
	 Sunt	fericiţi	şi	binecuvântaţi	toţi	cei	care	îşi	serbea-
ză	ziua	onomastică,	fie	femei	sau	bărbaţi,	numele	de	botez	
pe	care	îl	poartă:	Maria,	Mărioara,	Mariana,	Ana-Maria,	Ma-
rina,	sau	Marian,	Marin,	etc.	regăsindu-se	în	fiecare	felicita-
re.

Tot	aşa	şi	eu,	le	adresez	tuturor	locuitorilor	comunei	
Giroc	cu	această	ocazie	multă	sănătate	şi	fericire,	bucurii	în	
suflet	şi	împlinirea	tuturor	dorinţelor.

Cu respect, Iosif - Ionel TOMA

George Lână, succes!
Am	afirmat,	de	fiecare	dată,	că	harul	de	a	scrie	crea-
ză	climate	de	nelinişti	şi	îngrijorări	permanente	pen-
tru	unii	oameni,	mai	puţin	docţi,	care	suspectează	şi	
invidiază	pe	te	miri	ce	motive	puterea	de	concentra-
re	şi	creaţie	a	acestor	oameni	talentaţi.
	 În	mediile	cu	grad	de	cultură	şi	civism	cobo-
rât,	personalităţile	autentice	sunt	de	foarte	multe	ori	
criticate	şi	chiar	acuzate,	de	fel	de	fel	de	acte	care	nu	
convin	acestui	sistem.
	 Dacă	uneori	ne	simţim	copleşiţi	de	astfel	de	
talente,	este	urmare	a	faptului	că	uităm	de	necesita-
tea	autoeducării	 într-un	spirit	accentuat	de	 raţiona-
lism	şi	civism	social.
Tot	 aşa,	George	 Lână,	 privit	 la	 început	 ca	 un	 „mi-
sionar	modest”,	a	reuşit	să	ducă	până	la	sfârşit	cuvinte	puternice	şi	nobile,	sfinte	în	
dragostea	lui	pentru	poezia	filosofică,	cu	care	se	identifică	în	clipele	cele	mai	intense	
ale	vieţii	sale.
Adept	al	ideii	„aparţii	totului	şi	totul	îţi	aparţine”,	a	pornit	într-o	încleştare	dură	în	clipe	
de	trăire	în	care	alţii	s-au	pierdut	cu	firea	şi	au	uitat	să	mai	trăiască.
Îl	stimez	şi	îl	respect	pe	poetul	George	Lână	dar,	mai	ales,	îl	apreciez	pentru	calităţile	
sale	de	reporter,	în	aparenţă	molcom	în	fire,	dar	exploziv	în	exprimare	şi	în	tot	ceea	ce	
a	creat	după	Revoluţia	din	1989.
În	trecerea	lui	prin	timp,	a	făcut	două	popasuri	 importante	pentru	noi,	cei	care	citim	
presa	locală,	la	ziarul	„Dialog	cu	cetăţenii”	şi	a	însufleţit	fiecare	pagină	cu	cel	mai	cald	
şi	adevărat	entuziasm.
L-am	simţit	de	multe	ori	că	este	neîmpăcat	cu	faptul	că	ceea	ce	i-am	putut	oferi	este	
prea	puţin	pentru	talentul,	capacitatea	şi	puterea	sa	de	creaţie,	l-am	simţit	că	face	un	
sacrificiu	şi	că	îşi	calcă	de	foarte	multe	ori	pe	anumite	principii	ale	subsidiarităţii.	Am	
fost	conştient	tot	timpul	că	va	veni	o	zi	când	talentatul	George	Lână	îşi	va	regăsi	căra-
rea	pe	care	dorea	să	meargă	tot	restul	vieţii,	legat	de	clipele	cele	mai	intens	trăite	pe	
acest	pământ	şi	de	ideile	filosofice	pe	care	i	le-a	dăruit,	cu	atâta	generozitate,	viaţa.
De	aceea,	odată	cu	apariţia	revistei	„Forte”	a	tras	tot	mai	rar	cu	coada	ochiului	spre	
modesta	noastră	publicaţie	care	trebuie	să	trăiască	şi	ea	în	această	lume	miraculoasă	
şi	plină	de	izbucniri	mai	mult	sau	mai	puţin	controlate.
Revista	„Forte”,	apărută	cu	mult	timp	în	urmă,	tipărită	într-o	singură	culoare,	se	asea-
mănă	cu	o	faţă	plină	de	înţelepciune	şi	de	sudoare	a	creaţiei	ce	se	va	regăsi,	cu	sigu-
ranţă,	inegalabilă	în	presa	contemporană.
Aşadar,	cred	că	aţi	 înţeles	că	George	Lână	s-a	dedicat	în	totalitate	poeziei	pe	care	
o	iubeşte	ca	şi	pe	însăşi	viaţa	sa,	precum	şi	revistei	mai	sus	amintite.	Sunt	convins	
că	i-au	rămas	gânduri	duioase	şi	pentru	ziarul	„Dialog	cu	cetăţenii”,	„mărunt”,	dar	cu	
suflet,	şi	că	va	avea	mereu	încredere	în	cei	care	s-au	luptat	cu	răutatea	şi	lăcomia,	
„atribute”	pe	care	el	le-a	urât	dintotdeauna.
George	Lână	trebuie	să	împlinească	o	dorinţă	a	sa	mai	veche,	pe	măsura	puterii	sale	
de	creaţie,	pe	placul	vremurilor	pe	care	le	trăim,	iar	prin	faptele	proprii	să	învingă	toate	
obstacolele	ce-i	stau	în	calea	fericirii	sale.
Îţi	dorim	să	trăieşti	aşa	cum	simţi,	să	crezi	în	tot	ceea	ce	este	strămoşesc	şi	valoros	şi	
să	rămâi	neclintit	şi	drept	în	faţa	furtunii!
Îţi	mulţumim	pentru	tot	ce	ai	făcut	la	acest	ziar,	îţi	mulţumim	pentru	că	ai	găsit	cuvinte	
şi	idei	de	biruinţă,	îţi	mulţumim	pentru	că	noi	toţi,	împreună	cu	cititorii,	ne-am	bucurat	
de	o	izbândă	colectivă.
	 George	Lână,	succes!

Drd.	Iosif-Ionel	TOMA

Rugă la Chişoda
	 Aşa	cum	aproape	toată	lumea	ştie,	
fiecare	biserică	are	un	hram	al	ei.	Terme-
nul	de	hram	provine	din	slavonescul	hra-
mu	care	se	traduce	prin	patron	sau	ocroti-
tor.	Hram	pe	care	orice	biserică	îl	primeşte	
în	momentul	 în	 care	 ia	 fiinţă	 ca	 şi	 loc	 în	
care	se	aduc	şi	se	vor	aduce	rugăciuni	lui	
Dumnezeu.	Un	astfel	 de	ocrotitor	 al	 unui	
lăcaş	de	cult	poate	fi	un	Sfânt,	 cum	ar	fi	
Sfântul	 Prooroc	 Ilie	 sau	 Sfântul	 Mucenic	
Dimitrie,	 sau	 poate	 fi	 un	 eveniment	 im-
portant	din	istoria	Bisericii,	spre	exemplu:	
Pogorârea	Sfântului	Duh,	Înălţarea	Sfintei	
Cruci	etc.	Şi	pentru	ca	toată	lumea	să	poa-
tă	cunoaşte	care	este	ocrotitorul	unei	bise-
ricii,	 o	 icoană	a	acestuia	este	 întotdeuna	
aşezată	în	exterior	deasupra	uşii	la	intrare	
sau	în	unele	biserici	mai	vechi,	icoana	hra-
mului	este	aşezată	în	interior,	în	pronaos,	
tot	aproape	de	intrare.
	 Şi	ca	multe	alte	biserici	din	 judeţul	
Timiş,	 şi	 Biserica	 ortodoxă	 din	 Chişoda	
are	hramul	Adormirii	Maicii	Domnului	sau	
Sfânta	Mărie	Mare	 cum	mai	 este	 cunos-
cută	această	sărbătoare.	Moment	în	care	
Biserica	 prăznuieşte	 trecerea	 în	 ceruri	
alături	de	Fiul	său	al	Maicii	Domnului.	Din	
totdeauna	momentul	prăznuirii	hramului	a	
fost	considerat	ca	un	eveniment	în	care	se	
celebrează	ziua	de	naştere	a	acestei	bise-
rici.	Moment	 care	 este	marcat	 prin	 rugă-
ciuni	speciale,	potrivite	praznicului.
Şi	dacă	oamenii	veneau	să	se	roage	Sfân-
tului	care	ocroteşte	acea	biserică	şi	implicit	
şi	pe	toţi	cei	din	comunitatea	respectivă,	ei	

se	îndemnau	şi	se	invitau	chemându-se	la	rugă(ciune).	Şi	cum	o	bucurie	ca	aceea	
a	prăznuirii	hramului	unei	biserici	întotdeuna	se	răsfrânge	şi	în	sufletele	celor	care	
sunt	 legaţi	spiritual	de	aceasta,	oamenii	au	 transpus	această	bucurie	şi	 în	 rugă-
ciunea	lor	de	la	biserică	şi	de	acasă	dar	au	aşezat-o	şi	în	cântul,	jocul	şi	portul	lor	
popular.	Aşadar,	este	de	folos	ca	atunci	când	ne	îndreptăm	paşii	spre	ruga	din	loca-
litate	noastră,	să	nu	uităm	ca	înainte	de	a	merge	la	jocul	şi	la	voia	bună	întreţinute	
de	lăutari,	ruga	să	o	petrecem	la	biserică,	pentru	că	de	acolo	trebuie	să	înceapă	
orice	rugă(ciune).
Pe	această	cale	invităm	la	rugă(ciune)	pe	toţi	cei	care	doresc	să	împărtăşească	cu	
chişozenii,	prăznuirea	hramului	Adormirii	Maicii	Domnului.	Moment	care	va	începe	
încă	din	seara	zilei	de	14	august	la	rugăciunile	de	seară,	continuă	în	dimineaţa	de	
15	august	cu	oficierea	Liturghiei,	pentru	ca	mai	apoi	înspre	seară	bucuria	prazni-
cului	să	continue	şi	în	jocul	şi	cântul	nostru	popular.	Moment	de	bucurie	pe	care	
întotdeauna	bănăţanul	l-a	ştiut	valorifica	din	plin.
	 	 	 	 	 	 	 Pr.	Traian	DEBUCEAN

Maica Domnului este cea mai înaltă “sfinţenie omenească cunoscută şi cinstită de Sfânta 
Biserică”, iar Adormirea Maicii Domnului este cea mai de seamă dintre sărbătorile ei. 
Creştinii	 serbează,	 duminică,	 Adormirea	 Maicii	

Domnului,	cunoscută	ca	Sfânta	Maria	Mare,	ultimul	praz-
nic	împărătesc	din	anul	bisericesc.

Ştim	cu	totii	că	acesta	este	celebrat	în	ziua	în	care	
Fecioara	Maria	şi-a	dat	obştescul	sfârşit,	iar	popular	este	
ziua	care	desparte	lunile	călduroase	de	cele	reci.

Multe	sunt	localităţile	în	care	sfintele	biserici	îşi	au	
hramul	acum,	iar	rugile	organizate	cu	aceste	ocazii	devin	
adevărate	întâlniri	ale	fiilor	satului.

CONSILIUL	LOCAL	ŞI	PRIMĂRIA	COMUNEI	GIROC	ORGANIZEAZĂ	RUGA	CHIŞOZEANA	15-16	AUGUST	2010

15	AUGUST	2010	–	ORA	18,30
	deschiderea	jocului	de	Ansamblul	Folcloric	Ghiocelul	urmat	de	joc
	Participă	soliştii	:-	Carmen	Popovici-Dumbravă;

Denisa	Sârboaica;
Doru	Moldovan.
Ora	24	-	bal

16	august	2010	-		ora	17
Joc		-	participă	următorii	soliştii:	

Nicu	Novac;
Carmen	Popovici-Dumbravă;

Doru	Moldovan.
Ora	01,00	–	Discoteca	„VIVA”,	cu	DJ		NAE
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Potrivit	 Legii	 nr.	
230/2007	 privind	
înfiinţarea,	 organiza-
rea	 şi	 funcţionarea	
asociaţiilor	 de	 pro-
prietari	 şi	 Hotărârii	
Guvernului	 nr.	
1588/2007	 pentru	
aprobarea	 Normel-
or	 Metodologice	 de	
aplicare	 ale	 Legii	
nr.	 230/2007,	 per-
soanele	fizice	care	au	
calitatea	 de	 adminis-
trator	de	imobile	sunt	
atestate	de	primar.	
În	 şedinţa	 Consili-
ului	Local	al	Comunei	
Giroc	din	data	de	31	
august	 2010	 a	 fost	
adoptată	 Hotărârea	
nr.	 95/30.07.2010	
ce	 reglementează	
situaţia	 administra-
torilor	 de	 imobile	 de	
pe	 teritoriul	 comunei	
Giroc.
Astfel,	 pot	 fi	 atestate	
ca	 administratori	
de	 imobile	 numai	
persoanele	 fizice	
care	 îndeplinesc	

următoarele	condiţii:	
-	 au	 capacitate	
deplină	de	exerciţiu;	
-	sunt	apte	din	punct	
de	vedere	medical	şi	
psihologic	 pentru	 a	
îndeplini	 funcţia	 de	
administrator	de	imo-
bile;	
-	 nu	 au	 sufer-
it	 o	 condamnare	
printr-o	 hotărâre	
j u d e c ă t o r e a s c ă ,	
rămasă	 definitivă,	
pentru	 săvârşirea	
unei	infracţiuni;	
-	 au	 cel	 puţin	 studii	
medii;	
-	 au	 cel	 puţin	 18	 ani	

împliniţi;	
-	au	urmat	un	curs	de	
pregătire	profesională	
pentru	 funcţia	de	ad-
ministrator	de	imobile,	
organizat	în	condiţiile	
legii.
	 După	 efectu-
area	 cursului	 în	 do-
meniu,	 dosarul	 se	
depune	 la	 Primăria	
comunei	Giroc,	 cam-
era	 14,	 în	 vederea	
obţinerii	 atestatului,	
ce	este	valabil	pe	tot	
teritoriul	 României	
şi	 se	 eliberează	
pentru	 o	 perioadă	
nedeterminată.

Prin	Dispoziţia	nr.	225/26.07.2010,	a	fost	convocat	Con-
siliul	Local	Giroc	 în	şedinţă	ordinară	 în	data	de	30	 iulie	
2010.
Toate	cele	22	de	puncte	înscrise	pe	ordinea	de	zi	au	fost	
aprobate	fiind	considerate	de	interes	comun	şi	justificate.
Astfel,	urmare	proiectelor	de	hotarâre	întocmite	de	prima-
rul	comunei	s-au	alocat	sume	importante	pentru	derula-
rea	unor	manifestări	culturale	şi	sportive,	atât	în	loc.	Chi-
şoda,	cât	şi	în	loc.	Giroc.	Aceste	sume	sunt	următoarele:	
	 -	40.000	 lei	pentru	organizarea	şi	desfăşurarea	
Rugii	Chişozene;
	 -	30.000	lei	pentru	susţinerea	organizării	Festiva-
lului	„Silviu	şi	Cosmin	Golban”
	 -	30.000	lei	pentru	organizarea	concursurilor	pro-
fesionale	ale	serviciilor	voluntare	şi	private	pentru	situaţii	
de	urgenţă	-	faza	naţională.
Toate	aceste	sume	provin	de	 la	bugetul	 local	şi	au	 fost	
considerate	necesare	pentru	scopurile	mai	sus	amintite.
Tot	 în	 aceeaşi	 şedinţă	 a	 fost	 supus	 spre	 aprobare,	 de	
către	Primarul	comunei,	Studiul	de	fezabilitate,	Proiectul	
tehnic	 şi	 Devizul	 Economico	 financiar	 pentru	 obiectivul	
„Extindere	reţele	canalizare	în	localităţile	Giroc	şi	Chişo-
da”,	după	cum	urmează:	
	 1.	loc.	Chişoda:	
	 -	zona	de	locuinţe	„Moncea”	cu	circa	50	de	gos-
podării;	
	 -	zona	„str.	Oltului”	cu	circa	15	de	gospodării;	
	 -	zona	„str.	Azur”	cu	circa	55	de	gospodării;	
	 2.	loc.	Giroc:
	 -	zona	Totalco	–	Speranţa	–	Girotim,	cu	tot	ceea	
ce	este	construit	în	acest	perimetru;	
	 -	zona	Codalb;
	 -	zona	„str.	Rodnei”	cu	circa	20	de	gospodării;	
	 -	zona	„str.	Apicultorilor”	cu	circa	40	de	gospodă-
rii;	
	 -	zona	„str.	Bega	Sud”	cu	circa	15	de	gospodării.	
Documentaţia	studiu	de	fezabilitate	a	conţinut	două	vari-
ante,	una	colectare	prin	vacuumare	şi	alta,	prin	curgere	
gravitaţională,	fiecare	prezentând	şi	valorile	investiţiilor.
Prima	 variantă	 de	 colectare,	 prin	 vacuumare,	 se	 ridica	
la	 suma	 de	 2.079.430	 lei,	 iar	 la	 a	 doua	 variantă	 suma	
ajunge	la	1.351.840	lei,	unde	sunt	incluse	şi	două	gene-
ratoare	de	curent	electric	trifazate	de	mare	putere	care	să	
producă	curent	atunci	când	tensiunea	care	alimentează	

pompele	de	staţia	de	pompare	este	întreruptă	din	anumi-
te	motive.
Necesitatea	 achiziţionării	 acestor	 generatoare	 este	 evi-
dentă,	mai	ales	 în	situaţiile	 în	care	 întreruperea	energiei	
electrice	la	pompe	se	face	pe	timp	de	furtună,	iar	nivelul	
apelor	uzate	din	bazinele	de	colectare	creşte	foarte	rapid.
A	fost	aprobat	Studiul	de	oportunitate	pentru	întocmirea	
Planului	Urbanistic	Zonal	 „Eurocentru	Giroc”	pe	 terenul	
fostelor	unităţi	militare	de	pe	Calea	Timişoarei.
Acest	teren	a	fost	preluat	prin	H.G.	1063/2008	de	la	Mi-

nisterul	Apărării	Naţionale	pentru	desfăşurarea	unor	ac-
tivităţi	social	–	culturale	şi	de	învăţământ.	În	acest	peri-
metru	au	fost	delimitate	zonele	cu	destinaţia	stabilită	prin	
Hotărârea	Consiliului	Local	nr.	4/2008	ce	a	stat	 la	baza	
întocmirii	notei	de	fundamentare	pentru	emiterea	hotărâ-
rii	de	Guvern.
Urmare	 derulării	 programului	 social	 propus	 şi	 aprobat	
prin	 această	 hotărâre	 de	Guvern	 s-au	 delimitat	 aproxi-
mativ	90	de	parcele	pentru	punerea	 în	aplicare	a	Legii	
nr.	 15/2003.	După	 stabilirea	 priorităţilor	 de	 către	 plenul	
Consiliului	 Local	 şi	 după	 obţinerea	 cărţilor	 funciare	 pe	
parcelele	rezultate,	acestea	vor	fi	atribuite	tinerilor	pentru	
construirea	de	locuinţe.
Tot	aici	se	regăsesc	parcelele	propuse	pentru	derularea	
Programului	 guvernamental	 „Renaşterea	 satului	 româ-
nesc	 -	10	case	pentru	specialişti”	aprobat	prin	H.G.	nr.	
151/2010.

De	asemenea,	sunt	prevăzute	spaţii	pentru	construirea,	
prin	diferite	programe,	a	următoarelor	obiective	de	interes	
public:	policlinică	cu	staţionar	de	zi,	centru	şcolar,	centru	
de	zi,	azil	de	bătrâni,	cantină	socială,	centru	de	formare	
pentru	reconversia	profesională,	blocuri	de	locuinţe	soci-
ale,	etc.
Urmare	proiectelor	de	hotărâre	 iniţiate	de	către	domnul	
primar	au	fost	atribuite	7	parcele	în	baza	legii	nr.	15/2003	
următorilor	beneficiari:	Vlaşin	Viorel	şi	Vlaşin	Dorel	–	Va-
sile	(776	mp.	pentru	construţie	duplex),	Ursuţa	Dina	(305	
mp.),	 Godja	 Dănuţ-Ionel	 şi	 Godja	 Florin-Dumitru	 (507	
mp.	pentru	un	duplex),	Sitar	Ioan	(394	mp.),	Maxim	Florin	
–	Alexandru	(304	mp.),	Ioviţă	Roxana	–	Alina	(303	mp.),	
Roşu	Lucia	(337	mp.).
Aceste	 parcele	 se	 regăsesc	 în	 partea	 de	 sud	 a	 străzii	
Bârzava	(Boblea).
Două	proiecte	de	hotărâre	supuse	dezbaterii	Consiliului	
Local	de	către	Primarul	comunei	au	fost	aprobate	în	una-
nimitate.	Un	proiect	 de	hotărâre	 se	 referă	 la	 înfiinţarea	
de	 pieţe	 agroalimentare	 în	 localităţile	Giroc	 şi	 Chişoda	
în	următoarele	 locaţii:	 în	Giroc	–	pe	strada	Trandafirilor	
vis-a-vis	de	Şcoala	cu	clasele	I	–	VIII	între	bloc	şi	locuinţa	
familiei	Daia,	 iar	 în	 loc.	Chişoda	din	două	 locaţii	 a	 fost	
stabilită	pe	str.	Izlaz	la	intersecţia	cu	Nicolae	Firu,	în	tri-
unghiul	format	de	şoseaua	de	legătură	str.	Cooperatorilor	
–	pasajul	de	cale	ferată.
Al	doilea	proietul	se	referă	la	înfiinţarea	parcurilor	de	joa-
că	 din	 care	 una	 de	 role	 şi	 două	 de	 biciclete,	 câte	 una	
în	fiecare	localitate.	Astfel	în	localitatea	Giroc	s-au	făcut	
următoarele	propuneri:	la	capătul	str.	Bega,	unde	există	
o	insulă	formată	de	către	drumul	asfaltat	se	va	amenaja	o	
pistă	de	role.	În	spaţiul	verde	aflat	la	capătul	str.	Dunărea	
cu	str.	Bega	se	va	edifica	un	parc	de	joacă	pentru	copii	şi	
se	va	ridica	un	monument	în	memoria	eroilor	căzuţi	în	cel	
De-al	doilea	Război	Mondial	ale	căror	trupuri	se	regăsesc	
în	cimitirul	Giroc.
Un	 parc	 şi	 pistă	 de	 biciclete	 se	 va	 amenaja	 pe	 locaţia	
fostei	bălţi	„Cătana”.	Acesta	va	fi	cel	mai	mare	parc	din	
localitate.
În	localitatea	Chişoda	au	fost	propuse	trei	 locaţii	pentru	
parcuri:	unul	pe	str.	Primăverii	după	punctul	trafo,	pe	str.	
Someş	colţ	cu	Oituz	şi	în	spatele	pieţei	de	pe	str.	Izlaz.
Vom	reveni	cu	amănunte.

Valentina	BERARIU
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PRIN COLECTAREA SELECTIVA A DEŞEURILOR 
Fiecare	dintre	noi,	ca	reprezentat	al	comunităţii,	are	puterea	şi	obligaţia	de	a	influen-
ţa	procesul	de	ecologizare	a	comunei	sau	a	zonei	în	care	locuieşte.	Soluţia	este	la	
îndemâna	noastră	şi	constă	în	depozitarea	selectivă	a	deşeurilor.	Mai	precis,	trebuie	
să	depozităm	deşeurile	în	locuri	special	amenajate	şi	pe	cât	posibil,	pe	următoarele	
categorii:
•	 Hârtie	şi	cartoane	(ziare,	reviste,	tipărituri,	cutii	de	detergenţi,	de	cereale	etc.)	
–	depozitate	în	containere	de	culoare	albastră;
•	 Ambalaje	PET	şi	alte	materiale	plastice	(pungi,	folii,	cutii	de	iaurt,	butelii	de	la	
produse	cosmetice	şi	de	curăţenie,	etc.)	–	depozitate	în	containere	de	culoare	galbe-
nă;
•	 Sticle	şi	cioburi	–	depozitate	în	containere	de	culoare	alb/verde;
•	 Deşeuri	feroase	(fier,	tablă,	etc)	şi	doze	metalice	-	depozitate	în	containere	de	
culoare	galbenă;
Reciclarea	 presupune	 separarea	 şi	 co-
lectarea	materialelor	în	vederea	transfor-
mării	lor	în	produse	utile	noi.	O	mare	par-
te	 din	 aluminiul,	 sticla,	 hârtia	 sau	 oţelul	
folosite	astăzi	în	întreaga	lume	sunt	deja	
provenite	din	reciclare.	Sticla	şi	oţelul	pot	
fi	reciclate	nu	doar	o	dată,	ci	de	nenumă-
rate	ori.	Reciclarea	aluminiului	şi	oţelului	
utilizat	 la	 cutiile	 de	 băuturi,	 a	 hârtiei	 şi	
cartoanelor,	a	sticlei,	precum	şi	a	anumi-
tor	mase	 plastice	 constituie	 peste	 tot	 în	
ţările	occidentale	o	 industrie	 înfloritoare.	
De	asemenea,	 reciclarea	permite	comu-
nităţilor	să	reducă	costurile	de	depozitare	
a	deşeurilor.	Consumul	de	energie	este	şi	
el	influenţat	pozitiv	de	reciclare.
Se	pot	recicla	recipiente	din	sticlă	transparenta,	recipiente	din	sticlă	colorată,	hârtie,	
ziare/tipărituri,	cutii	de	aluminiu	pentru	băuturi,	plastic.
Principalul	avantaj	al	reciclării	este	dat	de	reducerea	consumului	resurselor	naturale	
(petrol,	apă,	energie),	precum	şi	al	nivelului	emisiilor	nocive	în	aer.
Spre	exemplu:
Hârtia	–	materie	folosibilă
Materiile	prime	utilizate	pentru	fabricarea	hârtiei	sunt:	lemnul,	celuloza,	hârtia	veche.	
Hârtia	reciclată	permite	economisirea	a	aproximativ	25%	din	cantitatea	de	electricitate	
şi	90%	din	cantitatea	de	apă	(300	l)	necesare	pentru	producerea	a	1	kg	de	hârtie	albă.	
De	asemenea,	 prin	 reciclarea	deşeurilor	 de	hârtie,	 se	elimină	 clorul	 toxic,	 necesar	
producerii	hârtiei	albe.
Hârtia	de	ziar	recuperată	se	foloseşte	în	mod	uzual	 la	editarea	de	publicaţii,	 izolaţii	
de	diverse	tipuri	sau	produse	de	tip	aşternut	în	crescătoriile	de	animale.	Reciclarea	
hârtiei	salvează	un	spaţiu	important	în	rampele	de	deşeuri.
Sticla	–	materie	refolosibilă.
Sticla	se	produce	folosind	următoarele	materii	prime:	nisipul	de	cuarţ,	calacrul,	soda	
(produs	poluant)	s.a.	reciclarea	sticlei	menajează	mediul	şi	economiseşte	în	timp	bo-
găţiile	naturale,	apa	şi	electricitatea.
Sticla	 este	 100%	 reciclabilă,	 recuperarea	 ei	 salvând	 un	 volum	 important	 de	 resur-
se	energetice.	Fabricarea	sticlei	din	cioburi	consumă	mult	mai	puţină	energie	decât	
fabricarea	ei	din	materiile	prime	de	bază.	Sticla	 reciclată	se	 foloseşte	 la	 fabricarea	
recipientelor	pentru	băuturi	sau	pentru	hrană,	precum	şi	ca	izolator	în	construcţii.	În	
mod	normal	 sticla	 clară	 (incoloră)	 recuperată	 serveşte	 la	 fabricarea	produselor	din	
sticlă	clară,	în	timp	ce	sticla	colorată	se	foloseşte	la	realizarea	produselor	colorate.	Din	
acest	motiv	se	cere	separarea	pe	culori	a	sticlelor	recuperate.
Aluminiul
Este	cel	mai	valoros	dintre	produsele	casnice	reciclate.	Din	recipientele	de	băuturi	din	
aluminiu	se	realizează	noi	produse	cu	aceeaşi	destinaţie	şi	cu	un	consum	energetic	
incomparabil	mai	mic.	Recipientele	trebuie	clătite	 înaintea	stocării	pentru	a	nu	con-
duce	la	înmulţirea	insectelor.	Ele	pot	fi	strivite	pentru	a	ocupa	mai	puţin	spaţiu.	Alte	
produse	din	aluminiu	care	se	pot	recicla	sunt	folia	de	aluminiu	curată,	tăvile	curate	de	
prăjituri,	componentele	detaşabile	din	echipamentul	sau	mobilierul	de	bucătărie.
Plasticul
Dintre	multele	tipuri	de	material	plastic	utilizate	în	domeniul	ambalajelor,	se	reciclea-

ză	 în	mod	 uzual:	 ambalajele	 de	 băuturi	
răcoritoare,	 apă,	 lactate,	 ulei,	 oţet	 şi	 nu	
numai,	confecţionate	din	PET	(tetraftalat	
de	polietilenă),	fiind	ieftin,	uşor,	rezistent	
la	şocuri,	reciclabil.
	Ambalajele	PET,	 ca	 de	 altfel	 toate	ma-
terialele	plastice,	nu	sunt	biodegradabile.	
Creşterea	consumului	acestora,	a	dus	la	
sporirea	 alarmantă	 a	 numărului	 de	 am-
balaje	 aruncate	 iresponsabil	 în	 natură.	
Prin	colectarea	şi	reciclarea	acestora,		se	
reduce	impactul	negativ	asupra	mediului	
înconjurător.	Polietilenul	tereftalat	reciclat	

poate	fi	folosit	pentru:	fibre	de	poliester	folosite	la	rândul	lor	ca	materie	primă	pentru	
covoare,	tapiţerii,	jucării,	pâsle	pentru	industria	textilă,	ca	izolaţie	la	paltoane,	saci	de	
dormit,	industria	auto	ş.a.	
Un	alt	aspect	pozitiv	al	reciclării	PET-urilor	constă	în	reducerea	cantităţilor	de	deşeuri	
ce	merg	spre	gropile	de	gunoi.
Ambalajele	se	predau	clătite,	cu	dopul	şi	 inelul	 îndepărtate.	Etichetele	de	hârtie	nu	
trebuie	îndepărtate.
Implementarea	urgentă	şi	necondiţionată	a	unui	sistem	public	naţional	de	colectare	se-
lectivă	a	deşeurilor	în	vederea	reciclării	trebuie	să	fie	o	prioritate	a	tuturor	cetăţenilor!

Petronela	FLOREA
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Lansare proiect  
 

Comuna Giroc anunţă lansarea implementării proiectului „Implementarea unui sistem inovativ de 
management al documentelor şi modernizarea centrului pentru informare a cetăţenilor în cadrul 
Primăriei comunei Giroc, judeţul Timiş” 
 
Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului este 11365. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.056.586,52 lei, din care: 

• 1.035.454,79 lei – valoare eligibilă nerambursabilă; 
•  21.131.73 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor 

publice la nivelul comunei Giroc. 
Scopul proiectului este de a reduce timpii de livrare a serviciilor publice către cetăţenii din 

comuna Giroc prin implementarea unui sistem informatic de management al relaţiilor cu publicul (CIC), 
sistem informatizat de management al proceselor operaţionale in cadrul primăriei Giroc.   
 Grupul ţintă vizat direct de implementarea şi rezultatele proiectului este reprezentat de Primăria 
comunei Giroc – Judeţul Timiş şi personalul acesteia. 
 
Principalele activităţi ale proiectului sunt:  

• Modernizarea activităţii de lucru cu publicul – înfiinţarea Centrului pentru Informare Cetăţeni  
• Implementarea programului informatic pentru managementul integrat al proceselor 

operaţionale 
• Punerea in funcţiune a doua InfoKiosk-uri 
• Desfăşurarea de sesiuni de instruire a angajaţilor primăriei Giroc 

 
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: Giroc, judeţul Timiş. 
 
Primăria comunei Giroc va beneficia de rezultatele proiectului prin diminuarea costurilor generate de non-
calitate, eficientizarea activităţilor, creşterea încrederii în instituţie prin creşterea satisfacţiei cetăţenilor, 
scăderea numărului de erori repetitive, crearea unui climat favorabil dezvoltării profesionale a angajaţilor. 
 
Conferinta de lansare a proiectului a avut loc în data de 23.07.2010, in Sala de Consiliu din cadrul 
Primariei comunei Giroc. 

Judeţul Timiş 
COMUNA GIROC 

     Str. Semenic, nr. 54, tel: 0256/395648, fax: 0256/395798 www.giroc.ro 

Judeţul	TIMIŞ	-	Comuna	GIROC
					Str.	Semenic,	nr.	54,	tel:	0256/395648,	 

fax:	0256/395798	www.giroc.ro
Lansare proiect 

Comuna	Giroc	anunţă	lansarea	implementării	proiectului	„Implementarea	unui	sistem	
inovativ	de	management	al	documentelor	şi	modernizarea	centrului	pentru	informare	
a	cetăţenilor	în	cadrul	Primăriei	comunei	Giroc,	judeţul	Timiş”
Proiectul	este	cofinanţat	din		FONDUL	SOCIAL	EUROPEAN	prin	Programul	Operaţional	
Dezvoltarea	 Capacităţii	 Administrative	 2007-2013,	 codul	 SMIS	 al	 proiectului	 este	
11365.
Valoarea	totală	eligibilă	a	proiectului	(fără	TVA)	este	de	1.056.586,52	lei,	din	care:
	 -	1.035.454,79	lei	–	valoare	eligibilă	nerambursabilă;
	 -	21.131.73	lei	–	cofinanţarea	eligibilă	a	beneficiarului.
Obiectivul	general	al	proiectului	îl	reprezintă	îmbunătăţirea	calităţii	şi	eficienţei	furniză-
rii	serviciilor	publice	la	nivelul	comunei	Giroc.
Scopul	proiectului	este	de	a	reduce	timpii	de	livrare	a	serviciilor	publice	către	cetăţenii	
din	comuna	Giroc	prin	implementarea	unui	sistem	informatic	de	management	al	rela-
ţiilor	cu	publicul	(CIC),	sistem	informatizat	de	management	al	proceselor	operaţionale	
in	cadrul	primăriei	Giroc.		
	 Grupul	ţintă	vizat	direct	de	implementarea	şi	rezultatele	proiectului	este	repre-
zentat	de	Primăria	comunei	Giroc	–	Judeţul	Timiş	şi	personalul	acesteia.
Principalele	activităţi	ale	proiectului	sunt:	
	 -	Modernizarea	activităţii	de	lucru	cu	publicul	–	înfiinţarea	Centrului	pentru	In-
formare	Cetăţeni	
	 -	Implementarea	programului	informatic	pentru	managementul	integrat	al	pro-
ceselor	operaţionale
	 -	Punerea	in	funcţiune	a	doua	InfoKiosk-uri
	 -	Desfăşurarea	de	sesiuni	de	instruire	a	angajaţilor	primăriei	Giroc
Proiectul	se	desfăşoară	pe	o	perioadă	de	12	luni.	Locul	de	desfăşurare	al	proiectului:	
Giroc,	judeţul	Timiş.
Primăria	comunei	Giroc	va	beneficia	de	rezultatele	proiectului	prin	diminuarea	costuri-
lor	generate	de	non-calitate,	eficientizarea	activităţilor,	creşterea	încrederii	în	instituţie	
prin	creşterea	satisfacţiei	cetăţenilor,	scăderea	numărului	de	erori	repetitive,	crearea	
unui	climat	favorabil	dezvoltării	profesionale	a	angajaţilor.
Conferinta	de	lansare	a	proiectului	a	avut	loc	în	data	de	23.07.2010,	in	Sala	de	Con-
siliu	din	cadrul	Primariei	comunei	Giroc.

Recensământul general agricol
În	 conformitate	 cu	 legislaţia	Uniunii	Europene,	 în	 perioada	2	decembrie	
2010	-	31	ianuarie	2011	se	efectuează	în	toate	unităţile	administrativ-teri-
toriale	recensământul	general	agricol.
Actele	normative	care	reglementează	organizarea	şi	efectuarea	recensă-
mântului	general	agricol	din	România	sunt	Legea	nr.	153/2008	şi	H.G.	nr.	
1370/2009.
Scopul	acestei	cercetări	statistice	de	interes	naţional	este	de	a	asigura	date	
statistice	pentru	fundamentarea	politicilor	naţionale	în	domeniul	agricol,	în	
concordanţă	cu	acquis-ul	statistic	comunitar,	comparabile	la	nivel	interna-
ţional,	necesare	procesului	de	participare	a	României	la	Politica	Agricolă	
Comună,	prin	înregistrarea	suprafeţelor	agricole	utilizate,	a	efectivelor	de	
animale	pe	specii,	a	maşinilor	şi	a	echipamentelor	agricole,	a	persoane-
lor	care	desfăşoară	activităţi	agricole,	a	metodelor	de	producţie	agricolă,	
precum	şi	a	dezvoltării	 rurale.	Datele	rezultate	în	urma	interviurilor	vor	fi	
confidenţiale.
Recensământul	general	agricol	are	ca	obiectiv	culegerea	datelor	şi	obţine-
rea	informaţiilor	privind	principalele	caracteristici	ale	exploataţiilor	agricole,	
cum	sunt:	identificarea	în	teritoriu	a	unităţilor	de	recenzare	şi	statutul	juridic	
al	acestora,	utilizarea	suprafeţelor	agricole	pe	forme	de	administrare,	su-
prafeţele	agricole	cultivate,	plantaţiile	viti-pomicole,	irigaţiile,	efectivele	de	
animale,	utilajele	şi	maşinile	agricole,	construcţiile	cu	destinaţie	agricolă,	
persoanele	care	desfăşoară	activităţi	agricole.
Concomitent	cu	recensământul	general	agricol	se	desfăşoară	o	anchetă	
selectivă	specială	privind	metodele	de	producţie	agricolă.
Culegerea	datelor	în	teren	se	realizează	prin	formulare	de	înregistrare.
Organizarea	şi	efectuarea	recensământului	general	agricol	se	realizează	
de	Institutul	Naţional	de	Statistică,	Ministerul	Agriculturii	şi	Dezvoltării	Ru-
rale	şi	Ministerul	Internelor	şi	Reformei	Administrative,	sub	coordonarea	şi	
controlul	Comisiei	Centrale	pentru	Recensământul	General	Agricol.
În	scopul	pregătirii,	organizării,	conducerii	şi	efectuării	 lucrărilor	recensă-
mântului	general	agricol,	în	anul	2009	a	fost	constituită	comisia	locală	pen-
tru	recensământul	general	agricol	prin	Dispoziţia	primarului	nr.	789	din	11	
decembrie.
Toţi	posesorii	de	exploataţii	agricole	sunt	obligaţi	să	participe	 la	acţiune,	
urmând	a	fi	comunicată	perioada	de	recenzare.	Refuzul	de	a	răspunde	şi	
oferirea	de	informaţii	false	de	către	proprietari	atrage	aplicarea	sancţiunilor	
contravenţionale.

Din activitatea Consiliului Local Giroc

COMPENDIU
Începând	cu	data	de	3	 iulie	a	 intrat	 în	vigoare	Legea	nr.	118/2010,	publicată	în	
Monitorul	Oficial	nr.	441/30.06.2010,	prin	care	s-au	aprobat	unele	măsuri	privind	
restabilirea	echilibrului	bugetar.
Menţionăm	 că	 în	 ceea	 ce	 priveşte	 drepturile	 de	 natură	 socială,	 printre	 care	 şi	
prestaţiile	sociale	derulate	prin	AJPS	Timiş,	această	lege	aduce	câteva	modificări,	
după	cum	urmează:
	 •	 Cuantumul	 indemnizaţiilor	 pentru	 creşterea	 copiilor,	 acordate	 în	 baza	
O.U.G.	nr.	148/2005,	cu	modificările	ulterioare,	se	diminuează	cu	15%.	Dacă	din	
calcul	rezultă	un	cuantum	mai	mic	de	600	lei,	se	va	acorda	suma	minimă	de	600	

lei;
	 •	Se	abrogă	Legea	
nr.	482/2006	privind	acor-
darea	 de	 trusouri	 pentru	
nou-născuţi,	 cu	 toate	
modificările	ulterioare;	
	 •	 Se	 abrogă	 Le-
gea	nr.	396/2006,	privind	
acordarea	 unui	 sprijin	
financiar	 la	 constituirea	
familiei;
	 •	Se	abrogă	preve-
derile	art.	25	şi	art.	26	din	
Legea	 nr.	 416/2001	 pri-
vind	venitul	minim	garan-
tat,	respectiv	cele	care	se	
referă	la	alocaţiile	pentru	
copiii	nou-născuţi	care	se	
acordă	o	singură	dată.
Pentru	 naşterile	 şi	 că-
sătoriile	 survenite	 până	
la	data	 intrării	 în	vigoare	
a	 Legii	 nr.	 118/2010,	 se	
vor	acorda	 în	continuare	
drepturile	 cuvenite,	 con-
form	 actelor	 normative	
în	 care	 au	 fost	 prevăzu-
te,	 cu	 condiţia	 solicitării	
acestora	 până	 cel	 târziu	
la	31	august	2010.

Administratorii de imobile 
sunt atestaţi de primar



A	devenit	o	tradiţie,	„Excursia	premianţilor”,	spon-
sorizată	de	domnul	primar	Iosif-Ionel	Toma.	Cea	
din	vara	aceasta	a	avut	loc	pentru	a	patra	oară.
Dacă	în	anii	anterior	elevii	premianţi	de	la	Giroc	şi	Chi-
şoda	au	vizitat	Viena	(2007,	2008)	şi	Praga	(2009),	
în	această	vară	destinaţia	aleasă	a	fost	Veneţia.
Plini	de	entuziasm	ne-am	adunat	în	curte	la	Girocea-
na	marţi,	6	iulie	2010,	la	ora	20:00.	Autocarul	era	pre-
gătit,	iar	noi	nerăbdători.	Elevii	premianţi	de	la	Giroc	
şi	Chişoda	şi-au	ocupat	repede	locurile,	sub	supra-
vegherea	doamnei	directoare	Melentina	Costa	şi	a	
celorlalte	doamne	profesoare:	Mihaela	Crăciun,	Mi-
loranca	Golban,	Gabriela	Condrea	şi	Anica	Zbârcot.
Ştiam	că	drumul	va	fi	lung,	dar	eram	prea	bucuroşi	
că	vom	vedea	Veneţia	pentru	a	da	atenţie	detaliilor	
minore.	După	aproximativ	16	ore	am	ajuns	la	des-
tinaţie,	 campingul	Alba	 D.Oro	 din	 afara	 Veneţiei.	
Eram	obosiţi,	dar	la	vederea	piscinei	de	care	urma	
să	ne	bucurăm,	oboseala	a	trecut	ca	prin	minune.	
Joia	a	fost	dedicată	exclusiv	Veneţiei.	După	o	plim-
bare	pe	Grand	Canale	cu	vaporetto,	am	ajuns	 în	
piaţa	San	Marco.	Stilul	arhitectural	al	oraşului	era	o	
minunăţie,	dar	cel	mai	interesant	era	faptul	că	fie-
care	casă	avea	propria	sa	barcă,	iar	gondolele	erau	
la	fiecare	pas.	Piaţa	San	Marco	este	de	o	frumuse-
ţe	deosebită,	dominată	de	bazilica	San	Marco	şi	de	

un	uriaş	turn	cu	ceas.	Timp	de	2	ore	am	rătăcit	pe	
străduţele	înguste,	ticsite	cu	magazine	de	suveni-
ruri	şi	magazine	de	marcă,	iar	deasupra	unui	canal	
am	descoperit	„Puntea	Suspinelor”.
Apoi	ne-am	îndreptat	spre	Murano,	 insula	 făurito-
rilor	 de	 sticlă.	Acolo	 am	 asistat	 plini	 de	 uimire	 la	
procesul	de	fabricare	a	minunatelor	figurine	de	sti-
clă.	În	doar	câteva	minute,	din	mâinile	talentate	ale	
meşterilor	a	rezultat	un	căluţ	de	Murano	şi	o	vază	
deosebită.
Copleşiţi	 de	 căldură,	 ne-am	 îndreptat	 spre	 casa	
noastră	provizorie,	pentru	a	ne	răcori	la	piscină.	Am	
avut	noroc	deoarece	în	acea	seară	am	avut	parte	
de	 o	 petrecere	 la	 piscină,	 aceasta	 fiind	 deschisă	
până	seara	târziu.
Ziua	de	vineri	am	dedicat-o	altor	două	oraşe	italie-
ne.	Primul	a	fost	Padova,	unde	am	vizitat	Catedra-
la	Sfintei	Giustine	 şi	Domul	Sfântului	Anton,	 care	
ne-a	uluit	prin	dimensiunile	şi	frumuseţea	sa.	A	ur-
mat	Verona,	oraşul	lui	Romeo	şi	al	Julietei.	Aici	am	
văzut	balconul	Julietei,	unde	 îndrăgostiţii	 îşi	 jurau	
iubire	eternă,	dar	şi	zidul	plin	cu	scrisori	de	iubire	
de	la	Casa	Julietei.	De	asemenea,	în	faţa	Arenei	ce	
părea	să	domine	oraşul,	am	avut	norocul	să	dăm	
peste	două	care	alegorice,	unul	egiptean,	iar	celă-
lalt	japonez.	

Pentru	a	menţine	atmosfera,	seara	a	fost	romană,	iar	noi	ne-am	con-
fecţionat	togi	din	cearceafuri	şi	am	participat	la	petrecerea	cu	temă	
din	incinta	campingului,	având	propriul	nostru	Cezar.
Sâmbăta	ne-a	găsit	 trişti	pentru	că	 trebuia	să	plecăm,	dar	am	mai	
alungat	 tristeţea	 cu	 câteva	 ore	 la	 piscină.	 Cu	 amintiri	 noi	 şi	multe	
suveniruri,	ne-am	îndreptat	spre	casă,	mulţumind	prin	cântec	tuturor	
celor	care	au	făcut	excursia	posibilă	şi	minunată.

Andra	COSTA

men	 Popovici	 Dumbravă,	 Adrian	
Stanca	şi	Ansamblul	“Ausana”	din	
Oradea	 –	 Director	 Silviu	 Botiş	 cu	
soliştii	vocali:	Romina	Nemeş,	Ro-
xana	 Ilisie,	 Paula	 Lezeu,	 Claudia	
Cacuci.
Acompaniamentul	 orchestral	 este	
asigurat	pe	 toată	durata	 festivalu-
lui	de	către	Ansamblul	“Bujorul”	din	
Timişoara	–	dirijor	profesor	Adrian	
Scorobete.

Cu	puţin	 timp	 în	urmă,	25.	 –	
27.	05.	2010,	Ansamblul	Folcloric	
„Ghiocelul”	din	comuna	Giroc,	a	
fost	 invitat	să		participe	 la	mani-
festările	 culturale	 organizate	 de	
Centrul	Cultural	Româno-Munte-
negrean	 „Dioclea”,	 seara	 folclo-
rului	românesc	care	fost	susţinu-
tă	de	„ghioceii”	giroceni.

Nu	 este	 greu	 de	 intuit	 ce	 a	
urmat,	 bineînţeles,	 o	 a	 doua	 in-
vitaţie	 la	 Festivalul	 Internaţional	
de	Folclor	Muntenegrean	„Cetin-
je	2010”,	în	perioada	27	iulie	–	1	
august	2010.

La	acest	festival	au	participat	
următoarele	 ţări:	 Italia,	 Croaţia,	
Cehia,	Serbia,	România	şi	Mun-
tenegru.

În	afara	programelor	susţinute	
în	timpul	festivalului,	„Ghioceii”	au	
avut	un	spectacol	folcloric	în	Co-
tos,	staţiune	pe	malul	Mării	Adria-
tice,	au	fost	prezentatate	dansuri	
din	 toate	 zonele	 folclorice	 ale	
ţării.	 Soliştii	 vocali	 au	 fost:	Răz-
van	Poenar,	Coclea	Giorgiana	şi,	
spre	surprinderea	gazdelor,	bine-
cunoscuta	solistă	de	muzică	po-
pulară	sârbească,	Denisa	Vălun-
gan.	Un	mare	succes	la	public	la	

avut	solistul	 instrumentist	 la	nai,	
prof.		Luca	Mădălin.	Conducerea	
muzicală	a	fost	asigurată	de	prof.	
Kalmar	 Iosif,	 iar	coregrafia	sem-
nată	de	dl.	Victor	Jicheran.

Prima	zi	de	Festival	a	început	
cu	o	defilare	prin	centrul	oraşului	
Cetinje,	 iar	 copii	 noştri	 au	 ţinut	

foarte	 mult	 la	 numele	 localităţi	
din	care	provin,	şi	atunci,	pe	pas	
de	horă,	pe	tot	parcursul	traseu-
lui	au	strigat	următoarele	versuri:	
Frunză	verge	busuioc,	/	Io”s	ficior	
dă	la	Giroc.

Spre	surprinderea	noastră,	un	
grup	de	români	aflaţi	în	concediu	
pe	malul	 Mării	Adriatice,	 auzind		
la	Radio	 că	un	ansamblu	 româ-
nesc	va	participa	 la	Festival,	au	
venit		să	ne	susţină.

Alaiul	 românesc	 a	 fost	 răs-
plătit	cu	ropote	de	aplauze	pe	tot	
parcursul	 traseului.	După	 defila-
re	a	urmat	un	moment	artistic	 in	
piaţa	din	centrul	oraşului,	fiecare	
Ansamblu	a	susţinut	un	program	
de	cinci	minute.	„Ghioceii”	au	pre-
zentat	un	dans	din	pusta	banatu-

lui.	În	aceeaşi	seară	la	teatrul	de	
vară,	intr-un	cadru	mirific,	a	avut	
loc	 spectacolul	 folcloric	 susţinut	
de	 Ansamblurile	 folclorice	 pre-
zente.	 Românii	 au	 prezentat	 un	
fragment	 din	 spectacolul	 „Bună	
seara	dragi	români”.

În	 cadrul	 Festivalului,	 „Ghio-
ceii”	 au	 prezentat	 numai	 folclor	
bănăţean.	

A	doua	zi	Festivalul	a	început	
la	orele	18,00	în	piaţa	din	centrul	
oraşului,	unde	fiecare	formaţie	a	
avut	 un	 stand	 pentru	 a	 expune	
diferite	obiecte	de	artizanat,	cărţi,	
pliante,	CD,	DVD.	Toate	acestea	
au	 contribuit	 la	 promovarea	 	 lo-
calităţi	noastre.	La	standul	româ-
nesc	s-au	găsit	toate	materialele	
enumerate	mai	sus.
În	 acest	 cadru	 de	 sărbătoare	
formaţiile	 şi-au	 arătat	 măiestria	
şi	 instrumentiştii	 au	 intrat	 intr-o	
competiţie	 prietenească.	 În	 acel	
moment	am	avut	impresia	că	mu-
zica	este	limbajul	comun	al	lumii.	
Au	cântat	împreună,	au	jucat	îm-
preună	şi	au	legat	prietenii.	

Apreciem	 faptul	 că	 am	 fost	
susţinuţi	 de	 Presedintele	 Cen-
trului	 Cultural	 Româno-Munte-
negrean,	 Arhimandrit	 Longhin	
Muncean	 şi	 de	 	 Ambasadorul	
României	 în	 Muntenegru,	 care	
au	fost	tot	timpul	alături	de	noi.

Ileana	SZABO
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Cultură - Învăţământ Religie

Festivalul de interpretare vocală şi instrumentală  
“Iosif-Sivu şi Cosmin Golban”

În	 perioada	 19-20	 august	 2010,		
Consiliul	 Local	 Giroc	 –	 Primăria	
Comunei	Giroc	şi	Asociaţia	Cultu-
rală	“Iosif	Sivu	şi	Cosmin	Golban”	
organizează	cea	de	a	IV-a	ediţie	a	
Festivalului	de	 interpretare	vocală	
şi	instrumentală	“Iosif-Sivu	şi	Cos-
min	Golban”.
Programul	festivalului:
19	august	2010
	 Ora	10:00	–	Slujba	memo-
rială,	depunere	de	coroane
	 Ora	18:00	–	Concurs
20	august	2010
	 Ora	18:00	–	Gala	laureaţi-
lor
Spectacol	susţinut	de	invitaţii	orga-
nizatorilor
Solişti	invitaţi	în	spectacol:	
Loredana	Streche	–	câştigătoarea	
ediţiei	a	III-a	a	marelui	premiu,	Oti-
lia	Duma,	Dumitru	Teleagă,	Laura	
Laurenţiu,	 Ramona	 Ilieş	 Drăgan,	
Silviu	 Drăgan,	 Desanca	 Lalici	 şi	
Dan	Necşa.
Participă	ansamblurile:
Ansamblul	 “Ghiocelul”	 din	 Giroc	
–	Coregrafia	Victor	Jicherean,	An-
samblul	 “Doina	 Timişului”	 –	 Co-
regrafia	 Marius	 Ursu,	 Ansamblul	
“Timişul”	–	Coregrafia	Toma	Fren-
ţescu	 cu	 soliştii	 vocali:	 Luminiţa	
Jucu,	 Dumitru	 Stoicănescu,	 Car-

Absolvenţii clasei a VIII-a
În	fiecare	an	 luna	 iunie	aduce	o	nouă	promoţie	de	absolvenţi	de	clasa	a	
VIII-a	ai	şcolii	cu	clasele	I-VIII	Giroc.
Urmează	apoi	repartizarea	acestora	în	licee	pe	baza	mediilor	de	admitere	şi	
a	specializărilor	prezentate	de	unităţile	de	învăţământ	din	judeţ.
Confirmând	bunul	 renume	al	şcolii	girocene	şi	 în	acest	an	elevii	 clasei	a	
VIII-a	au	fost	admişi	la	unele	din	cele	mai	bune	licee	timişorene.	
Din	cei	22	de	absolvenţi,	trei	elevi	au	participat	la	probe	de	aptitudini,	fiind	
admişi	la	licee	vocaţionale	astfel:	Venter	Alexandra	–	Liceul	Pedagogic	”C.	
Sylva”	 –	 clasă	 pentru	 învăţători,	Antal	 Bianca	 –	 Liceul	 teoretic	 ”W.	 Sha-
kespeare”	–	limba	engleză,	Râmneanţu	Graţian	–	Liceul	sportiv	”Banatul”.	
Apoi,	 conform	opţiunilor	personale,	 în	urma	 repartizării	 computerizate	au	
fost	 admişi:	 Gherghel	 Răzvan	 şi	 Blidăran	 Emanuela	 –	 Colegiul	 Naţional	
Bănăţean;	Mocan	Timotei	şi	Dumşe	Paul	 	–	Liceul	 ”Grigore	Moisil”;	Bere	
Patricia	–	Colegiul	Naţional	”C.D.	Loga”;	Forţ	Claudia,	Marcu	Loredana	şi	
Szabo	Ancuţa	–	Colegiul	economic	”F.	S.	Nitti”;	Sere	Raul,	Popovici	Larisa	
şi	Şerbănescu	Leonard	–	Grup	Şcolar	de	poştă	şi	telecomunicaţii;	Dumuşlă-
uan	Alexandra	–	Colegiul	tehnic	”H.	Coandă”;	Hendrea	Alexandra,	Sîrboiu	
Sorina	şi	Berariu	Cosmin	–	Colegiul	tehnic	”E.	Ungureanu”;	Haneş	Alexan-
dra	–	Colegiul	Tehnic;	Arcuşi	Lavinia	şi	Jebelean	Otilia	–	Grup	Şcolar	Elec-
trotimiş	şi	Ţuţuianu	Iuliana	–	Grup	Şcolar	”Azur”.	Este	necesar	să	amintim	
profesorii	de	 limba	română	şi	matematică:	Liseţchi	Violeta	şi	Oprea	Ioan,	
care	s-au	ocupat	în	mod	special	de	pregătirea	elevilor	pentru	Tezele	Unice	
şi	Evaluarea	Naţională.
Pentru	viitorul	an	şcolar,	dorim	proaspeţilor	liceeni	să	se	integreze	bine	în	
şcolile	unde	au	fost	admişi	şi	să	facă	cinste	şcolii	girocene.

Prof.	Melentina	COSTA	
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Importanţa presei bisericeşti  
şi laice în Ortodoxia românească
În	zilele	de	28	şi	de	29	aprilie	a.c.,	la	Facultatea	de	Teologie	
Ortodoxă	 a	Universităţii	Aurel	 Vlaicu	 din	Arad	 s-au	 desfă-
şurat	 lucrările	 simpozionului	 naţional	 de	 presă	 bisericeas-
că	 intitulat	Calea	Mântuirii	 .	 Întrunirea	 la	care	au	participat	
reprezentanţi	 ai	 presei	 bisericeşti	 din	Bucureşti,	 Iaşi,	Cluj-
Napoca,	Craiova,	Timişoara,	Constanţa,	Curtea	de	Argeş,	
Caransebeş	şi	Arad	a	fost	organizată	cu	ocazia	aniversării	
unui	deceniu	de	la	renaşterea	publicaţiei	pastoral-misionare	
Calea	Mântuirii	editată	de	Facultatea	de	Teologie	din	Arad,	
cu	binecuvântarea	Preafericitului	Părinte	Daniel,	Patriarhul	
Bisericii	 Ortodoxe	 Române.	 Simpozionoul	 s-a	 încheiat	 cu	
o	masă	rotundă	cu	 tema:	Presa	bisericească	 în	Ortodoxia	
românească	contemporană:	direcţii,	exigenţe,	perspective.	
Potrivit	comunicatului	final	al	acestui	simpozion,	a	fost	evi-
denţiată	activitatea	Centrului	de	Presă	BASILICA	şi	s-a	sub-
liniat	importanţa	conlucrării	misionare	dintre	instituţiile	mass-
mediei	centrale	şi	cele	locale	din	Patriarhia	Română.	S-au	
evaluat	direcţiile	de	bază	ale	dezvoltării	presei	bisericeşti	în	
ultimii	20	de	ani,	apreciindu-se	contribuţia	cadrelor	didactice	
şi	a	Universităţilor	în	susţinerea	unui	jurnalism	bisericesc	de	
calitate	precum	şi	necesitatea	intensificării	lucrării	pastorale	
şi	culturale	în	societate.	Părintele	consilier	patriarhal	Nicolae	
Dascălu,	directorul	Radio	Trinitas	şi	coordonatorul	Centrului	
de	Presă	BASILICA	a	vorbit	despre		rolul	educaţiei	creştine	
în	 societatea	 românească,	 în	 contextul	 noilor	 provocări	 la	
adresa	 vieţii	 creştine	 de	 azi.	Amintind	mai	 întâi	 care	 sunt	
funcţiile	presei	în	general:	funcţia	de	informare,	funcţia	inter-
pretativă,	funcţia	de	culturalizare,	funcţia	educativă,	funcţia	

de	liant	comunitar,	funcţia	de	divertisment,		părintele	dr.	Ni-
colae	Dascălu	a	menţionat	că	în	prezent	există	peste	100	de	
publicaţii	ortodoxe	care	apar	cu	binecuvântarea	ierarhilor	la	
eparhii,	protopiate,	parohii,	mănăstiri,	şcoli	teologice.	
Presa	bisericească	îndeplineşte	într-un	mod	propriu	funcţiile	
mass-mediei	în	societate,	adăugând	la	acestea	o	funcţie	pro-
prie,	aceea	de	spiritualizare	sau	înduhovnicire	a	actului	co-
municaţional.	În	peisajul	mediatic	românesc	de	astăzi,	abor-
darea	societăţii	din	perspectivă	creştină	devine	o	misiune	a	
presei	 bisericeşti,	 în	 relaţie	 de	 colaborare	 şi	 cooperare	 cu	
cea	laică,	iar	jurnalistul	creştin	are	misiunea	de	promovare	a	
frumuseţilor	Ortodoxiei	şi	a	valorilor	culturale	româneşti	în	di-
alog	cu	valorile	culturii	universale.	Creştinismul	ortodox	este	
credinţa	care	valorifică	în	modul	cel	mai	deplin	vizualul	prin	
arta	icoanei.	Presa	bisericească	are	datoria	de	a	se	înspira	
din	raportul	dintre	imagine	şi	icoană.	Dacă	imaginea	îşi	de-
fineşte	realitatea	în	raport	cu	ceea	ce	este,	icoana	devine	o	
cale	către	ceea	ce	este	dincolo	de	privirea	celui	reprezentat.	
De	 asemenea,	 o	 foaie	 religioasă	 se	 adresează	 mai	 ales	
sufletului,	 încercând	să	promoveze	un	anumit	standard	de	
calitate	şi	să	construiască	noi	punţi	de	solidaritate	şi	familia-
ritate	între	oameni.	Evenimentul	religios	este	prezentat	însă	
cu	mijloacele	specifice	jurnalismului	(ştire,	relatare,	interviu,	
reportaj,	documentar	etc.)	evitând	axarea	pe	negativ,	faptul	
divers,	cronica	neagră,	polemicile	sterile,	senzaţionalul	sau	
chestiunile	de	subsol,	non-evenimentele.	Un	articol	religios	
sau	pe	teme	de	spiritualitate	se	adresează	unui	public	foarte	
larg,	cu	preocupări	diverse	iar	atragerea	lui	depinde	de	ceea	
ce	dorim	să	comunicăm:	nu	pe	noi	 înşine	ci	pe	Hristos	şi	
Evanghelia	Sa.
În	cuvântul	de	deschidere	a	simpozionului	Biserica	în	mass-
media	şi	mass-media	în	Biserică,	desfăşurat	în	anul	2003	la	
Centrul	Cultural	Pastoral	Sfântul	Daniil	Sihastrul	din	Durău,	
Preafericitul	Părinte	Patriarh	Daniel	formula	sintetic,	în	şapte	
puncte,	calităţile	 jurnalistului	creştin:	1.	Credinţa	matură	2.	
Cultura	 solidă	3.	Comunicabilitatea	dinamică	4.	Conştiinţa	
misionară	şi	responsabilitatea	eclesială	5.	Starea	spirituală	
de	pace	şi	bucurie	pentru	slujirea	sa	6.	Discernământ	mul-
tiplu	pentru	a	deosebi	între	comuniune	şi	comercializare	7.	
Respect	şi	răbdare	pentru	alţii,	pentru	pluralismul	de	idei,	de	
persoane	şi	popoare.	Dincolo	de	formularea	simplă	a	aces-
tor	principii,	ele	vorbesc	despre	complexitatea	personalităţii	
jurnalistului	creştin	şi	imensa	lui	responsabilitate.
	 Preot	Adrian	CHERMELEU

ADORMIREA MAICII DOMNULUI  
(15	august)	

Naşterea	Maicii	Domnului	
(8	 Septembrie),	 Intrarea	
în	bisericã	(21	Noiembrie),	
Buna	Vestire	(25	Martie)	şi	
Adormirea	 Maicii	 Domnu-
lui	 (15	 august)	 sunt	 cele	
patru	mari	 sarbatori	 creş-
tine	 închinate	 Sfintei	 Fe-
cioare	Maria,	Nãscãtoarea	
de	Dumnezeu.
Semnificaţia	 sărbătorii	
Adormirii	 Maicii	 Domnu-
lui,	 deşi	 nu	 este	 amintită	
în	Sfânta	Scriptură,	se	re-
găseşte	în	Sfânta	Tradiţie	
a	 Bisericii	 şi	 este	 vestită	
prin	 cântările	 şi	 imnurile	
de	 la	 Vecernia	 şi	 Utrenia	
care	se	săvârşesc,	împre-
ună	 cu	 Sfânta	 Liturghie,	
în	 această	 zi.	 Din	 aces-
te	 scrieri	 reiese	 faptul	 că	
Adormirea	Maicii	Domnu-
lui	 reprezintă	o	 treaptă	 în	
lucrarea	mântuirii	neamu-
lui	omenesc	care	demon-
strează	 credinţa	 creştină	
în	viaţa	cea	veşnică	şi,	mai	
ales,	faptul	că	omul,	suflet	
şi	 trup,	 poate	 fi	 mântuit,	
adică	 se	 poate	 împărtăşi	
de	slava	lui	Dumnezeu.	
În	 mărturisirile	 existente	
despre	 acest	 eveniment	
de	 seamă	 din	 viaţa	 Bise-
ricii	 creştine	 primare,	 se	
spune	că	Dumnezeu,	prin	
intermediul	 unui	 înger,	 a	
înştiinţat-o	pe	Maica	Mân-
tuitorului	Iisus	Hristos,	mai	
înainte	cu	trei	zile,	despre	
mutarea	ei	 de	pe	pământ	

la	 Cer.	 După	 un	 moment	
de	 rugăciune	 şi	 pregătire	
pentru	 înmomântare,	 Fe-
cioara	Maria	şi-a	încredin-
ţat	sufletul	în	mâinile	Fiului	
Său	 Iisus	 Hristos,	 rostind	
cuvintele	“Fiule,	în	mâinile	
Tale	îmi	dau	duhhul	meu”.	
Momentul	 trecerii	 ei	 la	
cele	vesnice,	expresiv	 re-
prezentat	din	punct	de	ve-
dere	 iconografic	în	Biseri-
ca	Ortodoxă,	este	descris	
ca	o	adormire,	ca	un	somn	
profund,	lucru	care	a	făcut	
ca	denumirea	acestei	săr-
bători	 să	 fie	 “Adormirea	
Maicii	Domnului”.	
Deşi	 Sfinţii	 Apostoli,	 în	
acel	moment,	se	aflau	răs-
pândiţi	 în	 întreaga	 lume	
propovăduind	 învăţătura	
Mantuitorului	Iisus	Hristos,	
printr-o	minune,	ei	au	fost	
înştiinţaţi	 despre	 Adormi-
rea	 întru	Domnul	a	Maicii	
lui	Dumnezeu.	Tradiţia	Bi-
sericii	 spune	 că	Apostolii,	
cu	 excepţia	 lui	 Toma,	 ar	

fi	sosit	 la	 Ierusalim,	acolo	
unde	 se	 afla	 casa	 Maicii	
Domnului,	pe	nişte	nori.
Minunea	 ridicării	 la	Cer	a	
Fecioarei	 Maria	 s-a	 pro-
dus	 în	valea	 lui	 Iosaphat,	
situată	 în	 satul	 Ghetsi-
mani.	 Apostolii,	 înconju-
raţi	 de	 o	 mulţime	 mare	
de	 oameni,	 sunt	 cei	 care	
purtat	 patul	 mortuar	 cu	
trupul	 Fecioarei	 Maria	
spre	 locul	 rânduit	 pentru	
înmormântarea	 trupului	
Maicii	 Domnului.	 Tradiţia	
crestină	 menţionează	 că	
Toma	 n-a	 fost	 prezent	 la	
această	 înmormântare,	
dar	 că,	ar	 fi	ajuns,	 totuşi,	
a	 treia	 zi.	 Dorind	 să	 mai	
vadă	 o	 dată	 pe	 cea	 care	
l-a	 născut	 pe	 Mântuitorul	
Iisus	Hristos,	 i-a	 rugat	pe	
ceilalţi	Apostoli	să	deschi-
dă	mormântul,	moment	în	
care,	 s-a	 putut	 constata	
că	trupul	ei	nu	se	mai	afla	
în	mormânt.
Ştim	 cã	 Maica	 Domnului	

a	fost	 inima	tinerei	comu-
nităţi	 creştine	 şi	 a	 atins	
atins	cea	mai	înaltã	treap-
tă	a	desăvârşirii	omeneşti,	
motiv	pentru	care	ea	este	
preacinstită	 de	 Biserică.	
Această	 forma	 deosebită	
de	cinstire,	pe	care	creşti-
nii	i-o	acordă,	se	bazează	
pe	 următoarele	 elemen-
tele,	 cuprinse	 în	 ceea	 ce	
se	 numeşte	 „mariologia	
creştină”,	 adică	 învăţătu-
ra	despre	Sfânta	Fecioară	
Maria:	„aiparthenia”,	adică	
învăţătura	 despre	 faptul	
că	Maica	Domnului,	chiar	
şi	 după	 naştere	 a	 rămas	
„pururea	 fecioară”;	 „The-
otokos”,	 adică	 învãtãtura	
despre	 faptul	 că	 ea	 este	
Născătoare	 de	 Dumne-
zeu;	 învăţătura	 despre	
lipsa	 de	 păcate	 persona-
le	a	Sfintei	Fecioare	şi,	în	
sfârsit,	 „hiperdulia”,	 adică	
forma	 de	 preacinstirea	
sau	 supravenerare	 care	
depăşeşte	 cinstirea	 care	
le	este	acordată	sfinţilor.	
Praznicul	Adormirii	 Maicii	
Domnului	ne	 face	sã	me-
dităm	 adânc	 la	 locul	 pe	
care	îl	ocupă	Maica	Dom-
nului	 în	 istoria	 mântuirii	
neamului	 omenesc,	 mai	
ales	 pentru	 faptul	 că,	 de	
acolo	 din	 preajma	 Fiului	
Său	are	puterea	să	mijlo-
cească	pentru	toţi	oamenii	
care-i	solicită	ajutorul.	

Mircea	STURZA

POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI
În	Biserica	Ortodoxă,	de-a	lungul	timpului,	s-a	stabilit	ca	de-
cursul	anului	bisericesc	să	fie	presărat	cu	patru	perioade	de	
post	în	cinstea	praznicelor	împărăteşti	ale	Mântuitorului	Hris-
tos,	în	cinstea	Maicii	Domnului	şi	în	cinstea	Sfinţilor	Apostoli.	
Astfel,	avem	Postul	Crăciunului	în	cinstea	praznicului	Naşterii	
Domnului,	Postul	Paştelui	în	cinstea	patimilor	Mântuitorului	şi	
a	praznicului	 Învierii,	Postul	Sfinţilor	Apostoli	 în	cinstea	Sfin-
ţilor	Apostoli	Petru	şi	Pavel	şi	a	tuturor	Sfinţilor	Apostolilor	şi	
Postul	“Sfintei	Mării”,	cum	este	numit	în	popor,	în	cinstea	praz-
nicului	Adormirii	Maicii	Domnului,	dar	şi	în	cinstea	praznicului	
Schimbării	 la	Faţă	a	Mântuitorului	Hristos,	după	cum	spune	
şi	Sfântul	Simeon	al	Tesalonicului:	 “Acest	post	este	necesar	
pentru	a	cinsti	şi	mai	mult	cele	două	mari	praznice	care	cad	în	
această	perioadă,	adică	Schimbarea	la	Faţă	şi	Adormirea	Mai-
cii	Domnului,	căci	primul	dintre	acestea	ne	este	pricinuitor	de	
lumină,	 iar	al	doilea,	pricinuitor	de	milostivire	şi	solire	pentru	
noi”.	Postul	Adormirii	Maicii	Domnului	este	rânduit	de	Biserică	
spre	aducerea	aminte	de	virtuţile	alese	ale	Sfintei	Fecioare	şi	
de	postul	cu	care	ea	însăşi,	după	tradiţie,	s-a	pregătit	pentru	
trecerea	la	cele	veşnice.	Acest	post	este	cel	mai	nou,	ca	ve-
chime,	 dintre	 cele	patru	posturi	 de	durată	din	 timpul	 anului.	
Originea	 lui	 trebuie	pusă	prin	sec.	al	V-lea,	când	cultul	Mai-
cii	Domnului	s-a	dezvoltat	şi	când	sărbătoarea	Adormirii	ei	a	
început	să	primească	o	mai	mare	importanţă.	La	început	nu	

era	o	perioadă	egală	de	post	pentru	toţi,	în	părţile	Antiohiei	se	
postea	o	singură	zi	 (6	august),	 la	Constantinopol	patru	zile,	
iar	la	Ierusalim	–	opt	zile.	Unii	posteau	în	luna	august,	alţii	în	
septembrie,	iar	alţii	nu	posteau	deloc,	socotind	că	sărbătoarea	
Adormirii	este	zi	de	mare	bucurie,	deoarece	Maica	Domnului	a	
trecut	de	la	viaţa	pământească	la	cea	cerească.	Data	şi	durata	
postului	au	fost	uniformizate	în	toată	Ortodoxia	abia	în	sec.	al	
XII-lea,	 la	sinodul	 local	din	Constantinopol,	 ţinut	 la	1166	sub	
patriarhul	ecumenic	Luca	Crysoverghi,	care	a	hotărât	ca	pos-
tul	să	înceapă	la	1	august	şi	să	dureze	14	sau	15	zile,	până	la	
sărbătoarea	Adormirii	(15	august).
Din	punctul	de	vedere	al	asprimii,	acest	post	este	mai	aspru	
decât	Postul	Crăciunului	şi	al	Sfinţilor	Apostoli,	dar	mai	uşor	
decât	cel	al	Paştelui.	Dacă	în	Postul	Crăciunului	şi	al	Sfinţilor	
Apostoli,	sâmbăta	şi	duminica	este	dezlegere	la	peşte,	untde-
lemn	şi	vin,	pentru	acest	post	este	dezlegare	numai	la	untde-
lemn	şi	vin,	la	peşte	fiind	dezlegare	doar	în	ziua	de	6	august,	
de	praznicul	Schimbării	la	Faţă.
Acest	post	nu	este	un	post	de	tristeţe,	cum	este	cel	al	Paştelui,	
ci	e	un	post	al	bucuriei,	cum	spun	şi	cuvintele:	“Mutatu-te-ai	
din	moarte	la	viaţă	şi	de	pe	pământ	la	cer!”;	Maica	Domnului	a	
fost	primită	în	braţe	de	Fiul	ei	şi	acum	este	pururea	mijlocitoa-
re	pentru	noi:	“întru	adormire	lumea	nu	ai	părăsit	de	Dumne-
zeu	Născătoare”	(troparul	Adormirii	Maicii	Domnului).

Schimbarea la Faţă a Domnului
(6	august)

Domnul	nostru	Iisus	Hristos	în	al	treilea	an,	
şi	 cel	 de	 pe	 urmă,	 al	 propovăduirii	 Sale,	
apropiindu-se	de	patima	cea	de	bună	voie,	
pentru	mântuirea	noastră,	S-a	dus	în	latura	
Cezareii	lui	Filip,	şi	a	început	a	spune	uce-
nicilor	Săi	ca	va	sa	meargă	la	Ierusalim,	să	
pătimească	mult	de	la	farisei,	de	la	arhie-
rei	 şi	 de	 la	 cărturari	 şi	 să	fie	omorât.	Din	
această	pricină,	ucenicii	Săi	s-au	înstristat,	
dar,	mai	ales,	Petru,	care-L	oprea	pe	El,	zi-
cându-i:	 „Fie-Ţi	milă	de	Tine,	să	nu	Ţi	se	
întâmple	 aceasta”	 (Matei	 16,22).	 Atunci,	
văzând	mâhnirea	lor,	a	făgăduit	unora	din-
tre	ei,	că,	după	puţine	zile,	are	să	le	arate	
lor	Slava	Sa	zicând:	„Sunt	unii	din	cei	care	
stau	aici,	care	nu	vor	gusta	moartea,	până	
ce	nu	vor	vedea	pe	Fiul	Omului,	venind	în	

Împărăţia	Sa”	(Matei	16,	28).	Domnul	a	ple-
cat	în	hotarele	Galileii,	la	muntele	Taborului,	
mergând	după	El	ucenicii	Săi	şi	mult	popor.	
Lasând		sub	munte	poporul	şi	pe	ucenicii	
Săi	a	luat	numai	pe	trei	din	ei,	pe	Petru,	pe	
Iacov,	şi	pe	Ioan,	şi	S-a	suit	cu	ei	pe	munte,	
ca	să	se	roage.	Aici	Apostolii,	deşteptându-
se,	au	văzut	Slava	Lui	cea	negrăită,	Faţa	
cea	luminoasă	ca	soarele,	hainele	Lui	albe	
ca	zăpada	şi	doi	bărbaţi	stând	şi	grăind	cu	
El,	întru	Slava	aceea,	şi	s-au	înspăimântat.	
Scopul	 	 săvârşirii	 Schimbării	Domnului	 la	
Faţă	de	pe	Tabor,	este	acela	că	Mântuito-
rul,	ştiindu-se	pe	drumul	spre	patimă,	cruce	
şi	moarte	şi	cunoscând	omeneasca	slabi-
ciune	a	Apostolilor	Săi,	n-a	vrut	să-şi	lase	
ucenicii	doborâţi	sub	lovitură.



Recunosc,	spre	ruşinea	mea,	
că	 am	 ştiut	 foarte	 puţine	 lu-
cruri	despre	crescătorii	de	po-
rumbei	 voiajori,	 despre	 taina	
acestui	 “sport”	atât	de	aproa-
pe	 de	 visul	 cel	 mai	 vechi	 al	
omului,	acela	de	a	zbura.	
De	 la	 Icar,	 la	 pionerii	 aviaţiei	
moderne	 printre	 care	 au	 fost	
şi	câţiva	români,	omul	a	năzuit	
să	zboare,	să-şi	înalţe	“aripile”	
şi	 să	 se	arunce	 în	 “prăpastia	
cerească”,	 în	 văzduh,	 acolo	
unde	să	fie	singur,	doar	el,	în-
tre	Pământ	şi	Dumnezeu.	Co-
lumbofilii	sunt	acei	“zburători”	
care	 îşi	 trimit	 o	 parte	 din	 su-
flet	în	văzduh,	prin	păsările	pe	
care	le	iubesc	la	fel	ca	pe	pro-
priii	 copii.	 Câtă	 muncă,	 câtă	
jertfă	 şi	 cheltuială	 incumbă	
acest	sport,	hobby	ori	patimă	
este	 greu	 de	 imaginat...	 Dar	
mai	 ales	 cât	 timp	 îţi	 răpeşte	
dragostea	 de	 porumbei!	 Tre-
buie	să	le	asiguri	condiţii	foar-
te	bune,	nu	doar	de	hrană,	ci	
şi	de	reproducere,	de	zbor,	de	
antrenamente,	de...
Privesc	 uimit	 la	 cele	 câteva	
zeci	de	columbofili	care	au	ve-
nit	 la	 întâlnirea	 săptămânală	
de	la	Clubul	“YNU”	din	Chişo-
da,	după	un	“ritual”	de	aproa-
pe	 trei	 ani,	 întâlnire	 care	 are	
loc	prin	bunăvoinţa	patronului	
acestui	club,	Florin	Hanciu.

să	aibă	grijă	de	grătarul	cu	mici,	în	timp	ce	mezinul	
familiei	poate	să	admire	porumbeii	de	rasă,	să	facă	
fotografii	cu	poneii	sau	cu	Bamby,	ori,	de	ce	nu,	să	
facă	o	excursie	cu	barca	pe	lac.	Dar	variantele	sunt	
multiple!	Important	este	să	încercaţi.
Ca	o	curiozitate	în	plus	a	acestui	frumos	loc	de	agre-
ment	este	întâlnirea	săptămânală	a	crescătorilor	de	
porumbei	de	rasă	voiajori.	Ei	se	întâlnesc	săptămâ-
nal	aici,	 pentru	 “schimb	de	experienţă”,	ori	 de	pă-
sări,	iar	periodic	au	loc	şi	competiţii	cât	se	poate	se	
palpitante,	unele	dintre	ele	desemnând	 “campioni”	
locali	ori	naţionali.
Clubul	 “YNO”	şi	Pescăria	 “Chişozeana”	sunt	două	
locuri	pe	unde	poţi	să	treci	cu	întreaga	familie,	fără	
să	regreţi.

Aşezat	 într-un	 peisaj	mirific,	 acolo	 unde	 se	 termi-
nă	“satul”	Timişoara	şi	începe	“oraşul”	Chişoda,	ori	
invers,	pe	marginea	unui	 lac	cu	luciul	de	apă	care	
depăşeşte	patru	hectare,	Clubul	“YNU”	a	luat	fiinţă	
doar	cu	câţiva	ani	în	urmă,	mai	precis	în	2005,	pa-
tronat	fiind	de	Florin	Hanciu	din	Chişoda.	
Clubul	 dispune	 de	 o	 locaţie	 ultramodernă	 şi	 este	
amplasat	 într-un	mediu	 natural	 de	 excepţie,	 răsă-
rind	parcă	din	“buza”	lacului,	străjuit	de	sălcii	plân-
gătoare.	

Locaţia	are	un	bar	ridicat	pe	două	nivele	şi	dispune	
de	două	terase:	una	închisă	şi	una	deschisă.	Clubul	
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Clubul “YNU” şi Pescăria “Chişozeana”

Între sport, hobby şi... patimă

Un local pentru familia ta
are	o	capacitate	maximă	de	peste	180	de	locuri,	iar	
barul	acestuia	poate	oferi	cele	mai	fine	băuturi	al-
coolice	 şi	 cele	mai	 sofisticate	 răcoritoare.	Aici	 pot	
fi	servite	clasica	bere	la	halbă,	dar	şi	vinuri	de	soi,	
coktailuri	şi	o	gamă	diversificată	de	răcoritoare,	pre-
cum	şi	produse	de	patiserie	şi	gustări	reci	sau	calde.	
În	această	unitate	pot	avea	loc	petreceri	organizate,	
de	 la	 întâlniri	de	afaceri,	 la	nunţi	şi	botezuri,	de	 la	
sărbătorirea	 zilei	 onomastice,	 la	 sărbătorirea	 unor	
evenimente	 cum	 ar	 fi	 Revelionul.	 Localul	 poate	 fi	
închiriat	 pentru	 orice	petrecere	 şi,	 desigur,	 aici	 nu	
lipseşte	muzica	de	bună	calitate:	după	preferinţe	şi	
gusturi.	Pentru	ca	acei	care-i	trec	pragul	să	se	simtă	
cât	mai	bine	la	Clubul	“YNU”,	acesta	este	înzestrat	
cu	o	masă	de	biliard	modernă,	cu	Darts,	iar	la	etaj	
sunt	amenajate	locuri	speciale	pentru	jocuri	de	soci-
etate:	rummy,	cărţi	ori	şah.
Clubul	mai	 dispune	 şi	 de	 o	 pescărie	mare	 şi	mo-
dernă,	precum	şi	de	o	bază	de	agrement	unde	cei	
interesaţi	pot	să-şi	petreacă	în	cele	mai	bune	con-
diţii	o	parte	din	timpul	 liber.	Pe	malul	 lacului,	copiii	
pot	vizita	o	mini-grădină	zoologică,	unde	poate	fi	ad-
mirat	căpriorul	“Bamby”	şi	poneii	Dodo	şi	Sisy,	dar	
şi	o	“golumbărie”	de	excepţie	cu	porumbei	de	rasă,	
voiajori.
Pescarii	 au	 liber	 să-şi	 încerce	 “momeala”	 în	 cele	
patru	hectare	de	lac,	iar	cei	din	familie	care	iubesc	
agrementul	pot	face	plajă,	o	plimbare	cu	barca	sau	
un	grătar	la	iarbă	verde.	Pentru	o	zi	de	pescuit,	cei	
care	vor	“să	înveţe	râma	să	înoate”	trebuie	să	plă-
tească	o	 taxă	de	20	de	 lei,	aici	fiind	 incluse	şi	 trei	
kilograme	 de	 peşte	 prins...	 Se	 pot	 pescui	 diferite	
specii	de	crap,	somn,	ştiucă	şi,	desigur,	caras,	dar	
acesta,	cum	ar	veni	vorba,	nu	se	“pune”,	deoarece	
este	 atribuit	 în	 mod	 gratuit	 pescarilor...	 Tot	 gratu-
it	este	şi	agrementul,	pentru	că	nu	se	percep	taxe	
nici	în	acest	sens.	Astfel,	Clubul	“YNU”	este	un	club	
pentru	 întreaga	 familie:	 dacă	 soţul	 sau	 tatăl	 este	
pescar,	atunci	soţia	şi	mama	pot	să	facă	plajă	sau	

“Până	să	ne	primească	Florin	
aici,	 ne	 spune	 preşedintele	
Asociaţiei	 Columbofile	 “Voia-
jorul”	Timiş,	domnul	Dorel	Mă-
rincuş,	ne	întâlneam	la	Muze-
ul	Satului,	dar...
Astăzi,	 asociaţia	 noastră	 are	
subcluburi	 la	 Făget,	 Lugoj	 şi	
Deta	şi	ne	 întâlnim	săptămâ-
nal	 aici.	 “Voiajorul”	 Timiş	 are	
peste	200	de	membri	plătitori	
de	legitimaţie,	care	au	înscrişi	
peste	 7.500	 de	 porumbei	 în	

competiţiile	anuale.
În	judeţul	nostru	tradiţia	“poş-
taşilor”	este	relativ	tânără,	de	
prin	1945,	când	au	fost	aduşi	
porumbei	de	rasă	din	Belgia.	
Ne	 întâlnim	 în	două	sezoane	

competiţionale:	 de	 porumbei	
maturi	 şi	 de	 porumbei	 tineri.		
Primul	 ţine	din	ultima	dumini-
că	a	lunii	aprilie	şi	până	în	pri-
ma	duminică	din	luna	august,	
deci	tocmai	am	încheiat	sezo-
nul	 competiţional	 cu	 porum-
beii	maturi,	iar	cel	de-al	doilea	
începe	din	15	iulie	şi	se	termi-
nă	 odată	 cu	 prima	 duminică	
din	 luna	 octombrie.	 Aceasta	
este	o	competiţie	a	porumbei-
lor	născuţi	în	anul	respectiv,	al	
tineretului”.	
Tot	cu	acest	prilej	aflu	că	vo-
iajorii	 “aleargă”	 pe	 distanţe	
scurte	 -	 între	 100	 şi	 400	 de	
kilometri,	medii	 -	 între	 300	 şi	
600	de	kilometri,	 lungi	 -	 între	
500	şi	800	de	kilometri	şi	foar-
te	 lungi,	 care	 se	 încadrează	
între	800	şi	1.200	de	kilometri.	
Un	porumbel	poate	să	zboare	
în	medie	cu	70-80	de	kilome-
tri	pe	oră	şi	poate	parcurge	în	
timpul	unei	zile	aproape	o	mie	
de	kilometri.	
Cel	mai	ciudat,	cel	mai	 tainic	
şi	 frumos	 lucru,	 vorbind	 des-
pre	 porumbei,	 rămâne	 însă	
faptul	cum	aceste	zburătoare	
se	 pot	 orienta	 în	 teren.	 Cum	
pot	 să	 se	 reîntoarcă	 “acasă”	
de	la	distanţe	de	peste	o	mie	
de	 kilometri...	 Precis	 nu	 ştie	
nimnei!	 Unii	 vorbesc	 despre	
câmpul	 magnetic	 si	 despre	

soare,	alţii...		Ipoteze	sunt	des-

tule.	Cert	este	faptul	că	viteza	
şi	 orientarea	 porumbeilor	 în	
zbor	variază	în	funcţie	de	fac-
torii	climaterici,	dar	au	strânsă	
legătură	şi	cu	exploziile	solare	
ori	cutremurele	de	pământ.
“Creşterea	 porumbeilor	 voia-
jori,	ne	spune	Dorel	Mărincuş,	
este	un	“hobby”	foarte	costisi-
tor.	Porumbeii	pentru	concurs	
trebuie	să	fie	de	rasă,	au	ne-
voie	 de	 o	 hrană	 specială,	 de	
vitamine,	 de	 tratamente	 spe-
ciale,	de	cheltuieli	pentru	pre-
gătirea	fizică	şi	antrenamente,	
de	echipamente	columbofile...	
E	 foarte	 greu	 să	 te	 descurci!	
Cu	atât	mai	mult	cu	cât	mem-
brii	asociaţiei	îşi	acoperă	toa-

te	cheltuielile	din	surse	proprii.	

Nu	primim	de	nicăieri	 nici	 un	
ban.	 Iar	 în	 perioada	 de	 con-
cursuri	 cheltuim	 foarte	 mult.	
Este	o	pasiune	care	ne	costă,	
o	 patimă	 şi	 de	 aici...	 nici	 nu	
mai	are	rost	să	vorbim.
Mai	bine	veniţi	să	ne	întâlnim	
într-o	zi	de	concurs,	când	sun-
tem	aici	cu	porumbeii,	când	în	
parcare	 şi	 în	 jurul	 lacului	 se	
strâng	sute	de	maşini.	Sau,	şi	
mai	bine,	veniţi	în	decembrie,	
când	 sărbătorim	 şi	 premiem	
campionii.	 Campionii	 de	 vite-
ză	 şi...	 campionii	 orientării	 în	
spaţiu”.

Pagină	realizată	de	
Vasile	TOMOIAGĂ

ECONOMIA MORŢII III 
ÎNCEPUTURILE GENETICII ÎN AGRICULTURĂ

Ba, al meu e mai frumos!
Adnana Elena Băleanu Firea  

3	ani	şi	două	luni	 
Chişoda

Denis 
Petrişor 
Codrea

2	ani	şi	o	lună
Giroc

Una	 din	 cele	 mai	 triste	 realităţi	
ale	societăţii	româneşti	din	ultimii	
30	de	ani	este	scăderea	continuă	
a	 capacităţii	 României	 de	 a-şi	
asigura	resursele	de	hrană.	De	la	
minciunile	 secretarilor	 de	 partid	
referitoare	la	producţiile	la	hectar	
până	 la	 neseriozitatea	 soră	 cu	
crima	a	 tuturor	 celor	 implicaţi	 în	
destinele	 agriculturii	 post-revo-
luţionare	 asistăm	 la	 un	 genocid	
mut,	 care	 satisface	 doar	 pofta	
nesăbuită	 a	 potentaţilor	 căpătu-
iţi	 în	 afaceri	 cu	 pământuri	 de	 la	
stat.	Explicaţiile	pentru	aspectele	
incredibile	ale	realităţilor	agricole	
sunt	multiple,	şi	din	păcate	nu	se	
opresc	 la	 graniţele	 ţării.	 Pentru	
că	 nicio	 ţară	 din	 Europa	 nu	 ar	
accepta	 fără	o	 luptă	surdă,	soră	
cu	abia	 încheiatul	Război	Rece,	
o	 ţară	 care	 să	 producă	 hrană	
pentru	jumătate	din	continent,	în	
defavoarea	fermierilor	proprii.	De	
aceea,	ca	să	înţelegem	ce	se	în-
tâmplă	 în	 agricultura	 româneas-
că,	 trebuie	să	avem	o	privire	de	
ansamblu	a	situaţiei	mondiale.
În	trecut	eram	o	societate	de	fer-
mieri,	dar	astăzi	mai	puţin	de		2%	
din	 populaţia	 lumii	 sunt	 agricul-
tori.	Astfel,	 mulţi	 dintre	 noi	 	 nici	
nu	ştim	de	ce	este	nevoie	pentru	
a	produce	alimente.
În	secolul	XX	modul	de	practica-
re	al	agriculturii	a	suferit	o	schim-
bare	 radicală.	 Producerea	 de	
bombe	bazate	pe	azot	 în	 timpul	
primului	 război	mondial	a	dus	 la	
fabricarea	îngrăşămintelor	chimi-
ce	bazate	pe	acest	element	chi-
mic.	Gazul	paralizant,	descoperit	
în	timpul	celui	de-al	doilea	război	
mondial,	 a	 fost	 uşor	 modificat	
pentru	a	crea	insecticide.	DDT-ul	
a	fost	eroul	generaţiei	sale.	Noile	
tehnologii	 promiteau	 recolte	mai	
bogate,	 o	 producţie	 de	alimente	
mai	mare,	preţuri	mai	ieftine	şi	o	
mai	mare	disponibilitate	a	alimen-
telor.	Pe	la	mijlocul	secolului	XX,	
aceste	 tehnologii	 împreună	 cu	
noile	îmbunătăţiri	aduse	în	creş-
terea	plantelor	au	dus	la	ceea	ce	
s-a	numit	“Revoluţia	verde”.	Cred	
că	 oamenii	 care	 şi-au	 imaginat	

pentru	prima	dată	Revoluţia	ver-
de	aveau	 intenţii	 bune,	 nu	 ştiau	
ce	se	va	întâmpla	în	timp.
Mulţi	 oameni	 mor	 de	 foame	 în	
lume.	 Este	 o	 problemă	 pe	 care	
omenirea	o	are	de	multă	vreme.	
Cei	ce	au	avut	interese	în	dome-
niul	 agricol	 s-au	 gândit	 că	 dacă	
am	 putea	 sistematiza	 cumva	
agricultura,	 la	 fel	 cum	 am	 făcut	
cu	industria	în	secolul	al	XIX-lea,	
şi	să	o	prezentăm	lumii,	să	creăm	
un	sistem	unic	care	să	fie	viabil,	
putem	 rezolva	 problemele	 agri-
culturii	vechi	de	când	lumea.	
În	 primele	 decenii	 ale	 secolului	
trecut	a	avut	 loc	o	creştere	con-
siderabilă	 a	 producţiei.	An	 după	
an	 suprafeţe	 imense	 au	 fost	 în-
sămânţate	cu	o	singură	varietate	
de	plante.	Aceste	monoculturi	au	
creat	un	vid	ecologic	pe	care	in-
sectele	şi	bolile	le	puteau	exploa-
ta.	 Această	 uniformizare	 a	 fost	
cauza	unora	dintre	cele	mai	mari	
catastrofe	agricole	ale	omenirii.	
Pe	 la	 mijlocul	 secolului	 al	 XIX-
lea	 foarte	 puţine	 varietăţi	 	 de	
cartofi	 erau	 cultivate	 în	 Irlanda.	
Când	 acestea	 s-au	 îmbolnăvit,	
1.000.000	 de	 oameni	 au	 murit.	
Când	aceeaşi	boală	a	atacat	car-
tofii	 din	Peru	au	existat	mai	 pu-
ţine	 consecinţe	 negative	 pentru	
oamenii	 de	 aici.	 Astăzi,	 doar	 4	
varietăţi	de	cartofi	se	mai	cultivă	
la	scară	largă.	
97%	 din	 varietăţile	 de	 legume	
cultivate	 la	 începutul	 secolului	
XX	nu	mai	există	astăzi.	Unifor-
mitatea	genetică	duce	la	o	vulne-
rabilitate	crescută	faţă	de	insecte	
şi	boli.	Fermierii	au	fost	prinşi	în	
capcana	pesticidelor.	Cu	cât	stro-
peau	mai	mult,	cu	atât	trebuiau	să	
stropească	şi	mai	mult.	Utilizarea	
pe	scară	tot	mai	largă	a	îngrăşă-
mintelor,	pesticidelor	şi	ierbicide-
lor	a	dus	la	creşterea	cheltuielilor,	
poluarea	apelor	şi	a	produs	riscul	
de	 îmbolnăvire	 cu	boli	 din	 ce	 în	
ce	mai	ciudate.	
Apoi,	în	anii	‘70,	compania	Mon-
santo	a	introdus	“Round	up”.	Da-
torită	capacităţii	sale	de	a	distruge	
majoritatea	buruienilor,	a	devenit	

unul	dintre	cele	mai	folosite	ierbi-
cide	din	istorie.	La	mijlocul	anilor	
‘90,	 folosindu-se	 de	 tehnologii	
care	folosesc	îmbinarea	genelor,	
Revoluţia	 verde	 s-a	 transformat	
în	Revoluţia	genetică.	Folosindu-
se	de	noua	tehnologie,	Monsanto	

şi-a	modificat	seminţele	pentru	a	
fi	 “pregătite”	 pentru	 “Round-up”.	
În	mod	 normal,	 “Round-up”	 dis-
truge	 tot	 ce	 e	 verde.	 Dar,	 dacă	
planta	e	modificată	genetic,	când	
e	stropită	cu	“Round	up”	nu	moa-
re.	Astăzi	compania	care	îţi	vinde	
ierbicidul	îţi	vinde	şi	sămânţa.	
Cu	o	generaţie	 în	urmă,	agricul-

torii	foloseau	ierbicidul	doar	când	
era	absolută	nevoie.	Cel	mai	des	
însă	acest	 lucru	nu	era	necesar.	
Astăzi	 avem	 un	 tip	 de	 sămânţă	
care,	 când	 e	 însămânţată,	 este	

programată	să	fie	stropită.	Dacă	
un	 vierme	 de	 porumb	 mănâncă	
oricare	 parte	 a	 plantei	 va	 muri.	
Acum,	că	există	modificarea	ge-
netică,	şi	nu	suntem	limitaţi	doar	
la	a	pune	substanţe	chimice	în	ali-
mente,	intervenim	asupra	alimen-
taţiei	la	nivelul	genetic	celular.	
Unul	 dintre	 aspectele	 cele	 mai	
controversate	 ale	 Revoluţiei	 ge-
netice	 este	 brevetarea	 semin-
ţelor.	Există	un	motiv	 foarte	bun	
pentru	care	 în	ultimii	200	de	ani	
Biroul	 pentru	 Brevete	 şi	 Con-
gresul	 nu	 au	 permis	 brevetarea	
vieţii.	Culturile	 de	plante	au	 fost	
excluse	 în	 mod	 intenţionat	 din	
motive	morale.	 Începând	cu	anii	
‘30	cultivatorii	au	primit	dreptul	de	
a-şi	breveta	munca.	Dar	protecţia	
brevetului	nu	se	extindea	asupra	
seminţelor	produse	ulterior.	Bine-
înţeles,	când	brevetezi	un	nou	tip	
de	rachetă	de	 tenis,	spre	exem-
plu,	 poţi	 să	 o	 descrii	 foarte	 pre-
cis	la	Biroul	de	Brevete.	Dar	cum	
poţi	să	descrii	o	întreagă	plantă,	
mai	ales	după	mai	multe	genera-
ţii	 când	aceasta	 s-a	 schimbat	 şi	
a	mutat?
Dar	 în	 1978	 dr.	Ananda	Chakra-
barty	a	dus	primul	organism	viu	la	
Biroul	pentru	Brevete.	Chakrabar-
ty	era	 inginer	 la	General	Electric	
şi	a	creat	un	microb	care	se	hră-
nea	cu	petrol	 pe	 care	a	 încercat	
să	îl	breveteze.	Biroul	pentru	Bre-
vete	nu	a	acceptat	să	se	brevete-
ze	părţi	din	natură.	 Însă	General	
Electric	au	fost	foarte	insistenţi,	şi	
au	 prezentat	 cazul	 Curţii	 Supre-
me.	Aceştia	au	decis	că	se	poate	
breveta	 un	 microb	 obţinut	 gene-
tic.	 Destul	 de	 interesant,	 acest	
microb	 care	 se	 hrănea	 cu	 petrol	
nu	 a	 fost	 folosit	 niciodată	 pentru	
că,	deşi	consumă	petrol	 în	cazul	
deversărilor,	se	pare	că	se	hrănea	
cu	multe	alte	chestii	la	desert.	
Porţile	erau	acum	deschise	ingi-
neriei	 genetice.	 În	 timpul	 admi-
nistraţiei	Reagan	s-au	gândit	 să	
breveteze	 animale.	 Apoi	 gene	
umane	şi	părţi	ale	corpului	ome-
nesc.	Cred	că	ceea	ce	companii-
le	vreau	să	spună	este:	“Noi	bre-

vetăm	genele.	În	funcţie	de	unde	
ajunge	 gena,	 noi	 deţinem	 toate	
lucrurile	în	care	o	punem.”	Dacă	
ajunge	 într-o	plantă,	planta	este	
proprietatea	noastră.	Dacă	ajun-
ge	 într-un	 animal,	 animalul	 este	
al	 nostru.	Ar	putea	să	spună	că	
dacă	 ajunge	 într-o	 fiinţă	 umană	
aceasta	 fiinţă	 este	 proprietatea	
lor.	Nu	s-a	votat	niciodată	în	ceea	
ce	 priveşte	 subiectul	 brevetării	
vieţii	 în	SUA,	 nici	 de	popor,	 nici	
de	 Congres.	 În	 mod	 incredibil,	
aceasta	înseamnă	a	da	corpora-
ţiilor	puterea	de	a	deţine	şi	con-
trola	specii	de	pe	Pământ.
În	 timp	 ce	 corporaţiile	 brevetau	
tot	ce	există	sub	soare,	erau	ocu-
paţi	şi	 într-un	alt	domeniu.	 Înce-
pând	cu	aproximativ	1995	bursa	
de	 valori	 creştea,	 iar	 Monsanto	
cumpără	companii	 care	 vindeau	
seminţe,	Dupont	cumpără	Pione-
er.	În	principiu	industria	america-
nă	a	îngrăşămintelor	a	cumpărat	
industria	 seminţelor.	 Monsanto	
a	 cheltuit	 8	 miliarde	 de	 dolari	
pentru	a	cumpăra	companii	care	
produc	 seminţe.	 În	 anii	 ‘90	 cor-
poraţiile	au	început	să	breveteze	
nu	 numai	 seminţele	 modificate	
genetic,	ci	şi	seminţe	care	nu	au	
fost	 modificate	 genetic.	 Singura	
cerinţă	 este	 ca	 ele	 să	 nu	 fi	 fost	
brevetate	 anterior.	 Unul	 dintre	
lucrurile	 de	 admirat	 pe	 care	 oa-
menii	 de	 ştiinţă	 le-a	 încercat	 să	
le	facă	în	ceea	ce	priveşte	semin-
ţele	 a	 fost	 acela	 de	 a	 conserva	
seminţe	 pentru	 a	 se	 păstra	 bio-
diversitatea.	 Însă	 companiile	 au	
mers	la	aceste	bănci	de	seminţe,	
au	căutat	seminţele	nebrevetate	
şi	 le-au	 brevetat.	Atâta	 timp	 cât	
ei	sunt	primii	la	Biroul	de	Breve-
te,	ei	primesc	brevetul	 seminţei.	
S-a	estimat	că	Monsanto	deţine	
11.000	de	brevete.
De	 ce	 ar	 face	 corporaţiile	 acest	
lucru?	Pentru	că	atunci	pot	alege	
acea	 unică	 sămânţă	 care	 să	 le	
înlocuiască	 pe	 toate	 celelalte	 şi	
va	domina	piaţa.	Cine	controlea-
za	seminţele	 controleaza	hrana.
(va	urma)

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

Semnalul	de	„ALARMĂ	LA	DEZAS-
TRE”	 constă	 în	 5	 sunete	 a	 16	 se-
cunde	fiecare,	cu	pauză	de	10	se-
cunde	 între	ele.	Pentru	sirenele	cu	
aer	comprimat,	semnalul	se	compu-
ne	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	aere	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.	Pentru	sirene-
le	 cu	 aer	 comprimat,	 semnalul	 se	
compune	 dintr-un	 sunet	 continuu,	
de	aceeaşi	intensitate,	cu	durata	de	
1	minut.

Lansare proiect…
Vineri	 23	 iulie	 a.c.,	 ora	 10.00	 în	 Sala	 de	 Consiliu	 a	
Primăriei	comunei	Giroc	a	fost	organizată	conferinţa	de	
presă		pentru	 lansarea	proiectului	cu	titlul	„Implementa-
rea	unui	sistem	inovativ	de	management	al	documentelor	
şi	modernizarea	centrului	pentru	informare	a	cetăţenilor	
în	cadrul	Primăriei	comunei	Giroc,	judeţul	Timiş”.
Acest	 proiect	 este	 cofinanţat	 din	 FONDUL	 SOCIAL	
EUROPEAN	 prin	 Programul	 Operaţional	 Dezvoltarea	
Capacităţii	Administrative	2007-2013.
La	conferinţa	de	presă	au	participat:	echipa	de	proiect,	
colaboratori	 locali,	 reprezentanţi	ai	 Instituţiei	Prefectului	
Timiş	 şi	 Consiliului	 Judeţean,	 posturi	 de	 televiziune	 şi	
presa.

					Etapa	a	doua	a	CNI	de	
viteză	 pe	 aeroport	 a	 fost	
pentru	 motociclistul	 Ionel	
Pascotă	 una	 cu	 peripeţii.	
Totul	părea	a	decurge	nor-
mal	 după	 ce	 la	 clasa	 de	
600	 cmc	 Supersport	 Ionel	
Pascotă	a	reuşit	a	se	clasa	
pe	prima	poziţie	fiind	urmat	
pe	locul	2	de	către	Cătălin	
Cazacu,	 iar	 pe	poziţia	 a	 3	
a	 s-a	 clasat	 Popescu	 Mi-
hai.	 Ceea	 ce	 părea	 a	 fi	 o	
altă	 victorie	 pentru	 Ionel	
Pascotă	la	clasa	1000	cmc	
Superbike,	 a	 devenit	 un	
eveniment	 neplăcut	 după	
ce	 Ionel	Pascotă,	din	cau-
za	pistei	de	la	Caransebeş	
care	se	află	 în	condiţii	 im-
proprii	 de	 desfăşurare	 a	
unei	 curse	 de	 motocilism,	
a	 căzut	 cu	motorul	 care	 a	

luat	foc,	motocicleta	arzând	
în	totalitate	nemai	putând	fi	
stins	 incendiul	 din	 cauza	
lipsei	 stingătoarelor	 sau	
altor	surse	de	combatere	a	
incendiului.
	 	 ‘’Datorită	 pistei	 cu	 de-
nivelări,	 condiţii	 improprii	
pentru	 a	 desfăşura	 o	 eta-
pă	 de	 campionat	 naţional	
de	 motocilism,	 am	 pierdut	
controlul	 motocicletei,	 în	
urma	 cazăturii	 motocicleta	
a	luat	foc,	rezultând	distru-
gerea	 în	 totalitatea	 ei,	 iar	
eu	 m-am	 ales	 cu	 multiple	
contuzii,	 însă	 nimic	 grav	
care	 să	 îmi	 pună	 viaţa	 în	
pericol‘’	 a	 declarat	 Ionel	
Pascotă.	 În	 aceeaşi	 etapă	
a	CNI	de	viteză	pe	aeroport	
a	 avut	 loc	 şi	 cursa	 pentru	
clasa	‘’Oldtimers’’	la	aceas-

tă	cursă	participând	şi	Ionel	
Pascotă	 senior,	 care	 din	
nefericire	a	căzut	în	timpul	
cursei,	 în	 urma	 căreia	 s-a	
ales	cu	o	fractură	de	clavi-
culă.	După	aceste	neferici-
te	 evenimente	 urma	 cursa	
juniorilor,	 însă	 din	 cauza	
unui	şofer	sub	influenţa	al-
coolului	care	a	intrat	pe	pis-
ta	de	la	Caransebeş	încer-
când	 să-şi	 etaleze	 talentul	
de	 vitezoman,	 intrând	 în	
spectatori	 şi	 rănind	pe	 trei	
dintre	ei	 foarte	grav,	cursa	
a	 fost	oprită,	hotărându-se	
a	 fi	 reluată	 în	 următoarea	
etapă	a	campionatului.	Mo-
mentan	 victimele	 se	 află	
sub	 îngrijirea	medicilor,	 iar	
şoferul	 vinovat	 în	 custodia	
Poliţiei	din	Reşiţa.

D.J.

Un sârb pus pe fapte mari
Petrov	Jelko	este	profesor	de	sport	şi	antrenor	la	DOLEE	FLONTA	GIROC

Din lirica popoarelor
Învaţă	de	la	toate

Învaţă	de	la	toate,	să	ai	statornic	drum
Învaţă	de	la	flăcări	că	toate-s	numai	scrum
Învaţă	de	la	umbră	să	taci	şi	să	veghezi
Învaţă	de	la	stâncă	cum	neclintit	să	crezi
Învaţă	de	la	soare	cum	neclintit	s-apui
Învaţă	de	la	piatră	cum	trebuie	să	spui,
Învaţă	de	la	vântul	ce-adie	prin	poteci

Cum	trebuie	prin	lume	de	liniştit	să	treci.
Învaţă	de	la	toate,	că	toate	sunt	surori

Cum	treci	frumos	prin	viaţă
Cum	poţi	frumos	să	mori,

Învaţă	de	la	vierme	că	nimeni	nu-i	uitat,
Învaţă	de	la	nufăr	să	fii	mereu	curat,

Învaţă	de	la	flăcări	ce-avem	de	ars	în	noi,
Învaţă	de	la	ape	să	nu	dai	înapoi.

Învaţă	de	la	umbră,	să	fii	smerit	ca	ea.
Învaţă	de	la	stâncă,	să-nduri	furtuna	grea.
Învaţă	de	la	soare,	că	vremea	să-ţi	cunoşti,
Învaţă	de	la	stele,	că-n	cer	sunt	multe	oşti;
Învaţă	de	la	greier,	când	singur	eşti,	să	cânţi.

Învaţă	de	la	lună	să	nu	te	înspăimânţi;
Învaţă	de	la	vulturi,	când	umerii-ţi	sunt	grei.

Şi	du-te	la	furnică,	să	vezi	povara	ei...
Învaţă	de	la	floare,	să	fii	gingaş	ca	ea,
Învaţă	de	la	soare	să	ai	blândeţea	sa;

Învaţă	de	la	păsări,	să	fii	mai	mult	în	zbor,
Învaţă	de	la	toate	că	totu-i	trecător.

Ia	seama,	fiu	al	jertfei,	prin	lumea-n	care	treci.
Să-nveţi	din	tot	ce	piere	-	cum	să	trăieşti	pe	veci.

Antrenorul	Petrov	Jelko	este	un	sârb	sincer	şi	hotărât,	
“abrupt”	 în	 răspunsuri	până	 la	duritate,	dar,	 în	acelaşi	
timp,	un	om	cu	inimă	mare,	iubitor	de	copii	şi	de	fotbal,	
în	câteva	cuvinte	spus,	pare	un	sârb	pus	pe	fapte	mari.	
Vorbeşte	cu	drag	despre	copiii	pe	care	îi	antrenează,	îşi	
aduce	 aminte	 cu	modestie	 de	 rezultatele	 obţinute,	 şi,	
oarecum,	este	sigur	de	rezultatele	pe	care	le	va	obţine	
cu	“ciracii”	pe	care	îi	antrenează.
Clubul	DOLEE	FLONTA	GIROC	dispune	de	două	grupe	
de	 copii.	Prima	grupă	 cu-
prinde	 copii	 născuţi	 între	
anii	 1994-1995,	 iar	 gru-
pa	 a	 II-a,	 copii	 născuţi	 în	
anii	 1998-1999.	 În	fiecare	
grupă	sunt	înscrişi	câte	18	
copii.
“Cu	grupa	I,	ne	spune	Je-
lko	Petrov,	am	avut	rezul-
tate	destul	de	bune	atât	pe	
plan	 intern,	cât	şi	 interna-
ţional.	Am	 obţinut	 în	 Ser-
bia	locurile	I	şi	II	la	diferite	
turnee,	 iar	aici	am	obţinut	
locul	 I	 pe	 judeţul	Timiş	 la	
juniori	C,	în	faţa	unor	echi-

pe	ca	Poli	Timişoara,	LPS	Banatul	şi	Lugoj.
La	grupa	a	II-a	am	participat	la	o	competiţie	cu	un	an	mai	
mare,	 la	 un	 campionat	 naţional	 de	 juniori	D,	 şi	 ne-am	
clasat	pe	locul	IV”.
Pentru	 rezultatele	obţinute,	 Jelko	Petrov	 se	 întâlneşte	
în	fiecare	zi,	timp	de	aproape	două	ore,	cu	copiii	pe	sta-
dion	-	sâmbăta	şi	duminica	având	competiţii	-,	pentru	a	
face	pregătirea	fizică,	tehnică	şi	tactică...
Nu	vrea	să	dea	nume	de	viitoare	“vedete”	în	fotbal,	îmi	

spune	că	toţi	copiii	pe	ca-
re-i	 antrenează	 sunt	 buni	
şi	 viitorul	 lor	 depinde,	 în	
mare	măsură,	de	condiţii-
le	 pe	 care	 le	 vor	 avea	 în	
continuare,	 dar	 şi	 cât	 de	
serios	 vor	 avea	 grijă	 de	
cariera	lor...
Greu,	până	la	urmă,	obţin	
câteva	nume	de	care	s-ar	
putea	să	mai	auzim	în	vii-
tor:	Flavius	Torok,	Cristian	
Bărbuţ,	Răzvan	Ghergheli	
şi	Graţian	Ioviţă.

Vasile	TOMOIAGĂ


