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Una din marile probleme din România, ocolit  sistematic de toate gu-
vern rile i nerezolvat , este des-centralizarea. Ea a fost pus  în dis-
cu ie pentru prima oar , tran ant, de „Societatea Timi oara”, în martie
1990, prin „Punctul 11” al celebrei Proclama ii.
Dar des-centralizarea economic  a fost r st lm cit  de slugile Puterii
neo-comuniste de la ziarele „Adev rul”, „România Mare”, „Diminea a”
etc. i mai ales de ofi erii sub acoperire de la Televiziunea Român ,
pe atunci, chipurile, Liber . Cei viza i i înfiera i de necru torul Punct
8 (de fapt 7,62!) au lansat ideea c  Timi oara i Banatul urmau s  se
rup  de ri oar . O dezinformare permanent , în for , prin manipu-
larea sentimentelor patriotice a unei importante p i din Opinia Pub-
lic , care, s  ne reamintim, pe atunci era o mas  amorf , alc tuit  din
indivizi dezobi nui i – programatic – s  gândeasc , s  aib  idei, op iu-
ni i reac ii personale.
Consecin a acestei manipul ri gre oase la scar  na ional  a fost valul
prelung de mânie proletar  ce s-a rev rsat asupra Timi oarei i Ba-
natului. Care, în plan politic i administrativ, a fost urmat de o serie
de m suri menite s  ne izoleze.
Dar s  revenim la problema în discu ie. În accep iunea cea mai sim-
pl , des-centralizarea înseamn  ie irea de sub tutela centrului/capi-
talei, autonomia la nivel economic, financiar i administrativ prin
crearea unui cadru legislativ adecvat, care s  asigure, în conformi-
tate cu prevederile europene, o rela ie de parteneriat (varianta pe pi-
cior de egalitate) cu capitala. Dar des-centralizarea, prin autonomia de
care vorbeam, aduce în prim-plan diferen ele existente între provinci-
ile istorice. Datorit  poten ialului natural i al tradi iilor industriale,
diferite, unele zone au fost i sunt mai puternice din punct de vedere
financiar i aceste diferen e se oglindesc cel mai bine în nivelul de
trai. Din acest motiv, super-centralizatul stat comunist (partidul-stat) a
impus o politic  egalitarist  în dezvoltarea Provinciilor istorice, încer-
cându-se o echilibrare industrial  între acestea. Egalitarismul a fost
men inut ca politic  economic i de neocomuni tii instala i la Putere
în Decembrie ‘89, dar, culmea, i de partidele i coali iile de dreapta
ce le-au urmat. În acest fel, problema spinoas  a des-centraliz rii a
fost scoas  sistematic dintre priorit i chiar i atunci când ea figura în
programul electoral al vreunuia dintre ele.
De i asigur  o mai rapid  dezvoltare a zonelor rii, simplific  mult
actul guvern rii sub toate aspectele i limiteaz  circuitul corup iei prin

gi i pe che uri, exist  mai multe motive pentru care des-cen-
tralizarea nu este dorit . Ea aduce cu sine o dezvoltare inegal  a
regiunilor României i asta nu d  bine la electoratul din zonele mai

race pentru c  se pot pierde voturi. Prin urmare, se prea poate ca
nici votul uninominal s  nu rezolve aceast  problem .
Dar des-centralizarea trebuie s  se produc  urgent i de aceea tre-
buie c utate solu ii. Teoretic ar fi dou , îns  cum politicienii nu vor fi
dispu i s  bea aghiazm  de bun  voie, adic  s  î i taie cu propriile
mânu e jum tate din ele la care sug, r mâne una singur .
Dac  Guvernul i pre edintele rii vor refuza dialogul cu reprezen-
tan ii la vârf ai jude elor i marilor ora e ce se afl  în fruntea listei de
mari contribuabili la Bugetul Centralizat, pentru a jalona i borna de-
finitiv des-centralizarea, se poate ac iona i unilateral. Cu sprijinul
„meselor”, ace tia pot rupe pisica în dou . Dac  alt  solu ie nu se

se te, 55-65% din sumele totale ce se încaseaz  prin cele peste
100 de taxe i impozite se re in în Bugetele locale i doar 35-45% vor
pleca la Bugetul de Stat. Aceast  mi care va însemna o lovitur  mor-
tal  pentru birocra ie, corup ie i clientela politic  bucure tean , cât i
pentru toate categoriile de nemernici, obi nui i s  prospere pe spatele
Provinciei.
Este momentul ca des-centralizarea s  devin  realitate i credem c
un rol important în acest demers îl vor juca baronii locali, legitima i
prin vot ca pre edin ii de Consilii jude ene i deveni i extrem de put-
ernici.
Suntem români. Dar înainte de a fi români suntem b eni, ardeleni,
moldoveni .a.m.d. i, în aceast  prim  calitate, fiecare dintre noi vrea

 tr iasc  mai bine în satul, comuna, jude ul i Provincia în care s-a
scut i tr ie te. Restul sunt palavre de care ne-am s turat de mult.

Prin des-centralizare, România are, oricum, numai de câ tigat.
George LÂN

Sumar
Firme de top p.2
„Marea debarasare“ p.2
În aten ia micilor produc tori p.3
Asocia ia Intercomunitar  ADID p.3

rinte cu stat de plat p.4
Unirea Principatelor p.5
Zodia Eminescu p.6
Lumini a Jucu p.8
În aten ia pensionarilor p.8

– Din ce motive s-a întârziat darea în folosin
a Balonului de la Chi oda?
– Dup  cum se tie, Balonul, care ar fi putut per-
mite desf urarea unor activit i sportive pe tim-
pul iernii, a f cut parte din strategia de dezvoltare

a localit ii
Chi oda, pro-
iectul i devizul
fiind aprobate
de c tre Con-
siliul Local. Lu-
crarea a fost
licitat i câ ti-
gat  de c tre
S.C. KYE
CONSTRUCT
S.R.L. cu ter-
men de pre-

dare la sfâr itul anului 2008.
La licita ia pentru achizi ionarea covorului de
iarb  sintetic  a fost declarat  câ tig toare oferta
S.C. D&TM.COMM S.R.L., fapt ce a nemul umit
pe administratorul firmei S.C. 5X5 FOTBAL
S.R.L., care dorea s  impun  un pre  privind ma-
terialele pe care le ofer  peste pre urile oferite de
ceilal i participan i la licita ie.
Cum procedura de atribuire a contractului a fost
organizat  în baza O.U.G. nr. 34/2006, câ tig -
torii nu pot fi decât aceia care respect  caietul de
sarcini i ofer  cel mai mic pre  de achizi ie, ast-
fel cum a fost stabilit în documenta ia de atribuire.
Prin adresa nr. 27425/6111 C5/2008, Consiliul
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor ne aduce
la cuno tin  c  s-a formulat contesta ie la res-
pectiva licita ie, fapt ce a oprit încheierea con-
tractului cu S.C. D&TM.COMM S.R.L.
Contesta ia în cauz  se face la Bucure ti, pân
la solu ionarea acesteia i comunicarea deciziei

tre noi, trecând destul de mult timp.
Decizia Consiliului Na ional de Solu ionare a fost
de respingere a contesta iei i de men inere a
Hot rârii comisiei de evaluare a ofertelor.
Odat  cu aceast  întâmplare nefericit , care a
suspendat încheierea contractului cu S.C.
D&TM.COMM S.R.L., a trecut i termenul de va-
labilitate a ofertei depus  de aceast  firm , de-

indu-se paritatea leu-euro datorit  decal rii
termenului, societatea comercial  în cauz  ne-
maidorind s  încheie contractul la pre ul oferit în
prima faz .
Trecând anul 2008, achizi ia acestui material se
poate face doar dup  aprobarea bugetului local
pe anul 2009, urmând a fi dat spre folosin  în
cursul anului 2009.
Aceast  amânare s-a datorat unei proceduri pre-

zute de c tre O.U.G. nr. 34/2006, care, iat , a
cut s  nu se împlineasc  un vis al nostru la ter-

menul propus.

O întrebare pentru
Pri-Marele comunei

Criza economico-financiar  ce a lovit întreg mapamondul nu ne-a
iertat nici pe noi. Au fost afectate toate domeniile, mai ales cel al
pie ei imobiliare, asupra c ruia vom z bovi acum i aici.
Prima c dere a acestei pie e s-a înregistrat în SUA, acum doi
ani, apoi zguduirea s-a propagat în Europa de Vest, în 2008, pen-
tru ca din toamna aceluia i an s  fie resim it i în România.
Pr bu irea pie ei noastre imobiliare este, a adar, o realitate
dureroas i tocmai de aceea poate fi important s  cunoa tem
principalii factori ce au condus la aceast  stare de fapt, f  pre-
ten ia de a v  oferi o tratare exhaustiv .
Prin impunerea unor condi ii tot mai severe de creditare, având
la baz  preten iile B ncii Na ionale, creditele imobiliare au fost
tot mai greu de ob inut. Cu toate acestea, din pricina ritmului ac-
celerat în care s-a construit, oferta de pe pia a imobiliar  a cres-
cut foarte mult. Prin urmare, datorit  discrepan ei dintre oferta
extrem de mare i cererea tot mai mic , pre urile artificial create
s-au dezumflat foarte mult, f  îns  s  coboare la nivelul normal
în care profitul net s  ating  6-12 % din valoarea de pia . Da-
torit  sc derii profitului net ob inut, sigur c  a sc zut i încre-
derea i dorin a de a investi a marilor investitori imobiliari,
promotori imobiliari, cum li se spune. Dar la pr bu irea pie ei
imobiliare din România i, evident, din Banat se mai adaug i un

factor la fel de important. În condi iile în care pre urile s-au pla-
fonat sau chiar au început s  scad , atât samsarii imobiliari
(marii negustori de terenuri i apartamente), cât i negustora ii
(firme sau persoane fizice de in toare de sume limitate, pe care
le investeau pentru ca la revânzare s  î i dubleze, tripleze sau ic-
seze câ tigul!) au renun at la infuzia de capital speculativ. i
nu mai cump  spre a revinde.
În momentul de fa , chiar dac  pre urile au sc zut drastic ( i pe
bun  dreptate!) un nivel ridicat se men ine la terenurile intravi-
lane centrale ce beneficiaz  de utilit i: ap , canal, gaz, etc. Criza
economico-financiar  face ca ritmul dezvolt rii s  scad , efectul
fiind cel de devalorizare a terenurilor cu perspectiv  în-
delungat  de urbanizare. Dar i la apartamente, îns  numai în
varianta în care proprietarii, lucizi, sunt dispu i s  scad  profitul
net ob inut din vânzarea acestora pân  la 15, 12 sau chiar 6 %.
În ciuda zilelor negre, aducem o veste bun  girocenilor i
chi ozenilor. Prin realizarea centurii ocolitoare a ora ului Timi-
oara se creeaz  condi ii pentru cre terea valorii terenurilor adi-

acente acestei c i de comunica ie, în ciuda sc derii pre urilor pe
pia a imobiliar . N dejdea este cu atât mai mare cu cât, conform
propunerii primarului Toma, în paralel cu inelul de centur  se
vor realiza i magistralele de infrastructur : ap , canal, gaz, tele-
fonie, cablu TV. În acest fel se scurteaz  perspectiva urbaniz rii
terenurilor de care vorbeam, cre te atractivitatea i, implicit,
pre urile acestora. Ioana VÂLCEANU

Un inel pentru speran

George LÂN

Unirea rii Române ti cu Moldova, înf ptuit  la 24 ianuarie 1859, reprezint  actul
politic care st  la baza României moderne i a form rii na iunii române. Împrejur rile
istorice nu au permis unirea simultan i cu Transilvania. Statul na ional român s-a
format treptat, începând cu Unirea din 1859 i s-a încheiat în 1918, când lupta de
eliberare na ional  a poporului român va fi încununat  de victorie.

Des-centralizarea – obligatorie!

150 de ani de la
UNIREA PRINCIPATELOR



FIRME DE TOP

Inceputuri. Ac ionariat.
Experien

Cu o important  experien  în
domeniul lacurilor i vopselelor
(produc ie i cercetare), Tama
Ladislau, cet ean german din
Felbach, înfiin eaz , al turi de
doi timi oreni, firma româno-ger-
man  TIFEL SRL (de la Ti-
mi oara + FELbach), specia-
lizat  în produc ia de lacuri i
vopsele lavabile. Impactul pe
care l-a avut TIFEL asupra
pie ei române ti a fost atât de
puternic, încât, în cei 16 ani de
func ionare, numele firmei a în-
ceput s  se confunde cu vop-
selele lavabile, mai ales în
Vestul rii.
Principalii ac ionari la TIFEL
sunt firma german  T&S KEMI-
KALIEN i domnul Tama
Ladislau. Conducerea firmei
TIFEL se face din Germania de
catre domnul Peter Tama (fiul
acestuia). De câ iva ani, pentru
organizarea produc iei i a co-
mercializ rii produselor, se mi-
zeaz  pe experien a doamnei
ing Carmen Skoda, absol-
vent  a Facult ii de Tehnologie
Chimic  din Timi oara (1984),
cu 24 de ani în func ii de condu-
cere în industria chimic i a
prelucr rii lemnului, dar i a co-
lectivului tehnic din cadrul fir-
mei.

Ingrediente i produse
ecologice

TIFEL-ul girocean produce ex-
clusiv lacuri i vopsele ecolo-
gice, dup  cele mai moderne
re ete i formul ri germane,
realizate cu materii prime din
import. Colaborând cu firme de

renume mondial din Statele
Unite,  Germania, Olanda, Sue-
dia – HOECST ROHMund
Haas, Ciba Geigy, D.S.M, Cela-
nese, Alberdinngk Boley –
TIFEL garanteaz , prin ingre-
dientele i prin procesele teh-
nologice folosite, o calitate
ridicat i constant  a produse-
lor oferite, comparabil  cu cea
european .
Toate produsele TIFEL – lacuri,
vopsele, emailuri, bai uri, grun-
duri, impregnan i, adezivi – des-
tinate zugr vitului în interior i
exterior i protej rii lemnului, i-
glei sau metalului, sunt în dis-
persie apoas , ceea ce le
confer  un caracter ecologic,
precum i mult  u urin i si-
guran  la aplicare. Principala

preocupare a firmei o reprezint
calitatea produselor, care sunt
concepute încât s  aduc  de-
plin  satisfac ie clien ilor, dar i

 protejeze mediul, extrem de
grav amenin at, la scar  plane-
tar , de fel i fel de produse chi-
mice toxice. Firma de ine
agremente tehnice la toate pro-
dusele utilizate în construc ii i
buletine de analiz  efectuate la
Institutul Na ional al Lemnului
Bucure ti, cât i în laboratoare
din Germania pentru produsele

destinate protec iei lemnului.

Angaja i. Cifr  de afa-
ceri. Profit

De la înfiin are (1993) i pân  în
prezent, num rul de angaja i a
fluctuat foarte pu in în jurul cifrei
de 35, iar salariile (operatori chi-
mi ti i personal TESA, majori-
tari) ating un nivel mediu de
1550 lei brut. Cu o cifr  de
afaceri de 1,2 milioane euro
în 2007 i 1,35 milioane euro
în 2008 i un profit net de 6
respectiv 7% din acestea
(72.000 euro în 2007 i 94.500
în 2008) putem aprecia c
firma merge nem te, cum
se spune, ca ceasul. Dar de-a
lungul timpului au existat i mo-
mente de dificultate. Între 2002-
2005 s-a înregistrat o sc dere
important  în produc ia de vop-
sele, datorit  ofertei foarte mari
de pe pia .

i în acele condi ii s-a muncit
foarte mult pentru ob inerea
unor produse performante i
ecologice necesare la finisarea
lemnului. Dar cum tot r ul este
înspre bine, în prezent s-a ajuns
la o gam  foarte larg  de pro-
duse ecologice: vopsele pentru
construc ii, lemn, metal, igl .

Concuren . Atuuri.
Vânz ri

În viziunea doamnei Carmen
Skoda, to i produc torii de la-
curi i vopsele sunt poten iali
concuren i pentru TIFEL. Dar,
neîndioelnic, fa  de majoritatea
dintre ei, firma are o serie de
avantaje.
Primul i poate cel mai impor-
tant deriv  din însu i specificul

ei: produce peliculogene dilua-
bile cu ap i lipsite complet de
solven i organici toxici.
Se adug , apoi, cei 16 ani de
activitate, în care, la experien a
domnului Tama  Ladislau s-a
ad ugat o experien  mare,
acumulat  în domeniu.

i acest lucru este foarte impor-
tant pentru c , se tie, condi iile
de încadrare în Normele de
mediu, impuse de UE, sunt ex-
trem de dure. Coroborate, toate
aceste elemente specifice consti-
tuie un atu extrem de puternic al
TIFEL fa  de concuren . La
acesta se adaug  gama larg  de
produse, care sunt c utate de o
plaj  întins  de utilizatori. Firma
girocean  se adreseaz  atât
utilizatorilor casnici, pentru
amenaj ri interioare sau finiaje
de mobilier, cât i utilizatorilor
industriali din diferite domenii:
construc ii civile i industriale,
prelucarea lemnului (inclusiv
tâmpl rie din lemn cu geam ter-
mopan), confec ii metalice.
O firm  cum este TIFEL, care
produce în total circa 60 tone
produse lunar, trebuie s  g -
seasc  o strategie adecvat  de
comercializare, altfel risc  s  se
împotmoleasc . i firma noas-
tr  a gândit un sistem logistic de
vânzare. Acesta se compune

din distribuitori proprii sau cola-
boratori (70%), 20% persoane
fizice i 10% firme de constru-

ii sau antreprenoare. Cei mai
importan i distribuitori sunt Lo-
milux (Cluj), Tatocom (Tg.
Mure ) i Spectrum (Co-
vasna). Iar cei mai importan i
clien i sunt: Timcon, Elvila Bu-
cure ti, Lorimex, Madnic,
Mark Development. În viitor,
îns , se inten ioneaz  cre terea
num rului de magazine proprii,
care în prezent sunt în num r
de cinci.

Cealalt  carte de vizit

Performa ele ob inute au f cut
ca TIFEL SRL din Giroc s
ocupe primele locuri în Topul
jude ean al firmelor, în primii
ani de func ionare. Recom-
pensat  de Serviciul de ajutor
Maltez cu Diploma de
Onoare, pentru sprijinul perma-
nent acordat, i membr  a Aso-
cia iei Produc torilor de Mobil
din România, firma TIFEL are
o prezen  constant  la cele
dou  târguri de specialitate din
ar : BIFE, cel mai mare târg in-
terna ional de mobil  din Ro-
mânia, i Camex, târg pentru
materiale de construc ii.
Din discu ia cu doamna Car-
men Skoda, director general al
firmei, TIFEL nu pare a fi afectat
de criz . Ba, din contr , se
sper  într-un an bun, ceea ce
înseamn  c  nici rela ia cu fur-
nizorii externi de materii prime
i nici vânz rile nu vor avea de

suferit. Prin urmare, la TIFEL
Giroc nu se pune nici problema
disponibiliz rii i nici a conce-
dierii.

George Lân

SC TIFEL SRL din Giroc
1,35 milioane euro cifr  de afaceri i 94.500 euro profit net în 2008

„COSMETICA ADRIANA”

Strada „Nicolae Firu” din Chi oda
zduie te de la 1 iunie, la num rul

29, Cabinetul de Cosmetic
„COSMETICA ADRIANA”.
Aici pute i beneficia de tratamente
cosmetice adecvate tipului de ten
cu produse cosmetice elve iene
„Floritene”, epilare cu cear  de
unic  folosin , vopsit gene &
sprâncene, masaje faciale etc.
Orarul cabinetului: mar i,
miercuri, joi i vineri între  10-13 i
15-20, iar sâmb ta între orele 9-16.

ANGAJ RI

BEGA ELECTROMOTOR SA
Timi oara (Bul. Republicii, nr.21),
produc tor de motoare electrice
asincrone trifazate i monofazate, de
uz general i cu destina ie special ,
angajeaz  tineri sau persoane
serioase pentru sec ia de turnare
sub presiune aliaje de aluminiu.
Se asigur  calificarea intern, printr-
un program propriu de colarizare,
pe durata c ruia se pl te te un
salariu motivant i tichete de mas .
Informa ii la telefoanele:
0256/492004 i 492005. Email:
emt@electromotor.ro i
www.electromotor.ro

„MAREA DEBARASARE 2009” „Ghiocelul” la TVR Bucure ti

Doamna Niculina Merceanu, iscusit i apreciat realizator de
emisiuni folclorice pentru Televiziunea na ional , i-a amintit
de performan ele i valoarea ansamblului girocean „Ghio-
celul” i a formulat o invita ie direct i personal .
În 11 februarie a.c., Ghioceii vor fi prezen i într-un spectacol
life, televizat, ce urmeaz  a fi transmis de Dragobete, adic
în 26 februarie, cu dansuri din pusta Banatului. În fapt, este
vorba de un montaj de prim var , gândit i realizat en-
ssemble de maestrul coregraf Victor Jicherean i profe-
sorul Adrian Scorobete, dirijorul orchestrei.
Pân  atunci, îns , vor urma zile de foc pentru dansatorii
no tri, pentru c  pozi ia câ tigat  la vârf nu se poate men ine
decât prin seriozitate, munc i o permanent  autodep ire.

Ioana VÂLCEANU

Agen ia pentru Protec ia
Mediului Timi  a lansat
campania de colectare a
de eurilor de echipamente
electrice i electronice:
„MAREA DEBARASARE
2009”

Având în vedere aceast  im-
portant  ac iune privind pro-
tec ia mediului, Prim ria
comunei Giroc, , anun  po-
pula ia localit ilor Giroc i
Chi oda c , în ziua de sâm-

, 13 februarie 2009, de-
buteaz  activitatea de co-
lectare a de eurilor de echi-
pamente electrice i elec-
tronice nefolositoare.
Rug m cet enii care de in
astfel de echipamente ne-
folositoare s  le depun  pe
pode ele din fa a caselor
pân  la ora 9 a zilei de 13
februarie 2009, pentru a fi
ridicate de lucr torii desem-
na i de c tre prim rie.

 inform m c , pentru a
veni în sprijinul celor care nu
se pot încadra pân  la
aceast  or , exist  un con-

tainer amplasat în fa a S.C.
Giroceana S.R.L. str. Se-
menic, nr. 54, unde pot fi de-
pozitate astfel de  echipa-
mente electrice i electro-
nice, cu mijloace de transport
proprii.

FOARTE IMPORTANT!
Nu se vor prelua de la popu-
la ie alte de euri (fier vechi,
plastic, hârtie, sticle, resturi
vegetale etc.), decât cele
men ionate în prezentul pro-
gram.
Pentru colectarea altor  de-
euri decât cele prev zute

de prezentul program se vor
organiza alte ac iuni de
colectare în colaborare cu
societ ile de profil.
Având în vedere c  este
prima ac iune de acest gen
din localit ile noastre, v
rug m s  ne sprijini i pentru
reu ita ei. V  mul umim pen-
tru în elegere!

Ionel MOIS ,
consilier personal

al primarului

mailto:emt@electromotor.ro
http://www.electromotor.ro


În 23 ianuarie 2009, pe adresa Prim riei
Giroc a sosit din partea Institu iei
Prefectului – jud. Timi , o informare
privind condi iile în care micii produc tori
pot comercializa produsele de origine
animal .
Conform ordinului pre edintelui Auto-
rit ii Na ionale Sanitare Veterinare i
pentru Siguran a Alimentelor nr.
111/2008, condi iile pentru comerciali-
zarea produselor de origine animal  de

tre micii produc tori, sunt urm toa-
rele:
Pentru ca micii produc tori (fermieri,
produc tori de animale etc.) s  poat  s
vând  produsele ob inute de la animale,
trebuie s  se înregistreze la DSVSA
(Direc ia Sanitar  Veterinar i pentru
Siguran a Alimentelor) Timi , în vederea
ob inerii „Documentului de înregistrare
sanitar  veterinar ”.
În vederea ob inerii acestui document,
micii produc tori, trebuie s  depun  la
DSVSA Timi  o cerere tip i s  achite o
tax  în valoare de 10 RON pentru
produsele primare (lapte crud, ou ,
miere, pe te, etc) i respectiv 300 RON
pentru produsele procesate (produse
lactate, produse din carne etc).

1. Produsele de origine animal  ob inute,
care sunt destinate vânz rii, trebuie s
îndeplineasc  urm toarele cerin e:
- s  provin  de la animale s toase
care au toate ac iunile sanitare vete-
rinare efectuate;
- s  nu fie falsificate i s  prezinte
carcteristicile organoleptice (culoare,
miros, gust i consisten ) specifice
produsului;
- s  fie transportate, p strate i
prezentate spre vânzare în ambalaje
curate, neruginibile i u or de sp lat i
dezinfectat;

- s  ofere informa ii cump torului
privind numele produc torului, denumi-
rea produsului, data ob inerii.

2. În spa iile unde se ob in produsele de
origine animal :
- s  fie respectate condi iile minime de
igien  pentru a evita riscul de conta-
minare a produselor destinate comer-
cializ rii;
- persoanele care vin în contact cu
produsele pe întreg lan ul alimentar (de
la ob inere i pân  la comercializare) s
nu fie purt toare de boli transmisibile,
fapt dovedit printr-un document care
atest  starea de s tate a acestuia,
vizat periodic de medicul uman;
- orice suspiciune privind calitatea i
salubritatea produselor destinate vân-

rii, s  fie anun at  medicului veterinar
oficial sau de medicul veterinar de liber
practic .

3. Spa iile de vânzare trebuie s
îndeplineasc  urm toarele cerin e:
- s  fie înregistrate sanitar veterinar;

- s  existe dot ri pentru asigurarea
condi iilor minime de igien  în func ie de
sortimentul expus spre vânzare;
- persoanele care vând produsele
trebuie s  respecte regulile generale de
igien  personal  (s  poarte halate,
or uri, bonete curate).

4. Vânzarea produselor ob inute în
vederea comercializ rii se face în baza:
- documentului de înregistrare sanitar
veterinar  eliberat de direc ia sanitar
veterinar i pentru siguran a alimentelor
Timi ;
- actului de identitate al produc torului
sau actelor de identitate ale membrilor
familiei acestuia;
- documentului din care s  rezulte starea
de s tate a persoanelor care vând
produsele;
- documentului de s tate a animalelor
de la care au fost ob inute produsele
completat i vizat de medicul veterinar
de liber  practic ;
- certificatului de produc tor eliberat de
prim rie.

ECONOMIC S-a înfiin at Asocia ia Inter-
comunitar  De euri Timi

prim ria Giroc este asociat

ÎN ATEN IA MICILOR PRODUC TORI
condi iile pentru comercializarea produselor de origine animal

Printr-o adres  din toamn , Consiliul
Jude ean Timi  atr gea aten ia c  la rea-
lizarea condi iilor de eligibilitate impuse
pentru promovarea proiectelor prioritare
de investi ii în sectorul managementului
de eurilor, în conformitate cu standardele
în vigoare, la nivel regional, finan ate de
UE, este nevoie de o asociere a unit ilor
administrative din jude .
În aceste condi ii, în ultima edin  pe
2008, Consiliul Local Giroc a luat în dis-
cu ie oportunitatea asocierii comunei
Giroc cu Consiliul Jude ean Timi i
suratele din jude , pentru constituirea
Asocia iei de Dezvoltare Intercomuni-
tar  De euri Timi  – „ADID”.
Aceasta are ca scop dezvoltarea unui sis-
tem de management integrat al de eurilor
i extinderea acestei infrastructuri în

jude ul nostru. Altfel spus, „ADID” are ca
obiect de activitate înfiin area serviciului
jude ean de salubrizare pentru localit ile
din jude ul Timi . Respectivul serviciu are
la baz  proiectul „Managementul inte-
grat al de eurilor în jude ul Timi ”.
Ideea asocierii a fost discutat i agreat
de c tre comisia condus  de consilierul
Gheorghe Seiman i aprobat  de Con-
siliu, care l-a împuternicit pe dl primar
Toma  reprezinte Girocul în Adunarea
general  „ADID”.

Ioana VÂLCEANU

Cele dou  obiective ce fac deja faim
Girocului prin dimensiuni, func ionalit i
i arhitectur  – i am numit cele dou

li gemene de sport din Giroc i
Chi oda – trebuie administrate i grijite
corespunz tor, situa ie în care se va afla
cât de curând i Balonul cu aer cald din
Chi oda. Din aceste motive, în ultima
edin  a Consiliului local pe 2008, la in-
iativa primarului Toma, s-a luat în dis-

cu ie înfiin area a patru posturi: dou  de
administrator i dou  de guard (paznic),
care au fost i aprobate.
Dar, prin preluarea pavilioanelor de la
unit ile militare i a celor 14 hectare de
teren din respectivul perimetru, prim ria
Giroc i-a extins sfera de influen i
acest patrimoniu trebuie îngrijit, adminis-
trat i p zit i aceste servicii vor fi asigu-
rate de doi muncitori necalifica i, un
administrator i doi paznici, ce urmeaz

 intre în pâine cât de curând.
Îns  nevoile de personal ale prim riei
nostre nu se rezum  doar la acestea.
Prin studiul realizat de doamna Gabriela
Laz r, inspector resurse umane în
cadrul institu iei primarului de Giroc, se
propune modificarea statului de func iuni
cu un total de 21 posturi, ceea ce
înseamn  c , fa  de acestea, mai avem
de luat în discu ie înc  12.
Extinderea Gr dini ei din Chi oda i înfi-

in area cre elor în cele dou  localit i
necesit , conform standardelor, un plus
de apte posturi: dou  de asistent med-
ical, unul de buc tar i patru de îngrijitor.
Diferen a se completeaz  cu cinci pos-
turi TESA: un contabil ef, un inspector
Control Financiar Preventiv, dou  secre-
tar-dactilograf i unul operator rol. Toate
au fost aprobate i se justific  prin
cre terea substan ial  a volumului de
munc  (concretizat în situa ii, note,
rapoarte, acte contabile etc), prin nevoia

de a înt ri disciplina financiar . Dar i
prin dorin a de a servi, cu promptitudine,
cet enii.
Prin urmare, cre terea num rului de an-
gaja i, chiar în condi iile crizei actuale,
este un act responsabil, asumat ra ional
de tandemul girocean legislativ-executiv,
pentru c  este sus inut de un buget

tos, puternic i sigur.

Ioana VÂLCEANU

A fost t iat Nodul Gordian din Chi oda

Unul din punctele importante înscrise pe
ordinea de zi a ultimei edin e ordinare de
Consiliu pe 2008, la ini iativa primarului
Toma, aducea în discu ie transmiterea,

 plat , din patrimoniul comunei a
Casei paznic de la cimitirul din Chi oda

tre Parohia Ortodox  din aceast  lo-
calitate.
Construit  pe terenul aflat în proprietatea
Parohiei, respectiva construc ie, a c rei
valoare, prins  în Bugetul pe 2006, se
ridic  la 201.933 lei, a dat oare ce b i
de cap edilului girocean pentru c  nu
putea fi intabulat .
Între cele dou  solu ii posibile: demolarea
sau g sirea unei formule pentru ca
aceast  construc ie s  poat  fi folosit
s-a mers pe ce-a de-a doua variant . i
s-a ales solu ia transfer rii ei, f  plat ,

tre Parohia Chi oda.
Transferul a fost discutat în comisia de
specialitate, în care s-au fixat condi iile în
care aceast  opera iune urmeaz  a se
efectua. Fiind vorba de un transfer, va-
loarea construc iei va fi înregistrat  în
contabilitatea parohiei, care î i majoreaz
patrimoniul cu aceast  sum . Întrucât
transferul se face pe toat  durata con-
struc iei se interzice schimbarea desti-
na iei acesteia. Parohia este obligat  ca,
în termen de cinci zile de la preluare, s
certifice înregistrarea în actele sale con-
tabile i s  asigure plata paznicului. A a
cum este normal, mai întâi se face inta-
bularea construc iei în CF i abia apoi
urmeaz  transferul (agreat de to i cei 13
consilieri giroceni) la notariat.

Ioana VÂLCEANU

Consiliul local a aprobat
NOUL STAT DE FUNC IUNI

pentru aparatul de specialitate al primarului

Daniel ILIE



RELIGIE
În zilele împ ra iei lui Alexios I
Comnenul (1081-1118), care a
luat împar ia dup  Nichifor
Botaniates (1078-1081), s-a iscat
neîn elegere între oamenii cei
mai de cinste i mai îmbun i.
Unii cinsteau mai mult pe Vasile
cel Mare, zicând c  este înalt la
cuvânt, ca unul care a cercetat
prin cuvânt firea celor ce sunt, c
la fapte se aseam  aproape
cu îngerii, c  nu era lesne
iert tor, c  era fire hot rât i nu
era st pânit de nici un lucru

mântesc. În schimb,
subestimau pe dumnezeiescul
Ioan Gur  de Aur, zicând c  ar fi
fost oarecum potrivnic lui Vasile,
pentru c  ierta prea lesne i
îndemna la poc in . Iar al ii
în au pe acest dumnezeiesc
Ioan Gur  de Aur, zicând c  este
mai omeneasc  înv tura lui i

 îndrepteaz  pe to i, i-i
înduplec  spre pocain  prin
dulcea a graiului s u. Ei ziceau

 Ioan Gur  de Aur sta mai
presus decât marele Vasile i
Grigorie prin mul imea
cuvânt rilor sale, cele dulci ca

mierea, prin puterea i adân-
cimea cuget rii. Al ii înclinau spre
dumnezeiescul Grigorie, c  adi-

 el ar fi întrecut pe to i, i pe cei
vechi, vesti i în înv tura eli-
neasc , i pe ai no tri, prin în i-
mea, frumuse ea i cuviin a
cuvânt rilor i scrierilor lui. De
aceea ziceau c  Grigorie biruie
pe to i i sta mai presus decât
Vasile i Ioan. Deci, se ajunsese
acolo c  lumea se împ ise: unii
se numeau ioanieni, al ii vasilieni
i al ii grigorieni, i neîn elegeri în

cuvinte erau pe numele acestor
sfin i. Deci, astfel sf dindu-se cei
întelep i i zicând între dân ii
multe feluri de cuvinte, de trei ori
ferici ii ace tia dasc li au voit sa-
i împace, ca s  nu se mai sf -
deasc  în de ert.

Mai târziu, dup  câ iva ani, sfin ii
ace tia se ar tar  arhiereului
care p storea atunci cetatea Ev-
haitenilor i care se numea Ioan,
fiind b rbat întelept în toate, cu-
nosc tor al înva turii eline ti,
cum se vede din scrierile lui i
care ajunsese pe culmea virtu i-
lor.

Atunci, sfin ii gr ir  într-un glas
tre dânsul: noi, precum vezi, la

Dumnezeu una suntem. Nu este
între noi, unul întâi si altul al doi-
lea, i de vei chema pe unul, vin
i ceilal i doi. Împreuneaz -ne

într-o singur  zi i ne pr z-
nuie te cu bun -cuviin .

Iar minunatul om care a fost Ioan
Evhaitul, a f cut a a cum îi po-
runciser  sfin ii, potolind mul i-
mea i pe cei ce se certau. El a
dat Bisericii sarb toarea aceasta

spre a fi pr znuit . i iat  gândul
acestui om: cunoscând ca luna
aceasta ianuarie îi are pe câte
trei sfinti: la zi întâi pe Vasile cel
Mare, la dou zeci i cinci pe
dumnezeiescul Grigorie i la
dou zeci i apte pe dumneze-
iescul Ioan Gur  de Aur, i-a s r-

torit la un loc în ziua a
treizecea, împodobindu-le slujba
cu canoane, cu tropare i cuvinte
de laud , a a cum se c dea.
Aceasta pare c  s-a f cut i cu
voia sfin ilor, c ci laudele închi-
nate lor n-au nici o lips i au în-
trecut pe toate câte s-au facut i
câte se vor mai face.
Ace ti cere ti oameni si p mân-
te ti îngeri, trâmbi ele adev ru-
lui, preaîntelep ii retori, tunetele
Dumnezeirii celei nezidite, s-au
sârguit s  smulg i s  risi-
peasc  pe oc râtorii dreptei cre-
din e i cu pra tia cuvintelor lor
au gonit departe pe lupi de la Bi-
serica dreptcredincio ilor. Ace -
tia cu întelepciunea lor au surpat
zidurile cele rele ale vr jma ilor
i au smerit toat  în elepciunea

care se ridica împotriva cunosti-

ei de Dumnezeu, schimbând i
pref când totul spre bine, nete-
zind i îndreptând pe cele
strâmbe, cum i toat  asprimea
i nedreptatea.

Treimea aceasta p mânteasc
ne-a înv at a ne închina Treimii
cere ti, precum se cade, i nea-
mestecat  a o m rturisi în acest
chip, precum li s-a descoperit lor
adeverirea credin ei, zicînd:
Dumnezeu nen scut este Tat l,
Dumnezeu n scut este Fiul i
Dumnezeu purces este Duhul
Sfânt. Sânt trei Persoane, dar un
singur Dumnezeu, cu preasl -
vire. Nu sunt trei Dumnezei, doar
un Dumnezeu, c ci una i
aceea i este Dumnezeirea. Pre-
cum din soare ies raze, care n-
au nici o deosebire, a a sunt
cele Trei Persoane, care fac
aceea i fiin .

Astfel, ne-au înv at s  credem
i s  m rturisim despre Sfânta

Treime, cei trei preasfin i arhie-
piscopi.

Mircea Sturza

SFIN II TREI IERARHI

Asitentent maternal profesionist
este o meserie nou , care i-a
câ tigat un loc important în
nomenclatorul de func ii. Auzi i
vorbindu-se despre aceast  ocu-
pa ie pe toate canalele de tele-
viziune, citi i în ziare, dar nimeni
nu vorbe te despre adev ratul
scop al ei, de misiunea nobil  pe
care p rin ii cu stat de plat  o au
i cât de importan i sunt ei pentru

un sistem în formare.
Ne sunt prezentate zilnic cazuri
în care mon tri cu chip de om
abuzeaz  de copiii care le sunt
da i în grij , care, f  remu ri,
tortureaz i batjocoresc fiin e
nevinovate, lipsite de ap rare.
Dar nimeni nu încearc  s  pre-
zinte oamenii cu suflet mare,
care primesc în sânul familiei lor
copii ai c ror p rin i i-au aruncat,
micu i nevinova i care au nevoie
de bun tatea acestor asisten i
maternali.
La începutul anilor 1990, în
România existau foarte multe
Case de copii, centre de plasa-
ment sau, cel mai simplu, a e-

minte administrate de stat,
unde cre teau copii f  p rin i.
Fie c  au fost abandona i la
na tere sau c  au r mas orfani
din diverse motive, ace ti micu i
cre teau în condi ii mizerabile,

 a avea cea mai mic  idee
despre ce înseamn  familia, un

min cald, o educa ie normal .
Dup  evenimentele din 1989 au
ie it, treptat, la suprafa , infor-
ma ii despre condi iile groaznice
în care ace ti micu i î i petrec
copil ria. Aceste informa ii au
fost legate de b ile care le erau
administrate, lipsa unor imobile
bine puse la punct, a hranei
adecvate i, mai presus, de lipsa
unei educa ii corespunz toare.
Este trist, dar acei copii nu tiau
ce înseamn  mângâierea de
mam , inutul în bra e, povestea
de la culcare, hrana cald , lin-

tea necesar  unei bune cre -
teri i dezvolt ri psihice. Acei
copii, crescu i în Centrele de
plasament sau în Casele de copii
sunt cei pe care azi îi vedem
adul i f  ad post, cer ind prin

ri i intersec ii i, poate, la rân-
dul lor, cu al i micu i dup  ei, cu
acelea i perspective.
Majoritatea indivizilor care ne
agreseaz  cer ind la semafoare
sunt rodul Centrelor de plasa-
ment i al Caselor de copii, care
au trimis în lume adul i f  edu-
ca ie, f  o meserie, f  un
model de via  sau de familie.

Pentru c  în Occident acest sis-
tem alternativ, cel al asisten ilor
maternali profesioni ti exist  de
mult timp, este eficient i foarte
bine reglementat, a fost imple-
mentat i în România.
Aceast  nou  meserie, introdus
în momenclatorul meseriilor, este
considerat  extrem de avanta-
joas  pentru toate p iile impli-
cate în „procesul de produc ie”.
De ce spun acest lucru? Pentru

 familia de viitori maternali va
avea un membru angajat cu
carte de munc , pe un salar mai
mult decât decent, statul va
putea desfiin a Centrele de
plasament mamut, care nu i-au
adus decât proast  publicitate,
iar copiii care, o dat  ce au sc -
pat de chinurile „leag nelor”, vor
putea cunoa te dragostea unei

familii adev rate, vor putea primi
îngrijirea i educa ia necesar .
De i, zilnic, urm rim cu interes
itirile care prezint  cazuri de

asisten i maternali care nu au ce
uta printre marea majoritate a

celor care transform  meseria de
rinte în dragoste i ata ament,

vreau s  v  rog s  încerc m îm-
preun  s  facem o diferen iere
clar  a celor dou  categorii.
Nu exist  p dure f  usc turi,
deci i în aceast  categorie exis-

 oameni care fac s  planeze un
mare semn de întrebare despre
modul în care ace ti angaja i
sunt selecta i. Vina cea mai mare
este a sistemului, care, de i ex-
trem de eficient, în România are
înc  sc ri, înc  mai exist
func ionari care din diverse mo-
tive introduc în circuitul ob inerii
atest rii persoane care nu core-
spund cu cerin ele, persoane
care vor primi în grij  copii i
care nu î i vor îndeplini îndatori-
rile p rinte ti. Pornind de la su-
perficialitatea unor angaja i, nep -
sarea acestora, lipsa de interes
fa  de viitorul copiilor, unii indi-
vizi ajung s  de in  atestat de
asistent maternal. Aceste cazuri
nu sunt multe, dar mediatizarea
intens  face ca opinia public  s

i fac  o p rere total distorsio-
nat  despre asisten ii maternali.
Cea mai mare a celor angaja i în
cadrul Direc iilor Generale de
Asisten  Social i Protec ia
Copilului sunt oameni i familii
respectabile, care au la rândul
lor copii, au condi ii materiale
bune, dar poate din cauza
vârstei sau a altor motive nu pot

si un loc de munc . Atunci,
mul i au ales meseria de p rinte
cu carte de munc .
Sunt convins  c  dac  a i privi
cu mult  aten ie în jur ve i g si
familii care au în grij  copii f

rin i. i mai sunt convins  c
ace ti oameni sunt demni de

respect i meseria lor se trans-
form , în timp, în dragoste.
În ziare sau la TV nu este pre-
zentat devotamentul asisten ilor
maternali ( în marea lor majori-
tate ) fa  de micu ii pe care îi au
în grij , nu este prezentat
dragostea cu care îi accept i
înconjoar  to i membrii familiei i
nici lupta pe care familia „cu stat
de plat ” o duce cu sistemul
atunci când se pune problema
desp irii de cei mici. Am scris
aceste rânduri în speran a c  voi
putea ar ta i o alt  latur  a
meseriei de asistent maternal
profesionist i c  unora dintre
dumneavoastr  v-am stârnit in-
teresul fa  de ea.
Sistemul actual de protec ie so-
cial  duce lips  de asisten i ma-
ternali, iar num rul de copii care
au nevoie de o familie este tot
mai mare. De aceea am s  v
dau i câteva indicii cu privire la
condi iile pe care un asistent ma-
ternal trebuie s  le îndeplin-
easc .
Pot fi atestate ca asistent ma-
ternal profesionist numai per-
soanele care îndeplinesc urm -
toarele condi ii:
1. au capacitate deplin  de exer-
ci iu;
2. prin comportamentul lor în so-
cietate, starea s ii i profilul
psihologic, prezint  garan ii pen-
tru îndeplinirea corect  a oblig-

iilor care îi revin unui p rinte,
referitoare la cre terea, îngrijirea
i educarea copiilor s i;

3. au în folosin  o locuin  care
acoper  necesit ile de prepa-
rare a hranei, igien , educa ie i
odihn  ale utilizatorilor s i, inclu-
siv cele ale copiilor care ur-
meaz  a fi primi i în plasament/
încredin are.
Nu poate fi asistent maternal
profesionist:
1. persoana care a suferit o con-
damnare prin hot râre judec -

toreasc  r mas  definitiv , pen-
tru s vâr irea cu inten ie a unei
infrac iuni;
2. p rintele dec zut din drep-
turile p rinte ti sau cel al c rui
copil a fost declarat abandonat
prin hot râre judec toreasc  r -
mas  definitiv ;
3. persoana care sufer  de boli
cronice transmisibile.

Oana ZANFIR

RINTE CU STAT DE PLAT
binecuvântare sau obliga ie de serviciu ?

SERVICIUL SOCIAL V
RECOMAND  ...

Pe pia a c ii au ap rut, sub
egida Editurii Trei, dou  volume
ale vestitei SUPERNANNY,
autor extrem de iscusit în de-
scifrarea enigmelor ce apar zil-
nic în rela ia cu cei mici.
Cele dou  volume ale IRINEI
PETREA se intituleaz  :

i tu po i fi SUPERNANNY.
Cum s  î i cre ti bine copilul“

i tu po i fi SUPERNANNY.
Cu copilul la coal “.
Dup  o atent  lectur  a celor
dou  c i, pot s  vi le reco-
mand cu foarte mare drag,
deoarece aici ve i g si r spun-
suri la tot ceea ce înseamn  re-
la ia  cu  cel  mic,  fie  c  e ti

rinte, bunic,  prieten, înv -
tor sau educator.
Costul acestor dou  volume nu
este exagerat i nu dep te
100 lei, iar lectura lor v  va des-
chide orizontul, din foarte multe
puncte de vedere.
Cu explica ii simple, clare, cu
cuvinte calde, pe un ton blând,
SUPERNANNY ne înva  fru-
moasa art  de a cre te bine
micu ii, de le pricepe tr irile, de
a fi aproape de ei, în elegîndu-
le întreg comportamentul.
Lectur  pl cut .

Oana ZANFIR



Unirea rii Române ti cu
Moldova, înf ptuit  la 24 ianuarie
1859, reprezint  actul politic care
st  la baza României moderne i
a form rii na iunii române. Îm-
prejur rile istorice nu au permis
unirea simultan i cu Transilva-
nia. Statul na ional român s-a
format treptat, începând cu
Unirea din 1859 i s-a încheiat în
1918, când lupta de eliberare
na ional  a poporului român va fi
încununat  de victorie.

Principatele Române dup
Revolu ie

Dup  în bu irea Revolu iei din
1848, reac iunea intern i
for ele interven ioniste dinafar
au luat m suri de reorganizare a
regimului regulamentar restau-
rat.  In 1849 se încheie Con-
ven ia de la Balta Liman între
Turcia i Rusia. Potrivit acesteia
s-au numit în ambele principate
al i domni pe timp de apte ani:
Grigore Alexandru Ghica în
Moldova i Barbu tirbei în
Muntenia. În acest interval s-au

cut anumite îmbun iri în ad-
ministra ia Principatelor, mai ales
în Moldova, unde domnitorul
ducea o politic  cu tendin e libe-
rale. Cre te rolul burgheziei, se
desfiin eaz  vama dintre Moldova
i ara Româneasc , i se

strâng leg turile cu Transilvania.

For ele unioniste; lupta
pentru Unire

For ele sociale române ti au
în eles în mod diferit con inutul i
caracterul Unirii, în raport cu in-
teresele lor de clas . ranii ur-

reau, în primul rând, s  scape
de clac i s  ob in  p mânt, iar

turile or ene ti considerau
 se va realiza cadrul politic fa-

vorabil unor largi libert i demo-
cratice.

Burghezia, printr-un stat unitar,
vedea c  se vor crea condi ii
prielnice pentru prosperitatea ei
economic i pentru ob inerea
unei pozi ii dominante în via a
politic  a rii. O mare parte din
boierime, cu interese apropiate
de cele ale burgheziei, s-a al tu-
rat puternicelor for e na ionale
unioniste. Unii din marii boieri, de
team  c  Unirea ar pune în
primejdie privilegiile lor de clas ,
s-au grupat în partida antiunion-
ist . Înfl ra ii patrio i: Mihail
Kog lniceanu, Vasile Alecsan-
dri, Costache Negri, Alexan-
dru Ioan Cuza, Vasile

linescu, Constantin A.
Rosetti, fra ii Ion i Dimitrie
Br tianu, Dimitrie Bolin-
tineanu, Cezar Boliac au între-
prins o ampl  ac iune de
propagand  în favoarea Unirii,
atât în ar , cât i în str in tate în
sprijinul cauzei române ti.

Unirea Principatelor Române
– problem  european

Dup  r zboiul dintre Rusia i Im-
periul Otoman, la Congresul de
Pace de la Paris (1856) se read-
uce in discu ie problema orien-
tal , inclusiv cea a Principatelor
Române. În sprijinul Unirii s-au
pronun at Fran a, Rusia, Sar-
dinia i Prusia, Turcia i Aus-
tria s-au împotrivit, iar Anglia
va sprijini  Imperiul Otoman,
fiecare dintre aceste pozi ii fiind
dictat  de interese economice i
politice. Turcia, puterea suzer-
an , se temea c  Moldova i
Muntenia, unite, î i vor dobândi
i independen a politic . Iar Aus-

tria considera c  statul na ional
român ar duce la intensificarea
luptei de eliberare a românilor
din Transilvania, doritori s  se
al ture fra ilor de peste Carpa i.
Datorit  pozi iilor divergente,

Congresul din 1856 nu a putut
ajunge la un acord asupra Unirii
Principatelor. Tratatul de pace
prevedea ca popula ia Princi-
patelor s  fie consultat  prin in-
termediul unor Adun ri
(divanuri) ad-hoc, special con-

stituite în acest scop. Totodat , s-
a stabilit ca cele dou ri,

mânând sub suzeranitatea
Turciei, s  intre sub garan ia
colectiv  a puterilor semnatare
ale Tratatului de le Paris. Se în-

tura, astfel, protectoratul unei
singure ri. În timpul constituirii
i consult rii Adun rilor ad-hoc

fiecare din cele dou  Principate
urmau s  fie conduse de un
caimacam numit de Poart .

Adun rile ad-hoc (1857).
Conven ia de la Paris (1858)

Preg tirile i alegerile pentru
adun ri s-au desf urat în
condi ii diferite în cele dou ri.
În ara Româneasc , caimaca-
mul Alexandru Ghica, fostul
domn, a adoptat o pozi ie de

în elegere fa  de partida union-
ist . În Moldova, caimacamul N.
Vogoride, agent al Turciei i al
Austriei, a recurs la la un ade-

rat regim de teroare pentru a
rnici Unirea. Turcia s-a

zut silit  s  anuleze alegerile
falsificate. Noile alegeri au înreg-
istrat o victorie covâr itoare a
candida ilor unioni ti, care, cu
dou  excep ii, au fost ale i pre-
tutindeni. Rezultate asem -
toare se ob inuser i în
Muntenia. În Adun rile ad-hoc
au fost ale i to i frunta ii union-

ti, revolu ionari din 1848. Pen-
tru prima dat , nimea î i
trimitea ale ii s i într-o adunare
reprezentativ  a rii: Ion Roat ,

nase Constantin, Gheorghe
Lupescu, Mircea M lieru . a.
Adun rile ad-hoc i-au început
lucr rile în septembrie 1857, la
Ia i i la Bucure ti, i au adoptat
rezolu ii care cereau cu hot râre
Unirea Principatelor într-un sin-
gur stat cu numele de România,
respectarea drepturilor, a au-
tonomiei i a neutralit ii acestui
stat i o Adunare Ob teasc
care s  reprezinte „toate intere-
sele na iei“.
Rezolu iile Adun rilor ad-hoc au
fost trimise Comisiei speciale.
Aceasta a alc tuit un raport, pe
care l-a înmânat Conferin ei
reprezentan ilor celor apte put-
eri, care s-au întrunit în mai
1858, la Paris. Conven ia sem-
nat  la 7 august 1858, prevedea
ca cele dou ri s  se nu-
measc  Principatele Unite ale
Moldovei i rii Române ti,
fiecare cu un domnitor, guvern i
adunare legiuitoare proprie, înfi-
in area unei Cur i de Casa ie co-
mun  pentru ambele Principate,
cu sediul la Foc ani. Conven ia
mai cuprindea o serie de preved-
eri care corespundeau intere-

selor burgheziei. Se recomanda,
de asemenea, o nou  regle-
mentare prin lege a rela iilor din-
tre proprietari i rani. Act
interna ional, noua Conven ie
era o legiuire fundamental  pen-
tru Principate.

Alexandru Ioan Cuza domn
al Moldovei i rii

Române ti
În 5 ianuarie 1859, Adunarea
electiv  de la Ia i a ales ca domn
al Moldovei pe Alexandru Ioan
Cuza. Dup  alegerea din
Moldova, privirile întregului popor
român erau a intite spre Bu-
cure ti. Adunarea electiv i-a
deschis lucr rile la 22 ianuarie
1859. În diminea a zilei de 24
ianuarie, propunerea f cut  în
persoana lui Al.  I.  Cuza a fost
acceptat  în unanimitate.
Prin propriile-i for e, poporul
român realizase Unirea i înte-
meiase statul s u na ional.
„Unirea na iunea a f cut-o“ avea

 declare M.  Kog lniceanu în
1862. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a
însemnat o etap  esen ial  pe
drumul unit ii na ionale, a c rei
întregire deplin  avea s  se în-

ptuiasc  în 1918.
În martie 1859, reprezentan ii
Fran ei, Rusiei, Sardiniei, Prusiei
i Angliei au recunoscut oficial pe

Cuza ca singurul domn al Princi-
patelor. Turcia i Austria i-au dat
acordul abia în septembrie ace-
la i an.
Dup  tratative anevoioase,  în
noiembrie 1861, Turcia a re-
cunoscut unirea complet , cu
acordul puterilor garante, dar
numai pe timpul vie ii lui Cuza.

Ioana Vâlceanu

150 de ani de la UNIREA PRINCIPATELORORA DE ISTORIE

Pentru genera ia trecut  de 40 de
ani, din cauza exager rilor de-

ate ale propagandei comu-
niste, patriotismul, ca no iune,
s-a golit într-atât de substan ,
încât acest sentiment de-abia c
mai pâlpâie în inimile noastre de
români. Cu toate acestea, sunt,
îns , anume momente în care
chiar singura molecul  de Vatr
Româneasc din noi se activeaz
instantaneu i intr  în rezonan
cu, nev zute, r cinile înain-
ta ilor. Conecta i astfel, în mod
subtil, la propria noastr  istorie,
vibr m special i inconfundabil,
adic  române te. Sentimentul – i
el special – ce ne înv luie, cel mai
adesea, involuntar este cel
patriotic. Sunt situa ii în care, mai
potolit, sentimentul patriotic se
consum  în sine, dar i momente
în care, mai intens, se
exteriorizeaz  prin gesturi, reac ii i
ac iuni con tiente.
În acest context, gestul colegei
noastre Ileana Szabo nu poate fi
decriptat altfel. În 24 ianuarie, la
150 de ani de la Unirea Moldovei

cu ara Româneasc , în com-
plicitate cu Ciprian Cipu i în mare

secret, a invitat la C minul Cultural
din Giroc, Fanfara „Pro Amici ia”,

din Timi oara. În ciuda faptului c
la eveniment au fost invita i

dansatorii juniori i seniori din
„Ghiocelul”, secretul a fost

strat, încât surpriza primarului a
fost una de propor ii i bucuria pe
aceea i m sur .
Flac ra aprins  s-a transformat
într-un veritabil foc ce s-a înte it în
Curtea C minului, unde s-a cântat
i s-a jucat Hora Unurii, pentru

prima oar  în istoria modern  a
Girocului.
Spectacolul a continuat timp de
aproximativ 30 de minute, cu
prelucr ri folclorice i câteva
mar uri, dup  care oaspe ii
fanfari ti au fost invita i de primar

 se înc lzeasc  la un pahar de
vorb .
Cele câteva molecule de Vatr
Româneasc  ce s-au activat de la
sine i au reaprins candela Unirii
din 24 ianuarie în Giroc i mai ales
în inimile celor prezen i ne dau
dreptul s  sper m c  gestul se va
repeta, de acum înainte, în fiecare
24 ianuarie.

George Lân

ÎN GIROC S-A CÂNTAT I JUCAT HORA UNIRII....
pentru prima dat  în istoria modern



CULTUR

ZODIA EMINESCU

Iarn -i i ger, via a se-ascunde în umbre,
Gânduri se cern, tot mai pierdute i sumbre,
Cad fulgi m run i, satul se-mbrac -n lumin

Totul e alb, totul în juru-mi suspin .

Fluturi de nea, stele-n argint îmbr cate
Se-a tern încet, vântul prin ramuri se zbate.

Însingurat, clopotul plânge pe-aproape,
Tot mai adânc, somnul m-apas  pe pleoape.

Din hornuri vechi, fumul spre slav  se suie,
Gându-mi pierdut por i fermecate descuie,

Plâng peste vremi clipele-n gânduri ascunse,
Umbre de vis, umbre de dor nep trunse.

Înfrigurat, gândul m  poart  departe
Pe drumul scurt dintre via i moarte,

Când peste ani, timpul pustiul mi-l cerne,
ie m -nchin, zeul iubirii eterne.

În cartea ta, plânge întreg Universul
Plutind înspre culmi, cânt  speran a i versul,

Veacuri se sting tot mai gr bite i ele,
Se-aprind lumini, cerul se umple de stele.

Clipe de vis, cântul spre slav  înal
Tot mai adânc prinde prin vremi rezonan ,

Steaua- i mereu, ca o minune se-arat ,
Via a-i un vis, genii nu pier niciodat .

Luceaf r blând, five-i mereu Nemurire
Cântec de dor, clipe de vis i iubire.

În fa a ta, simplu-mi poem i se-nchin
 ne-ai dat nou i rii lumin .

Petru CHIRA

Ne-am permis s -l pomenim pe
dia Mihai Eminescu, tocmai

la na terea Domniei Sale, în al -

turarea celor doi prieteni ai
no tri, i Domniile Lor poe i im-
portan i pentru limba român ,
din patru motive. Ca i ria Sa,
poe ii timi eni Dan Emilian
Ro ca i Ion Monoran s-au

scut în miez de ianuarie.
Primul, în zece ale lunii, iar cel
de al doilea, ce îl flancheaz  de-
a dreapta, în optsprezece. Ca i

ria Sa, au disp rut amândoi
prematur. Mono la patruzeci de
ani neîmplini i, Dero la vremea la
care debuta Tudor Arghezi.
În al treilea rând i, evident, cel
mai important, apreciem c  fie-
care, dup  puterile sale poeti-
ce ti, a f cut servicii poeziei
române contemporane nou .
Conectat i fin cunosc tor al poe
ziei americane, Ion Monoran a
deschis noi perspective sintaxei
poetice, dezv luind-o pur i sim-
plu în texte sub un control exi-
gent, rafinat. i în cele dou
volume, ap rute abia dup
moarte („Locus perincundus”

i  „Ca un vagabond într-o
flanel  ro ie”  )  i-a  mai  înfipt,
înc  o dat , în mod inconfun-

dabil, securea în
Pomul Breslei poe-
tice ti.

 s -i fie str in
via a la ar , pe care,
în fapt o venera, a
promovat Timi oara,
prin vers, în cel mai
tulbur tor chip cu pu-
tin i cu o for  ine-
galabil . C reia, în
poemele sale antolo-
gice de dragoste, i-a
contrapus, cu rafina-
ment, o delicate e i o
molcomitate surprin-

toare.
i cu mezinul Dan

Emilian Ro ca ne
este fal i chiar avem
pentru ce. F  pic de
exagerare, afirm m

Dan Emilian a fost cel mai
abra , exigent i rafinat cunosc -
tor al suprarealis-
mului ca feno-
men, de pe urma

ruia putea face
o excelent  cari-
er  ca teoretician.
Pentru c  sân-
gele s u poetic
nu tolera corpu-
suri vacuninate
de teorie, pentru

 sângele s u
poetic se hr nea,
prin excelen , cu
substan  idea-
tic i mijloace
suprasensilibiste.
Dac  în volumul de
debut, „Ocheane,
oceane, ocazii” a
fost marcat de
modelul supra-
realist, în urm -
toarele trei Dan
Ro ca a reu it

i imprime chi-pul  i sensibil-
itatea în aceia i parametri, îns
într-o not  cu mult mai personal-
special .
Ne este drag i un imens dor de

dia Mihai Eminescu. Dar i
de Ion Monoran & Dan Emilian
Ro ca, locotenen ii M riei
Sale din aceast  parte de ar ,
pentru for a i disperarea cu care
i-au asumat actul poetic .

Dar i pentru c  matri a lor sen-
sibil , ca i a Luceaf rului, este
tot moldovineasc .

GEORGE LÂN

P.S. În 13 februarie ac, ora 17,
la libr ria „Cartea de nisip” din
Timi oara va fi lansat „Eu
însumi” cel de-al treilea volum
de poezie postum, semnat de
Ion Monoran i ap rut la
Editura Cartea Româneasc .

Schi  dup
triste ea de ieri

Plou .
Tu e ti departe

i eu îmi trec absurd
tatea dintr-o

palm  într-alta.

Od  în metru
contemporan

Mai beat decât tine B die
decât Nichita

cu mult mai îndr gostit
adorm lâng  tulpina

fosforescent
a cuvintelor

întemeiez o nou  orbit .

George LÂN

Parc  de la an la an, numele
lui Mihai Eminescu i
prezen a lui în con tiin a
neamului românesc este tot
mai puternic . Pentru c , nu-i

a, ce nu te omoar  te face
mai puternic. În ciuda ata-
curilor murdare la care a fost
supus Poetul, înc  din timpul
vie ii, dar i a celor mult mai
mâr ave, de dup  moartea
Sa, el r mâne temelia cuvân-
tului românesc. O temelie pe
care valurile de prost gust i
de prostie ale cotidianului nu
pot nici s-o clinteasc , nici
s-o macine.
Eminescu este numele limbii
române. Noi suntem doar
supu ii ei.

Daniel ILIE

Pentru literatura român , în 2009, B dia Mihai
Eminescu a r mas ce-a fost i va fi în veacul
vecilor. Este lespedea fundamental i sfânt  a
limbii i poeziei române moderne, Sisif-ul
poeziei universale i singurul nostru confrate
biruind Absolutul.
Inegalabilul însufle itor de cuvinte i lumi de
cuvinte, Mihai Eminescu – pâinea, sarea i
vinul poe ilor tineri i în elepciunea celor
trecu i de amiaz – este un model i un
monument de seriozitate i consecven
artistic . Este campionul campionilor la travliul
pe text, mântuitorul cuvântului scris în limba
român i marele nostru precursor.
Numele s u acoper  Spa iul dintre dou
secunde, iar geniul Domniei Sale este îns i
hematia na iei noastre poetice.

George LÂN

Dan Emilian Ro ca, Eminescu i Ion Monoran

MÂNTUITORUL CUVÂNTULUI SCRIS TEMELIA CUVÂNTULUI
ROMÂNESC

Lui Mihai Eminescu

Dan Ro ca la Mân stirea Piatra Scris

Ion Monoran – balconul Operei, Decembrie ’89



BANCURI, BANCURI...DIVERTISMENT

Concursul ini iat anul trecut de
redac ia noastr  continu !
Pentru participare, trimite i/depune i la
redac ia Ziarului „Dialog cu cet enii”,
din Sediul Prim riei, camera 2, sau la
cutiile po tale „DCC” din Giroc i
Chi oda, o fotografie a copilului
dumneavoastr  (portret 9x13), înso it
de nume, prenume, data i locul
na terii, adresa p rin ilor. Pentru a
putea fi contacta i, obligatoriu se va
preciza un num r de telefon.
Vârsta maxim  pentru participare este
de apte ani.

Redac ia

Merge acas  motanul împreun  cu
iubita, dup  o noapte plin  de eveni-
mente. Motanul nu se poate st pâni
i miaun :

- Oh, iubi ica mea, a  muri pentru
tine.
Pisicu a îi arunc  o privire incitant
i întreab :

- Bine, dar de câte ori?

Mama molie cu puiul molie.
- Pui or, te rog frumos s  papi
cior pel...
- Nu pap cior pel!!!
- Ba, te rog frumos, î i spun pentru
ultima oar : pap  cior pel!
- NU pap cior pel!!!
- Bineee, s tii c  cine nu pap
cior pel nu pap  nici mohair.

O broasc  pe marginea unui lac:
- Hey, you!
Se duce repede pe partea cealalt :
- Who, me?

Trei tauri stau pe vârful unui deal i
arunc  priviri pofticioase spre o
turm  de vaci, aflat  în vale, la p s-
cut.
- Repede, repede! S  coborâm la ele
i s  le facem felul, spune cel mai

tân r dintre ei.
- Ei, ei. Nici chiar a a, tinerelule! Ai
pu intic  r bdare. Mai întâi mânc m
bine, ne facem b ie i frumo i i apoi
chem m doamnele s  vin  pân  sus
la noi, spune cel de-al doilea, ceva
mai în vârst  decât primul.
- Fi i seriosi. De ce s  coborâm? De
ce s  le chem m? spune cel mai

trân dintre tauri. Se vede foarte
bine i de-aici.

Doi crocodili stau de vorb .
- Ce frumos e Nilul sta, spune unul.
-  Da,  dar  i  Volga  noastra  e  fru-
moas , tovar e colonel...

La un studio din Hollywood, doi
obolani gust  dintr-o veche

pelicul  alb-negru.
- Nu e r u, nu?
- Mda, nu e r u,  dar nu la fel  ca i
cartea.

Într-un apartament al unui bloc se-
lect de locuin e locuie te o fat

trân . O vecin  o întreba mereu de
ce nu se c tore te, de ce nu- i

se te i ea un b rbat cumsecade.
- De ce? r spunde b trâna dom-
ni oar . Doar am un câine, un papa-

gal i o pisic . Astea-mi sunt destule
pân  peste cap.
- Dar, totu i, aceste animale nu pot
ine loc de so .

- Cum s  nu? Câinele mârîie mereu,
papagalul înjur  toat  ziua, iar
pisica-i plecat  toat  noaptea.

- De ce te plângi, bade Gheorghe?
- Domnu’ doftor, ‘nainte, cînd m
uitam la o muiere, gata eram. Amu’,
pot s  m  uit i-o s pt mîn ...
- Bade drag , eu sunt doctor de ochi.
Matale trebuie s  mergi la alt spe-
cialist.
- Ba! Eu crez c  la ochi îi baiu...

Întorcându-se de la coas , badea
Gheorghe îl vede pe Ion, cu un cer-
cel în ureche, plimbându-se pe uli .
- Da’ bine, m , Ioane, m , tu por i cer-
cel, m ?
- No, d’ap i...
- Da’ bine, m , Ioane, m , te credeam
om serios...
- No...
- Da’ bine, m , Ioane, de când i-ai
pus tu cercel, m ?
- D-ap i, de când l-o g sit Maria în
patul nostru...

Gheorghe i Vasile, pe drumul Clu-
jului, v d o broasc estoas :
- Vasile, ce-o fi asta?
St  Vasile i cuget , i cuget ...
- Gheorghe, asta ori îi ceva, ori mere
undeva

Doi maramure eni c toreau cu
trenul. Vine conductorul.
- Biletele la control, v  rog!
- M  Gheorghe, noi avem belet?
- No.
- N-avem belet, domn controlor.
- Bani de amend  ave i?
- M  Gheorghe, bani de amend
avem?
- No.
- N-avem bani, domn controlor.
- V  bate i joc de mine? Bilet nu
aveti, bani nu ave i. Atunci, ce dracu’
ave i?
- Ce-avem, m  Gheorghe?
- Avem abonament.

Un individ intr  la ceasornicar cu un
elu  în bra e.

- Bun  ziua. Am venit pentru câine.
- Pentru câine? Aici se repar  cea-
suri. Ce pot eu s -i fac? Ce are?
- Se opre te din zece în zece
minute...

Ba, al meu e mai frumos!
interceptate de Daniel ILIE

Rebeca Daiana Maria Groza, 5 ani, Giroc

Jum ile femeii

ile-mp im fr te
Ca s -mi între in c minul:
Cea de sus e-a mea, fire te,
Cea de jos o ia vecinul.

Dragoste la senectute

Mai rar, când mintea mea z lud
Spre alte gânduri m  mai poart ,
Consoarta, ca s -mi fac  ciud ,

 lini te te: - Las-o moart !

Amor i poezie

În dragoste, doar m  prefac,
La scris, curat  nebunie.
La urma urmei, tot un drac:
Fac dragoste... doar pe hârtie.

Autoepitaf

De se scrie: „Dormi în pace!“,
La gândul sta m  împac,
Dar pentru ce: „Aicea zace...“,

 nu sunt clo ... ca s  zac!

Maestrul Petru Chira

George Lân
Petru Chira

De i nu e a a grandoare,
Epigramistul ne-a f cut pilaf.
Dintre cet enii de onoare
E singurul cu auto-epitaf.

Ionel Pascot

Are genetic  ultra-curat ,
Cum ne arat  eticheta.
Pascot  senior îi este tat ,
Iar mam , clar, motocicleta.

Guvernul Emil Boc I
(la o lun  de la investire)

La noi criza e blocat
Guvernul Emil Boc

Repet  sârba preferat :
t pi loc, pi loc, pi loc....

Guvernul Emil Boc II

Guvernul Boc, halal pl cere,
În absen a oric rei charme,
În loc s  boc ne-n t cere,
Boc ne chiar i când doarme.

Putin ca premier( )

Ne vinde numai nou  gazul,
Îns , se-n elege, alta-i taina.
VePutin a chimbat macazul

 ne-mbârlige cu Ukraina.

Lui Adrian Severin – europarlamentar

Severin are un hobby,
Dar mare sfârâial  nu e.
Ca român nu face lobby,
Ci trage sforile la UE.

Elena Udrea

Beton, din cre tet la c lcâi,
Aten ie, intra i în gard .
În partid este vioara-ntâi.
Da, dar e i prima coard .

Elena B sescu

Predispus  la excesuri,
Îns  frumoas  ca o zân ,
Ar avea numai succesuri
Dac  ar ti limba român .

Gheorghe Ciuhandu

Politician de amintire trist ,
Gigi face în zadar cl buci.
A formolizat ideea nist

i a pus partidul pe chituci.

Marian Vanghelie

L-ar domoli ori ice insecticid,
Dar, culmea, pesedi tii-l perie.
De i este analfabetul, în partid
Scrie Evanghelia. Dup  Vanghelie.

Bulib eal  la Interne

La Interne, m i fârtate,
Mai c i vine s  te-omori.
Dezertorii sunt în libertate,
Iar dom’ mini tri... dezertori.



Semnalul de „ALARM  AERIAN ” are
15 sunete a 4 secunde fiecare, cu
pauz  de 4 secunde între ele. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 15 sunete a 2 se-
cunde fiecare, cu pauz  de 2 secunde
între ele.

Semnalul de „ALARM  LA DEZAS-
TRE” const  în 5 sunete a 16 secunde
fiecare, cu pauz  de 10 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat,
semnalul se compune din 5 sunete a 8
secunde fiecare, cu pauz  de 5 se-
cunde între ele.

„PREALARM  AERIAN ” are 3
sunete a 32 de secunde fiecare, cu
pauz  de 12 secunde între ele. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 3 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauz  de 6 se-
cunde între ele.

„ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet
continuu, de aceea i intensitate, cu
durata de 2 minute. Pentru sirenele cu
aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceea i in-
tensitate, cu durata de 1 minut.

Semnale de alarm

Nu pierde i niciun num r al ziarului nostru. Citi i-l constant pentru a fi corect informa i! A fi corect informat înseamn  a fi puternic.
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Într-o bun i frumoas  tradi ie,
rb toarea de Sfântu’ Ion a

fost onorat i anul acesta de
comunitatea Ionilor giroceni i
de numero ii lor invita i.
Având ca piloni i gazde pe
aceia i trei Ioni pozitivi din exe-
cutivul girocean (i-am numit
pe Ionel Toma, primarul comu-
nei, pe Ionel Mois , locote-

nentul personal al acestuia i
pe Ionel Popazie – vicele) i o
anvergur  comparabil  (sub as-
pectul numeric al participan ilor
i a bel ugului) cu cea de anul

trecut, s rb toarea de anul
acesta a avut, totu i, câteva par-
ticularit i evidente.
În primul rând, strategia aleas
a fost una diurn , cap t de s p-

mân  fiind, „ostilit ile” au în-
ceput la ora prânzului, la C mi-
nul Cultural, unde, al turi de cei-
lal i invita i, a participat i  preo-
tul de Giroc, Adrian Chermeleu.
Cu doar dou  excep ii i a
echipei ce a asigurat servirea la
mese, partea masculin  a fost
dominant i, de aceea, ceva
mai în elementul s u. Au absen-
tat cetera ii, mu-zican ii, adic ,
dar nici nu li s-a sim it lipsa, mai
ales c  au fost suplini i, cu brio,
de un computer cu melodii inspi-
rat selectate. A fost prezent,
îns , nucleul de baz  al corului
bisericesc, din a c rui interven ie
nu a lipsit binecunoscutul „La
mul i ani!“.
Dincolo de diversitatea solidelor
& lichidelor, din care ne-am în-
fruptat i noi berechet, i de
promptitudinea cu care au fost
ele schimbate sau împrosp tate,

ne-au atras aten ia dou  ces-
tiuni, rar întâlnite la distrac ii de
asemenea anvergur . În sal  nu
s-a aprins, culmea, nicio igar ,
de i nu s-a cerut în vreun fel
acest lucru. În al doilea rând – i
mai ocant – dup  viteza cu care
se goleau i se împrosp tau
clondirele de wisiky, am în e-
les c , în ciuda calit ilor ex-
cep ionale i a tradi iei, chia a
de-c zut în gusturile giroce-
nilor.
Una peste alta, prin „suportul
logistic” i prin atmosfera cre-
at , rb toarea de Sfântul Ion,
onorat i anul acesta la Giroc,
ne-a demonstrat înc  odat  ex-
traordinara solidaritate i solidi-
tate a comunit ii Ionilor. Dar i
limpezimea acestei  echipe, care
nu confund  munca i distrac ia.

George LÂN

rb toarea Ionilor giroceni

Lumini a Jucu s-a n scut la Timi-
oara în 27 septembrie 1965. A

studiat viola, ca prim instrument,
la Liceul „Ion Vidu”, cu profe-
soara Ianculescu-Românu i
pianul cu Mihaela Anghelescu.
A început s  cânte muzic  popu-
lar  la Palatul Copiilor, sub îndru-
marea lui Valentin Gheorghe,
înc  din clasele primare. i tot pe
atunci particip  la mai multe
concursuri. În liceu o las  mai
moale i chiar abandoneaz  în
favoarea instrumentelor i a
preg tirii temeinice a examenu-
lui de Bacalaureat. Dup  ab-
solvire, se angajeaz  la Filar-
monica „Banatul” din Timi oara, la
compartimentul viol , unde

mâne timp de doi ani (’84-’85).
Revine, îns , la prima sa
dragoste, adic  la muzica popu-
lar i pentru a recupera timpul
pierdut se apuc  cu seriozitate
de treab . Studiaz , cânt  la
nun i i în spectacole, culege fol-
clor, prime te sfaturi muzicale,
i, din ’86, începe colaborarea

cu Ansamblurile „Banatul” i
„Timi ul”. Lumini a Jucu iese
pe pia  cu primul album, târziu,
în 1994, la doi ani dup  ce vine
pe lume Sergiu.
Fire independent , refuz  s  se
înroleze într-un ansamblu. Ca

urmare, î i continu  demersul
pe cont propriu, îns  continu  s
colaboreze cu „Timi ul”. Exi-
gent  cu sine i atent  la ce se
întâmpl  în jur, în p tr elul
muzicii populare b ene, dar
i la preten iile angajatorilor, î i

îmbog te de la an la an
repertoriul. Cunoa te rânduiala
i preten iile la nun ile din Ba-

natul montan, fa  de pust , i
nu î i permite s  nu le respecte.
Lumini a Jucu respect  fol-
clorul b ean autentic, se re-
spect  pe sine ca artist i de
aceea refuz , categoric, influ-
en ele sârbe ti i manelele. Este
atent  la versurile cânt rii i la
liniile melodice, care, dac  nu
sunt cele tradi ionale, cel mai
adesea îi apar in sau sunt rea-
lizate al turi de bunul s u prie-
ten, Ionic  Ivan. Pentru texte,
pe care le vrea întotdeauna sim-
ple i expresive, colaboreaz
constant cu Dorina ovre i cu
Adrian Dr gan.
Guvernat  de aceste „contra-
productive“ prin ipuri, Lumini a
Jucu a reu it s  scoat  pe pia
pân  în momentul de fa  doar
apte albume. Pu ine (prin com-

para ie cu al i confra i ai domniei
sale), dar, rotunde vorba lui
Henri de Poincaré, fizician i

matematician francez de geniu.
Pentru c  numai astfel po i intra
în aten ia i r mâne în con tiin a
ascult torilor i în performan a la
vârf.
Dac  distinsa cânt rea  este
parcimonioas  cu apari iile edi-
toriale, altfel stau lucrurile când
este vorba de prezen a la nun i
& alte petreceri i pe scen . În
to i ace ti ani a onorat câteva
sute bune din primele i bini or

peste sut  de prezen e pe scen
în Germania, Austria, Elve ia,
cele mai multe în Banatul
Sârbesc i mai cu seam  în
Statele Unite, în care va cânta,
într-a doua jum tate a lunii fe-
bruarie, pentru româna ii din Ari-
zona i Florida.
Lumini a Jucu i respect
colegii, dar are o rela ie mai spe-
cial  cu Liliana Laichici, Laura
Lauren iu i Carmen Birui-
escu. Iar Nicoletei Voica, mo-
delul s u artistic, care a ajutat-o
la debut, îi poart  respect i re-
cuno tin . Acela i sentiment de
respect îl are i în fa a publicu-
lui, care o r spl te te, constant,
pentru presta iile sale. Ne ima-
gin m c , al turi de satisfac ia
material , acesta este motivul
pentru care, dac  ar fi s-o ia de
la cap t, ar porni tot înspre mu-
zica popular . Acesta este mo-
tivul pentru care apreciaz  c  nu
a tr dat muzica simfonic , pen-
tru care î i cre te permanent
repertoriul. Acesta este motivul
pentru care nu î i permite s
scoat  albume pe band  ru-
lant .
Pe lâng  ambi ia de a ajunge la
vârf, dup  cum ne-a m rturisit, a
absolvit Facultatea de Drept (la
„Tibiscus”) din pur  ambi ie.

Îns , dup  aceea, a f cut i
ceva pentru sufle elul personal.
A intrat la Facultatea de Muzic
din Re a, sec ia pedagogie,
unde este student  de duminic
în anul întâi.
Am pomenit, la un moment dat,
de Sergiu. Este feciorul s u
drag, acum adolescent. De doi
ani s-a înscris la „Timi ul”, în
echipa de dansuri, categoria ju-
niori. În ultima vreme ascult
mult  muzic , are auz bun, vrea

 cânte i, mam  iubitoare, îl
încurajeaz . În via a domestic
Lumini a Jucu are câteva
„sl biciuni”. Ador  lectura, ani-
melele, în general, i în mod
special cei doi pui de Shih-Tzu
i Rottweiler, adopta i pentru

noua gospod rie. Dar i plim-
rile cu familia, pentru care
te te întotdeauna cu mare

pl cere.
În ce ne prive te, sper m ca
noua cas i, cunoscute, ener-
giile pozitive ale Girocului s -i
diminueze triste ea ce înc  o
domin . Cât un b nu  mai întâi,
apoi cât un vârf de creion. Pân
la dispari ie.

George LÂN

„A  porni tot înspre muzica popular ”
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Începând cu luna februa-
rie ac, to i pensionarii cu
pensii de pân  la 900 lei
(inclusiv) beneficiaz  de
legitima ii de transport
gratuite pe autobuzele
SC Giroceana SRL.
Hot rârea a fost adop-
tat  în edin a Consiliului
Local din ianuarie 2009.
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