
Continuând strategia de a con-
solida infrastructura în comună, con-
ducerea Primăriei nu pierde nici un 
prilej de a puncta noi obiective în ceea 
ce priveşte construirea, reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii rutiere în 
cele două localităţi: Giroc şi Chişoda. 

curaţi şi de bun simţ. Evident, există loc de mai bine! Ştiţi 
vorba cu “pădurea şi uscăturile”…

În altă ordine de idei, pot să afirm cu certitudine că 
majoritatea locuitorilor de pe raza comunei noastre sunt 
oameni de cea mai bună calitate. Dovadă stă şi faptul că, 
în urma acestei campanii de curăţenie, de pe teritoriul co-
munei noastre nu s-au adunat foarte multe gunoaie. Sunt 
tot mai puţini acei care din  “comoditate“, ca să nu spun 
lene, ori din lipsa simţului de răspundere, ca să nu spun 

din lipsa bunului simţ, mai aruncă 
gunoaie ori resturi menajere la în-
tâmplare. 

Apoi, Girocul se confruntă 
şi cu o situaţie deosebită în acest 
sens. Suntem foarte aproape de 
metropolă şi nu o spun tendenţios, 
dar avem destui “musafiri“ din oraş 
care, aşa, în câte “o plimbare“, ne 
mai lasă pe câmpuri, pe marginea 
drumului şi prin şanţuri gunoaie de 
tot felul. Trebuie să o spun: giro-
ceanul are astăzi condiţiile oricărui 
orăşean, dar, în acelaşi timp, are 

avantajul locuitorului din mediul rural care se trage din oa-
meni gospodari, “atent în jur“, cu dragoste de frumos şi 
respect pentru curăţenie. Nu veţi vedea niciodată un bun 
girocean, un adevărat gospodar, care să se furişeze şi 
să arunce gunoaie la-ntâmplare. Având respectul pentru 
muncă şi educaţia din familie, are caracterul format ca 
atare.

(continuare în pagina 5)

(continuare în pagina 8)

“Curăţenia – o componentă esenţială a educaţiei civice”
Interviu cu primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma

Cuvioasa Parascheva - 14 octombrie
Această cu adevărat mare şi vestită între femei, Cuvioasa şi 

pururea pomenita Parascheva s-a născut într-un sat al Traciei, numit 
Epivata. Părinţii fericitei erau de neam bun şi măriţi, înavuţiţi cu multe 
averi şi cu dreaptă credinţă în Dumnezeu. Aceştia dar, aducând la lu-
mină pe Cuvioasa, întâi au renăscut-o prin scăldătoarea cea dumne-
zeiască a Botezului, apoi, înaintând pe cale, o învăţară toată îmbună-
tăţirea şi aşezarea cea după Dumnezeu. După ce a trecut la al zecelea 
an, ea mergea cu mama sa la biserică. Apoi a ajuns la Constantinopol 
şi la Calcedon şi, de acolo, la Iraclia din Pont. Băutură întrebuinţa apa 
de izvor, şi de aceasta foarte puţină; trebuinţa aşternutului o împlinea 
cu o rogojină, iar îmbrăcămintea era o haină şi aceasta foarte zdren-

ţăroasă, cântarea pe buze neîncetată, lacrimile de-a pururea; peste 
toate acestea înflorea dragostea, iar vârful bunătăţilor, care este sme-
rita cugetare, le cuprindea pe toate acestea. Deci mulţi ani răbdând în 
mănăstirea călugăriţelor şi împlinind al 25-lea an al vârstei, a ieşit de 
aici şi a venit la Iope şi intrând într-o corabie a început a pluti pe calea 
ce ducea spre casă. Apoi pururea pomenita a venit la Constantinopol 
şi, după ce a cercetat dumnezeieştile locaşuri şi pe sfinţii bărbaţi, a 
plecat şi a venit la un oarecare sat, anume Calicratia, şi acolo la bi-
serica sfinţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli s-a sălăşluit, nesocotind 
petrecerea părinţilor de neam bun şi batjocorind înţelepţeşte uneltirile 
vicleanului înşelător. 

Din înţelepciunea 
ortodoxă

• Cel ce ţine Sfânta Scriptură 
în mâini necurate nu poate s-o înţe-
leagă (Sf. Ioan Hrisostom)

• Hristos este viaţa credincio-
şilor şi moarte este viaţa fără Hris-
tos (Sf. Ignatie Teoforul)

• Drepţii n-au nici o moarte, ci 
o trecere la viaţa de veci (Sf. Atana-
sie cel Mare)

• Nu putem ajunge la adevă-
rata curăţie dacă n-am ajuns mai 
întâi, în inima noastră, la adevărata 
smerenie (Cuviosul Casian)

• A greşi e lucru omenesc, a 
deznădăjdui e lucru drăcesc (Sf. Nil 
Sinaitul)

• Cei ce doresc mai mult decât 
le trebuie sunt mai nenorociţi decât 
cerşetorii (Sf. Ioan Hrisostom)

• Dumnezeu odihneşte în ini-
mile celor blânzi, iar sufletul tulburat 
este scaun pentru diavoli (Sf. Ioan 
Scărarul)

Domnule primar, iniţiatorii campaniei internaţio-
nale “Let’s Do It România” – “Fă din România o ţară 
curată într-o singură zi” au prezentat cu puţin timp 
în urmă rezultatele finale ale acestei ample acţiuni la 
nivel de comune, judeţe şi ţară. O parte din aceste 
rezultate le reflectăm în pagina a patra din ziarul nos-
tru. Dumneavoastră ce importanţă acordaţi ordinei şi 
curăţeniei pe teritoriul comunei Giroc?

Primordială. Curăţenia reprezintă o componentă 
esenţială a sănătăţii individului, a 
societăţii, implicit a localităţii noas-
tre. Ea nu ţine doar de factorul 
estetic care, desigur, are şi el im-
portanţa lui ci, în primul rând. de 
sănătatea mediului în care trăim. 
Suntem la început de mileniu III, 
societatea a progresat uimitor de 
mult, iar noi, ca buni cetăţeni, dar 
şi ca proaspeţi membri ai Uniunii 
Europene, trebuie să dăm dovadă 
de un grad de civilizaţie corespun-
zător, de un înalt civism. Aici intră 
fără doar şi poate componenta 
păstrării curăţeniei pe teritoriul comunei. Aspectul comu-
nei, curăţenia de pe teritoriul ei, nu ţine de felul în care 
este ea condusă şi administrată ci, în primul rând, de ca-
litatea locuitorilor ei, de cum înţeleg ei acest lucru şi de 
cum îl pun în practică. Nu ne putem plânge. Vorbind la 
modul general, avem o comună curată. Asta denotă că 
avem pe teritoriul aşezărilor noastre oameni gospodari, 

Încă un pas mic într-un război mare

Definitivarea căilor de acces din Giroc şi Chişoda

Dezvoltarea rapidă a căilor de acces 
prin îmbrăcarea cu asfalt a drumuri-
lor, ori prin pietruire, au dus comuna 
Giroc la o dezvoltare fără precedent, 
conferindu-i standarde urbane, cres-
când preţurile terenurilor şi populând 
localitatea. 

Dar cel mai important factor ră-
mâne atragerea investitorilor şi dez-
voltarea mediului de afaceri, comuna 
numărând astăzi peste 400 de firme 
care îşi au sediul pe teritoriul ei.

  Astfel, în aceste zile, profitân-
du-se de toamna încă frumoasă, o se-

rie de străzi ale comunei au fost reabi-
litate prin pietruire. 

Autobasculantele au transportat 
materia primă: piatra şi pietrişul nece-
sare, iar autogrederul a nivelat străzile 
”ca-n palmă”.

VasileTOMOIAGĂ
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Nimeni nu ştie când şi mai ales 
cum îl paşte necazul. Pentru familia 
Perţe, Ramona şi Valentin, din Chişo-
da, viaţa părea că se desfăşoară nor-
mal. În urmă cu opt ani l-au avut pe 

Raul, un băieţel vioi şi sprinten ca toţi 
copiii. Lucrurile s-au schimbat odată 
cu naşterea celui de-al doilea copil, 
Fabian. La cei doi ani şi nouă luni, 
copilul încă nu a cunoscut bucuria pe 
această lume. Şi fără ajutorul nostru, 
al tuturor, se pare, nu are nicio şansă 
s-o cunoască.

ie de nişte analize, la Szeged. Costă 
vreo 2.000 de euro, dar noi nu avem 
aceşti bani! S-ar putea ca, în urma 
analizelor şi a unei medicaţii corecte, 
copilul să poată umbla… Doar bunul 

Dumnezeu ştie! 
Noi nu mai avem nicio pute-

re. Ca o ultimă speranţă am deschis 
un cont în lei la Banca Transilvania:  
RO98BTRL03601201279481XX”. Cei 
care aveţi dare de mână şi, mai ales, 
inimă, haideţi să îl ajutăm pe Fabian!

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Reguli de prevenire şi 
stingere a incendiilor la 
gospodăriile cetăţeneşti

Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ”Banat” al judeţului Timiş vă 
aduce la cunoştinţă câteva noţiuni in-
formative cu rol de prevenire a incen-
diilor şi de pregătire a populaţiei.

Pentru a eficientiza activitatea 
noastră, este nevoie de o strânsă 
colaborare cu cetăţeanul, motiv pen-
tru care este imperativă cunoaşterea 
principalelor cauze de producere a 
incendiilor şi a modului de compor-
tare pentru prevenirea unor astfel 
de situaţii. Cele mai frecvente cauze 
probabile de incendiu la gospodăriile 
cetăţeneşti sunt:

- flacără (foc în aer liber, chibrit, 
flacără de la aparate termice, etc)

- jar sau scântei (inclusiv ţigara, 
după caz)

- scurtcircuitul electric
- efect termic (căldură prin contact 

sau radiaţie, obiecte incandescente)
- efectul termic al curentului electric
- explozie, efectul termic al unor 

substanţe incendiare aprinse
- autoaprindere

Cum să prevenim situaţiile de 
incendiu:

- să nu se amplaseze în apro-
pierea adăposturilor de animale şi a 
depozitelor de furaje deşeurile ce ur-
mează a fi distruse prin ardere

- să nu se aprindă deşeuri mena-
jere pe timp de vânt

- să nu se depoziteze cenuşa cu 
jăratic nestins în locuri necorespun-

zătoare, în apropierea adăposturilor 
de animale şi a depozitelor de furaje

- să nu se depoziteze necorespun-
zător materiale combustibile (furaje, 
lemne, deşeuri, combustibil)

- să nu se utilizeze lumânări, fă-
clii, lămpi de iluminat fără luarea unor 
măsuri minime de siguranţă

- să nu se folosească conductori şi 
cabluri electrice neizolate corespun-
zător sau defecte

- să nu se utilizeze instalaţii şi 
echipamente electrice improvizate

- să nu se suprasolicite instalaţiile 
electrice (reşouri, frigidere, maşini de 
spălat, aparatură electronică)

- să nu se lase nesupravegheate 
aparatele electrice aflate sub tensiune

- să nu se fumeze în locuri neper-
mise sau în locuri neprotejate cores-
punzător

- să nu fie lăsate surse de aprinde-
re la îndemâna copiilor (lămpi, lumâ-
nări, chibrituri)

Orice persoană care observă 
un incendiu are obligaţia de a anunţa 
prin orice mijloc pompierii, primarul 
sau poliţia, după caz, şi de a lua mă-
suri, după posibilităţile sale, pentru 
limitarea şi stingerea incendiului. De 
asemenea, are obligaţia de a acorda 
ajutor, cât este raţional posibil, seme-
nilor aflaţi în pericol sau dificultate, 
din proprie iniţiativă sau la solicitarea 
victimei, a autorităţilor administraţiei 
publice sau a pompierilor.

Dumitru Crăiniceanu

În atenţia crescătorilor de bovine  
din comuna Giroc

Să îl ajutăm pe Fabian!
”Încă de la naştere, ne spune 

mama copilului, Ramona Perţe, copi-
lul nu avea reflexele necesare unui su-
gar. Nu îşi ţinea capul drept, nu puteam 
să-l alăptez, iar mai târziu nu a putut 
să meargă şi nici să vorbească… Abia 
după doi ani a început să se ridice în 
picioare, dar numai dacă era sprijinit 
ori se ţinea de ceva… Am fost cu el 
pe la toţi doctorii, dar n-au ştiut ce dia-
gnostic să-i pună. La un moment dat a 
fost diagnosticat cu paralizie cerebra-
lă cu sindrom distonic diskinetic… Nu 
ne-a mulţumit diagnosticul. Disperaţi, 
nu mai ştiam ce să facem. Deşi nu 
avem posibilităţi prea mari, am ape-
lat la doctori din Szeged, sperând că 
aceştia vor găsi vre un leac. Am chel-
tuit o sumedenie de bani. Acolo însă 
i-au pus un cu totul alt diagnostic: 
Happy Puppet – moştenit genetic. Am 
citit despre această boală că nu este 
tratabilă… Dar noi încă mai sperăm. 
Mi se rupe inima când văd cât de nea-
jutorat este micuţul Fabian… A păşit în 
viaţă cu stângul! Acum ar mai fi nevo-

Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale  nr.215/2010 pentru 
stabilirea modului de implementare, a 
condiţiilor specifice, a criteriilor de eli-
gibilitate şi termenii de referinţă pentru 
aplicarea schemelor de plăţi naţionale 
directe comple-
mentare în sec-
torul zootehnic la 
specia bovine, în 
acord cu regle-
mentările comu-
nitare în domeniu, 
a fost publicat în 
Monitorul Oficial 
al României, Par-
tea I, nr. 667 din 
data de 29 sep-
tembrie 2010.

Pentru o cât 
mai corectă in-
formare a produ-
cătorilor agricoli, 
vă comunicăm 
câteva dintre re-
glementările Or-
dinului ministru-
lui agriculturii şi 
dezvoltării rurale 
nr.215/2010.

Pentru anul 2010, prima pe ex-
ploataţie se acordă producătorilor 
agricoli în funcţie de efectivul de bo-
vine înregistrat în Registrul naţional al 
exploataţiilor la data de 31 ianuarie 
2008, 31 ianuarie 2009 pentru exploa-
taţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 
2008-31 ianuarie 2009, 31 ianuarie 
2010 pentru exploataţiile înfiinţate în 
perioada 1 februarie 2009-31 ianuarie 
2010, care îndeplinesc cumulativ ur-
mătoarele condiţii:

- exploataţia să fie de minimum 
3 capete de bovine;

- vârsta bovinelor să fie de mini-
mum 6 luni;

- exploataţia să fie înregistrată 
în Registrul naţional al exploataţiilor la 
data solicitării primei;

- să nu aibă datorii restante la 

bugetul de stat şi/sau la bugetul local 
la data solicitării primei;

   Pentru a beneficia de prima pe 
exploataţia de bovine, solicitanţii tre-
buie să depună cererea de solicitare 
aferentă fiecărei exploataţii deţinute. 
Acest lucru se face la centrul local/
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură, unde are 
înregistrată exploataţia, în perioada  
1 octombrie-30 octombrie 2010. Ce-
rerea va fi însoţită de următoarele do-
cumente:

- copie de pe buletinul de identi-
tate/cartea de identitate/codul unic de 

înregistrare/certificatul de înregistrare; 
- copie de pe documentele care 

atestă provenienţa animalelor pentru 
exploataţiile înfiinţate în perioada 1 
februarie 2008-31 ianuarie 2009/1 fe-
bruarie 2009-31 ianuarie 2010;

- declaraţia 
pe proprie răspun-
dere că animalele 
pentru care se 
solicită prima nu 
au fost eligibile la 
plată pentru primă 
în anul 2008 şi/
sau 2009, cu ex-
cepţia transferului 
integral al exploa-
taţiei şi al ani-
malelor aşa cum 
este prevăzut la 
alin (1) al art.105 
din Regulamentul 
(CE) 73/2009;

- declaraţia 
pe proprie răs-
pundere cu nu-
mărul de bovine 
deţinut la data de-
punerii cererii, în 

vederea reactualizării bazei de date la 
nivelul MADR;

- declaraţia pe proprie răspunde-
re că nu au datorii restante la bugetul 
de stat şi/sau la bugetul local la data 
solicitării primei;

- copii ale documentelor care 
atestă schimbarea formei de organi-
zare conform prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.44/2008, 
cu modificările ulterioare, dacă este 
cazul.

Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la  Maria HANEŞ – inspec-
tor birou agricol 

“Dialog cu cetăţenii” 
la dispoziţia locuitorilor comunei Giroc

Redacţia publicaţiei “Dialog cu cetăţenii” stă la dis-
poziţia locuitorilor din Giroc şi Chişoda. 
Aveţi nemulţumiri, aveţi reclamaţii ori sugestii cu 
privire la ceea ce se întâmplă în comuna noastră? 
Nimic mai simplu: noi vă ascultăm!

În fiecare zi de marţi şi joi, între orele 9-13, la sediul 
publicaţiei, situat în incinta Primăriei comunei Giroc, 
uşa biroului nostru vă este deschisă.
Telefoane de contact: 0733666474, 0755694376.

Redacţia

Ajutoare alimentare
În conformitate cu regulamentele europene, României i s-a 

alocat, pentru implementarea Planului anual 2010 privind furniza-
rea de produse alimentare provenite din stocurile de intervenţie 
comunitară către persoanele cele mai defavorizate, pachetul fi-
nanciar din Fondul European de Garantare Agricolă, concretizat 
în zahăr, făină,  paste făinoase, lapte praf,  biscuiţi,  mălai. 
Actul normativ care reglementează aplicarea Planului în România 
este H.G. nr. 600/2009.

 Persoanele care au fost anunţate să se prezinte la se-
diul Primăriei Comunei Giroc pentru a depune dosarele cu do-
cumentele solicitate sunt rugate să dea curs invitaţiei noas-
tre pentru 
o bună 
desfăşu -
rare a ac-
ţiunilor de 
distribuire 
a produ-
selor ali-
mentare.

 S e 
vor depu-
ne docu-
mentele în 
funcţie de 
s i t u a ţ i i l e 
în care vă 
aflaţi, după 
cum urmează:

- pentru şomeri: - buletin sau carte de identitate; carnet de 
şomer vizat la zi

- pentru pensionari – buletin sau carte de identitate; ulti-
mul cupon de pensie

- pentru persoanele cu handicap – buletin sau carte de 
identitate; certificat de încadrare în grad de handicap

- pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 
416/2001 - buletin sau carte de identitate 

 Actele vor fi preluate şi prelucrate la biroul de relaţii cu 
publicul, cam. 16, la parterul primăriei.

 Nedepunerea actelor în vederea întocmirii dosarului atra-
ge după sine  imposibilitatea distribuirii produselor alimentare că-
tre beneficiari.

Lavinia DAVID

Ajutoare pentru încălzire
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 996/29.09.2010 pentru modificarea şi com-

pletarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, începând cu 
data de 18.10.2010 se preiau dosare pentru ajutorul de încălzire la sediul Primăriei comu-
nei Giroc, camera 16,  între orele 9-20.

Dosarele 
pentru acor-
darea acestor 
drepturi trebu-
ie să conţină 
u r m ă t o a r e l e 
documente: ce-
rere; declaraţie 
pe propria răs-
pundere privind 
componenţa fa-
miliei şi venitu-
rile acesteia, în 
care se specifi-
că şi numărul de 
camere aferent 
locuinţei. Pen-
tru verificarea 
îndeplinirii de 
către solicitant 
a condiţiilor de 
acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere 
vor fi însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de 
membrii acesteia.

Componenţa familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale 
membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: certificatele de naştere ale 
copiilor; certificatul de căsătorie; hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vede-
rea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; hotărârea judecătorească 
sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, 
potrivit legii; decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de 
urgenţă, potrivit legii; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, 
dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii; după caz, alte acte doveditoare privind componenţa 
familiei.

Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi 
declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori 
de alte autorităţi competente.

Lavinia DAVID

Din agenda Consiliului Local Giroc
 În data de 30 septembrie a.c., Consiliul Local 

s-a întrunit în şedinţă ordinară. Convocarea Consi-
liului Local a fost făcută prin Dispoziţia Primarului 
comunei Giroc nr. 298/24.09.2010.

 Pe ordinea de zi au fost înscrise 14 puncte, 
care, în urma dezbaterilor, au fost aprobate toate, 
fiind adoptate Hotărâri de la 136 la 149.

 Şedinţa s-a desfăşurat sub conducerea 
domnului consilier Ilie Gâlcă.

 După deschiderea şedinţei, a fost păstrat un 
moment de reculegere în memoria fostului consilier 
local Gheorghe Ţap. 

La primul punct de pe ordinea de zi, Consiliul 
Local a luat act de încetarea de drept a mandatului 
de consilier al domnului Gheorghe Ţap, în confor-
mitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. i) din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, şi a fost 
declarat vacant acest post.

La punctul 2, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 privind ale-
gerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost validat 
mandatul de consilier în cadrul Consiliului Local al 
comunei Giroc al doamnei Leontina Petcu. Doamna 
Petcu va fi preşedinte în Comisia de specialitate pen-
tru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi 
patrimoniu, protecţia mediului şi gospodăririi apelor, 
pentru agricultură, pentru dezvoltarea economico-
socială şi de mediu (comisia de bază), membru în 
Comisia de specialitate pentru studii şi strategii, pro-
gnoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, 
pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină, 
ordine publică, drepturile omului şi probleme ale mi-
norităţilor, pentru administrarea domeniului public şi 
privat, servicii publice şi comerţ (comisia secunda-
ră) şi membru în comisia de validare.

Într-un cadru solemn, în conformitate cu pre-
vederile art. 32 şi 34 din Legea nr. 215/2001 a admi-
nistraţiei publice locale, doamna consilier Leontina 
Petcu a depus jurământul în faţa Consiliului Local.

În urma adreselor primite de la Direcţia Gene-
rală a Finanţelor Publice Timiş, în conformitate cu 
prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, a fost rectificat bu-
getul local prin modificarea sumelor defalcate din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal în 
învăţământul preuniversitar de stat.

 La punctul 4 din ordinea de zi a fost apro-
bată prelungirea contractului de închiriere pentru 
obiectivul Cabinet veterinar şi punct farmaceutic în 
localitatea Chişoda.

 Punctul 6 a cuprins un proiect de hotărâre 
pentru aprobarea contractului de comodat între Co-
muna Giroc şi B.R.D. Group Societe Generale  S.A. 
pentru amplasarea automatului de eliberare nume-
rar (ATM). 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Primăriei comunei Giroc a fost al şaselea punct 
de pe ordinea de zi dezbătut în şedinţa de consiliu. 
Acest regulament are două părţi: Manualul organi-
zării, care cuprinde descrierea organizării autorităţii 
publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, şi 
Regulamentul intern, care cuprinde regulile de func-
ţionare, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile 

angajaţilor autorităţii publice, politicile şi procedurile 
acestuia. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa an-
gajaţilor şi va fi publicat pe site-ul oficial al comu-
nei.

 Un alt punct de pe ordinea de zi s-a referit 
la includerea în inventarul bunurilor aparţinând do-
meniului public al comunei Giroc a reţelelor de ca-
nalizare realizate prin Programul SAPARD. Aceste 
reţele pentru apa menajeră, în lungime totală de 30 
km, au fost date în folosinţă în anul 2006, având un 
cost de 3.065.233,69 lei.

 Următorul punct al şedinţei, legat tot de Pro-
gramul SAPARD, s-a referit la înlocuirea responsa-
bilului tehnic al proiectului „Înfiinţare reţele canaliza-
re în localităţile Giroc şi Chişoda, judeţul Timiş” în 
perioada de menţinere a eligibilităţii. În acest sens, 
domnul Lucian Sebastian Ivan, a fost înlocuit de că-
tre domnul arhitect Florin-Octavian Roman.

 Aprobarea documentaţiei de dezmembrare 
şi ieşire din indiviziune asupra imobilului înscris în 
CF 402924 Giroc, situat pe str. Trandafirilor, nr. 109, 
aprobarea documentaţiilor de intabulare a străzii 
Şcolii şi a străzii Muncitorilor au fost următoarele 
puncte aprobate de Consiliul local.

 La punctul nr. 12 a ordinii de zi a fost dez-
bătut şi aprobat proiectul de hotărâre privind confe-
rirea post-mortem a Titlului de cetăţean de onoare 
al comunei Giroc fostului consilier local Gheorghe 
Ţap.

 Ultimele două puncte au fost reprezentate 
de aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare 
zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare, do-
tări şi servicii publice” pe parcela cu nr. cadastral 
A 75/1/1-2 (Giroc) în suprafaţă de 30.199 mp. şi 
aprobarea Studiului de oportunitate pentru elabora-
rea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidenţială şi 
funcţiuni complementare” pe parcelele cu nr. cad. A 
626/1/8, A 626/1/7/1, A 626/1/6 Chişoda, în suprafa-
ţă de 29.000 mp.                         

Valentina BERARIU
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Campania „Let’s do It, România”, un real succes în comuna noastră

De 1 noiembrie să avem cimitirele mai curate
Deşi la credincioşii ortodocşi ziua morţilor se 

celebrează de Paştele Blajinilor, ori de Paştele Mic, 
adică în prima duminică după Paşte, pentru că Ba-
natul este ”european” de câteva sute de ani prin 

multietnie, multiculturalitate şi multiconfesiuni, toc-
mai faptul că am trăit în bună înţelegere cu celelalte 
etnii, sărbătorile, obiceiurile, riturile s-au transmis de 
la unii la alţii, astfel încât o bună parte dintre credin-

cioşii ortodocşi celebrează ziua morţilor la 1 noiem-
brie, odată cu credincioşii romano-catolici. 

Civilizaţia unei naţii poate fi apreciată şi după 
felul în care membrii ei au grijă de cei trecuţi în lu-

mea veşnică, iar noi, 
ortodocşii, avem un ade-
vărat cult al morţilor, res-
pectând cu pioşenie pă-
rinţii, bunii ori străbunii 
noştri trecuţi în lumea de 
apoi. S-a împământenit 
ca pentru întâmpinarea 
zilei de 1 noiembrie acei 
care au rude sau prieteni 
înmormântaţi în cimitire 
să meargă să cureţe lo-
cul şi să pună flori. 

Şi asta este par-
tea frumoasă a lucruri-
lor! Dar, dacă respectăm 
morţii, atunci de ce să nu 
avem minimul respect şi 
pentru noi, cei vii? De 
ce s-au aruncat gunoaie 
la-ntâmplare atât în ci-

mitirul din Giroc, cât şi în cel din Chişoda? De ce 
coroanele şi florile uscate nu s-au depus în locurile 
special amenajate în acest sens? Culmea este, că 
o bună parte din coroane au fost duse în ambele ci-

mitire aproape de locurile amenajate şi abandonate 
în preajma lor… 

Ar fi bine ca măcar acum, în cel de-al doispre-
zecelea ceas, în preajma zilei de 1 noiembrie, să 

facem ordine şi curăţenie în cele două cimitire, cu 
atât mai mult cu cât, în această perioadă, cimitirele 
vor fi vizitate şi de foarte mulţi străini.

(V.T.)

Ziua de 25 septembrie a fost 
dedicată, şi în comuna noastră, cam-
paniei „Let’s do It, România”. Punc-
tul de întâlnire al celor care au ales  
să-şi dedice această zi curăţeniei a 
fost la Şcoala  cu Clasele I-VIII din Gi-
roc, unde, pe lângă cei 42 de elevi ai 
acestei şcoli şi două cadre didactice, 
au participat zece volun-
tari de la Best Timişoara 
şi 24 de voluntari de la 
Asociaţia Leo Timişoa-
ra.

Al doilea punct de 
întâlnire a fost la Şcoa-
la cu clasele I-VIII “Iosif 
Ciorogariu”, din Chişo-
da, unde au participat 45 
de elevi şi patru cadre 
didactice.

O echipă formată 
din elevii Şcolii cu cla-
sele I-VIII “Iosif Cioroga-
riu” Chişoda  a mers pe 
drumul ce face legătura 
între localitatea Chişoda 
şi Calea Şagului, unde 
s-au strâns 40 de saci de 
gunoi. O echipă formată 
din voluntarii de la Best 
Timişoara s-a deplasat 
pe drumul ce duce spre 
poligonul Chişoda, unde 
s-au strâns 80 de saci 
de gunoi. O altă echipă 
formată din elevii Şcolii 
cu clasele I-VIII Giroc a 
mers pe drumul ce face 
legătura între localitatea 
Giroc şi Timişoara, unde 
s-au adunat 15 saci de 
gunoi. Două echipe s-au deplasat pe 
drumul de lângă calea ferată, în direc-
ţii opuse spre Giroc şi spre Chişoda, 
unde s-au adunat 27 de saci cu gunoi. 
O echipă formată din elevii Şcolii cu 
clasele I-VIII Giroc a mers pe drumul 
ce face legătura între localitatea Giroc 
şi localitatea Chişoda, unde s-au adu-
nat opt saci de gunoi. O echipă for-
mată din voluntarii de la Asociaţia Leo 
Timişoara s-au deplasat pe drumul ce 
duce spre canalul de beton şi pădure, 
unde s-au adunat 100 de saci. Locu-
itorii Zonei Armatei au adunat de pe 

zona respectivă 80 de saci cu gunoi 
din zona locuibilă, iar tot în această 
zonă, pe terenurile agricole din spate-
le Unităţilor Militare, un grup de 20 de 
voluntari a adunat tot atâţia saci de gu-
noi. În total, împreună cu responsabilii 
din cadrul Primăriei comunei Giroc, au 
participat 151 voluntari şi au fost adu-

naţi 370 de saci de gunoi.
Toţi sacii strânşi de pe aceste 

trasee au fost transportaţi la locul de 
colectare cu utilajul primăriei (un trac-
tor cu remorcă) pentru a putea fi ridicaţi 
de serviciul de salubrizare S.C. RETIM 
RWE ECOLOGIC SERVICE S.A.

Un Timiş mai curat
În judeţul Timiş, la acţiunea de 

curăţenie din 25 septembrie au partici-
pat 6.578 de voluntari. Voluntarii timi-
şeni au adunat 18.418 saci de deşeuri. 

În campania din Timiş au participat 17 
operatori de salubritate, alături de ser-
viciile proprii de salubritate a opt dintre 
primăriile cuprinse în proiect. Încă din 
dimineaţa din 25 septembrie, opera-
torii au ieşit să ridice sacii adunaţi de 
voluntari, iar operaţiunea a continuat 
şi în zilele următoare. Pe lângă cei 

18.418 saci de gunoi au fost adunaţi şi 
735 de saci de masă plastică, în prin-
cipal peturi. Sacii au fost transportaţi în 
condiţii legale, acţiunea fiind suprave-
gheată de comisari ai Gărzii de Mediu 

din Timiş. În judeţ, voluntarii au cartat 
(identificat) un număr de 542 de mor-
mane de deşeuri, cumulând aproape 
10.000 de metri cubi de deşeuri. 

Acţiunea de curăţenie din 25 
septembrie a început la ora 9 şi s-a în-
cheiat la ora 15, în unele zone mai re-
pede, acolo unde s-a terminat de adu-

nat grămada cartată. Cei 
mai mulţi saci adunaţi în 
Timiş au fost de pe raza 
comunei Şag, unde 494 
de voluntari au strâns 
1.987 de saci. Gunoiul a 
fost ridicat de pe malurile 
Timişului, dar şi din zo-
nele apropiate acestuia. 
O altă zonă de unde s-a 
ridicat un număr mare 
saci a fost zona Lugoju-
lui, în special Lacul Sur-
duc, dar şi alte terenuri. 
De pe arealele naturale 
ale Lugojului s-au ridicat 
1.695 de saci, în urma 
unei munci desfăşurată 
de 450 de voluntari.

A treia zonă clasa-
tă ca număr de mare de 
saci de gunoi a fost Pă-
durea Verde. Aici au fost 
repartizaţi cei mai mulţi 
voluntari, 595 de per-
soane, majoritatea elevi 
de liceu şi gimnaziu, iar  
sacii adunaţi s-au numă-
rat până la 1.352. 

Ceea ce şi-a pro-
pus Campania naţio-
nală de curăţenie într-o 
singură zi, “Let’s do it, 
Romania!” a realizat cu 
succes. Timişul este mai 
curat. Colaborarea cu 
autorităţile judeţene, în 
principal Consiliul Jude-
ţean Timiş şi Garda de 
Mediu, dar şi cu autorită-
ţile locale, a dus la înde-
plinirea acestui proiect. 

Importanţa implicării lor a fost la fel de 
mare precum munca voluntarilor care 
au umplut sacii, curăţind natura.

Petronela FLOREA

Creştinism şi democraţie
Într-o perioadă în care toată lumea 

vorbeşte despre integrarea europeană, des-
pre secularizarea lumii actuale, poate că 
n-ar fi rău să vorbim puţin despre rolul creş-
tinismului în societate şi felul în care aces-
ta trebuie să facă faţă provocărilor de toate 
felurile.Tot mai multe voci spun că trebuie 
să dăm un suflet Europei uitând de fapt că 
sufletul Europei este cel pe care i l-a dat is-
toria, şi anume creştinismul. Dreptul roman, 
democraţia ateniană, mesianismul iudaic şi 
în primul rând creştinismul reprezintă valori-
le pe care Europa şi-a întemeiat misiunea ei 
civilizatoare. Demnitatea persoanei umane 
creată după chipul şi asemănarea lui Dum-
nezeu propovăduită de Evanghelie trebuie 
să stea la baza viziunii creştine despre om 
şi a concepţiei creştine despre societate. 
Robert Schuman, unul din fondatorii Euro-
pei unite, a înţeles foarte bine acest lucru 
când afirma: ,,Democraţia îşi datorează 
existenţa creştinismului. Ea s-a născut în 
ziua în care omul a fost chemat să realizeze 
în viaţa sa trecătoare demnitatea persoanei 
umane, prin libertatea individuală, prin res-
pectul dreptului fiecăruia şi prin practicarea 
iubirii frăţeşti pentru toţi semenii. Niciodată 
înainte de Hristos nu au fost formulate ase-
menea idei. Democraţia este legată aşadar 
de creştinism, doctrinar şi cronologic. Ea s-a 
întrupat odată cu el, încetul cu încetul, prin 
îndelungi tatonări, uneori chiar cu preţul gre-
şelilor şi al recăderii în barbarie’’. 

 În covârşitoarea lor majoritate, creş-
tini, românii, văd binele, adevărul, dreptatea 
şi frumosul în lumina Evangheliei, ceea ce 
înseamnă că adevăratul creştin se compor-
tă ca atare şi acasă, şi în biserică, şi în so-
cietate. Societatea democratică  a decretat 
separaţia Statului de Biserică. Aceasta nu 
înseamnă izgonirea creştinismului din viaţa 
publică. Separaţia înseamnă încetarea in-
gerinţei puterii politice în treburile Bisericii şi 
o îndepărtare a Bisericii de la ispitele puterii 
seculare. În acelaşi timp, creştinul este activ 
în societate, respectă dezvoltarea liberă a 
persoanei umane şi, prin practicarea virtuţilor 
creştine în tot ceea ce face, poate contribui 
la reclădirea reţelelor de solidaritate umană 
bazată pe iubirea creştină. Numeroşi socio-
logi occidentali au arătat că societatea secu-
larizată şi de multe ori falsele valori cultivate 
de aceasta - dorinţa de putere, îmbogăţirea 
pe căi necinstite, obsesia pentru propria 
persoană şi consumismul exagerat - au o in-
fluenţă mai mare asupra tinerilor decât mo-
delul familiei creştine. Cu atât mai mult, pe 
fondul sărăciei şi al crizei economice în care 
se zbate  ţara noastră, noi, creştinii, în cali-
tate de ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, avem datoria de a uni rugăciunea 
practicată în biserică cu activitatea pusă în 
slujba societăţii. În faţa umanităţii stau munţi 
de răutate, de nepăsare, de indolenţă, de lă-
comie şi, de fapt, de necredinţă, adevărata 
cauză a crizei actuale. Sfântul Apostol Pavel 
ne aduce aminte: ,,Ne va despărţi pe noi de 
iubirea lui Hristos? Necazul sau strâmtora-
rea sau prigoana, sau foamea, sau lipsa de 
îmbrăcăminte, sau vreo primejdie, sau sa-
bia?” (Rom.8,35), sugerând datoria creştinu-
lui de a avea dragoste, credinţă şi nădejde 
în ajutorul lui Dumnezeu în toate momentele 
vieţii. Nu este greu pentru nimeni să obser-
ve că societatea actuală se află în profunde 
mutaţii, nu numai la noi, ci în întreaga lume, 
pentru că de fapt omenirea s-a aflat întot-
deauna în criză,  nu  numai economică, ci în 
primul rând morală. Ceea ce nu s-a schim-
bat şi nu se va schimba niciodată rămâne 
iubirea lui Hristos şi Evanghelia Sa. Acestea 
au ţinut şi au salvat întotdeauna omenirea.
Întrebat cu ce se poate prezenta România în 
faţa Europei unite, profesorul Mihai Şora a 
răspuns: “Cu toată cultura noastră. Cultură 
care, să nu uităm, este una profund creşti-
nă. Această Europă, a valorilor cu adevărat  
creştine, este cea care poate reclădi liantul 
unei societăţi democratice”.

Preot Adrian CHERMELEU

După ce a trecut la cele veşnice, Sfintele moaşte ale Cuvioasei 
Parascheva au fost duse din Epivata în cetatea Târnovei, capitală 
oarecând a crailor bulgari; apoi s-au strămutat de aici la Belgrad, şi 
de acolo în oraşul Constantinopol, cum povestesc Eftimie şi Rafail.

Tot la acelaşi loc aflăm şi povestirea de strămutare a moaş-
telor ei din oraşul Constantinopol la Iaşi. Din tradiţie avem povestiri 
de multe minuni săvârşite de Cuvioasa în anii dinaintea noastră. 
Cea mai mare minune a Sfintei Parascheva este însăşi preamărirea 
trupului ei cu darul neputrezirii, al vindecării de boli şi al izbăvirii de 
multe nevoi şi primejdii. Din cauza aceasta a fost luată ca protec-
toare de toate ţările ortodoxe din Balcani.

Dar cea mai mare zi de prăznuire din tot anul este ziua de pai-
sprezece octombrie, patronul Sfintei Parascheva, când are loc unul 
din cele mai mari pelerinaje ortodoxe din ţara noastră. În această zi 
are loc un adevărat pelerinaj bisericesc naţional, care durează până 
la trei zile. Încă din ajun se scot în faţa Catedralei moaştele Sfin-
tei Parascheva şi timp de două zile şi două nopţi credincioşii stau 
la rând pentru închinare. În seara zilei de paisprezece octombrie, 
praznicul Cuvioasei se încheie cu o mişcătoare procesiune în jurul 
Catedralei, având în frunte pe Mitropolitul Moldovei, care, împreună 
cu clericii şi credincioşii, cu lumânări în mâini, poartă racla cu moaş-
tele sfintei, în sunetul clopotelor şi al frumoaselor cântări bisericeşti. 
După aceea se aşază moaştele în biserică la locul lor şi se cântă 
paraclisul Sfintei Parascheva.

Vasile TOMOIAGĂ

(continuare din pagina 1)
Cuvioasa Parascheva - 14 octombrie

“Acoperământul Maicii Domnului”,  
la Mănăstirea Luncanii de Sus

  La 1 octombrie Biserica Ortodoxă sărbăto-
reşte “Acoperământul Maicii Domnului”, un praznic 
cu adânci semnificaţii în viaţa creştinilor, când se invo-
că, în grai de rugăciune, ajutorul şi ocrotirea Maicii Dom-
nului. Această sărbătoare a fost instituită în amintirea 
unei minuni petrecute in Biserica 
Mănăstirii “Maica Domnului” din  
Constantinopol, în timpul împă-
ratului Leon Înţeleptul (886-911). 
Stareţul mănăstirii, Cuviosul An-
drei, a văzut o minune dumne-
zeiască, o vedenie, în care i s-a 
arătat Maica Domnului acope-
rind cu un sfânt omofor cetatea 
Constantinopolului şi primind ru-
găciunile credincioşilor pentru a 
le duce înaintea scaunului Fiului 
Ei. 

Cuviosul Andrei l-a chea-
mat şi pe ucenicul său, Epifanie, 
care, la rândul său, se încredin-
ţează de realitatea celor văzute 
şi auzite şi, în final, împreună cu 
ceilalţi părinţi, reuşesc să des-
luşească semnificaţia minunii 
şi să dedice o sărbătoare deo-
sebită acestei puteri miraculoa-
se, pe care Maica Domnului o 
arată faţă de neamul omenesc. 
Acoperământul Maicii Domnului 
este ca un scut protector peste 
toţi creştinii Bisericii care alear-
gă cu credinţă pentru a fi izbăviţi 
de ispite, de încercări, de sufe-
rinţe. 

Mănăstirea Luncanii de 
Sus este o mănăstire de călugă-
riţe, unde trăiesc cinci vieţuitoa-
re viaţa de obşte. Se află situată 
în satul Luncanii de Sus, comu-
na Tomeşti, judeţul Timiş, şi are 
acces rutier prin DN 68 A Lugoj 
- Făget - Deva, din Coşava ra-
mificaţie spre dreapta DL 684 
Româneşti - Tomeşti - Luncanii 
de Sus. 

A fost înfiinţată în anul 
2001 cu binecuvântarea Î.P.S. 
Mitropolit Nicolae, iniţial ca schit 
dependent de mănăstirea Ro-
mâneşti. Piatra de temelie s-a 
pus de către P.S. Episcop-vicar 
Lucian Lugojanu la 12 august 
2001. Serviciile religioase se 
oficiază în biserica din lemn. 
Alte lucrări de construcţie s-au 
desfăşurat între anii 2001-2005. 
Serviciile religioase se oficiază 

în biserica din lemn. 
În acest an, în ziua de vineri 1 octombrie, la 

sărbătoarea „Acoperământul Maicii Domnului”, s-a 
sărbătorit Hramul Mănăstirii Luncanii de Sus. Cu 
acest prilej, slujbele au fost oficiate încă din seara zilei 

precedente, odată cu priveghe-
rea la care a participat şi Prea 
Sfinţitul Episcop-Vicar Paisie 
Lugojanu. Vineri dimineaţa a 
fost oficiată Taina Sfântului Mas-
lu, iar de la ora 10, Sfânta Litur-
ghie Arhierească, la care au luat 
parte clerici şi credincioşi din 
toate localităţile.        

Răspunsurile la Sfânta Li-
turghie au fost date de membrii 
Corului Bărbătesc “Girocea-
na”, care, sensibilizaţi de fru-
museţea locurilor vizitate şi de 
viaţa plină de duh din mănăstire, 
au dat glas simţămintelor lor în 
armonia sublimă a cântării. De 
asemenea, în soborul numeros 
de preoţi şi diaconi, alături de 
Prea Sfinţitul Părinte Episcop 
s-au aflat şi Părintele Daniel 
Mateia, de la Parohia Ortodoxă 
Giroc II, şi Părintele Arhidiacon 
Eugen Babescu.

În inima naturii, pe cărări-
le monahice, parcă într-o lume 
complet transfigurată şi transfi-
guratoare, pelerinajul de la Mă-
năstirea Luncani va reprezenta 
mereu pentru noi toţi participanţii 
o experienţă duhovnicească uni-
că, o pagină însemnată din via-
ţa noastră. Amintirea plăcută cu 
care am părăsit acele meleaguri 
este strâns legată şi de căldura 
sufletească cu care am fost pri-
miţi şi de atenţia deosebită care 
ni s-a acordat .

 Întrucât la aceasta sfântă 
sărbătoare de hram Corul din 
Giroc alături de alţi credincioşi 
din comuna noastră au partici-
pat de ceva timp în fiecare an, 
considerăm înfiripată tradiţia 
ca întotdeauna la Hramul Aco-
perământul Maicii Domnului 
al Mănăstirii Luncanii de Sus 
Girocul să fie prezent acolo şi 
împreună să ne rugăm „pen-
tru pacea a toată lumea, pen-
tru ţara noastră, pentru Sfântă 
Biserica noastră...”

Mircea Sturza 



Echipa Pascotă Racing Team 
Giroc a fost prezentă la etapa a treia 
de Rally-Cross a judeţului Timiş, dis-
putată recent pe circuitul de la Diniaş. 
Cei trei piloţi ai echipei - Sergiu Ţîrlă, 
Constantin Răducioiu şi Raul Tudorea-
nu (un junior promiţător) - au participat 
la cele două manşe ale competiţiei. 
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Ba, al meu e mai frumos!

Denis Adrian Puşchiţă  
3 luni  
Giroc

Daniel Paulo Puşchiţă
5,6 ani
Giroc

Ionel Pascotă, încă două titluri de campion în panoplie
Sportivul girocean a ajuns la 25 de distincţii naţionale şi europene în întreaga carieră

Pe Aeroportul din Arad, în organizarea exem-
plară a clubului Las Vegas, s-au desfăşurat, recent, 
ultimele două etape din campionatul naţional de 
motociclism viteză. Ionel Pascotă, liderul la zi al 
campionatului destinat întrecerilor pe pistă de ae-
roport, a participat la două categorii. În prima eta-

pă, disputat în ziua de 2 octombrie, giroceanul s-a 
impus detaşat, fiind urmat de Cătălin Cazacu şi de 
Cosmin Costescu, ambii de la Taifun Racing Team. 
La clasa Superbike, Ionel Pascotă s-a impus din 
nou, tot în faţa lui Cătălin Cazacu. Pe locul trei s-a 
situat stelistul Robert Farago. Ionel Pascotă şi-a mai 
dovedit încă o dată clasa, la categoria Supersport, a 
doua zi, sâmbătă, 3 octombrie.  Cu aceste rezultate, 
Pascotă a devenit din nou dublu campion naţional la 

motociclism viteză pe aeroport, în total având patru 
titluri de campion naţional în anul 2010. Astfel, spor-
tivul girocean a ajuns la 25 de titluri de campion, 
printre acestea numărându-se distincţiile de Campi-
on European UEM CUP, Campion European Alpe-
Adria sau Campion European de est.

Echipa din Giroc a mai reuşit să producă fru-
moase surprize şi în campionatul naţional rezervat 
debutanţilor, semn că pe urmele lui Ionel Pascotă 
s-au lansat deja sportivi promiţători. După cele două 
curse disputate la Arad, echipa mai are doi câşti-
gători la final de campionat: Aron Romocea - clasa 
Supersport şi Bogdan Mihalache - clasa  Superbike. 
Adrian Enache a pierdut poziţia a doua în clasa-
mentul general din cauza unui accident la start. Cla-

sele mari au fost dominate în totalitate de Pascotă 
Racing Team Giroc.

“Aceste rezultate au fost posibile şi datorită 
sponsorilor, în special colaboratorilor noştri, echi-
pa dorind să mulţumescă atât Consiliului Judeţean 
Timiş - domnului presedinte Constantin Ostaficiuc 

-, cât şi Primăriei Comunei Giroc - domnului primar 
Iosif-Ionel Toma. A fost un an excepţional pentru noi, 
ţinând cont că din acest sezon echipa s-a mărit cu 
14 piloţi. În  acest an competiţional, obiectivele echi-
pei au fost îndeplinite cu succes, aşa că putem în-
cepe organizarea anului 2011, sezon în care ne pro-
punem să fim cel puţin la fel de buni ca şi în 2010”, a 
declarat, după aceste noi performanţe, Ionel Pasco-
tă, campionul din Giroc.                                   (V.T.)

Copiii din Giroc, la Cupa Timişoarei la şah
Organizat la Clubul Sportiv Şco-

lar din Timişoara, de către Asociaţia 
Judeţeană de Şah Timiş, cu sprijinul 
Consiliului Judeţean, concursul de 
şah rapid „Cupa Timişoarei”, desfăşu-
rat în ziua de 25 septembrie 2010, s-a 
bucurat de o prezenţă numeroasă din 
partea sportivilor din zona metropolita-
nă a reşedinţei de judeţ. 

La această întrecere au luat 
parte nu mai puţin de zece şahişti din 
Chişoda şi Giroc (în ordine alfabetică): 
Denis Alboni (9 ani), Eduard Cotuna 
(8 ani), Gabriel Cotuna (6 ani), Daria 
Georgiu (7 ani), Alina Grozoni (7 ani), 
David Lupuţi (5 ani), Maria Lupuţi (7 
ani), Robert Matiş (12 ani), Alexandra 
Paraschiv (8 ani) şi Paul Paraschiv (8 
ani).

Competiţia s-a desfăşurat pe 
parcursul a 9 runde, având timp de 
gândire alocat câte 15 minute de fie-
care jucător, pentru întreaga partidă. 

Categoriile de vârstă de F8 şi B8 
(fete şi băieţi până la 8 ani) a fost una 
dintre cele mai disputate, fiind prezenţi 

jucători din Chişoda, Giroc, Dudeştii 
Noi, Dumbrăviţa, Parţa, Sânandrei şi 
Timişoara.

Dintre reprezentanţii Girocului, 
fraţii ge-
meni Ale-
xandra şi 
Paul Pa-
r a s c h i v 
au reuşit 
după cele 
9 runde să 
se poziţi-
oneze pe 
locuri frun-
taşe. Ale-
xandra s-a 
clasat pe 
locul I la 
categor ia 
F8 (după 
A m a l i a 
S z a v u 
– care a 
ocupat lo-
cul I în cla-

samentul general), îmbogăţindu-şi co-
lecţia de premii cu o cupă frumoasă, 
din care a lipsit doar şampania. Paul 
Paraschiv a ocupat locul III la cate-

goria B8. 
Categoriile de 

vârstă F10, B10, F12 şi 
B12 au fost comasate 
într-un singur turneu, la 
care s-a jucat în sistem 
elveţian, 9 runde. Au par-
ticipat şahişti de la clu-
buri bine cunoscute din 
zona Timişoarei (CSS 
nr. 1 Timişoara, CS Me-
diator Giarmata Vii, CS 
AEM Luxten Timişoara, 
ACS Dumbrăviţa) dar 
şi din comunele Giroc, 
Şag, Parţa, Dudeştii Noi, 
Săcălaz. 

Chişozeanul Ro-
bert Matiş a fost din nou 
în top, ocupând locul IV 
în clasamentul gene-
ral, respectiv locul III la 

categoria B12 (băieţi 11-12 ani). Re-
zultatul obţinut nu a fost nici facil, nici 
modest, întrucât „arena” a fost plină 
de jucători redutabili. 

Cât de dificilă a fost competiţia 
reiese şi din faptul că un alt şahist chi-
şozean pe care palmaresul îl recoman-
da printre favoriţi, Denis-Dean Alboni, 
nu a reuşit să urce pe podium, deşi i-a 
înfrânt în meciurile directe pe campio-
nii Şagului şi Săcălazului (Chris Lob, 
respectiv Cristian Mandachi), precum 
şi pe redutabilul Sebastian Ursan, de 
la Şcoala Generală nr. 30 din Timişoa-
ra.   

În perioada octombrie-decem-
brie 2010, obiectivul pe care ni-l asu-
măm este „construirea” unei echipe 
reunite a şahiştilor din Giroc şi Chişo-
da, prin pregătirile comune care se vor 
desfăşura cu cei mai avansaţi jucători 
la noul spaţiu de antrenament de lân-
gă Primăria Giroc.

Mulţumim încă o dată Primăriei 
Giroc pentru sprijinul acordat. 

antrenor Zamfir MOLDOVAN 

De la ghidon la… volan
Pascotă Racing Team Giroc a debutat  

în campionatul Rally Cross al judeţului Timiş

Motocicleta campionului,  
expusă la Red Motors

Cursa la clasa Open a fost câştigată 
de pilotul Constantin Răducioiu, pe 
poziţia a treia clasându-se Sergiu Ţîr-
lă. Cel de-al treilea pilot al echipei – 
Raul Tudoreanu – şi-a încununat evo-
luţia cu primul loc la la clasa juniorilor. 
Cu punctele obţinute, Pascotă Racing 
Team Giroc s-a clasat pe locul întâi, 
devansând echipa Krepelka Motor-
sport. Pe treapta a treia a podiumului 
s-a clasat Armond Motorsport Team. 
Debutul echipei noastre a fost consi-
derat un succes, urmând ca pe viitor 
să continue şi în Campionatul Jude-
ţean, competiţie din care au mai rămas 
de disputat 3 etape. În acest moment, 
Sergiu Ţîrlă se situează pe locul întâi 
la clasa licenţiaţi doi din cadrul acestei 
competiţii.                                    (V.T.)

Motocicleta de concurs a lui Io-
nel Pascotă, multiplul nostru campion, 
cea la bordul căreia a reuşit perfor-
manţe uluitoare şi în acest sezon, va 
fi expusă, timp de două săptămâni, la 
complexul sportiv Red Motors, acolo 
unde recent s-a deschis 
cea mai modernă pistă 
de karting din România. 
“Motocicleta mea va sta 
acolo pentru timişoreni 
şi iubitorii de motorsport. 
Cu această motocicletă, 
anul acesta, am câşti-
gat două din cele patru  
titluri de campion. Sun-
tem mândri că am reîn-
fiinţat echipa la Giroc şi 
am câştigat toate titluri-

le de campion puse în joc la clasele 
mari. Pasionaţii de motociclism vor 
putea consulta şi pliante care prezintă 
rezultatele din cariera mea de sportiv”, 
ne-a declarat maestrul sportului Ionel 
Pascotă.

O florărie de pe strada florilor  
din comuna ca o floare - Giroc
Pe strada Trandafirilor din Giroc, la numărul 

115, se află florăria soţilor Ion şi Petra Hergane, flo-
rărie binecunoscută de-acum. Deşi încă tineri, soţii 

Hargane spun că au predat ştafeta florăriei fiicei Adri-
ana şi soţului acesteia, Pau Puşchiţă, familie care 
le-a oferit doi nepoţi ca două flori: pe Daniel Paulo, 
în urmă cu cinci ani, şi pe Denis Adrian, de doar trei 
luni. La numărul de casă amintit te întâmpină o clădi-
re cochetă, cu o curte cu multe flori împodobită ca-n 
poveşti. De la casă şi curte, preţ de două grădini, 
se întinde florăria familiei, o parte în seră acoperită 
şi încălzită, parte în aer liber. Cei şase membri ai 
familiei au mai tot timpul de lucru: Ion trebăluieşte 
de zor la şirurile interminabile de Crăciuniţe, Petra 
aranjează conurile de brad pe coroniţele pentru ziua 
morţilor, Adriana îl veghează pe Denis Adrian, care 
tocmai doarme, soţul ei Pau este cu flori la piaţă, în 
timp ce Daniel Paulo deprinde tainele Grădiniţei.

Povestea florăriei a început în urmă cu vreo 
treizeci de ani, prin anii ‘80, când Ion a cumpărat 
casa de la Giroc şi s-a căsătorit cu Petra. El lucra la 

Tehnometal, iar Petra la Banatul, el era maistru, ea 
simplă muncitoare. În grădina casei, de vreo 2.000 

de metri pătraţi, grădină pe care astăzi se întinde 
sera, cultivau pe atunci legume: roşii, ardei, salată, 
ceapă, ridichi, pe care le vindeau în Timişoara. Nu le 
era uşor: dimineaţa în piaţă, după-amiaza şi seara la 
serviciu ori la muncă în seră. De prin 1985 au înce-
put să încălzească serele şi să cultive flori. Maistrul 
Ion s-a pus cu burta pe carte pentru că florile aveau 
o cu totul altă tehnologie, alte boli şi dăunători, deci 
alte pretenţii… 

La început au cultivat câte cinci-şase mii de 
garoafe, apoi gherbere, trandafiri, dalii, zambile, 
narcise şi frezii, iar în câmp, gladiole şi dalii. Ceva 
mai târziu, după ani buni de floricultură, au trecut la 
plante de cameră, de apartament, plante pe care, 
după cum spune veteranul serei, Ion Hergane, le 
cultivă doar de opt ani. ”Am învăţat floricultura din 
mers”, spune bărbatul domol, om în putere şi cu 
multă dragoste de tot ce înseamnă natură, de flori şi 
de plante, dar şi cu patimă de pescar, refugiu spre 
care aleargă de câte ori are prilejul. Şi, pentru că 

treburile zilnice nu-i îngăduie să meargă zilnic la 
pescuit, şi-a încropit în grădină, alături de serele cu 
flori, şi o pescărie în miniatură populată din belşug 
cu soiuri de peşti pe care i-a prins în apele din judeţ. 
”Nu ne-a fost întotdeauna uşor, continuă omul… Am 
avut şi eşecuri. Trebuia să cunosc totul despre plan-
tele pe care le cultivam şi nu e simplu. Dacă era mai 
uşor cu temperatura, cu umiditatea plantelor, atunci 
nu la fel de simplu era cu bolile şi dăunătorii lor. De 
multe ori n-am ştiut cum trebuie să lupt cu ei, ce tre-
buie să fac. Acum mă mai ajută fiica, ginerele, mi-e 
mai uşor. Eu şi Petra avem trei copii: Daniela, fata 
cea mare, şi Gabriel, băiatul, n-au îndrăgit această 
meserie, de florar. Băiatul s-a făcut mecanic auto 
şi numai Adriana a rămas cu noi şi a deprins din 
tainele acestei frumoase meserii… Dar aţi venit la 
noi acum, în toamnă, când sera este mai săracă… 
Cultivăm doar diferite specii de crizanteme pentru 1 
noiembrie şi crăciuniţele pentru la iarnă. Primăva-

ra însă avem  ghivecele cu zambile pentru ziua de 
8 martie, ficuşi, iuca, dracena, trandafiri japonezi şi 
lămâi… La început ne cumpăram plantele, acum, 

în bună parte, producem singuri seminţele de care 
avem nevoie. Lămâiul pe care l-aţi văzut în mijlocul 
serei are peste 30 de ani şi acum îl folosesc pentru 
altoiul altor plante. 

Din păcate, locuitorii din Giroc nu prea ştiu 
despre noi prea multe şi preferă să cumpere flori 
de la Timişoara, de unde le iau mult mai scump. Noi 
producem flori de bună calitate şi la preţuri foarte 
mici. De exemplu, crizantemele la ghiveci le dăm de 
la 3 la 15 lei, vindem florile la bucată la preţul la care 
le vând en-gros-iştii din Ungaria. Pentru 1 noiembrie 
avem o gamă variată de flori şi de produse după 
toate gusturile şi exigenţele… Şi, ce este cel mai 
important, la preţuri foarte mici”.

Florăria lui Ion Hargane este ”un mic colţ de 
rai” la Giroc. Între timp, s-a făcut de amiază, iar me-
zinul familiei, Denis, s-a trezit şi priveşte zâmbitor şi 

cu nedumerire la lumea florilor care-l înconjoară.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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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 aer comprimat, 
semnalul se compune din 3 sunete 
a 16 secunde fiecare, cu pauză de 
6 secunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet 
continuu, de aceeaşi intensitate, cu 
durata de 2 minute. Pentru sirene-
le cu aer comprimat, semnalul se 
compune dintr-un sunet continuu, 
de aceeaşi intensitate, cu durata de 
1 minut.

Telefoane de urgenţă utile locuitorilor din comuna Giroc: 
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Comunitară - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929; Deranjamente APĂ-CANAL - 0752 192848

(continuare din pagina 1)

“Curăţenia – o componentă esenţială  
a educaţiei civice”

Interviu cu primarul comunei Giroc, Iosif-Ionel Toma

Ridică-te, Gheorghe,  
ridică-te, Ioane!

Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,
nu pentru pătule, nu pentru pogoane,
ci pentru văzduhul tău liber de mâine,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Pentru sângele neamului tău curs prin şanţuri,
pentru cântecul tău ţintuit în piroane,
pentru lacrima soarelui tău pus în lanţuri,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Nu pentru mânia scrâşnită-n măsele,
ci ca să aduni chiuind pe tăpşane
o claie de zări şi-o căciulă de stele,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Aşa, ca să bei libertatea din ciuturi
şi-n ea să te-afunzi ca un cer în bulboane
şi zărzării ei peste tine să-i scuturi,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Şi ca să pui tot sărutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe uşi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ţi ies înainte,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Radu GYR 

Cum aţi încercat să preveniţi aruncarea 
gunoaielor la întâmplare şi poluarea mediului la 
Giroc? 

Printr-o întreagă strategie, de la măsuri ma-
cro, în care includ co-
lectarea, transportul şi 
depozitarea gunoaielor 
în mod organizat, până 
la măsurile minime de 
instalare a coşurilor de 
gunoi în staţiile de auto-
buz, pe drumurile publi-
ce, acolo unde s-a impus 
acest lucru.

 Am încercat să 
facem educaţia tineri-
lor în acest sens prin 
şcoală, dar un rol foarte 
important îi revine şi fa-
miliei. Copilul de astăzi, 
cetăţeanul de mâine, va 
face, în bună măsură, ceea ce vede la părinţii lui. 
Curăţenia rămâne o componentă esenţială a edu-
caţiei civice şi, desigur, mai avem destul de lucru în 
acest sens.

Ce măsuri preconizaţi în viitor pentru păs-
trarea curăţeniei pe teritoriul comunei?

Orice gospodină vă poate spune că este mult 

mai uşor să faci curăţenie, decât s-o întreţii, s-o păs-
trezi. Prin campania de curăţenie care, relativ, nu s-a 
încheiat prea demult, campanie la care au participat 
numeroşi elevi ai şcolilor din Giroc şi Chişoda, pre-

cum şi voluntari veniţi din Timişoara, 
s-a “ars“ o etapă prin care a fost igie-
nizată comuna noastră, au fost depis-
tate şi colectate gunoaiele din diferite 
locaţii ori de-a lungul căilor de acces. 
Totul s-a petrecut prin câteva ore de 
muncă a câtorva sute de inimi şi mâi-
ni. Greul de-abia acum începe: cură-
ţenia trebuie păstrată şi, prin aceasta, 
să respectăm munca acestor tineri. 

Altfel n-am făcut nimic!
La nivel de comună am întărit 

controlul şi paza locaţiilor în care unii 
sunt predispuşi să arunce gunoaie, 
dar singuri nu putem face prea mult. 
Nu poţi să păzeşti 24 de ore din 24 
câmpul şi toate drumurile comunei. 

În acest sens, fac apel la toţi locuitorii Girocului să 
nu-i mai tolereze pe aceia care, prin ignoranţă, lene, 
lipsă de cel mai elementar bun simţ, ne maculează 
comuna şi ne pun viaţa în primejdie. Aşa cum îm-
preună am adus această comună la standarde de 
oraş, doar împreună vom reuşi să o ţinem curată.

A consemnat, Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ce înseamnă a fi sărac?
Un tată bogat, dorind ca fiul său să ştie ce în-

seamnă să fii sărac, l-a dus să petreacă mai multe zile 
la o familie de ţărani. Fiul a stat la ţară trei zile şi trei 
nopţi. Revenind la oraş, în automobil, tatăl l-a între-
bat:

- Ce zici de experienţa avută?
- A fost bine, îi răspunse fiul, puţin rezervat.
- Ai învăţat ceva?, insistă tatăl.
- 1. Că noi avem un câine, iar ei au patru. 2. 

Că avem o piscină cu apă tratată, care ajunge până la 
jumătatea curţii. Ei au un râu întreg, de apă cristalină, 
cu peşti şi alte lucruri frumoase. 3. Că avem lumină 
electrică în grădină, iar ei au stelele şi luna pentru a-i 
ilumina. 4. Grădina noastră ajunge până la zid, a lor se 
întinde până la orizont. 5. Noi cumpărăm mâncarea, ei 
o gătesc. 6. Noi ascultăm CD-uri. Ei ascultă simfonia 
perpetuă a păsărilor, greierilor şi a altor animale mici, 
toate acestea însoţite adesea de cântecul unui sătean 
care îşi lucrează pământul. 7. Noi folosim microundele. 
Ceea ce mănâncă ei are gustul focului molcom. 8. Pen-
tru a ne proteja, trăim înconjuraţi de ziduri cu alarmă. Ei 
trăiesc aproape cu uşile deschise, protejaţi de prietenia 
vecinilor. 9. Trăim conectaţi la telefonul mobil, calcula-
tor, televizor. Ei sunt conectaţi la viaţă, cer, soare, apă, 
verdele câmpului, animale, la umbră, la familia lor.

Tatăl a rămas impresionat de profunzimea fiului 
său. La sfârşit, fiul a concluzionat:

- Mulţumesc pentru că m-ai învăţat cât de săraci 
suntem! În fiecare zi observăm tot mai puţin natura, 
care este opera grandioasă a lui Dumnezeu. Ne pre-
ocupăm doar de A AVEA, A AVEA, A AVEA şi A AVEA, 
DE FIECARE DATĂ MAI MULT, în loc ca singura pre-
ocupare să ne fie A FI.

O excursie prin Maramureşul istoric
La iniţiativa profesorului Liviu Râmneanţu, în-

soţiţi şi de profesoara Gabriela Vlasie, un grup de 
elevi de la Şcoala din Chişoda a plecat în 1 octom-
brie într-o excursie prin Maramureşul istoric. Primul 
obiectiv vizitat a fost Ci-
mitirul vesel de la Săpân-
ţa, adevărat muzeu în 
aer liber, care cuprinde 
peste 800 de monumen-
te de artă populară, cu  
înfăţişări şi semnificaţii 
cu totul aparte. Cimitirul 
datează din anul 1935 
şi este opera artistului 
Ioan Stan Pătraş, sculp-
tor, pictor şi poet popu-
lar. Crucile sunt vopsite 
în nuanţe de albastru, 
numit “de Săpânţa“, şi 
sunt sculptate în lemn 
de stejar. Epitafurile sunt 
scrise în versuri popu-
lare. Numele cimitirului 
vine de la atitudinea per-
sonajelor al căror chip, 
adesea zâmbitor, este 
pictat pe cruci, surprinse fiind într-un moment esen-
ţial al vieţii lor. Majoritatea epitafurilor au o notă de 
umor. De aici denumirea de Cimitir vesel. Alt obiec-
tiv vizitat a fost Memorialul victimelor comunismului 

şi al rezistenţei de la Sighet. Format dintr-un Muzeu 
- situat în fosta închisoare politică din Sighet - şi un 
Centru internaţional de studii asupra comunismului 
- cu sediul în Bucureşti - Memorialul are ca scop 

reconstituirea şi păstrarea memoriei 
unor popoare, în particular a celui ro-
mân, cărora timp de jumătate de secol 
li s-a indus în conştiinţă o istorie falsă. 
În continuare, paşii i-au purtat pe dru-
meţi spre mănăstirea Bârsana, superb 
ansamblu monahal construit din lemn, 
în tradiţia locală, se pare, pe la mijlo-
cul veacului al XVI-lea. 

Ansamblul cuprinde poarta ma-
ramureşeană, turnul-clopotniţă, bise-
rica (înaltă de 57 m), altarul de vară, 
casa cu chilii şi paraclis (pe mai multe 
niveluri), casa meşterilor, casa artişti-
lor şi, mai nou, muzeul, care oferă o 
imagine de ansamblu asupra istoriei, 
culturii şi civilizaţiei maramureşene. 
Nu mai puţin impresionantă a fost şi 
biserica de lemn din Ieud deal, care i-a 
uimit pe vizitatorii din Chişoda prin is-
toricul şi prin vechimea ei: anul 1364. 
La Moisei, elevii s-au recules la mo-

numentul celor 29 de martiri români împuşcaţi de 
horthyşti la 14 octombrie 1944, aducând mulţumire 
jertfei lor pentru libertatea României. 

prof. Marieta DENEŞ


