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Duminica
În duminica a şasea din Sfântul şi Marele Post, cu-
noscută în popor şi sub numele de Duminica Floriilor,
Biserica Ortodoxă prăznuieşte Intrarea triumfală a lui
Iisus Hristos în Ierusalim. Cu o săptămână înainte de
Patimile Sale, Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în
Ierusalim, pe un asin înconjurat de cei 12 Apostoli.
Mulţimea recunoscându-L ca fiind adevăratul Mân-
tuitor, L-a întâmpinat cu ramuri de finic şi cântări de
bucurie. Din punct de vedere liturgic, din această zi
începe Săptămâna Patimilor, în amintirea cărora în

biserici se oficiază în fiecare seară Deniile, slujbe

prin care credincioşii îl petrec pe Hristos pe drumul Cru-
cii, până la moarte şi Înviere. Floriile înseamnă primul
praznic împărătesc, numit şi Duminica Stâlparilor (po-
pular Florii sau Flurii). Prăznuirea se face numai dumi-
nica, la fel ca Paştele. Numele derivă din latinescul
Floralia, sărbătoare a vegetaţiei. Duminica Floriilor este
precedată de sâmbăta lui Lazăr. În această zi, Mântui-
torul Iisus Hristos îşi arată din nou minunile, înviindu-
l pe Lazăr, la patru zile de la moarte. După această
minune, mulţimile strânse la porţile cetăţii l-au aclamat
pe Mântuitorul, la intrarea în Ierusalim.

La un pas
de podium

Ionuţ Pascotă,
locul IV

la Serres
Noul sezon de motociclism

a început duminică, 20 martie
2011, prima etapă având loc pe
circuitul elen de la Serres. Gi-
roceanului nostru Ionel Pascotă
nu i-a lipsit mult să încheie
cursa pe podium, ocupând în
final doar locul patru la clasa
regină, Superbike - 1000 cmc,
cursă la care locul doi a fost
ocupat de românul Ionuţ
Mistode. Tot la Serres, Cătălin
Cazacu de la Taifun Racing a

câştigat cursa la clasa Super-
sport - 600 cmc. Conform
www.sport365.ro, după cursă
Pascotă a declarat: “Suntem
mulţumiţi de cum ne-am com-
portat în Grecia. Ţinând cont
de condiţiile de concurs, e bine.
M-a costat eroarea de electro-
nică de la start, când m-au de-
păşit aproape toţi! Motocicleta
am primit-o târziu şi m-am dus
cu ea nepregătită la Serres. E
practic un motor de serie, tre-
buie să muncim la el. Specta-
colul abia acum începe”, a
promis multiplul nostru cam-
pion. (A.B.)

Motto: “Nu ne este teamă de viitor pentru că noi suntem
viitorul prin ceea ce am realizat şi, mai ales, vom realiza”

Comuna Giroc a urmat un curs continuu, ascendent şi neîn-
trerupt de problemele create de criza financiară mondială şi na-
ţională, bineînţeles, înscriindu-se cu toate acţiunile derulate pe
tot parcursul anului 2010 în cadrul regional al dezvoltării rurale
periurbane, dar şi în strategia de dezvoltare economico-socială
a României.

Faptul că ţara noastră se regăseşte printre statele membre
ale UE a determinat să aşezăm comuna noastră strict legat de
elaborarea politicilor de dezvoltare pentru economie, agricul-
tură, spaţii de locuit, infrastructură, învăţământ, cuprinzând ast-
fel toate problemele specifice cu care se confruntă fiecare
domeniu în parte.

Dobândind experienţă an de an, am reuşit să structurăm îm-
preună dezvoltarea comunităţii noastre şi am canalizat-o pe
două activităţi importante şi anume: dezvoltarea locală care se
referă şi care urmăreşte dezvoltarea de sine stătătoare a aşeză-
rii şi a tot ceea ce există în jurul ei, precum şi dezvoltarea teri-
torială care ne-a condus la înscrierea în marile programe de
dezvoltare ale Polului de creştere Timişoara şi a Regiunii 5 Vest
România.

Toate acest elucrări au fost îndreptate spre îmbunătăţirea ca-
lităţii vieţii locuitorilor din comună, dar şi la păstrarea peisaju-
lui naţional şi cultural, reuşind să devenim, în scurt timp, un
MODEL DE DEZVOLTARE.

Conţinutul prezentului raport poate reprezenta o tematică
de curs în domeniul dezvoltării rurale periurbane, a dezvoltării
durabile şi sustenabile fiind, pe de o parte, un imbold pentru cei
care conduc destinele acestui tip de comunităţi şi, pe de altă
parte, oferind idei celor care se ocupă de modelarea vieţii de la
sat prin prisma forţelor impuse de Comunitatea European, în
consens cu evoluţiile pieţii şi accelerarea globalizării.

Am reuşit împreună cu factorii de decizie locali să men-
ţinem o anumită atractivitate pentru investitorii importanţi în
spaţiul nostru rural şi să promovăm mai multe proiecte în ca-
drul fondurilor europene destinate satelor.

Dacă în contextul tratării suprafeţei pe care o administrează
comuna Giroc, de peste 5.000 de ha nu am reuşit să promovăm
preocuparea pentru activitatea agricolă utilă şi pentru forţa de
muncă în acest domeniu, în schimb am reuşit să oferim un cadru
adecvat pentru investiţii de mică industrie şi prestări servicii,
dar, mai ales, a construcţiilor de locuinţe, atât în intravilanul
consolidat de câteva sute de ani, cât şi în intravilanul extins.

În acest context comuna Giroc s-a situat destul de repede, ca
un important polarizator al forţei de muncă existente în cele
două localităţi Giroc şi Chişoda, dar şi pentru o anumită parte a
celor din municipiul Timişoara.

La aceasta a contribuit în primul rând dinamica economică
pe care am impus-o, oferind spaţii privind viitoarele construcţii
economice, care, mai târziu, s-au dovedit a fi benefice din două
puncte de vedere: unul amintit mai înainte – oferirea locurilor de
muncă, al doilea – oferind o sursă importantă de venituri la bu-
getul local.

De asemenea, s-a abordat cu seriozitate şi responsabilitate
rolul de administrator al gestiunii publice, reuşind să creştem
eficienţa actului administrativ de decizie şi când spun aceasta
nu vreau să scot în evidenţă numărul mare al hotărârilor de con-
siliu ci prin calitatea şi importanţa celor hotărâte prin acestea.

Urmare unor politici naţionale am căutat să avem şi chiar
am reuşit să avem o integrare pozitivă şi să creem un criteriu de
performanţă, perfecţionând aparatul de specialitate din cadrul
primăriei în strânsă corelare cu cerinţele europene. Amintim aici
despre proiectul „Implementarea unui sistem inovativ de ma-
nagement al documentelor şi modernizarea centrului pentru in-
formare a cetăţenilor în carul Primăriei comunei Giroc, judeţul
Timiş”

Per ansamblu, putem vorbi despre o administraţie care a
crescut, dând o nouă dimensiune celor două localităţi.

Starea economică
Motto:

“Omul nu poate descoperi noi oceane, câte vreme nu are
curajul de a pierde din vedere ţărmul” (André Gide)

În prezent, comuna Giroc poate fi considerată o importantă
componentă a economiei judeţului Timiş, care a evidenţiat prin
preocupările sale şi prin rezultatele obţinute o mare varietate de
activităţi industriale şi comerciale.

Conceptul strategic de dezvoltare al cmunei Giroc a înce-
put încă din anul 1996, odată cu realizarea şi aprobarea primu-
lui Plan urbanistic zonal de pe DN 59, care acum, prin
intermediul societăţilor comerciale din această zonă, dau un im-
bold serios dezvoltării economice, aşezându-ne la loc de cinste
în fruntea comunelor din ţară.

Primar, Iosif-Ionel TOMA
- continuare în pagina 2 -
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Semnificaţia
Duminicilor

din Postul Mare (II)
Cea de-a cincea Duminică s-a

rânduit a fi închinată Sfintei
Maria Egipteanca. După ce am în-
văţat cum să luptăm împotriva rele-
lor ce zac în noi, şi ca nu cumva, din
ispita diavolului să cădem în de-
snădejde prin aducerea aminte a
păcatelor din trecut, ni se pune
înainte viaţa Sfintei Maria Egipte-
anca, cel mai perfect model de po-
căinţă neclintită şi nădejde puternică.
Cea care în tinereţile ei a fost “arma
păcatului” şi “pricina răutăţii mul-
tora”, prin dumnezeiască purtare de
grijă, ajunge la sfinţenia cea mai de-
săvârşită, vieţuind întocmai ca înge-
rii, lepădându-se de lume şi de toate
păcatele trecutului.

Intrarea în Ierusalim, sau Du-
minica Floriilor este a şasea Du-
minică din Postul Mare. Pentru a
împlini toate profeţiile, înainte de
patima Sa cea de bună voie, despre
care ca un Dumnezeu ştia când se va
împlini, Iisus, pentru prima dată în
viata Sa pământească, acceptă să fie
aclamat ca un împărat, pregătindu-Şi
singur intrarea triumfală pe Poarta
de Aur a Ierusalimului, după cum
spune profetul, “Saltă de bucurie
fiică a Sionului … împăratul tău vine
pe mânzul asinei” (Zah. 9,9). Prin in-
trarea în Ierusalim ca împărat, Iisus a
vrut să arate încă din timpul vieţii că
El este Mesia, Împăratul lumii Cel
aşteptat, anticipând prin aceasta bi-
ruinţa Sa asupra morţii. Poporul L-a
întâmpinat cu ramuri de finic şi bu-
chete de flori şi îşi aşterneau hainele
la picioarele Lui ca să le sfinţească,
cântând cu bucurie: “Osana, Bine
este cuvântat cel ce vine întru nu-
mele Domnului” (Ps. 117,26) Pentru
un moment omenirea L-a simţit pe
Dumnezeu în mijlocul ei, dar numai
peste câteva zile, aceeaşi mulţime,
cu aceleaşi guri va striga: “Ia-L,
Răstigneste-L” (Ioan 19,15). De
atunci şi până astăzi Iisus vrea să-si
facă intrarea triumfală şi prin uşile
inimilor oamenilor, a creaturilor Sale
şi să se instaleze Împărat: “Iată, stau
la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul
Meu şi va deschide uşa, voi intra la
el şi voi cina cu el şi el cu Mine”
(Apoc. 3,20). Ştiind că îşi trăieşte ul-
timele zile pământeşti, Iisus dădu
ucenicilor Săi, şi nouă, ultimele în-
văţături. Ca pildă de smerenie, Iisus
spălă picioarele apostolilor ca să aibă
parte de El (vezi Ioan 13,8); ca amin-
tire le lăsă Sfânta Euharistie, sau
Sfânta Împărtăşanie, ca să aibă viaţă
în El. Apoi se dă ca “un miel spre
junghiere” (Isa. 53,7), de bună voie
răbdând toate pentru noi. După un
ultim efort, iată-ne ajunşi la capătul
urcuşului nostru duhovnicesc –
slăvita Înviere – biruinţa cea mare
asupra morţii. Cu cuvinte frumoase
Sf. Ioan Gură de Aur ne îndeamnă să
ne veselim în această unică şi sfântă
zi, toţi cei ce s-au ostenit şi cei ce nu
s-au ostenit, arătând astfel cât de
mare este bucuria Învierii Domnului,
care este şi învierea noastră. Însuşi
Iisus, după Învierea Sa, primul cu-
vânt l-a adresat mironosiţelor – “Bu-
curaţi-vă!” De două mii de ani
aceasta este cea mai mare bucurie a
creştinătăţii. Noi nu o sărbătorim
numai o dată pe an, ci fiecare Dumi-
nică de peste an este închinată Învie-
rii Domnului, în care credincioşii
cântă la Sf. Liturghie: “Veniţi să ne
închinăm şi să cădem la Hristos.
Mântuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dum-
nezeu, Cel ce ai înviat din morţi, pe
noi ce-Ţi cântăm Ţie: Aliluia” (Li-
turghia Sf. Ioan Gură de Aur, Intra-
rea Mică).

Mircea STURZA

- urmare din pagina 1 -
Ne-am propus realizarea mai multor

obiective pe anul 2010, fiind conştienţi de fap-
tul că realizarea acestora este dependentă de
„încasările” realizate la bugetul local.

Deşi în cele mai multe unităţi administra-
tiv-teritoriale s-au semnalizat scăderi procen-
tuale importante, datorate celei mai mari crize
mondiale din ultimii 50 de ani, prin grija com-
partimentului de specialitate, am reuşit să
creştem aceste venituri cu un procent de 9 %
faţă de încasările anului 2009. Ca şi în anii pre-
cedenţi, veniturile realizate de pe urma activi-
tăţilor industriale, prestări servicii şi comerţ
sau construcţii, au reprezentat una din princi-
palele surse de venit la bugetul local şi, în final,
l-au consolidat.

Agricultura
Comuna Giroc cu cele 2 localităţi compo-

nente, Giroc şi Chişoda, se întinde pe o supra-
faţă totală de circa 4.200 ha.

Pe parcursul anului 2010 la comparti-
mentul agricol au fost formulate diverse cereri,
sesizări, comunicări, solicitări de situaţii,
puncte de vedere privind modul de aplicare a
prevederilor Legii fondului funciar, formulate
atât de persoane fizice cât şi de diferite institu-
ţii din judeţ sau din alte localităţi. La aceste ce-
reri s-au formulat răspunsuri în baza
evidenţelor avute la dispoziţie de comparti-
mentul agricol.

Servicii publice
SC Giroceana SRL deserveşte locui-

torii din Giroc şi Chişoda prin transportul
călătorilor pe ruta Giroc - Timişoara, Chi-
şoda –Timişoara şi retur, precum şi exploata-
rea reţelei de apă potabilă şi canalizare. Din
luna august anul 2010 societatea a activat ac-
tivităţile de iluminat public, înfiinţând Servi-
ciul de iluminat public al comunei Giroc şi
Serviciul de curăţenie şi întreţinere spaţii verzi
de pe domeniul public al comunei Giroc. În
anul 2010 transportul călătorilor s-a efectuat
regulat, conform graficelor aprobate, fără anu-
lări de curse sau întârzieri. În anul 2010 s-au
efectuat 65 de excursii şi deplasări cu echipele
de fotbal din Giroc şi Chişoda, echipa de dan-
suri populare din Giroc, echipa SVSU Giroc,
fanfara, elevii din Giroc şi Chişoda, precum şi
cu grupuri de cetăţeni din Giroc şi Chişoda. În
anul 2010 s-au efectuat lucrările de extindere la
reţeaua de apă potabilă şi canalizare, precum
şi branşamente la gospodariile din Giroc şi
Chişoda. În activitatea de exploatare a reţelei
de apă potabilă şi canalizare nu s-au înregistrat
probleme deosebite, avarii grave şi de lungă
durată.

Starea socială
Serviciul Social de Informare şi Consiliere Giroc

Pe parcursul anului 2010 au fost în moni-
torizare 7 cazuri cu privire la situaţii de risc în
care se află diverse persoane de pe raza comu-
nei Giroc, iar începând din anul 2010
S.S.I.C.G. monitorizează şi copiii aflaţi în pla-
sament la rude, pe raza comunei Giroc. Nu-
mărul beneficiarilor de ajutor social în baza
Legii 416/2001 a fost micşorat de la 25 de do-
sare în 2009, la 19 dosare în 2010, iar numărul
dosarelor de alocaţie complementară şi mono-
parentală întocmite în baza O.U.G. nr.
105/2003 a fost de 34 . În anul 2010 s-au acor-
dat trei ajutoare de urgenţă pentru familii aflate
în dificultate.

Starea civilă
În decursul anului 2010, la serviciul de

stare civilă a primăriei noastre au fost întoc-
mite 112 acte, au fost înregistrate 271 de acte
şi fapte de stare civilă. A fost înaintat un număr
de 112 buletine statistice Direcţiei Regionale
de Statistică Timiş, privind actele de naştere,
căsătorie şi deces, înregistrate. Pe parcursul
anului 2010 s-au predat 61 buletine sau cărţi
de identitate Direcţiei de Evidenţă a Persoane-
lor, Biroul Acte de Identitate. Este bine ştiut că
la serviciul de stare civilă se operează în regis-
trele de naştere şi de căsătorie sentinţe de di-
vorţ, astfel s-au operat 2 sentinţe de divorţ şi
s-au făcut 283 de comunicări de menţiune.

SPCLEP Giroc
În conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, or-
ganizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr.
372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Ur-
genţă nr. 50/2004, s-a adoptat Hotărârea nr.
119/ 31.08.2010 a Consilului Local al comu-
nei Giroc, privind aprobarea proiectului de în-
fiinţare a Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor al comunei Giroc,
judeţul Timiş, spre avizare, acestea fiind avi-
zate favorabil prin adresa nr. 2112154/
06.10.2010.

Cultura
Beneficiind de un real sprijin din partea

Consiliului Local, Ansamblul Ghiocelul a do-
vedit, dincolo de toate previziunile, că este un
mare ansamblu, că poate susţine un spectacol
de câteva ore, cu artişti proprii, urcând pe
scene alături de mari ansambluri din ţară şi
străinătate.

Ansamblul Ghiocelul a fost selecţionat
pentru Festivalul Internaţional de la Dijon,
care este unul dintre cele mai mari festiva-
luri din lume. În luna aprilie membrii An-
samblului Ghiocelul Jr. sunt invitaţi la un
festival in Turcia.

Tot în cadrul Căminului Cultural din Giroc
activează fanfara compusă din 30 membri care
a participat la numeroase manifestări. Clasa de
“Fluieraşi”, având în componenţă 12 copii, este
coordonată de prof. Dorin Cuibariu. În anul
2010 a luat naştere grupul de fete specializat pe
interpretare vocală “Zorelele Girocului” sub ba-
gheta doamnei profesoare Desanca Lalici. Co-
rala “Giroceana” a luat fiinţă la începutul anului
2008, dirijată de domnul Mircea Sturza. În
2010 s-a desfăşurat a treia ediţie a Festivalului
Cultural Spiritual “În Glas De Toacă”, cu o par-
ticipare mult mai numeroasă decât precedenta.

Sănătatea
În reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii

funcţionează 4 cabinete de medici de familie,
organizate în spaţii publice, aflate în contract
cu Casa de Asigurări de Sănătate Timiş.

Învăţământul
La Şcolile cu clasele I-VIII Giroc şi Chi-

şoda procesul de învăţământ s-a desfăşurat pe
trei nivele: preşcolar, primar şi gimnazial. În ac-
tivitatea instructiv-educativă au fost urmărite
două obiective importante: integrarea în proce-
sul de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi ele-
vilor şi asigurarea unui învăţământ de calitate.
Pentru promovarea imaginii unităţilor noastre,
cu sprijinul primăriei şi a Consiliului Local, au
fost tipărite reviste şcolare. Atât la şcoli, cât şi
la grădiniţe există colective închegate şi profe-
sioniste formate din cadre didactice calificate,
stabile, dedicate activităţilor profesorale.

Activitatea administrativă
Activitatea primarului s-a desfăşurat în

serviciul colectivităţii locale, în acord cu inte-
resele generale ale comunei Giroc, pe baza
atribuţiilor prevăzute în lege, respectând prin-
cipiul transparenţei decizionale. Activitatea
Primăriei a fost orientată, în special, înspre în-
deplinirea obiectivelor stabilite de administra-
ţia publică locală a comunei Giroc, aplicarea
Hotărârilor Consiliului Local, respectarea obli-
gaţiilor şi atribuţiilor stabilite de lege şi de alte
acte normative. În anul 2010 Consiliul Local
s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi o şedinţă
extraordinară, fiind adoptat un număr de 174
de hotărâri. Toate şedintele Consiliului Local
au fost publice. În acelaşi timp, primarul a emis
un număr de 591 dispoziţii cu caracter norma-
tiv şi individual.

Zilnic s-a acordat consiliere juridică unui
număr mediu de 15 oameni.

Compartiment resurse umane
Principalele activităţi ale Compartimentu-

lui Resurse Umane desfăşurate în anul 2010 au
fost următoarele: gestionarea resursei umane
privind salariaţii Primăriei comunei Giroc, in-
clusiv stabilirea drepturilor salariale pentru toţi
angajaţii; s-a organizat evaluarea profesională
pe anul 2009 şi completarea declaraţiilor de in-
terese şi de avere; în cadrul Compartimentului
Resurse Umane s-au întocmit fişele de post ale
personalului din instituţie.

Protecţia mediului
În cursul anului 2010 a fost soluţionat unui

număr de 55 sesizări. Aceste sesizări au cons-
tat în reclamaţii venite din partea unor cetăţeni,
corespondenţa cu autorităţile specializate în

domeniu şi cu societăţile comerciale, toate so-
luţionte în termen legal. Pe tot parcursul anului
2010 au avut loc următoarele acţiuni: în data
de 25-26 iunie a avut loc acţiunea de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi elec-
trocasnice unde s-au colectat aproximativ 500
kg; în data de 25 septembrie s-a desfăşurat pro-
iectul „Let’s do It, România”, acţiune de cură-
ţenie a României de deşeuri într-o singură zi,
proiectul desfăşurându-se şi pe raza comunei
Giroc unde au participat împreună cu respon-
sabilii din cadrul Primăriei comunei Giroc 151
voluntari şi au fost adunaţi 370 de saci de
gunoi; s-au amplasat în cele două localităţi încă
8 containere pentru colectarea selectivă a hâr-
tiei, a deşeurilor de ambalaje PET şi sticlă, în
vederea reciclării acestora; s-a implementat co-
lectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile de
învăţământ şi gradiniţele din ambele localităţi,
prin amplasarea unor pubele de 240 litri, pen-
tru colectarea hârtiei, materialelor plastice şi a
sticlei.

Urbanism şi amenajarea teritoriului
În anul 2010 a fost emis un număr de 599

Certificate de Urbanism având ca scop predo-
minant construirea şi utilităţile. Autorizaţii în
număr de 340, din care: 112 case individuale,
14 case cuplate tip duplex, 2 locuinţe colective
sau cu apartamente, o clădire servicii, 6 extin-
deri, 3 mansardări, o hală, 113 utilităţi (extin-
deri/branşamente), 11 desfiinţări, 8 intrări în
legalitate, 69 clădiri/lucrări de alt tip (anexe,
garaje, etc), Planuri Urbanistice Locale - 12 pe
o suprafaţă de 299.874mp şi 27 prelungiri Au-
torizaţii de Construire.

Compartiment juridic
În anul 2010 au fost înregistrate la Primăria

comunei Giroc 6 cereri pentru înfiinţarea Aso-
ciaţilor de proprietari, în baza Legii nr.
230/2007, iar acestea au fost înaintate Judecă-
toriei Timişoara, unde a fost încuviinţată înfiin-
ţarea a 5 dintre ele. În anul 2010 au fost pe rol un
total de 92 cauze, din care: 33 în curs de jude-
care; 34 câştigate; 20 suspendate; 5 pierdute.

Poliţia Comunitară şi paza
În perioada ianuarie-decembrie 2010

agenţii de Poliţie Comunitară au efectuat ur-
mătoarele activităţi: au asigurat ordinea şi li-
niştea publică pe raza celor două localităţi
Giroc-Chişoda; au asigurat măsuri de ordine cu
ocazia desfăşurărilor evenimentelor cultural-
sportive ce au avut loc pe raza celor două lo-
calităţi; au adus la cunoştinţă şi au fost somaţi
în scris cetăţenii din ambele localităţi cu pri-
vire la depozitarea materialelor de construcţii,
resturi menajere şi utilaje abandonate pe do-
meniul public; au răspuns la solicitarea profeso-
rilor cât şi a părinţilor privind comportamentul
unor copii din cadrul şcolilor care creau pro-
bleme; au efectuat controale şi pânde privind
intrarea pe culturile agricole a animalelor şi
sustragerea produselor agricole, împreună cu
Poliţia Comunală, şi s-au aplicat sancţiuni
după caz; au răspuns la aproximativ 600 de so-
licitări telefonice, verbale şi scrise ale cetăţe-
nilor, pentru rezolvarea unor cazuri de: certuri
cu violenţe în familii, certuri cu violenţă pe do-
meniul public.

S.V.S.U. Giroc
În cursul anului 2010, în urma succeselor

repetate 3 ani consecutiv, locul I pe ţară la Con-
cursurile profesionale cu pompierii civili şi pri-
vaţi, desfăşurarea Concursurile profesionale -
etapa naţională a avut loc în judeţul Timiş, or-
ganizatori fiind I.S.U. Banat, probele de con-
curs desfăşurându-se două la Timişoara iar a
treia probă în localitatea campionilor – Giroc,
unde odată cu festivitatea de premiere a câşti-
gătorilor concursului s-a procedat şi la tăierea
pamblicii inaugurale a noii Remize P.S.I. Giroc
în prezenţa tuturor oficialităţilor şi participan-
ţilor din ţară. Şi de această dată S.V.S.U. Giroc
a ocupat locul I, al patrulea an consecutiv, iar
S.C. GIROCEANA care a concurat la S.P.S.U.
a ocupat locul al doilea pe ţară. Drept urmare a
efortului depus pentru organizarea acestor ac-
tivităţi au fost felicitaţi din partea Inspectoru-
lui Şef al I.G.S.U., general VLADIMIR
SECARĂ, pentru managementul de care au dat
dovadă privind gestionarea situaţiilor de ur-
genţă; În timpul anului 2010, S.V.S.U. a inter-
venit în 12 acţiuni de stingere fără pierderi de
vieţi omeneşti.

Primar, Iosif-Ionel TOMA

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICĂ,
SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI GIROC PE ANUL 2010
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Ce trebuie să ştim
în cazul arderii

miriştilor, a vegetaţiei
uscate şi a

resturilor vegetale
Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi

a resturilor vegetale se efectuează numai
după obţinerea acordului de la Agenţia
de Protecţie a Mediului şi a permisului
de lucru cu focul de la Primărie! Emite-
rea permisului se face prin grija prima-
rului, de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau persoana
desemnată în acest sens. Se exceptează
de la necesitatea obţinerii permisului de
lucru cu foc situaţiile în care vegetaţia
uscată şi resturile vegetale se incendiază
în cadrul gospodăriilor. Este obligatoriu
ca în zona de siguranţă a căii ferate, ve-
getaţia uscată şi resturile vegetale să fie
curăţate de către proprietarii de drept ai
terenurilor. Zona de siguranţă a drumu-
rilor naţionale şi judeţene se curăţă de
către administratorii acestora şi, după
caz, de proprietarii de drept ai terenuri-
lor. Cetăţenii trebuie să ştie că arderea
miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturi-
lor vegetale este interzisă în perioadele
de caniculă şi secetă prelungită. Ţin să
precizez că nerespectarea măsurilor spe-
cifice la efectuarea acestor activităţi are

consecinţe grave asupra comunităţii, pot
duce la pierderea de vieţi omeneşti şi la
producerea de pagube materiale şi afec-
tează mediul înconjurător. Pentru semna-
larea unor situaţii deosebite, cetăţenii pot
apela şi la numărul unic de urgenţă 112.

Pentru a preveni extinderea incen-
diilor atunci când sunt arse miriştile, ve-
getaţia uscată şi resturile vegetale este
necesară respectarea câtorva reguli pre-
ventive: trebuie să existe condiţii meteo-
rologice fără vânt; să fie parcelate
miriştile în suprafeţe de maximum 10
hectare, prin fâşii arate; arderea trebuie
să se desfăşoare doar pe timp de zi; este
necesară prezenţa personalului de supra-
veghere şi stingere a eventualelor incen-
dii pe toată durata arderii; asigurarea
pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5
hectare a substanţelor şi a mijloacelor de
stingere necesare; asigurarea, în cazul
suprafeţelor de ardere mai mari de 5 hec-
tare, a unui plug, a unei cisterne cu apă,
a mijloacelor de tractare şi a personalu-
lui de deservire; pe terenurile în pantă,
arderea miriştii se face pornind din par-
tea de sus a pantei; colectarea în grămezi
a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
în cantităţi astfel încât arderea să poată
fi controlată; executarea arderii în zone
care să nu permită propagarea focului la
fondul forestier/construcţii şi să nu afec-
teze reţelele electrice, de comunicaţii,
conductele de transport gaze naturale,
produsele petroliere ori alte bunuri ma-
teriale combustibile; curăţarea de vege-
taţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 metri; stinge-
rea totală a focului înainte de părăsirea
locului arderii. Viceprimar

Ionel POPAZIE

Întrunit în şedinţă ordinară, joi, 31 martie, Consiliul Local
Giroc a avut de dezbătut nu mai puţin de 49 de puncte înscrise
pe ordinea de zi. În debutul dezbaterilor, primarul Iosif Ionel
Toma a dat citire raportului privind starea economică, socială
şi de mediu a comunei Giroc pe anul 2010. A urmat apoi apro-
barea închiderii execuţiei bugetare pe anul trecut şi a accep-
tării donaţiei unui teren în suprafaţă de 2.255 metri patraţi, cu
nr. top 657, proprietate a Bisericii Ortodoxe Giroc. Ca urmare
a unor discuţii mai vechi, purtate după atribuirea locurilor de
casă pentru tinerii sub 35 de ani din comună, au fost prezen-
tate spre aprobare modelele acestor case, care vor fi puse la
dispoziţia beneficiarilor Legii nr. 15/2003, în vederea edifi-
cării construcţiilor. Consilierii au aprobat şi diminuarea păşu-
nii comunale constituită prin Ordinul Prefectului de Timiş. Au

fost aprobate în continuare mai multe documentaţii DALI care
vizează reabilitarea şcolii din Giroc, modificarea interioare-
lor şi extinderea grădiniţei din Giroc, înfiinţarea creşei din
Chişoda şi amenajarea curţii grădiniţei din Chişoda, care ur-
mează să aibă şi un bazin de înot. Aleşii locali au aprobat şi
studiul de prefezabilitate pentru locuinţele sociale destinate
familiilor cu posibilităţi reduse, poliţiştilor, profesorilor şi me-
dicilor. Locuitorii din cartierul Planişte vor avea în curând ca-
nalizare, pentru că s-a aprobat şi studiul de fezabilitate şi
devizul general pentru realizarea reţelei de canalizare mena-
jeră, cu deversare în reţeaua Aquatim. S-a stabilit, de aseme-
nea, cuantumul taxei pentru divorţ prin acordul părţilor şi s-a
votat în favoarea scoaterii la licitaţie a unui spaţiu de 10 metri
patraţi în incinta Sălii de Sport Giroc pentru amenajarea unui

punct de desfacere a produselor de patiserie şi panificaţie, pre-
cum şi a băuturilor nealcoolice.

Au fost analizate şi aprobate o serie de proiecte de interes
cultural, printre care asocierea cu Asociaţia Culturală «Ghio-
celul» din Giroc, s-au alocat câte 40.000 de lei pentru organi-
zarea rugilor din Giroc şi Chişoda şi 10.000 de lei pentru
organizarea celei de-a patra ediţii a Festivalului «În glas de
toacă».

Nu a fost uitat nici sportul, Asociaţia Sportivă Pascotă
Ioan Ilie şi clubul de fotbal FC Chişoda primind câte 50.000
de lei de la Consiliul Local. De asemenea, pentru organizarea
Turneului Naţional de Tenis Cupa Giroc s-au alocat 2.000 de
lei, iar pentru participarea şahiştilor din comună la Campio-
natele Naţionale de Şah pentru Copii şi Juniori, ediţia 2011, de
la Călimăneşti-Căciulata, s-au dat 2.867 de lei.

Consilierii giroceni au mai aprobat proiecte privind atri-
buirea în folosinţă gratuită, în baza Legii 15/2003, a unor par-
cele pe durata existenţei construcţiei pentru următorii locuitori
ai comunei: Bianca Ionescu, Ionel-Claudiu Avasiloaie, Ra-
mona-Monica Trip, Gheorghe Berindei, Dănuţ Barbu, An-
dreea-Graţiana Dunca, Mircea Doncean, Alexandra Cojeia,
Adina Goian, Iosif-Cristian Marincu, Raul Buibaş, Corina-
Andreea Burlacu-David, Mărioara-Mihaela Chifan, Ionel-Lu-
cian Şipoş, Lucian-Teodor Tronciu, Costel Potra,
David-Lucian Ţuţ, Florentina Scîrţu, Marin Chie, Daniela
Jivi, Andrei Lupuşoru, Maria-Paula-Antonela Lauş, Eugenia
Dima, Erika Oros şi Andrei-Vasile Luca. (V.T.)

Din agenda Consiliului Local Giroc

Dacă dorim să avem o localitate
frumoasă şi cât mai curată trebuie să
depunem cu toţii eforturi în acest sens.
Curăţenia şi, mai ales, păstrarea ei tre-
buie să fie obiective de fiecare zi pentru
toţi cetăţenii comunei, «de la opincă şi
până la vlădică!». Începutul primăverii,
apropierea Sfintelor Sărbători ale Paş-
telui coincid, de obicei, şi cu începerea
curăţeniei de primăvară. Văruirea po-
milor stradali, executarea lucrărilor de
amenajare şi curăţire a şanţurilor şi ri-
golelor, precum şi desfundarea podeţe-
lor, curăţenia şi întreţinerea clădirilor şi
zugrăvirea faţadelor constituie doar câ-
teva dintre lucrările necesare în acest
început de primăvară.

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi
ordinii pe teritoriul comunei, buna gos-
podărire şi respectarea normelor de
igienă constituie obligaţii fundamentale
ale autorităţilor administraţiei publice
locale, instituţiilor publice, agenţilor
economici şi ale altor persoane juridice,
precum şi ale fiecărui cetăţean în parte.

Realizarea acestor acţiuni şi a altora
vor conduce la îmbunătăţirea condiţii-

lor de sănătate a oamenilor, dar şi la
apărarea împotriva epidemiilor ori ca-
lamităţilor naturale, precum şi la schim-
barea aspectului estetic şi funcţional al
localităţii.

Cu acest prilej, facem apel la fie-
care locuitor al comunei să se alăture
demersurilor noastre şi să conştienti-
zeze importanţa efortului personal de a
face curat în faţa proprietăţii sale. În
acelaşi timp, ţinând cont că suntem în
postul Sfintelor Sărbători ale Paştelui,
vreau să amintesc că ar fi bine să se
facă ordine şi curăţenie şi în cimitirele
din Giroc şi Chişoda, cu atât mai mult
cu cât o vorbă veche spune că gradul de
civilizaţie al unui popor se cunoaşte şi
după modul în care îi cinsteşte pe cei
răposaţi.

În cadrul acestui “start” la curăţe-
nia generală de primăvară intenţionez
să propun un parteneriat Şcoală - Primărie,
prin care tinerii locuitori ai comunei să
fie antrenaţi în această perioadă la o
acţiune de ecologizare a localităţilor
Giroc şi Chişoda. Acţiunea fiind, bineîn-
ţeles “stimulată” de Primăria şi Consi-

liul Local Giroc. Consider că acţiunea
astfel gândită este bună de două ori: în
primul rând, banii pe care i-am risipi
acordându-i unor străini să facă cureţe-
nie în jurul comunei noastre vor reveni
copiilor din Giroc şi Chişoda, iar în al
doilea rând, cel mai important de altfel,
tinerii, viitorii cetăţeni de nădeje ai co-
munei, vor învăţa că nu trebuie să facă
aidoma unor înaintaşi de-ai lor - vor
învăţa că nu trebuie să arunce gunoaiele
la întâmplare.

După încheierea curăţeniei de prim-
ăvară este strict interzisă depozitarea
reziduurilor de orice fel, a nisipului şi
balastului pe domeniul public, arunca-
rea sau abandonarea deşeurilor în locuri
nepermise, orice abatere în acest sens
fiind sancţionată contravenţional.

Odată cu venirea primăverii,
contăm pe implicarea comunităţii în ca-
drul acestei campanii, astfel încât să
putem trăi cu toţii într-un mediu mai
curat, mai ordonat şi, de ce nu, mai fru-
mos.

Primar Iosif-Ionel TOMA

Start la curăţenia de primăvară!
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Aurel Dorin Cuibariu s-a
născut în anul 1946, la 30 martie,
în Sânmihaiu Român. Clasele I-IV
le-a urmat în satul Unip de unde
provenea tatăl său, Aurel Cuiba-
riu. A urmat cursurile Liceului
de Muzică din Timişoara, speciali-
tatea clarinet, la clasa profesorului
Iosif Faur. În anul 1970 este absol-
vent al Facultăţii de Muzică din
Timişoara, iar debutul în televi-
ziune îl face prin anii 1967-1968
cu ajutorul domnului Eugen Gal.
A participat, în calitate de conducător
al ansamblului studenţesc «Doina
Timişului» la mai multe festivaluri
studenţeşti şi de amatori. Începând
din 1972 a fost cooptat în formaţia
lui Gheorghe Zamfir. A fost mo-
mentul unui succes imens în ca-
rieră, cutreierând întreaga lume
alături de această formaţie. După
cum spune Aurel Dorin Cuibariu,
singurele locuri de pe planetă în
care nu a fost sunt Polul Sud şi
Polul Nord. A întreprins turnee în
Franţa, Elveţia, Austria, Italia,
Spania, Germania, ţările Benelux,
Danemarca, Anglia, Statele Unite,
Canada, Australia, Japonia, Noua
Zeelandă, Africa de Sud, Tazma-
nia etc. A concertat în săli de repu-
taţie mondială: în Europa a cântat
în Victoria Hall şi Grand Casino
din Geneva, Sala Olimpia din
Paris, Beethoween Halle din Ber-
lin, Opera Haus din Viena, Teatre
de la Ville din Paris, festivalurile
de vară de pe Coasta de Azur sau
Palatul Congreselor din Strass-
bourg; în SUA şi Canada cântecele
populare româneşti au răsunat la
sediul ONU din New York (la cea
de-a 25-a aniversare a Declaraţiei
Drepturilor Omului, din anul
1973), la Carnegie Hall din New
York, Washington Center din
Washington, Kennedy Center din
New York, Lincoln Center din
New York, Yalle University, Be-
verly Hills Theatre din Los An-
geles, Le Grand Theatre de
Quebec, Theatre Port Royal din
Montreal; în Australia au partici-
pat la Festivalul de Muzică din
Perth, la Adelaide Festival Thea-
tre, Theatre de Melbourne, Palatul
Parlamentului din Cannbera,
Opera House din Sydney, Town
Halle din Brisbane, Theatre de
Tasmania din Hobarth, Town
Halle Wellington. De asemenea, la
invitaţia personală a împărătesei
Japoniei, formaţia a concertat la
Casa Împăratului Hirohito şi a sus-
ţinut două spectacole pentru pu-
blic şi televiziune la Opera din
Tokyo. Sunt doar câteva momente,
surprinse succint, din activitatea
prodigioasă a profesorului Cuibariu.

«Cu muzica mi-am câştigat traiul
şi mi-am făcut un nume…»

Aurel Dorin Cuibariu s-a născut într-o familie cu vădite în-
clinaţii muzicale, mama sa, verişoară primară cu mama lui Pe-
trică Moise, fiind o foarte bună cântăreaţă vocală. «Muzica este
chiar viaţa mea. Viaţa mea nu poate fi despărţită de muzică în
nici un fel… Cu muzică adorm, cu muzică mă trezesc, pot
spune că respir muzică», precizează Aurel Cuibariu, cel care a

început studiul clarinetului la Liceul de Muzică din Timişoara,
sub îndrumarea profesorului Iosif Faur. Pe lângă dragostea de
a cânta la un instrument, maestrul Cuibariu s-a mai născut cu un
dar, acela de a-i îndruma şi pe alţii pe drumul artei. Toate ins-
trumentele înrudite cu fluierul, clarinetul, saxofonul, taragotul i-au
fost aliaţi în carieră. «Cu ele mi-am câştigat traiul şi mi-am făcut
un nume. Graţie acestui dar de la Dumnezeu am reuşit să văd
lumea nu o dată, ci chiar de două ori. Singurele locuri în care nu
am fost sunt Polul Nord şi Polul Sud», continuă Aurel Dorin
Cuibariu. Aceste drumuri le-a făcut timp de 20 de ani, alături de
instrumentişti de marcă din România, strânşi în jurul lui
Gheorghe Zamfir, celebrul naist. Au fost 20 de ani de turnee, 20
de ani de alergătură, începând din 1972». Din concurenţi, am

devenit prieteni… În studenţie, Gheorghe Zamfir conducea stu-
denţii din Bucureşti, iar eu pe cei din Timişoara, aşa ne-am cu-
noscut... Zamfir şi-a făcut o trupă mică, din şapte persoane –
Efta Botoca la vioară, Marin Chisăr (părintele şcolii de fluier
din ţara noastră), Toni Iordache la ţambal, Petru Vidrean la
contrabas şi cu mine… Apoi eu l-am adus şi pe Pavel Cebzan
la clarinet».

E greu să depeni o viaţă de om în câteva rânduri, în câteva
ceasuri. Prim «mâna» maestrului Aurel Dorin Cuibariu au tre-
cut generaţii de copii, multe promoţii de elevi din Banatul ro-

mânesc şi sârbesc… Iar el şi astăzi împarte cu mult drag, cu
multă inimă din cunoştinţele sale: fie că este vorba despre
«Fluieraşii de la Chişoda», fie că este vorba de tineri învăţăcei
între-ale clarinetului, ori saxofonului… În timp a cîntat alături
de torogotistul Luca Novac, de clarinetistul Pavel Cebzan, de
Mircea Ardeleanu care cînta la îambal, ori acordeon, de saxo-
fonistul Marian Rădulescu de Piciu Novacovici, ori fraţii Radu
şi Ilie Vincu, violonişti recunoscuţi. A concertat sub bagheta
maestrului Botgros şi a lăutarilor din Chişinău, dar nu-i poate
uita pe alţi trei maeştrii ai muzicii: Damian Luca, Radu Simion
şi Gheorghe Zamfir. De asemenea a fost alături de Vladimir
Cosma unul dintre cei mai cunoscuţi creatori de muzică de film,
dar şi alături de neîntrecutul violonist George Sârbu.

Profesorul Cuibariu a dus faima
folclorului românesc peste mări şi ţări
Cuibariu – o mare familie în care

muzica este la loc de cinste!
Mama lui Aurel Dorin Cuibaru, ve-

rişoară «dulce» cu mama lui Petrică
Moise, l-a adus pe lume pe marele vir-
tuoz la 30 martie 1946, zi în care în me-
tropola bănăţeană era inaugurată Opera
Română din Timişoara.

Alina Cuibariu Jumugă, primul copil
al profesorului Cuibariu – astăzi profe-
soară de percuţie la Liceul de Muzică
din Timişoara, avea să se nască la 11
septembrie 1978, iar Dorin Cuibariu, cel
care avea să-i calce tatălui pe urme, s-a
născut la 24 decembrie 1970 şi este cla-
rinetist de excepţie. Dorin Cuibaru este
membru fondator al formaţiei Trio Cha-
risma, formaţie camerală, dar şi al Vir-
tuozilor Banatului şi al grupului

folcloric Banatica. Născut la Chişoda,
urmaşul lui Aurel Dorin Cuibaru a avut
de mic copil o activitate fructuoasă în
plan artistic. A colaborat cu formaţia
Contraste, o formaţie camerală de mu-
zică modernă şi contemporană, clasică,
muzică de film, grup cu care a realizat
proiectul Tabu (un spectacol de muzică
Ca artist şi membru al Orchestrei Sim-
fonice, a cutreierat şi el Europa şi lumea,
pe urmele tatălui său, ca într-un veritabil
schimb de ştafetă.

Mezina familiei, Zamfira Cuibariu
Căruntu, este născută în lună şi zodie cu
tatăl – la 25 martie 1975 - şi a studiat
mai mulţi ani pianul. Zamfira a fost bo-
tezată cu multă dragoste de inegalabilul
maestru al naiului românesc, Gheorghe
Zamfir, împreună cu care maestrul Aurel
Dorin Cuibariu a colindat timp de 20 de
ani lumea. Luna martie, în ziua de 25 şi

apoi de 30, a fost prilej de mare
sărbătoare în familia Cuibariu – o mare
familie de muzicieni din Chişoda.
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“Fluieraşii” de
la Chişoda

Ansamblul de fluieraşi de la Chişoda s-
a născut în urmă cu aproximativ trei ani,
prin grija şi sub îndrumarea marelui instru-
mentist profesor Aurel Dorin Cuibariu. An-
samblul, la început, era alcătuit din 40 de
copii cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani,
apoi s-a înjumătăţit, astăzi maestrul ba-
zându-se doar pe 12 fluieraşi, din care doar
opt pot urca la orice oră pe scenă, iar din
aceşti opt fluieraşi patru-cinci sunt solişti.

«Am ales ca instrument fluierul, pentru
elevii chişozeni, ne spune maestrul Aurel
Dorin Cuibariu, pentru că este cel mai ieftin

instrument, la îndemâna tuturor, chiar şi a
copiilor mai săraci. Copiii bogaţi cântă la
pian sau la vioară. Noi ne descurcăm cu
fluierul. Important este că toţi elevii cântă
după note, le cunosc, s-au familiarizat cu ele
şi pot să cânte cu adevărat». Astăzi, elevii
îndrumaţi de maestrul chişozean au în re-
pertoriu peste 60 de piese, de la cântece
populare – jocuri preoponderent bănăţene,
brâuri, jocuri ardelene sau jocuri de doi din
Banat – până la colinde. «Fluierul este ins-
trument de bază în ceea ce priveşte tainele
instrumentelor cu clape: taragotul ori saxo-
fonul, ne mai spune Aurel Dorin Cuibariu.
Clarinetul e ceva mai pretenţios, însă la ce-
lelalte instrumente se poate cânta foarte
bine dacă ai învăţat fluierul”. Profesorul
conduce repetiţiile grupului de fluieraşi la
Şcoala cu clasele I-VIII “Iosif Ciorogaru”
din Chişoda. Are sub baghetă în majoritate
copii din părţile locului. La început au cân-
tat pe o voce, apoi pe două. Din acest an, se
pare, vor avea şi acompaniament, poate şi
costume populare.

«La câte concursuri au participat, spune
maestrul, toate le-au terminat pe locul întâi.
Ei nu ştiu ce e aia să te clasezi pe locul se-
cund. La concursul Vetre străbune au luat
locul întâi în trei ediţii, la fel şi la Lada cu
zestre. Au primit distincţiile supreme şi ca
grup, şi ca solişti”. Copiii de care vorbeşte
cu atâta patimă Aurel Dorin Cuibariu sunt
Alexandra Tcaciuc, clasa a VII-a, solistă,
membră în duet, Sergiu Huţuleac, clasa a
VIII-a, solist, membru în duet, acum la Li-
ceul de Muzică, secţia corn, Alexandru
Râncea, solist, elev la Liceul de Muzică, la
taragot, Marius Sperneac, clasa a V-a, cel
mai vechi solist, Liceul de Muzică, clarinet
şi Bogdan Dumitrean, solist, clasa a V-a. In-
teresant rămâne faptul că pe lângă fluieraşi
au fost atrase de acest instrument şi mai
multe fete care cântă astăzi cot la cot cu
băieţii în formaţie. Fetele s-au încadrat
foarte bine în grup şi contribuie din plin la
reuşitele acestuia. Planurile de viitor ale
maestrului Cuibariu se leagă şi de ansam-
blul pe care l-a creat şi dezvoltat la Chişoda.
“Vreau să perpetuez acest grup şi, mai ales,
să alcătuiesc unul nou, de începători – ma-
joritatea celor din grup fiind deja în clasele
mari. Sper ca prin sprijinul directorilor de
şcoală, al profesorilor şi al părinţilor să
reuşesc să alcătuiesc noul grup, cu atât mai
mult cu cât părinţii nu au nici un fel de chel-
tuială în acest sens».

«Oamenii se rugau în biserică
pe muzica noastră…»

«În concertele pe care le susţineam cu Gheorghe Zamfir
interpretam muzică populară din toate zonele ţării, deci şi din
Banat. Am ajuns cu muzica noastră în marile catedrale ale
lumii. Oamenii se rugau în biserică pe muzica pe care o cân-
tam noi. Am reuşit să fim selectaţi alături de alte două formaţii
din lume pentru a susţine un concert de gală la cea de-a 22-a
sesiune a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la invitaţia lui
Kurt Waldheim. Am participat la o sumedenie de festivaluri,
cele mai multe în Franţa şi Elveţia. Aveam deja spectatori care
veneau după noi de la un concert la altul, pentru că nu aveam
două spectacole identice, de fiecare dată era altceva. Eram
foarte sudaţi, ajunseserăm să ne cunoaştem foarte bine între
noi. În cele trei ore cât dura un concert, aveam cel puţin patru
suite din Banat, fiecare dintre cei trei bănăţeni – Efta Botoca,
Paul Cebzan şi cu mine -, plus cântecele noastre», îşi amin-
teşte Aurel Dorin Ciubariu. Artistul chişozean a avut o viaţă
mustind de evenimente. «În cei 20 de ani de turnee nu am
mizat pe prezenţa publicului român din străinătate la specta-
colele noastre. Nu am avut ca ţintă publicul român, ci publicul
din ţara în care concertam. Un solist vocal nu poate, de exem-
plu, să-i cânte neamţului ceva cu foaie verde, n-ar înţelege, dar
noi, ca instrumentişti, am putut să-i transmitem starea de mu-
zică. Aşadar, publicul nostru era format în mare majoritate din
străini, doar 10-20 la sută erau români. A fost o chestiune va-
labilă şi pentru Europa, şi pentru America, Canada, Japonia
sau Australia. Şi apropo de Japonia, am fost invitaţi acolo spe-
cial de împărăteasă, pentru a susţine câteva concerte exclusive
pentru Casa imperială. Unul, sau două dintre concerte au fost
cu public, au avut loc la Opera din Tokyo şi au fost televizate»,
mai povesteşte artistul.

Emoţii de artist…
Întrebat dacă a avut emoţii, Aurel Dorin Ciubariu nu se

sfieşte să recunoască: «Sigur că am avut emoţii, dar te obiş-
nuieşti cu ele până la urmă. În Australia, de pildă, a trebuit să
cântăm după Oskar Piterson, iar să ridici sala în picioare după
el era aproape imposibil. În Germania, la fel, am intrat după
Beny Guttman. Emoţiile te urmăresc de-a lungul vieţii. Fără
să vibrezi, fără să ai emoţii, nu poţi fi artist, nu poţi fi cu ade-
vărat artist… Aveam emoţii pe scenă, emoţii la plecarea din
ţară… Tremuram pe sub zidurile Miliţiei în aşteptarea paşa-
portului, a vizei de plecare… Munca de artist nu s-a rezumat
doar la prezenţa pe scenă şi la culegerea laurilor succesului.
Cei 20 de ani de turnee, au fost 20 de ani de sacrificiu. Noi,
prin valuta pe care o aduceam în ţară, am cotizat atât de mult,
că autorităţile aveau tot interesul să ne lase să plecăm». Din-
colo de toate acestea, însă, Aurel Dorin Ciubariu poate spune
că s-a realizat din muzică. Şi-a ridicat casa (la vremea ei, cea
mai înaltă din Chişoda) doar pe banii câştigaţi cu trudă în tur-

nee. Bineînţeles, are şi amintiri mai nostime, însă toate sunt
legate de profesionalismul cu care artiştii români şi-au făcut
treaba. «Am avut o stagiune de 12 concerte la Teatrul din
Paris. Într-o după-amiază liberă eram pe o terasă, la o cafea,
la o bere. Două bătrâne, care aveau abonament la specta-
cole, ne-au recunoscut şi au zis: Iată, Zamfirii! Apoi ne-au
spus că sunt impresionate de lucrurile frumoase pe care le
facem şi au plecat mai departe», îşi aminteşte maestrul. Altă
dată, dirijorul Sergiu Celibidache a urcat pe scena Teatrului
La Ville şi a spus publicului că el lucrează ani întregi cu o or-
chestră simfonică pentru a-i face pe toţi componenţii să
cânte la fel, în timp ce artiştii români sunt născuţi cu darul
acesta.

«Acum aproape că trecem neobservaţi
prin lume…»

Din păcate, în timp ce peste hotare trupa lui Gheorghe
Zamfir era tot mai apreciată, în ţară era aproape necunos-
cută. «Ca şi astăzi, de altfel», spune Aurel Dorin Ciubariu.
El îşi aminteşte că, în România acelor vremuri, era mare
lucru să ai în casă un disc cu muzica lor. «Acum, aproape că
trecem prin lume neobservaţi. Am decăzut noi? A decăzut
publicul?», se întreabă retoric maestrul. «În zilele noastre
lumea se distrează doar cu manele şi prostituţie muzicală.
Aici în Banat, care era ţara doinelor, aproape nimeni nu mai
ştie să asculte şi să trăiască o doină. Toate televiziunile pro-
movează un folclor fabricat, contrafăcut, de cel mai prost
gust, şi atunci e normal să mă doară faptul că gustul pub-
licului e atât de pervertit că nu mai deosebeşte muzica ade-
vărată de cea contrafăcută», spune, cu năduf, Aurel Dorin
Cuibariu. Pe artist, când am realizat acest material, l-am
găsit acasă, la Chişoda, în atelierul lui plin de instrumente
muzicale şi scule de tot felul. “Mai repar din când în când
câte un instrument, ne spune maestrul... În special instru-
mente de suflat. Nu le confecţionez în întregime, doar le
repar şi fac muştiucuri... Ştiu să fac bine acest lucru. Vezi,
muştiucul este foarte important! La şarpe e otrăvit doar

capul, dacă înţelegi ce vreau să spun?” Despre o viaţă de om
ca a lui Aurel Dorin Cuibariu se pot scrie cărţi întregi... E
greu să o îngrămădeşti în paginile unui ziar, să o relatezi după
un ceas de stat la taifas... Dacă e să amintesc doar cei 20 de
ani de peregrinări prin toată lumea şi dimensiunile devin
dintr-o dată incomensurabile...Dacă ştim că, în general, artis-
tul este un sol al lui Dumnezeu pe pământ, în cazul nostru, prin ex-
trapolare, instrumentistul Cuibariu a fost solul nostru de cinste
pe meridianele pământului împărtăşind şi altora din arta, cul-
tura şi, mai ales, din sufletul nostru... Aurel Dorin Cuibariu
ne-a făcut cinste prin colţurile pământului pe care le-a
cutreierat chiar dacă noi, astăzi, nu îl cinstim aşa cum poate
ar merita.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Profesorul Cuibariu a dus faima
folclorului românesc peste mări şi ţări
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Din activitatea şcolilor din Giroc şi Chişoda

Grădiniţa P.P. Giroc a implementat
anul acesta un proiect în parteneriat cu
Poliţia Comunei Giroc, proiect intitulat
“Prietenul meu, poliţistul”. Una din acti-
vităţile proiectului pentru luna martie a

fost şi vizita la Inspectoratul de Poliţie
Timiş, cu ocazia Zilei Poliţiei Române,
din 25 martie. La această acţiune au par-
ticipat grupa mijlocie “A” îndrumaţi de
educatoarea Janina Terteci şi grupa mare
însoţiţi de educatoarele Laura Gherban şi

Lidia Blidăran, noi toţi fiind însoţiţi de
reprezentantul Poliţiei Giroc, inspector

Florin Huluţă.
Inspectoratul de Poliţie Timiş şi-a de-

schis porţile pentru zeci de şcoli şi grădi-
niţe din judeţ, prezentându-le copiilor
într-un mod organizat acţiuni demons-
trative cu câini, demonstraţii de forţă şi
efecte pirotehnice, arme, scuturi, moto-
ciclete, demonstraţii de prindere a hoţi-
lor, pistoale şi cătuşe. Mascaţii, câinii
special dresaţi pentru capturarea hoţilor,
dar mai ales materialele pirotehnice care
au fost dezamorsate de lucrătorii antitero,
i-a făcut pe copii să aplaude minute în şir.

Preşcolarii au fost plăcut impresio-
naţi de uniformele zecilor de poliţişti din
jurul lor, tot mai mulţi mărturisind că-şi
vor alege meseria de “apărător al legii”
sau “mascat” atunci când vor creşte mari.

Dorim să mulţumim d-lui inspector
Florin Huluţă pentru sprijinul acordat în
participarea la acest eveniment.

Janina TERTECI

Grădiniţa PP Giroc la Ziua Poliţiei RomâneMartie, mamă, bucurie…
Am ales aleator aceste cuvinte,

pentru a descrie, în trei elemente cheie,
ce s-a întâmplat în clasele şi inimile
noastre, în prag de primăvară. Debu-
tând cu fir alb (puritate) şi roşu (iubire)
pe chipul copiilor şi simbolic în sufle-
tele noastre ,,cutuma vie’’ glăsuieşte pe
portativul versurilor:

,,Pe aripi de primăvară
Martie uşor coboară,

Pomii înverzesc,
Păsări ciripesc,

Femeia e frumoasă
Ca o mireasă.

Mărţişor maiestuos,
Chiar misterios...

Aţa lui roşcată
Ca inima curată’’
(Alexandru Nicolae Pup,

clasa a II-a)
Cel mai frumos dar pentru o mamă

este chiar copilaşul ei, iar pentru o
doamnă învăţătoare, dirigintă, profe-
soară, directoare, cele mai frumoase
flori sunt acelea care cresc în glastra
clasei, a şcolii. Plini de entuziasm, co-
piii claselor I, a II-a şi a V-a, îndrumaţi
de ,,grădinarii sufletelor’’, doamnele
înv. Gabriela Condrea, înv. Cristina
Lupu-Savin şi prof. dirigintă Milo-
ranca Golban, au cules un buchet al
inimilor pentru mamele şi bunicile lor,
oferindu-l ca dar al jertfei în cadrul
serbării de 8 Martie, sub o ploaie de
emoţie, speranţă şi chiar lacrimi. Pen-
tru că fiecare suflet are o trăire indivi-
duală, pe care uneori o percepem în
exterior în variate moduri, cei mici au
ales să spună simplu, greu-uşor: ,,Te
iubesc, mamă!’’:

,, Te iubesc, mămica mea,
Pentru tot ce-mi dăruieşti,

Te iubesc, mămica mea,
Te iubesc aşa cum eşti!’’

(Alexandra Maria Guduleasa
clasa a II-a)

Şi, în loc de final, un val poetic:

Inimă frumoasă
A apărut dintr-o dată o femeie

frumoasă.
Avea ochii ca stelele, avea părul

galben-auriu
şi inimă bună, iubitoare.

Avea o rochie albă, frumoasă.
- Cine?... O mireasă?

... Mama mea!...
(Karla Daniela Mînzat

clasa a II-a)

Zâna
Mămică, tu eşti zâna mea,

Cea care m-a adus pe lume.
Tu mă păzeşti seara
Şi ziua mă priveşti.

Mămică, azi e ziua ta,
Iar eu, să fii fericită,
Din inimă aş vrea,

Mămica mea.
(Alexandru Barbu clasa a II-a)

Regina
Îmi spui mereu că mă iubeşti
Ca pe un prinţ din poveşti,

Regina viselor tu eşti
Mămica mea.

Frumoasă e mămica mea
Ca zâna basmelor,

Frumoasă, frumoasă ca o stea
Îmi bate inima după ea!

(Ionuţ Denis Costan clasa a II-a)
Articol de

Cristina LUPU-SAVIN

Joi, 17 martie 2011, a fost ziua în care elevii claselor gim-
naziale de la Şcoala cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din
Chişoda au celebrat limba franceză s-au bucurat de un amplu
program orchestrat de cele două profesoare, doamnele Gabriela
Vlasie şi Monica Condan.

Activitatea a debutat cu o prezentare a fenomenului fran-
cofoniei, amplă şi bine documentată, realizată de doamna pro-
fesoară Gabriela Vlasie, purtând titlul „Francofonia ca model
cultural”. Celor prezenţi, elevi şi cadre didactice, li s-a dezvă-
luit România francofonă, evidenţiindu-se influenţa culturii
franceze asupra ţării noastre încă de prin anul 1750. Franţa a
devenit pentru români, ca de altfel şi pentru locuitorii altor ţări,
aproape un mit de cultură, de libertate şi de democraţie.

În următorul moment al activităţii s-au derulat în faţa ochi-
lor celor prezenţi splendide imagini din două regiuni ale Fran-
ţei, vestite pentru pitorescul lor: Alsacia şi Bretania. Un plus de
frumuseţe s-a adăugat filmelor documentare prin muzica de
fond, cântece celebre interpretate de nu mai puţin celebri in-
terpreţi francezi: Edith Piaf sau Yves Montand. După aceste
momente de destindere a urmat concursul de cuvinte perechi,
la care au participat câte doi reprezentanţi din fiecare clasă.
Concurenţii s-au întrecut în a găsi antonimele unor cuvinte pro-
puse. Echipa clasei a V-a a câştigat premiul I, urmată îndea-
proape de echipele claselor a VII-a şi a VIII-a. Reprezentanţii
clasei a VI-a au primit menţiune. Toţi participanţii la concurs
au fost premiaţi de către direcţiunea şcolii, din fondurile Co-
mitetului de părinţi, cu cărţi în limba franceză şi în limba ro-
mână, dulciuri şi diplome. Diplomele au fost inspirat realizate
cu imagini simbol ale Franţei, de către eleva Daniela-Manuela
Pleşa.Ultima parte a activităţii a constat într-un moment artis-
tic, realizat de doamna profesoară Monica Condan, cu elevii

clasei a V-a. Spre cinstea lor, după doar un semestru de studiu
al limbii franceze, aceştia au recitat poezii, au cântat, au mânuit
păpuşi, interpretând o scenetă nostimă şi au dansat un vechi
dans franţuzesc, purtând şi costume tradiţionale zonei respec-
tive din Franţa, ajutaţi fiind în realizarea lor de către doamna
profesoară Condan.

Nu vom uita nici în anii care vin să celebrăm francofonia,
căci, deşi limba engleză este cu un pas înainte în preferinţele tu-
turor, ca limbă a tehnologiei, vom da mereu Cezarului ce este
al Cezarului, adică vom saluta limba franceză ca limbă a cul-
turii, a civilizaţiei, neuitând vreodată că această limbă repre-
zintă, aşa cum afirma cândva academicianul Eugen Simion,
„un mod de a-ţi subţia spiritul, un mod de a gândi lumea şi un
mod de a te bucura de existenţă”.

Marieta DENEŞ

Sărbătoarea francofoniei

Recoltă bogatăCu câtva timp în urmă s-au primit re-
zultatele concursului „Cangurul lingvist”
- secţiunea engleză. Şcoala noastră a par-

ticipat cu un număr de 23 de elevi din
clasele III-VIII. Rezultatele pe care le-au
obţinut sunt mulţumitoare, le fac cinste
lor, dar şi profesorilor care i-au pregătit:
Marisa Gwidt, voluntarul american, şi
doamna profesoară Gabriela Vlasie.
Punctajele maxime au fost următoarele:
clasele III-IV= 189 de puncte, clasele V-

VI= 210 puncte, clasele VII-VIII= 247
de puncte.

Iată, mai jos, punctajele elevilor
noştri, în ordine descrescătoare, până la
nivelul cumulat de 100 de puncte:
Găluşkă Adrian, cl. a VII-a→ 168,25,
Pup Antonia, cl. a III-a→ 164, Popa Ra-
luca, cl. a III-a→ 157,75, Comăniţă Ale-
xandra, cl.a VI-a→ 153,75, Bucu Diana,
cl. a V-a→ 152,5, Oneţiu Bogdan, cl. a
V-a→ 152,5, Vuin Gabriel, cl. a VI-a→
151,5, Diniş Lavinia, cl. a IV-a→ 141,5,
Mărţuică Iulia, cl. a IV-a→ 131,5, Pepu
Cristiana, cl. a III-a→ 106,25, Szabo
Denisa, cl. a III-a→ 104, Băltăreţu
Andreea, cl. a IV-a→ 102,25.

Editura Sigma, organizatoarea aces-
tui concurs, i-a premiat pe primii trei
elevi, care au obţinut cele mai mari
punctaje, cu diplome şi cu cărţi în limba
engleză, ediţii prescurtate ale unor ro-

mane celebre din literatura engleză.
Direcţiunea a hotărât ca aceşti elevi

să fie premiaţi şi de şcoala noastră, ca sti-
mulent pentru viitoarele participări la
asemenea competiţii.

De ce ar trebui ca tot mai mulţi elevi
să participe la acest concurs? Pentru sim-
plul fapt că antrenează cunoştinţele de
limbă, civilizaţie şi cultură generală,
pentru că le pune în valoare perspicaci-
tatea, viteza de reacţie, spiritul ludic, in-
tuiţia, creativitatea. Totodată le dezvoltă
capacitatea de a selecta şi de a lua deci-
zii.

Salutăm acest proiect educaţional
menit să promoveze, prin intermediul
concursurilor şcolare, studiul şi utiliza-
rea limbilor moderne, în cazul de faţă
limba engleză.

Felicitări celor 23 de participanţi la
ediţia din acest an şcolar a Cangurului
lingvist, toţi sunt câştigători, căci, nu-i
aşa?, important e să participi, nu neapă-
rat să câştigi.

Gabriela VLASIE
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Ba, al meu e mai frumos!

Cristiana PETCU
din Giroc, 6 ani

Dariana PETCU
din Giroc, 2 ani

Larisa Gabriela BORŢOC
din Giroc, 9 luni

Darius Andrei BOERU
din Giroc, 6 ani

«Lăsaţi copiii să vină la mine!»
Program de catehizare

pentru copiii din Chişoda
Aproape junătate de veac de comunism abătut

asupra noastră ca o adevărată «ciumă roşie», timp
în care au fost dărâmate biserici şi s-a încercat fără
nici un scrupul o ateizare forţată a poporului
român, creştin încă din cele mai vechi timpuri, ur-
mată de alte două veacuri de o «democraţie şi o li-
bertate» aleatoriu înţelese şi percepute, au dus
învăţământul, educaţia şi, implicit, conştiinţa şi
morala pe făgaşuri nu dintre cele mai fericite.

Din aceste motive şi nu doar, Patriarhia Bise-
ricii Ortodoxe Ro-
mâne a demarat un
program naţional de
catehizare sub gene-
ricul «Hristos îm-
părtăşit copiilor»,
program care urm-
ăreşte ca toţi copiii
din ţară să benefi-
cieze de acces direct
la învăţătura de cre-
dinţă ortodoxă.
Acest program a fost
îmbrăţişat şi de
preoţii parohiei din
Chişoda, Traian şi
Dragoş Debucean.
Deşi un program de catehizare ar prinde bine ori-
cărei categorii de vârstă, cei doi preoţi s-au aplecat
cu multă dragoste şi înţelegere asupra catehizării
copiilor preşcolari cu vârste cuprinse între patru şi
şapte ani, prin proiectul «Genesis».

Cu câteva zile în urmă, la Biserica Ortodoxă
din Chişoda numeroşi preşcolari au primit Sfânta
Împărtăşanie şi au urmat un plan de catehizare in-
teractivă, în care veselia şi joaca s-au împletit ar-
monios cu o mulţime de cunoştinţe religioase,

pentru formarea unei verticalităţi morale şi spiri-
tuale. Plecând de la cuvintele Mântuitorulu Iisus
Hristos în care spunea «Lăsaţi copiii să vină la
mine», s-a considerat necesar ca acest program să

înceapă cu cei mai mici pen-
tru ca, mai apoi, progresiv, să
se ajungă şi la vârste mai
mari.

În cadrul acestui proiect
de catehizare, s-a iniţiat un
parteneriat între Biserica Or-
todoxă din Chişoda, Primăria
Comunei Giroc şi Grădiniţa
cu program prelungit din
Chişoda, la programul de ca-
tehizare fiind prezent şi pri-
marul comunei Giroc, domnul

Iosif-Ionel Toma, prin grija căruia s-a putut achi-
ziţiona mobilierul necesar acestei acţiuni, un vi-
deoproiector, precum şi materialele de birotică şi
papetărie.

Pentru că “Nici un om nu se naşte creştin, ci
devine creştin”, trebuie să ne aplecăm cu toată res-
ponsabilitatea asupra educaţiei celor mai tinere
vlăstare, nici un efort în acest sens nefiind prea
mare. Petru Vasile TOMOIAGĂ

Din activitatea şcolilor din Giroc şi Chişoda

În fiecare an, pe data de 22 martie, când se sărbă-
toreşte în toată lumea ZIUA MONDIALĂ A APEI,
discutăm problematica APEI, subliniind importanţa
acţiunilor întreprinse de fiecare dintre noi pentru pro-
tejarea acestei bogăţii. Sărbătorirea Zilei mondiale a
apei a devenit tradiţională. Anul acesta, tema propusă
spre dezbatere a fost: „POVESTEAAPEI”. În cadrul
acestui proiect educaţional, elevii clasei a III-a au des-
făşurat următoarele acţiuni: prezentări Power Point,
din care elevii s-au documentat, şi-au completat cu-
noştinţele; întocmirea unui portofoliu individual cu
titlul: APA, poveste fără sfârşit; întocmirea unui mi-
nidicţionar pentru însuşirea unor termeni de speciali-
tate; desene, colaje, compuneri; experimente pentru
a pune în evidenţă însuşirile şi stările de agregare ale
apei; memorarea unei poezii, completarea unui arit-
mogrif, jocuri de rol; Echipa verde a clasei a promo-
vat, la nivelul şcolii, activităţile desfăşurate la nivelul
clasei.

În urma acestor activităţi, elevii au înţeles că apa
este esenţială vieţii- „Apei i-a fost dată puterea ma-

gică de a deveni seva vieţii pe pământ” (Leonardo Da
Vinci). Poluarea apei reprezintă o problemă deosebit
de importantă şi greu de prevenit şi remediat. Deşeu-
rile aruncate în apă reprezintă un pericol pentru să-
nătatea omului. Să ne alăturăm celor care iubesc
natura, celor care nu vor să tulbure nimic din ceea ce
există viu pe Planeta Albastră! Să ne gândim îm-
preună la ce trebuie să facă fiecare dintre noi, pentru
preţuirea şi ocrotirea naturii!

Să nu uităm de forţa distructivă a apei, care, în
săptămânile trecute, a produs multe victime umane.
Valurile rezultate în urma tsunami-ului care a devas-
tat coasta de nord-est a Japoniei, după cutremurul din
11 martie, au atins o înălţime de cel puţin 23 de metri,
potrivit unui studiu citat de către cotidianul japonez
Yomiuri Shimbun. Suntem alături de toate persoanele
îngrozite de prăbuşirea echilibrului lor sufletesc şi a
lumii lor exterioare. Inima şi gândurile noastre tre-
buie să le îndreptăm spre Creatorul Cerului şi al Pă-
mântului şi să-l implorăm să aibă milă de noi.

Georgeta BARNA

22 martie - Ziua mondială a apei

Plantări de
pomi la Şcoala

Giroc
În perioada 15 martie – 15 aprilie 2011, Regia Naţio-

nală a Pădurilor Romsilva desfăşoară campania „Luna plan-
tării arborilor”. În această acţiune s-au implicat Primăria
Giroc şi elevii şcolii girocene. Astfel, sâmbătă, 26 martie,
câţiva elevi ai ciclului gimnazial au plantat pomi şi au efec-
tuat lucrări de curăţenie în perimetrul Şcolii cu clasele
I-VIII Giroc. Pregătiţi cu hârleţe, lopeţi, găleţi cu apă, saci

pentru gunoi
şi puieţi de ar-
bori, fetele şi
băieţii s-au
străduit şi au
plantat 15 pu-
ieţi de tei,
m e s t e a c ă n ,
paltin şi 7 ar-
buşti orna-
mentali.

Micii sil-
vicultori eco-

logişti voluntari au fost: Dacian Manoliu, Marian Manoliu,
Petrişor Simon – clasa a V-a; Raul Conţescu, Dacian Fili-
mon, Szasz Tibi, Răzvan Rămneanţu, Andreea Nicula, Me-
lisa Marc, Crina Blănariu, Andreea Marincu, Mihaela
Mârşoane – clasa a VI-a; Sebastian Scheuşan, Ionuţ Gruiţa
– clasa a VII-a; Marius Venter, Ovidiu Vrasza, Alexandru
Lisu, Remus Scurtu, Ana Maria Lisu, Florica Iscru – clasa
a VIII-a.

Melentina COSTA
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15
sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 se-
cunde între ele. Pentru sirenele cu aer compri-
mat, 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, semnalul se compune din 5
sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 se-

cunde între ele.“PREALARMA AERIANĂ”are 3
sunete a 32 de secunde fiecare, cu pauză de 12
secunde între ele. Pentru sirenele cu aer com-
primat, 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.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune 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 - 0732 600408
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Asociaţia Sport
Club Tătucu Gi-
roc-Chişoda a
luat fiinţă în anul
2009, în memoria

celui care, alături
de echipierii de la

Universitatea Tim-
işoara, reuşea, în anul

1972, primul şi ultimul
(deocamdată) titlu pentru

rugby-ul din oraşul de pe Bega. Iniţiativa
a aparţinut lui Mircea Bologa şi Ioan

Chiriţă, cărora li s-a alăturat Marius
Tătucu, fiul marelui campion, fost dascăl
de educaţie fizică în comuna noastră.
“Am creat acest club pe timpul şi banii
noştri, pentru copiii din Giroc şi
Chişoda. Nu suntem remuneraţi în
niciun fel, dar suntem sprijiniţi cu trans-
portul şi cazarea la diferitele competiţii
la care participăm”, ne spune Mircea
Bologa, sufletul grupării, specializat în
rugby şi absolvent al Academiei fede-
raţiei de specialitate şi al unui curs al In-
ternational Rugby Board.

Pentru că antrenorul Bologa este
profesor şi la Clubul Sportiv Bega, între
ASC Tătucu şi gruparea timişoreană s-a
încheiat un parteneriat, în urma căruia
sportivii din Giroc şi Chişoda au parti-
cipat la diferite acţiuni. “Pentru că este
foarte greu să găseşti rugbişti sau copii
care vor să facă mişcare, ne-am comple-
tat lotul cu jucători de la CSS Bega, care
s-au alăturat celor 12 sportivi care se
pregătesc la noi. Ca urmare a acestui par-
teneriat, am putut participa sub egida
Giroc-Chişoda la mai multe turnee. Ast-
fel, în anul 2009 am cucerit primul loc la
Cupa Ungariei, de la Oroshaza, iar în
2010 am ocupat locul al treilea la un tur-
neu desfăşurat în Serbia, la Belgrad, şi la
care au participat echipe din cinci ţări.
Ca urmare a participării din Serbia, am
încheiat un alt parteneriat – cu Dinamo
Pancevo, club împotriva căruia am jucat
mai multe partide amicale”. Copiii de la
Giroc şi Chişoda, împreună cu colegii lor
de la CS Bega, sunt înscrişi în campio-
natele naţionale la două categorii de
vârstă, sub 18 ani şi sub 16 ani.

Deşi la competiţii participă jucători
vârsta minimă de 15 ani, echipierii care
joacă sub culorile celor două cluburi par-
ticipă în întreceri de la 14 ani. Cu toate
acestea, ei au reuşit performanţa de a fi
campioni de toamnă după tur-retur în
zona Ardeal a Campionatului Naţional.
“Nu e un sport uşor… E mare lucru că
am găsit jumătate de echipă. Dacă vom
reuşi amenajarea unui teren de rugby
adevărat şi vom putea organiza meciuri
oficiale, atunci cu siguranţă vom reuşi să

convingem mai mulţi copii să se îndrepte
spre acest sport. Acest teren l-am vrea
lângă cel de fotbal de la Chişoda, astfel
ca el să poată fi folosit şi pentru antrena-
mentele fotbaliştilor. Sunt sigur că şi
condiţiile financiare împiedică, deocam-
dată, realizarea acestui proiect. Până
atunci, pot spune că doi ani la rând, în
2009 şi 2010, am obţinut, la Gala Cam-
pionilor, locul I pentru cel mai bun
proiect sportiv din Timiş”. Conducerea
clubului Tătucu nu are nici un profit fi-
nanciar din activitatea clubului, totul
făcându-se pentru comunitate, pentru co-
piii din Giroc şi Chişoda. Eforturile nu
sunt deloc puţine, dar cu toate acestea
sportivii au condiţii optime de pregătire:
merg la sala de forţă a Liceului Banatul,
pe terenul de iarbă al CSŞ Bega sau la
Arena Viola, pentru antrenamentele de
tactică. Pentru că reprezintă comunitatea
din Giroc şi Chişoda, clubul Tătucu
aşteaptă eventuali sponsori din cele două
localităţi, care să vină în sprijinul micilor
rugbişti, reprezentanţi ai comunei în
competiţiile sportului gentlemanilor.

Proiecte îndrăzneţe
Premiat de două ori de către televi-

ziunea Analog, Mircea Bologa declara
că planurile sale sunt pe termen lung.
“Eu am un proiect mai mare. Startul a
fost dat când am reuşit înfiinţarea Aso-
ciaţiei Sport Club Tătucu Giroc-Chişoda,
apoi prin înfiinţarea Asociaţiei Judeţene
de Rugby Timiş, cu care ne dorim să
ajungem la următoarele obiective: dez-
voltarea rugby-ului la nivel de şcoli ge-
nerale, a rugby-ului în 7 la nivel de licee,
organizarea de turnee şi atragerea cât
mai multor copii spre sportul de perfor-
manţă”. Pentru activitatea pe care o des-
făşoară, Mircea Bologa şi colaboratorii
săi au primit sprijin atât de la autorităţile
din Timişoara, cât şi de la cele din Giroc,
în special de la primarul Iosif Ionel
Toma. De altfel, în competiţiile inter-
naţionale, copiii joacă sub culorile clu-
bului Tătucu, deci reprezintă oficial
comuna Giroc. (A.B.&V.T.)

Spre performanţă în sportul gentlemanilor

Rugbiştii din Giroc şi Chişoda calcă
pe urmele lui Ioan Tătucu

Patru din cinci
pentru

FC Chişoda!
Divizionara D din Chişoda a înce-

put cum nu se poate mai bine acest
retur de campionat. Făcând uitate ple-
cările de jucători din pauza competi-
ţională, chişozenii au urcat pe poziţia a
patra a clasamentului, după patru vic-
torii din cinci jocuri disputate în retur.
Elevii lui Cristi Safta au marcat de
nouă ori şi au primit un cinci goluri în
cele cinci meciuri, acumulând 12
puncte. «Victimele» celor de la FC
Chişoda au fost Timişul Şag (scor 2-0
pentru ai noştri), Auto Timişoara (tot
2-0), Unirea Cerneteaz (1-0, într-un
meci disputat la Chişoda şi nu la Cer-
neteaz, aşa cum ar fi trebuit) şi CS Sâ-
nandrei-Teremia Mare (3-1). Singura
echipă care a reuşit să ne învingă a fost
CSM Lugoj, echipă care a câştigat cu
4-1. Fostă campioană a Diviziei D, FC
După aceste prime cinci meciuri,
preşedintele Alin Rus se arată mai op-
timist decât în tur. “Echipa arată mai
bine, iar rezultatul de la Lugoj îl pun
pe seama oboselii acumulate în aceste
prime jocuri. Ne aşteaptă acum trei
meciuri (sâmbătă, acasă, cu Deta, o
deplasare la Dragşina şi un joc tot pe
teren propriu, cu Poli, sâmbăta vii-
toare) din care vrem să obţinem nouă
puncte”, spune preşedintele. La capi-
tolul câştiguri certe pentru FC Chişoda
se poate înscrie şi Gavriluţă, un fotba-
list despre care specialiştii spun că este
mult peste nivelul Diviziei D.

Anton BORBELY
Echipa CSŞ Bega din care fac parte Cristian Negruţ (Chişoda)

şi Florinel Ciobăniţă (Giroc)


