu: locul II Kata individual
feminin 8-9 ani, grupa A; Alexandru
Olariu: locul III Kata individual masculin
4-5 ani, grupa 0; Chelsy Bona: locul III
Kata individual feminin 6-7 ani, grupa B,
locul I Kata echipe feminin 6-9 ani; Beat-
ris Conţescu: locul III Kata individual feminin 10-11 ani,
grupa A; Darius Georgiu: locul III Kumite individual
masculin 8-9 ani, -30kg, locul I Kumite echipe masculin
6-9 ani; Bianca Budugan: locul III Kumite echipe femi-
nin 18+, locul II Kumite individual feminin 14-15 ani
+54 kg; Denisa Bălănean: locul III Kumite echipe fem-
inin 18+, locul III Kumite individual feminin Open, locul
II Kumite individual feminin 18-20 ani -60kg; Emilie
Artru: locul III Kumite echipe feminin 18+, locul II Kata
echipe feminin 14-17 ani; Luca Preda: locul I Kumite
echipe masculin 8-9 ani, locul I Kata echipe masculin 6-
9 ani, locul I Kata individual masculin 8-9 ani Grupa C,
locul I Kumite individual masculin 10-11 ani -35kg,
locul I Kumite individual masculin 8-9 ani -30 kg;
Gabriel Ogăşanu: locul I Kumite echipe masculin 8-9
ani, locul I Kata echipe masculin 6-9 ani, locul I Kata
individual masculin 6-7 ani Grupa C, locul I Kumite in-
dividual masculin 8-9 ani +35 kg, locul I Kumite indi-
vidual masculin 6-7 ani +30 kg; Tudor Lungu: locul I
Kumite echipe masculin 8-9 ani, locul I Kata echipe
masculin 6-9 ani, locul III Kata individual masculin 8-9
ani Grupa C, locul II Kumite individual masculin 8-9 ani
-30 kg; Darian Oaida: locul I Kumite echipe masculin
8-9 ani, locul III Kata individual masculin 6-7 ani Grupa
B; Valentin Stan: locul III Kumite echipe masculin 14-
17 ani, locul II Kata echipe mixt 14-19 ani, locul II Kata
individual masculin 12-13 ani Grupa C; Simion-Iosif
Bulz: locul III Kumite echipe masculin 14-17 ani, locul
II Kata echipe mixt 14-19 ani, locul II Kata individual
masculin 14-15 ani Grupa C; Horia Bocaeti: locul III
Kumite echipe masculin 14-17 ani; Gabriel Bulz: locul
III Kumite echipe masculin 14-17 ani, locul II Kata in-

dividual masculin 14-15 ani Grupa A+B; Radu Sava:
locul III Kumite echipe masculin 14-17 ani; Andrei Trip:
locul III Kumite echipe masculin 14-17 ani; Candit Sava:
locul I Kumite echipe masculin 18+, locul II Kumite in-
dividual masculin 18-20 ani -78kg; Radu Ţig: locul I
Kata individual masculin 18-20 ani Grupa 0, locul III
Kumite individual masculin 18-20 ani -68kg; Adelina
Stan: locul I Kumite echipe feminin 10-13 ani, locul II
Kata echipe mixt 14-19 ani, locul II Kata individual fem-
inin 10-11 ani Grupa C, locul II Kumite individual fem-
inin 10-11 ani +38kg; Monica Marcu: locul I Kumite
echipe feminin 10-13 ani, locul III Kata echipe feminin
10-13 ani, locul I Kata individual feminin 8-9 ani Grupa
C, locul I Kumite individual feminin 8-9 ani +35kg;
Timeea Cuibuş: locul I Kumite echipe feminin 10-13
ani, locul III Kata echipe feminin 10-13 ani, locul II Kata
individual feminin 8-9 ani Grupa C, locul II Kumite in-
dividual feminin 8-9 ani +35kg; Talida Vlad: locul I Ku-

mite echipe feminin 10-13 ani, locul III Kata echipe
feminin 10-13 ani, locul III Kata individual feminin 10-
11 ani Grupa B, locul I Kumite individual feminin 10-11
ani +38kg; Cristian Ceulescu: locul I Kumite echipe
masculin 10-13 ani, locul I Kata echipe masculin 10-13
ani, locul I Kata individual masculin 10-11 ani Grupa B;
Raul Giurgiev: locul I Kumite echipe masculin 10-13
ani; Sorin Ardelean: locul I Kumite echipe masculin 10-
13 ani, locul II Kata Individual masculin 8-9 ani Grupa
B, locul II Kumite individual masculin 8-9 ani -35kg;
David Ursu: locul II Kumite echipe masculin 10-13 ani,
locul I Kata echipe masculin 10-13 ani; Elias Mureşan:
locul II Kumite echipe masculin 10-13 ani; Andrei Purdi:
locul II Kumite echipe masculin 10-13 ani, locul III Kata
individual masculin 10-11 ani Grupa C; Sophie Artru:
locul I Kata echipe feminin 18+; Gabriela Tilincă: locul
I Kata echipe feminin 18+, locul I Kata individual fem-
inin 35+ Grupa D; Iosif Bulz: locul I Kata echipe mixt
18+, locul I Kata individual masculin Grupa B; Sandra
Stîngaci: locul II Kata echipe feminin 14-17 ani, locul
III Kata individual feminin 16-17 ani Grupa D; Darius
Niculescu: locul I Kata echipe masculin 10-13 ani; Horia
Bocaieţi: locul III Kata individual masculin 14-15 ani
Grupa A+B; Dario Boloş: locul III Kata individual mas-
culin 6-7 ani Grupa A; Adina Lungu: locul II Kata indi-
vidual feminin 4-5 ani Grupa 0, locul I Kumite
individual feminin 6-7 ani -35 kg, locul I Kumite indi-
vidual feminin -5 ani; Maria Staiculescu: locul II Kata
individual feminin 6-7 ani Grupa B; Rafael Otiman:
locul III Kumite individual masculin 8-9 ani +35 kg;
Darius Iancea: locul III Kumite individual masculin -5
ani. (A.B.)

RReeggaall ddee aarrttee mmaarrţţiiaallee llaa GGiirroocc

S-a tras cortina peste turul ediţiei de campionat
2013-2014 a Diviziei D Timiş, competiţie la care,
în premieră, evoluează împreună şi cele două
echipe de fotbal din comuna noastră, CS Unirea
Giroc şi CS Chişoda. Dacă despre chişozeni se
poate spune că sunt protagonişti cu vechi state în
acest eşalon, ei fiind chiar şi campioni judeţeni în
urmă cu câteva sezoane, dar şi vicecampioni în
două rânduri, despre tânăra echipă din Giroc putem
afirma că a făcut o bună propagandă fotbalului,
prin evoluţiile sale. Deşi ocupă abia poziţia a XV-a
în clasament, echipa condusă de pe banca tehnică
şi de pe teren de Orlando Trandu, fosta glorie a Po-
litehnicii Timişoara, a arătat calităţi care ne fac să
credem că în tur va reuşi să scape din „zona mi-
nată” a ierarhiei şi de emoţiile retrogradării în
Campionatul Judeţean.
Această afirmaţie este întărită şi de ultima evoluţie
din acest an, cea din ultima etapă a turului, la capă-
tul căreia Unirea a reuşit să obţină un rezultat de
egalitate în dauna uneia dintre echipele bune ale
diviziei, CS Dumbrăviţa. A fost 1-1, însă gazdele
puteau obţine mai mult în acest joc. Antrenorul
echipei noastre, Orlando Trandu, este optimist în
ceea ce priveşte viitorul formaţiei din Giroc: „Cred
că returul ne va fi ceva mai uşor, deoarece ne-am
acomodat cu nivelul ligii a patra”, a afirmat acesta,
după ultimul joc pe teren propriu, din acest an.
În ultima etapă a turului, CS Chişoda a evoluat tot
pe teren propriu, reuşind să treacă de Progresul Gă-
taia, echipă ce a ocupat mai bine de o jumătate de
tur prima poziţie a clasamentului. A fost un 3-0 sec
pentru formaţia din comuna noastră, la capătul
celui mai bun joc pe care l-au prestat chişozenii în
acest tur de campionat.
Trăgând linie, să spunem că CS Chişoda ocupă, la
jumătatea campionatului, locul 8, cu 27 de puncte,
înregistrând opt victorii, trei egaluri şi cinci în-
frângeri. Unirea Giroc, aşa cum aminteam, este pe
locul 15, cu 11 puncte, având linia de clasament:
trei victorii, două egaluri şi 11 înfrângeri.
Să mai remarcăm, acum, la ceas de bilanţ după
prima parte a campionatului Diviziei D Timiş, că
am avut parte, în toamnă, de primul derby local
disputat la acest nivel. Jocul s-a încheiat cu victo-
ria echipei din Chişoda, care a fost oaspete la acel
meci, însă trebuie remarcat fair-play-ul deplin în
care s-a disputat partida. Cele două echipe din co-
muna Giroc au arătat că fotbalul poate fi frumos,
atunci când se joacă cu pasiune şi în limitele
sportivităţii. Aşteptăm cu nerăbdare şi a doua parte
a acestui derby, cu speranţa că va fi la fel de 
frumoasă ca şi cea disputată pe stadionul Unirea
din Giroc.

Anton BORBELY

FFiinnaall ddee ttuurr ppeennttrruu
CCSS UUnniirreeaa GGiirroocc
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