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Românii fiind, gândim cu responsabilitate la viitorul aces-
tei ri i nu putem fi indiferen i la criza din înv mânt, ce
pare c  nu mai are sfâr it. Înainte, îns , de a fi români sun-
tem b eni din Giroc i Chi oda. Din chiar acest motiv,
dar i pentru vine descentralizarea cu trecerea colilor sub
tutela prim riilor, este normal s  ne îndrept m aten ia mai
întâi asupra calit ii i eficien ei actului didactic s vâr it la
nivel local i s  semnal m orice abatere de la aceste cri-
terii.
Ni s-a oferit aceast  posibilitate prin „Olimpiada M oru-
lui“. Desf urat la sfâr itul lui martie, concursul a reunit
172 elevi, de la 14 coli din jude , între care 12 de la Giroc
i 11 de la Chi oda. i a fost dominat, categoric, de colerii

giroceni, care au reu it s  ocupe primele trei locuri pe
fiecare clas i s  î i adjudece locurile frunta e la toate dis-
ciplinele.
Privite „în sine”, performan ele girocena ilor ne-au bucurat
sincer. Privite, îns , prin compara ie cu cele ale colegilor
lor din Chi oda, ne-au pus serios pe gânduri.
Chi ozenu ii prezen i la concurs au avut, per ansamblu, o
comportare modest . Doar clasa a VI-a a spart tiparul slabei
performan e, reu ind s  ocupe locurile IV, V, VI i VIII. Ne-am
întrebat de ce aceast  diferen i am c utat explica ii.

 s  fac  discrimin ri între cele dou coli, autorit ile
locale au asigurat condi ii excep ionale pentru sus inerea i
derularea procesului de înv mânt, pentru care, cum bine
se tie, suntem invidia i. În al doilea rând, nu credem s
existe diferen e semnificative între poten ialul genetic al
copiilor din cele dou coli. Am eliminat, astfel, doi dintre
principalii factori ce ar putea s  genereze diferen e în planul
rezultatelor i, prin urmare, în discu ie r mâne doar cel
de-al treilea: presta ia dasc lilor.
Surclasa i de omologii lor de român , matematic , geo-
grafie i biologie, profesorii chi ozeni au intrat în TOP-ul
cu 14 pozi ii (7 discipline x 2 coli) abia în pozi ia a asea,
prin titularul de istorie.
Diferen ele mari între mediile generale i în pozi ionarea în
TOP, evident, în defavoarea dasc lilor chi ozeni, dezv luie,
în fapt, caren e în metodica de predare, dar i o anumit  su-
perficialitate. Din punctul nostru de vedere, ceva scâr âie la
coala din Chi oda i, în noul context, autorit ile locale

pot s  schimbe macazul. Pentru c  mai transpare, la fel de
delicat , înc  o problem : lipsa de autoritate. Numai a a ne
putem explica de ce profesorul de fizic -chimie, acela i la
cele dou coli, ob ine rezultate ceva mai bune, la ambele
discipline, în coala de la Giroc.
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– A i promis c  ve i face câteva preciz ri legate
de terenul de lâng  cimitirul din Chi oda...
– R spunsul la întrebarea dumneavoastr  din
num rul trecut al ziarului nostru ar fi trebuit u or nu-
an at, dar, pentru c  în acea perioad , ca orice
credincios, m  aflam în Postul Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, nu am dorit s  îmi risipesc gân-

durile bune pentru
un fapt nesemnifica-
tiv i care, de altfel,
nici m car nu s-a în-
tâmplat.
S-a creat o re-
gretabil  confuzie.
S-a interpretat total
gre it legisla ia în
vigoare i toate
acestea au condus
la tulburarea lini tii
unor cet eni. Poate,

din punct de vedere etic, ar fi fost indicat s  r spund
pe loc pentru a nu se crea aceste premise. Dar
credin a mea a învins.
Pe scurt, iat  care sunt faptele ce au înfrânt pacea
inimii credincio ilor i era cât pe ce s  întunece
adev rul. În edin a Consiliului local, la un punct de
pe ordinea de zi, s-a supus aprob rii reglementarea
juridic  a terenului ce se afl  în vecin tatea cimitir-
ului ortodox din Chi oda. Un punct al ordinii de zi
absolut obi nuit, cu un con inut, necesar i legal, a
creat o confuzie regretabil  prin aceea c  se va
schimba destina ia respectivului teren.
Într-o edin  a Consiliului local din care fac parte
ale ii comunit ii, fiecare cu inteligen a i experien a
proprie, se propun i se discut  alternative la orice
situa ie. Nici unul dintre consilieri nu a considerat

 acest punct este o gre eal  sau c  ar fi fost în-
dreptat împotriva intereselor comunit ii, fapt pentru
care a fost votat în unanimitate.
Îmi pare foarte r u c  nu au fost bine recep ionate
inten iile bune al administra iei locale. V  asigur c
nu s-a c utat s  se impun  nimic în defavoarea
dumneavoastr , acest obicei disp rând de mult din
Regulamentul de func ionare al Consiliului local
Giroc.
AM ÎN ELES, TOTU I, C  TREBUIE S  G SIM
O CALE DE COMUNICARE CU TO I FACTORII
DE R SPUNDERE DIN COMUN , ÎN A A FEL
ÎNCÂT TO I PARTICIPAN II LA VIA A COMU-
NIT II S  FIE MUL UMI I.
NU AM UN GÂND R U PENTRU NIMENI, IN-
DIFERENT DE COMPORTAMENTUL FA  DE
MINE, EU NU O S  UR SC PE CEI CE M
UR SC, CI, DIMPOTRIV , AM S  M  ROG CON-
TINUU CA BUNUL DUMNEZEU S  LE LUMINEZE
MINTEA I S  LE READUC  ÎN COMPORTA-
MENT CORECTITUDINEA LUCRULUI S VÂR IT
ÎN POTRIVIRE CU VOIA SA.

O întrebare pentru Pri-Marele comunei RAPORTUL PRIMARULUI
• asupra st rii comunei Giroc

„Ceea ce oamenii doresc de fapt, nu este
cunoa terea, ci certitudinea“

(Bertrand Russel)

Anul 2008 este un an de referin  în întreaga istorie a
Girocului, cu frumoase realiz ri a teptate i finalizate,
în care to i locuitorii comunit ii noastre s-au putut
bucura de o comun  cu caracter urban, un adev rat
centru al ideilor de promovare a noului.
Aceste realiz ri au ap rut tardiv în via a localit ii, dar,
dac  ne gândim c  a trebuit s  parcurgem o perioad
de aproape 50 de ani într-un regim care se afla într-o

permanent  situa ie de colaps, sunt bine-venite i sunt
expresia unei reac ii prompte i de o deosebit
amploare a autorit ilor locale, liber alese dup  1989.
Valul acestor ini iative a început în 1996, când s-a
conceput un vast program de transformare a satelor
Giroc i Chi oda. Un val care s-a propagat cu repe-
ziciune i, în mai pu in de 12 ani, a asigurat întreaga
infrastructur . Am putut asista la o adev rat  mi care
de solidarizare a aproape tuturor locuitorilor cu forma
de gândire i de angajament, venindu-se totodat  în
sprijinul fiec rui proiect prin diferite modalit i.
A fost abandonat  sistematic lupta împotriva promo-

rii noului i chiar dac  mai exist  asemenea tendin e
retrograde, cu siguran  ele vor disp rea, fiind con-
damnate de economic i de starea social-cultural ,
care au pus o amprent  definitiv  asupra comunei
noastre.

George LÂN

George LÂN

„În glas de toac ” – edi ia a II-a
a cum am promis, revenim cu detalii despre cea de-a doua edi ie a Festivalului cultural-spiritual „În glas de toac ”,

eveniment ce s-a desf urat la Giroc, în data de 14 aprilie a.c., începând cu ora 16.
Ini iat la propunerea primarului Iosif-Ionel Toma i a profesoarei de percu ie Alina Cuibaru-Jumug , Festivalul s-a
bucurat i de colaborarea  Consiliului Jude ean, a Centrului de Cultur i Art  Timi i a Mitropoliei Banatului.
Glasul de toac  s-a îmbog it, în acest an, i cu glasurile corurilor din Reca i Buzia , corul Bisericii Ortodoxe din
Giroc i al coralei „Giroceana“, înso ite de preo i.
Toacele au fost f cute s  r sune de forma ii din Giroc, Reca , Deta, Giarmata, Criciova, Ghiroda, Buzia , Ghilad i de

icu ele de la Mitropolie. Fetele de la prim rie au servit participan ii cu 4.000 de sarmale de post, coliv , cozonaci i
ap  plat , toate acestea fiind oferite de Consiliul local Giroc. Din partea Mitropoliei Banatului a participat p rintele Pere .
Pentru m iestria cu care glasul lemnului de toac  a fost ridicat la cer, în chiar S pt mâna Patimilor, au fost înmânate
Diplome de Onoare i de participare. Din toate punctele de vedere, edi ia din acest an a fost superioar  celei precedente.

Daniel ILIE
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 putea spune c  aceast
cotitur  privind evolu ia con-
vie uirii în satele noastre, moti-
vat  de perspective într-o per-
manent  ascensiune, a acor-
dat o ans  devenit  nobil
acelora care, de ani de zile,
scriu o adev rat  oper , având
un titlu generic „SATUL VIITO-
RULUI“. Este i va fi o replic
robust  asupra unor experien-
e anterioare e uate, este un

vast proiect de reconstruc ie a
universului nostru rural i, de
ce nu, indisociabil în ansam-
blul s u, pentru c  vizeaz
soarta întregii comunit i.
Într-un astfel de context se
înscrie prezentul raport, c ruia,
pe merit, i se acord  aten ia
cuvenit , prin lege i prin abor-
darea ei sistematic i serioa-

, de c tre comunicatorul
principal al acestui raport: pri-
marul comunei. F  a avea
preten ia s  fie socotit  o
lucrare de referin  în literatura
de specialitate privind analiza
dezvolt rilor rurale, ea se sem-
neaz , totu i, ca o replic  la
planul de sistematizare a loca-
lit ilor periurbane, prin natura
ei fiind deopotriv  o cert  per-
forman , dar i un demers
spre viitorul posibil al acestui
spa iu, o angajare responsa-
bil i o invita ie de participare
la acest demers.
De i termenul de spa iu rural
define te numeroase teme,
amplu dezvoltate, în special în
ultimii ani, acesta a fost cu mult
dep it în comuna noastr  sub
diferite aspecte. Ca o provo-
care, dar i ca o idee a mea, o
voi prezenta ca o opozi ie la
spa iul urban care ofer  direc ii
de dezvoltare mai generoase,
dac  ne gândim c  spa iul rural
este preponderent supus unei
activit i agricole.
În concep ia unor mari anali ti,
spa iul rural reprezint  „terito-
riul na ional minus ceea ce
este urbanizat, ceea ce consti-
tuie localit i urbane i activit i
industriale“. De i comunitatea
noastr  ar trebui s  fie aliniat
unei mici concentr ri de oame-
ni, datorit  realiz rilor, dimen-
siunile acestea nu mai pot fi
controlate, prin urmare, „satul
se opune ora ului, iar faptele
de la sat nu mai sunt fapte
rurale, paralel cu o geografie
rural  mult modificat  în care,
încet-încet, spa iile destinate
practicilor agricole devin urba-
nizate“.

 a ne p si amintirile, am
început cu mul i ani în urm
(aproximativ cinci) un nou
proces de pre uire a ceea ce
st pânim la propriu i la figurat,
reg sindu-ne, totu i, în lumea
rural , dar organizându-ne dup
regulile urbane.
Îi asigur pe to i cititorii i
auditorii acestui raport c  nu
am pornit o campanie pentru
transformarea ruralului în ur-
ban, dar, trebuie s  recunosc,

 am acceptat, împreun  cu
factorii de decizie i cu dum-
neavoastr , cet enii comunei

Giroc, dezvoltarea „lumii
noastre rurale“.
Nu ne afl m în fa a unei
„analize istorice“ a evolu iei
mediului nostru, dar se impune

 facem câteva considera ii
privind tradi ionalul fa  de
modern i trecutul fa  de con-
temporan. Ceea ce m  bucur
nespus de mult este c  am
dep it acea realitate „static “
i, încet-încet, prin programe i

proiecte ambi ioase, am trans-
format-o într-un mediu dinamic
în permanent  evolu ie i con-
fruntare, în acela i timp, cu

mediul urban.
Ideea de baz  în to i ace ti 12
ani de munc  asidu  a fost
aceasta: RURALUL MODERN

 IA  TREPTAT LOCUL RU-
RALULUI TRADI IONAL I

 DEFINEASC  ÎN MOD
PARTICULAR SPA IUL PERI-
URBAN ÎNTR-O DEZVOL-
TARE CONTINU , ATR -
TOARE, CU UN MEDIU IN-
TACT, CU UN PEISAJ ÎNGRI-
JIT, DEVENIND, ÎNCET-ÎN-
CET, O CONTRAPUNERE
UNUI URBAN NEÎNGRIJIT,
NESUPRAVEGHEAT I CARE
NU OFER  MAI NIMIC LO-
CUITORILOR S I“.
Cu toate acestea, nu mi-am
propus s  analizez situa ia în
care se dezvolt  un spa iu gi-
gant al unui mare municipiu, ci,
dimpotriv , am p strat rapor-
turile care se cuveneau într-o
total  interdependen i speci-
ficitate comunit ii noastre. În
aceast  perioad  am reu it s
anulez în totalitate diferen a
dintre caracteristicile care de-
semneaz  popula ia urban  de
cea rural , îngrijind foarte mult
de educa ie, cultur , social, dar
i de o dezvoltare continu  a

industriei. În vâltoarea acestor
preocup ri am abordat cu grij
evolu ia serviciilor publice, ad-
ministrarea domeniului public,
precum i a spa iului în care
s-au dezvoltat noi locuin e, dar
i societ i comerciale.

Actul administrativ a fost atent
supravegheat de o legisla ie,

 spune, perfectibil , dar bine
aplicat  de c tre angaja i cu un
înalt profesionalism i devo-
tament fa  de munca prestat .
Repeziciunea cu care s-au de-
rulat toate evenimentele în
interiorul comunit ii nu ne-a
împiedicat s  gândim alte tipuri
de programe privind dezvol-
tarea ruralului în care tr im. Am
reu it s  dep im p rerile lip-
site de obiectivitate i expuse
cu o r utate amplificat  de ne-
putin a propriilor realiz ri, fapt

ce a contribuit la abordarea cu
mai mult curaj i a altor idei.
Cum nu întotdeauna activitatea
predominant  dintr-o zon
rural  este cea agricol , Con-
siliul local a aprobat mai multe
proiecte privind derularea altor
activit i. Mai mult, a încurajat
prin cele câteva zeci de hot -
râri ini iativele personale, îmbu-

irea calit ii vie ii, cre -
terea num rului de locuri de
munc , cre terea veniturilor la
bugetul local i, normal, cre -
terea bun st rii locuitorilor
care i-au acordat încrederea.

Cred c  nu mai surprinde pe
nimeni c , în momentul de fa ,

mântul nu mai reprezint  o
sum  a activit ilor legate doar
de agricultur .
Preocup rile agricole au fost
încetinite odat  cu p trunderea
industriei i a dezvolt rii ramurii
de construc ii de locuin e, fapt
pe de o parte benefic, i, pe de
alt  parte, periculos. Benefic,
pentru c  prin valorificarea ra-
pid  a unor suprafe e de teren
aflate în proprietatea cet e-
nilor s-au ob inut sume impor-
tante de bani, ceea ce a permis
acestora s i îmbun eas-

 nivelul de trai i s  î i ofere
condi ii de via  civilizate.
Pe de alt  parte, restrângerea,
pân  aproape de dispari ie a
acestor preocup ri, va condu-
ce, în final, la  pierderea unei
tradi ii specifice satelor noastre,
fapt ce nu are nimic comun cu
urbanizarea ruralului. Ar fi putut
tr i al turi de o urbanizare ru-
ral i agricultura, cu tot ceea
ce  înseamn  ea  i  chiar  ar  fi
putut s  evolueze, îns  apro-
pierea de un pol de dezvoltare
metropolitan  ne va împinge
spre o integrare total  într-un
singur sens în marea metro-
pol .
Prin atitudinea Consiliului local
cu privire la p strarea tradi iei
culturale s-au alocat sume im-
portante pentru încurajarea i
derularea actului de cultur
specific zonei de pust , fapt ce
a determinat p strarea iden-
tit ii noastre culturale, cunos-
cut  în întreaga ar , dar i în
str in tate. Derularea Festiva-
lurilor interna ionale de folclor,
Rugile, antrenarea elevilor în
cadrul activit ilor colare i
extracurriculare în spiritul tradi-
iilor locale aduc puternice in-

fluen e în societatea noastr .
Ruralul autentic nu trebuie s
dispar  de la noi odat  cu
schimbarea modului de via
prin p trunderea culturii urbane.
Tradi ia cultural  poate s

tr iasc  foarte bine i poate fi
perpetuat , desigur cu sacrificii,
în special materiale, lâng  un
mare municipiu, stabilizând
pentru totdeauna arta i cultura
satului b ean care ne repre-
zint  atât de mult. De aceea,

strând un anumit grad de
dezvoltare, trebuie s  ne g sim
echilibrul i s  ne ferim  s  de-
venim „o zon  periferic “.
Cre terea popula iei în comu-
na Giroc a condus, inevitabil, i
la m rirea aparatului de spe-
cialitate, f  de care admi-
nistra ia nu poate func iona. Au
fost înfiin ate unele posturi, au
fost transformate altele i, pe
lâng  toate acestea, s-a ur-

rit o permanent  perfec-
ionare a celor care, func ionari

publici sau personal contrac-
tual, desf oar   o activitate în
folosul comunit ii. Acest as-
pect al perfec ion rii are un
singur scop: participarea perti-
nent  la actul administrativ,
mergând pân  acolo încât s-a
încurajat înscrierea acestora i
la institu ii de înv mânt supe-
rior de profil.
Solidaritatea angaja ilor cu
munca pe care o desf oar
se face i prin intermediul unei
remuner ri pe m sur . Urmare
acestui deziderat, Consiliul
local a aprobat contractul/
acordul colectiv de munc  al
Sindicatului liber al angaja ilor
prim riei, aprobând de fapt un
concept nou în procesul admi-
nistrativ.
S-a avut în vedere c , pentru a
se atinge un anumit criteriu de

performan  în administra ie,
este nevoie de o stimulare ma-
terial , mai ales c  veniturile
bugetului local au permis întot-
deauna acest lucru.
Este evident c  preg tirea
difer  func ie de domeniile de
activitate i de responsabili-

ile mai mari sau mai mici,
dar fiecare angajat prime te
acela i stimulent pentru a nu
se crea din start o competi ie.
În general, criteriul care defi-
ne te performan a în munc
este constituit din elemente
specifice bine definite, astfel
încât ele s  exprime gradul de
participare la activitatea din
cadrul administra iei.
Cunoa tem c  România se
afl  într-o permanent  stare de
tranzi ie, cu opinii formulate în
acest sens dintre cele mai
diferite i care se reg sesc în
diferite forme de exprimare
pentru diferite categorii de
angaja i. De aceea, în anul

care a trecut, o ini iativ  deo-
sebit de apreciat  a fost aceea
a recunoa terii unanime a
valorii profesorilor, înv tori-
lor, educatorului i a persona-
lului auxiliar care î i desf -
oar  activitatea într-un mediu

având ca obiectiv formarea
tinerei genera ii.
Pe toate c ile, acestor oameni
li s-a cerut ob inerea unei efi-
cien e profesionale maxime,
ridicarea competen ei profe-
sionale i, desigur, reu ite
profesionale, uitând un lucru
esen ial: c  pentru a desf ura
o munc  cu adev rat compe-
titiv , aliniat  cerin elor Uniunii
Europene, i remunerarea tre-
buie s  fie pe m sur .
Cum competen a profesional
este o variabil , dependent
de preg tirea fiec ruia în parte,
remunerarea poate fi depen-
dent  doar de factorii de deci-
zie. i, pentru c  ace tia  au
amânat în permanen  majo-
rarea salariilor celor care lu-
creaz  în înv mânt, prin ho-

râre validat  în unanimitate,
Consiliul local a g sit de
cuviin  s  acorde importan
muncii desf urate de c tre
ace tia.

CAPITOLUL I
STAREA ECONOMIC

Banii nu trebuie s  fie un scop
al vie ii, ci un mijloc de a atinge
alte scopuri.
Bugetul ne spune cât ne per-
mitem s  cheltuim, dar nu ne
opre te s  cheltuim.

Ca orice institu ie consuma-
toare de venituri, prim ria,
existând într-un  cadru admi-
nistrativ descentralizat, trebuie

 î i asigure venituri de la
bugetul local, trebuie s  adopte
o politic  fiscal  durabil i
rentabil , având în vedere, în
permanen , promovarea unor
ac iuni i lucr ri de investi ii în
limita suportabilit ii.
Politica fiscal  dus  de c tre
Consiliul local i aparatul de
specialitate a determinat ob i-
nerea de venituri care s  per-
mit  abordarea unor investi ii
importante în comuna noastr .
Mai mult decât atât, în bugetul
local, prin hot rârea Consiliului
local au fost prev zute chel-
tuieli pentru sus inerea unor
activit i de gospod rire comu-
nal i de transport, precum i
de acordare a unor premii celor
care s-au afirmat în diferite
domenii.

Starea „na iunii“ girocene



Am r mas devotat ideii de a
sa întotdeauna o u  des-

chis  investitorilor care au
schimbat definitiv i irevocabil
atât înf area comunei,  cât i
situa ia investi iilor.
Anul trecut a fost finalizat unul
dintre cele mai mari proiecte:
modernizarea drumurilor co-
munale prin asfaltare, constru-
irea de poduri i pode e i
amenajarea an urilor de co-
lectare a apelor pluviale. Aces-
tuia i se al tur  alte dou  pro-
iecte de anvergur : finalizarea

lilor de sport colare, recep-
ionate i date în folosin  în

iarna anului trecut.
S-a continuat, într-un ritm alert,
cu extinderea lucr rilor de ali-
mentare cu ap  potabil i a
re elelor de canalizare, dar i a
extinderii asfalt rii, ajungându-
se la o suplimentare a lucr rilor
cu 4.787.079 lei.
În 2008, ar fi putut fi dat în
folosin i Balonul cu aer cald
din Chi oda, pentru desf u-
rarea unor activit i sportive,
dac  nu ar fi fost formulat  o
contesta ie la procedura pentru
achizi ia gazonului sintetic, so-
lu ionat  abia în luna ianuarie
a acestui an.
Tot în 2008, a fost finalizat i
construc ia unei capele în cimi-
tirul ortodox din Giroc, regle-
mentându-se în acela i timp i
situa ia juridic  a Anexei admi-
nistrative de la cimitirul din
Chi oda.
La biserica ortodox  din
Chi oda s-a finalizat lucrarea
de înc lzire în pardoseal , pre-
cum i construc ia unei cl diri
care ad poste te centrala ter-
mic .
Dar, a a cum am men ionat la
început, ca s  po i cheltui,
trebuie s  ai ce s  cheltuie ti.
În acest sens, ne-am concen-
trat în mai multe direc ii pentru
constituirea unui buget local
din urm toarele surse:

Impozite  i  taxe  de  la
popula ie – 366.866 lei

Impozite  i  taxe  de  la
persoane juridice – 4.862.450

Venituri din concesiuni i
închirieri – 570.772

Venituri din vânzarea bunurilor
private – 1.013.705
Alte venituri – 1.042.860

Cote din impozitul pe venit –
5.270.198

Sume alocate de la Consiliul
Jude ean pentru echilibrare –
138.000

Sume defalcate din TVA –
1.730.690

Sume provenite din amenzi –
80.784

Impozit pe valoarea din
transferarea propriet ii –
207.383

TOTAL VENITURI:
15.283.708 RON

Fa  de cele 13.643.541 rea-
lizate în anul 2007, s-a produs
o cre tere de 12,02%, adic
15.283.708, în total.

Structura cheltuielilor anului
2008 arat  astfel:

Cheltuieli cu plata salaria ilor

angaja i (inclusiv cadre didac-
tice) – 3.408.601 lei

Cheltuieli curente (iluminat,
înc lzire, telefonie, rechizite,
materiale cur enie, alte mate-
riale, combustibil i diferite pres-

ri servicii) – 3.332.780 lei

Subven iile acordate pentru
transportul în comun – 636.076
lei

Ajutoarele sociale, inclusiv aju-
toarele de înc lzire – 145.588 lei

Burse elevi  – 4.175 lei
Dobânda Banca Comercial

pentru împrumut – 1.510.400 lei
Suma total  pentru cheltuielile

de capital – 26.201.380 lei, care
se compune din:
- Modernizare drumuri comu-
nale  – 18.000.000 lei, împru-
mut bancar
- 500.000 lei din bugetul local
- Re ele ap  Giroc i Chi oda
– 1.909.567 lei
- Re ele canalizare Giroc i
Chi oda –  438.172 lei
- Pompe canalizare – 37.003
lei
- Studiu fezabilitate: reabilitare
rutier i sistem de iluminat
public pe sectoarele de drum
drum Giroc – M stirea Sfânta
Treime  i Chi oda - M sti-
rea Timi eni  – 136.469  lei
- Proiect extindere cl dire pri-

rie Giroc i refunc ionalizare
remiz  pompieri – 54.145 lei
- Dot ri prim rie Giroc (xerox,
calculatoare), poli ie comuni-
tar  (rampe luminoase) –
34.600 lei
- Teren Sport balon Chi oda –
900.000 lei
- Capela cimitir Giroc –
334.380 lei
- Instala ii înc lzire pardoseal
biseric  Chi oda – 133.820  lei
- Anex  administrativ  biseric
Chi oda – 70.000 lei
- Proiect extindere gr dini
Chi oda – 34.474 lei
- Confec ionat structur  meta-
lic  acoperit  cu polyplan Giroc
– 110.000 lei
- Confec ionat structur  meta-
lic  acoperit  cu polyplan
Chi oda – 120.000 lei
- Sal  sport colar  Giroc  –
2.054.989 lei
- Sal  sport colar  Chi oda  –
1.333.761 lei

Concluzii privind starea
economic

Dezvoltarea socio-economic
local  s-a reg sit într-un pro-
ces de cre tere continu , f
modific ri structurale majore,
dar care a avut drept rezultat o
îmbun ire a standardului de
via  pe plan local. Factorii de

decizie s-au str duit s  utili-
zeze în modul cel mai eficient
resursele locale, ceea ce a
asigurat o serie de investi ii
importante.
Ca reprezentant al autorit ii
locale, doresc s  subliniez c

am întâmpinat suficiente obs-
tacole la transferarea unor
sume de la Consiliul Jude ean,
dar am reu it, în schimb, s  ne
reg sim printre beneficiarii unui
important transfer de la bugetul
de stat în valoare de 490.000
lei.
Exist  suficiente piedici în
implementarea unor politici efi-
ciente de dezvoltare socio-
economic  local , dou  dintre
acestea, care, în opinia mea,
sunt cele mai nefaste: descen-
tralizarea insuficient  a colec-

rii taxelor i impozitelor i
finan area sub necesit ile im-
puse de noile sarcini ce revin
administra iei publice locale.
Lor li se adaug  diferite ac iuni,
dictate i motivate de factorul
politic, prin care sunt promo-
vate interesele doar în unit ile
administrative având aceea i
culoare politic  ca aceea a
guvernan ilor.
Desigur, nu sunt împotriva pro-
cesului de dezvoltare a tuturor
localit ilor, dar sunt cu totul
împotriva interven iei autorit -
ilor centrale i jude ene doar în
unele localit i, uitând „c  rolul
lor este acela de a corecta
dezechilibrele existente sau
care apar pe parcursul unui
mandat sau, dup  caz, în
situa ia unor dificult i create
de calamit i“.
Greutatea ob inerii unor finan-

ri din programele structurale
a f cut s  amân m un proiect
important, al c rui studiu de
fezabilitate a fost aprobat înc
de anul trecut. Iar slaba infor-
mare i implicare a factorilor de
decizie a condus la sporirea
lipsei de responsabilitate pen-
tru ob inerea acestor bani pe
care Uniunea European  îi
pune la dispozi ie pentru dez-
voltarea comunit ilor locale.

jduiesc c , în anul acesta,
printr-o regândire a strategiei
de abordare a acestui proiect,
i ad ugând elemente impor-

tante func iei manageriale, s
putem beneficia de finan area
acestui proiect, în valoare de
2,5 milioane euro, pentru rea-
bilitarea rutier  a dou  impor-
tante artere de circula ie i de
leg tur , în acela i timp, între
Drumul Jude ean 595 cu

stirea Sfânta Treime din
Giroc i Drumul Jude ean 595

i M stirea Timi eni, tot din
Giroc.

mân adeptul ideii c  pentru
atingerea obiectivelor de inte-
res comun trebuie s  ini iem
continuu proiecte, înscrise unui
proces de planificare i luare a
deciziilor la nivel local i foca-
lizate pe fiecare obiectiv în
parte.
Consiliul local trebuie s

mân  consecvent celor dou
idei de baz : selec ionarea
obiectivelor spre care s  se
îndrepte aceste proiecte i
con tientizarea importan ei
obiectivelor în momentul supu-
nerii lor la vot.

CAPITOLUL II
AGRICULTURA

„Fântâna nu vine la c tor“
(Vidyapati)

Cunoa terea realit ilor din
fiecare domeniu de activitate al
fiec rei localit i reprezint  un
mare avantaj în vederea pro-
mov rii programelor necesare
dezvolt rii acestora i, în anu-
mite cazuri, de analiz i diag-
nosticare a ceea ce este inco-
rect.
Tr im o epoc  intens  de
organizare a tuturor ramurilor
de activitate, dar i a agricul-

turii, ac iunile i eforturile ini ia-
torilor r mânând f  rezultate
semnificative, în unele cazuri
cu pierderi imense, dureroase
chiar. De i se beneficiaz  de
programe importante care se
pot derula în acest domeniu,
agricultura nu poate oferi locui-
torilor satelor un trai decent,
dar mite acumul ri materiale.
Pentru c , în lipsa unui sprijin
substan ial din partea statului,
i a pre urilor derizorii ale pro-

duselor agricole, câ tigul –
foarte mic – trebuie reinvestit în
fiecare an pentru reluarea
ciclului de produc ie.
De i nu ne confrunt m cu pro-
bleme majore i repetitive,
(cum ar fi: seceta sau ploile
abundente, temperaturile deo-
sebit de coborâte sau deosebit
de ridicate) cu toate acestea,
truditorii p mântului se con-
frunt  cu alte probleme, toate
pornite de la o lips  de interes
total din partea statului. Agri-
cultura este o activitate cu ciclu
lung de produc ie, unde rezul-
tatele muncii apar dup  luni de
zile, timp în care cei care mun-
cesc acest p mânt trebuie s
tr iasc  din ceva. Oricât de
chibzuit ar fi agricultorul i ori-
cât de preg tit ar fi, nu poate
învinge unele acte normative

potrivnice i, eventual, cel mult
poate supravie ui unei politici
agrare lipsite de coeren .

i, chiar dac  ar fi rezolvat
subven ionarea pentru agricul-
tur , lipsesc cu des vâr ire
speciali tii unui corp adminis-
trativ i liber-profesioni tii, adi-

 acei speciali ti p trun i de
dragoste activ  fa  de p mânt
i de legile ce guverneaz  în

acest domeniu.
Lipsa informa iilor i a cuno -
tin elor de care dispun cultiva-
torii de terenuri i cresc torii de
animale au condus, inevitabil,
mai devreme sau mai târziu, la
abandonarea acestor domenii
de activitate.
Dac , în urm  cu câteva zeci
de ani se putea spune „politica
agrar  va trebui s  stimuleze
for ele productive ale rii i s
inaugureze o epoc  de bun -
stare general “, acum, aceast
expresie este dep it .
În ceea ce ne prive te pe noi,
locuitorii acestei comune, a
spune c  mul i ani la rând m-a
preocupat gândul unei reforme
prin care, f  s  r mânem o
comun  axat  în exclusivitate
pe produc ia agricol , s
putem ar ta c  avem i
aceast  energie a agricultorului
împ timit care, probabil, ar fi

stimulat o categorie mic , dar
hot rât  s  tr iasc , exclusiv,
din truda în agricultur .
Cum spuneam, în lipsa unei
politici agricole coerente, pro-
duc torii agricoli (cultivatorii de

mânt i cresc torii de ani-
male) au fost l sa i, deliberat,
de izbeli te. F  subven ii din
partea statului român i cu
câ tiguri foarte mici (din pri-
cina pre urilor de nimic ale pro-
duselor agricole), categoria
mic , dar hot rât  s  tr iasc ,
exclusiv, din truda în agricul-
tur , s-a edificat asupra inefi-
cien ei acestui modus vivendi
i, treptat, l-au abandonat,

luând exemplul celor mai pu in
conservatori i mai descur-

re i. Din nefericire, sau, cine
tie, poate din fericire, tere-

nurile din vecin tatea marii
metropole i-au g sit rapid o
întrebuin are mult mai efi-
cient . Profitând de goana
dup  lini te a or enilor i ho-

râ i s  nu rateze ocazia unor
câ tiguri rapide i substan-
iale, proprietarii din Giroc i

Chi oda i-au scos p mântul
din circuitul agricol i l-au
vândut pentru construirea de
locuin e i obiective industriale,
altele decât cele pentru pre-
lucrarea produselor agricole.

Starea „na iunii“ girocene



În acest mod, spa iul comunei
noastre va deveni un peisaj
pre ios având în vedere preo-
cuparea pentru dezvoltarea
municipiului Timi oara, r mâ-
nând în grija noastr , a admi-
nistratorilor acestei comunit i,

strarea identit ii rurale cu
toate func iile de echilibru, une-
le dintre ele nemaidorite de
marea majoritate a popula iei.
Doresc ca, prin ac iunile ce le
vom întreprinde, al turi de cei
care iubesc spa iul rural, dar i
al turi de cei care au ales s
convie uiasc  aici, s  facem ca
via a s  fie atr toare, origi-
nal , cu o bun  infrastructur ,
oferind astfel condi ii de locuit
optime, cu un mediu nealterat
i un peisaj îngrijit.

Afacerile imobiliare se deru-
leaz  cu repeziciune de i une-
ori exist  unele frâne cauzate
de principiul fundamental al
economiei de pia : adic  cere-
rea i oferta; care vin i funda-
menteaz  un nou concept de
dezvoltare a comunei noastre.
Prin grija noastr , va trebui s
facem ca aceast  dezvoltare

 fie durabil , competitiv i
 p streze o anumit  compo-

nent  agricol  al turi de struc-
turile economice neagricole,
foarte puternice, pentru c
acestea genereaz  locuri de
munc .
Problematica dezvolt rii rurale
durabile a comunei noastre va
constitui chintesen a politicii
economice i sociale pe care le
vom promova în urm toarele
proiecte pentru a crea un an-
samblu armonios, cel de fa

mânând un promotor i un
premerg tor al acestor idei.
Nu s-a reu it reconstituirea
dreptului de proprietate pentru
to i cei valida i conform legilor
fondului funciar: Legea 1/2000
i Legea 247/2005. Aceast

nereu it  se datoreaz , în pri-
mul rând, tergivers rilor, de ani
de zile, privind transmiterea
unor terenuri aflate fie în admi-
nistrarea Domeniilor Statului,
fie în administrarea Ministe-
rului Ap rii.
Numeroasele interven ii, nume-
roasele întâlniri cu mini trii de
la vremea respectiv , sutele de
sesiz ri i de solicit ri c tre
diferite foruri guvernamentale
i, personal, premierului i pre-
edintelui rii, au avut în final

rezultate par iale, cât de cât
satisf toare pentru punerea
în drepturi a celor valida i de

tre Comisia Jude ean  de
fond funciar.
Ac iunile acestea, în ansamblul

lor, au fost flancate i sus inute
intens de c tre unele procese
aflate în diferite stadii, la dife-
rite instan e de judecat .
Nu s-a g sit în elegerea cuve-
nit  la Institu ia Prefectului ju-
de ului Timi , unde Comisia lo-
cal  de fond funciar a fost
practic „suspendat “ prin ac iu-
ni bine dirijate i sus inute de

tre prefect. Am fost solicita i
în zeci de rânduri la verificarea
actelor i la reanalizarea situa-
iilor care, dup  lege, apar i-

neau în exclusivitate deciziilor
Comisiei locale de fond funciar.
Pe parcursul celor patru ani am
purtat în bra e tone de hârtii
aflate în dosarele celor îndrep-

i pentru acela i scop: veri-
ficare, verificare, verificare.

Aceste ac iuni au frânat neper-
mis de mult ducerea la bun
sfâr it a aplic rii legilor fondului
funciar, au dus la nemul umiri,
ba, mai mult, s-a creat i o
dualitate de p reri în edin ele
Comisiei jude ene de fond fun-
ciar i nemen ionate în proce-
sele verbale.
În audien ele la care unii
cet eni mai curajo i s-au
înscris li s-a vorbit, în mod neo-
biectiv i eronat, despre lipsa
preocup rilor Comisiei locale
de fond funciar, fapt ce poate fi
probat cu zeci de adrese care
se reg sesc în registratura pri-

riei.
Nu s-a putut ob ine retroce-
darea unei suprafe e de peste
250 ha, aflate înc  în admi-
nistrarea Ministerului Ap rii,
i având în continuare des-

tina ia de Poligon, de i co-
munei vecine, ag, i s-a apro-
bat un Plan Urbanistic Zonal pe
câteva sute de ha, aflat pe linia
de tragere a acestuia.
Necorelarea deciziilor la nivel
jude ean a condus la aceste
întârzieri nedorite i la impo-
sibilitatea eliber rii titlurilor de

proprietate celor îndrept i.
Astfel, pân  la data întocmirii
prezentului raport, a fost posi-
bil  emiterea doar a 85 de
titluri.
Analizând situa ia terenurilor
agricole din comuna Giroc,
doresc s  ar t c  totalul de

teren extravilan pe comun
este de 3.548, 14 ha, pus în
posesie conform legilor fon-
dului funciar.
- La legea 18/1991 a fost pus
în posesie suprafa a de 3.114,5
ha, din care 2.277,57 la Giroc
i 836,93 ha la Chi oda;

- La legea 1/2000 a fost
validat  suprafa a de 576,59
ha, din care 343,03 pentru
Giroc i 233,56 ha pentru
Chi oda;
- La legea 247/2005 a fost
validat  suprafa a de 280,15
ha, din care 194,66 pentru
Giroc i 85,49 ha pentru
Chi oda.
Din totalul de 856,74 ha teren
pentru aplicarea legilor 1 i 247
s-a primit suprafa a de 440 ha
teren (100 ha – ADS, 201,67
ha – ADS, 131,76 – U.M. i
12,57 ha – Groapa Stoii).
A fost pus  în posesie supra-
fa a de 376,93 ha pe. Giroc i
49,88 ha pe Chi oda, r mâ-
nând un deficit de 410,74 ha
teren.

Concluzii privind agricultura

Pentru a spori sau a men ine
car, dup  caz, spa iul agri-

col al comunei noastre ar fi
necesar  modificarea legis-
la iei în domeniu, o subven-
ionare substan ial , dar i o

supraveghere îndeaproape a
traseului pe care îl iau sumele
acordate. Pentru cre terea im-
poran ei agricole trebuie creat
un sentiment de atractivitate în
rândul tinerilor i trebuie încu-
raja i oamenii de afaceri pentru
a investi în agricultur .
O politic  agrar  comunitar  ar
putea fi aplicat i în comuna
noastr , îns  programele care
se refer  la activitatea efectiv
sunt, în general, cu cote de
participare de 50%, încât even-
tualii doritori întâmpin  difi-
cult i majore la ob inerea
acestor bani, care, de multe ori
provin din împrumuturi bancare.
Dobânzile aferente, ratele sca-
dente, necesitatea impus  de
aceste programe de a se pl ti
orice investi ie înainte de a se
returna banii de la Uniunea
European  sunt câteva piedici
în abordarea programelor de
dezvoltare în aceast  ramur .
În schimb, programele de dez-
voltare durabil , cu referire
direct  la dezvoltarea infra-
structurii rurale (ap , gaz,
canal,  drumuri etc.) sunt u or

accesibile i pot genera modi-
fic ri majore în via a comu-
nit ii noastre.
Revin asupra unei idei de
început i îmi exprim p rerea
de r u c  o îndeletnicire mile-
nar  urmeaz  a fi înlocuit ,
încet-încet, i poate cu anse
minime de revenire, cu acti-
vit i industriale i de prest ri
de servicii, pentru c  acestea,
pe lâng  locurile de munc  mai
bine pl tite, nu sunt supuse
capriciilor vremii.
Dezvoltarea rapid  a industriei
în zona noastr  a condus la
crearea de locuri de munc i
reducerea substan ial  a o-
majului, câ tigurile din aceast
zon  dac  nu sunt fabuloase,
pot fi îndestul toare i chiar
dac  sunt sporadice, sunt ori-
cum mai mari decât veniturile
ob inute din agricultur .
Am considerat c  este nece-
sar, dar i util, pentru to i cei
care ajung s  citeasc  acest
raport, s  con tientizeze c
localit ile noastre, Giroc i
Chi oda, parcurg o perioad
dintr-o istorie modern , cu
schimb ri majore, cu concep ii
de urbanizare, i  c  genera iile
viitoare i o parte din cele
prezente nu doresc s  mai tr -
iasc  fr mânt rile unui secol i
al unui mileniu care a fost din-
totdeauna al speran ei i nicio-
dat  acumulator de energii
materiale (cu mici excep ii).
Acest fapt istoric este men-
ionat în toate c ile de spe-

cialitate, fie ale istoriei agri-
culturii române ti, fie ale isto-
riei, în general. Locuitorii comu-
nei noastre au avut un trai de-
cent datorit  rezultatelor ob i-
nute din agricultur , dar, atunci
când li s-a oferit posibilitatea
migr rii spre zonele industriale,
au f cut-o cu efervescen
molipsitoare pentru to i aceia
care se sim eau în stare s
desf oare o activitate, alta
decât cea agricol .
Întâlnim în literatura de specia-
litate o triad : sat- ran-p mânt
i înc  se consider  c  aceasta

este de actualitate. Dup  dup
rerea mea, îns , aceasta

atârn  de transformarea, de
urbanizarea satelor, situa ie în
care ne afl m i noi.
Dincolo de ac iunile pe care le
întreprindem, trebuie s  p s-
tr m acest „aur curat cu valori
eterne“, s  nu uit m c  ve -
nicia s-a n scut la sat, cum atât
de inspirat zicea Lucian Blaga.
Cumin enia tr itorului de pe
aceste meleaguri, mul umirea
pentru traiul h zit de c tre
Dumnezeu, dragostea de ome-
nie i pentru frumosul pe care
îl tr ie te în zilele noastre, cân-
tecele i dansurile noastre tra-
di ionale reprezint  cu ade v -
rat un pre  pe care nu-l poate
pl ti nimeni pentru a ne lipsi de
ele.
Înr cinarea noastr  în
aceast  comunitate, în care
comunic  eternul cu trecutul,
prive te cu încredere viitorul.

CAPITOLUL III
SERVICII PUBLICE

„Cur enia i ordinea nu sunt
probleme de instinct; acestea
sunt chestiuni care in de
educa ie i, ca majoritatea
lucrurilor bune, trebuie s i
cultivi gustul pentru ele.“

(Benjamin Disraeli)

„Dup  cum cei care c toresc
pe mare pe timp frumos au
preg tite i cele necesare
pentru cazurile de furtun , tot

a cei chibzui i î i preg tesc
în prosperitate m surile pentru
caz de nenorocire.“

(Socrate)

Exista o idee, în anii 1996-
2000, cu privire la descentra-
lizarea serviciilor publice lo-

cale.  Aceast  idee a pornit de
la faptul c  o unitate admi-
nistrativ teritorial , fie ea
comun , ora  sau municipiu,
cunoa te mai bine realit ile
comunit ii pe care o repre-
zint  decât centrul i poate
interveni imediat prin inter-
mediul serviciilor. Aceste ser-
vicii se refer  la ap , canal,
gaz, energie, etc., care s-au
întregit prin preluarea activi-

ilor din medicin , medicin
veterinar , asisten  social ,
salubrizare i iluminat. Încet-
încet, dup  ce am aderat la
marea familie a Uniunii Euro-
pene am preluat ideile cu
privire la înfiin area eurore-
giunilor, dar i no iunile de
operatori jude eni sau regionali
în diferite servicii. Ideile de
început au determinat Consi-
liile locale, la vremea res-
pectiv , s  adopte hot râri prin
care s-au înfiin at societ i
comerciale care în statutul de
func ionare aveau prev zute o
serie de activit i edilitar-gos-
pod re ti bine structurate i
administrate.

Starea „na iunii“ girocene



a s-a înfiin at S.C. Giro-
ceana S.R.L., cu ac ionar unic
Consiliul local. Pe lâng  a-
ceast  societate au fost înfiin-
ate alte societ i în ora e,

comune, cele mai multe ap -
rînd în municipiul Timi oara.

Urmare noilor orient ri, precum
i a acestor operatori regionali

se tinde spre marginalizarea
total  a societ ilor mai mici, cu
preponderen  a celor care
func ioneaz  în jurul munici-
piului. Consiliul Jude ean, prin
intermediul ADETIM-ului, a
propus unit ilor administrative
din teritoriu mai multe forme de
asociere, în primul rând pentru
alinierea la cerin ele Uniunii
Europene. i, în al doilea rând,
pentru a facilita implementarea
unor servicii de interes comun.
De fiecare dat , Consiliul local
Giroc a acceptat aceste aso-
cieri, mai pu in participarea la
zona metropolitan  cu peste
25 de comune, în speran a c
ele vor putea fi exploatate în
vederea atragerii fondurilor
europene în beneficiul tuturor
locuitorilor jude ului Timi i,
implicit, ai comunei Giroc.
Conceput cu câ iva ani în
urm , statutul S.C. Giroceana
S.R.L.  a întrunit toate condi iile
privind desf urarea unor
prest ri de servicii c tre popu-
la ie, abordându-se, cu rezul-
tate pozitive, ideea facilita-
torului comunitar des întâlnit
în literatura de specialitate. Cu
obiecte de activitate bine defi-
nite, cu o dotare corespun-

toare, prin grija Consiliului
local i, când spun aceasta,

 refer la achizi ionarea mai
multor autobuze, a autocarului
i a mai multor autospeciale,

cu o conducere managerial
de excep ie, aceast  societate
a dovedit c  poate s  înving
tot felul de piedici, unele dintre
ele rod al  incon tien ei, altele,
al unor provoc ri inutile i nejus-
tificate. De fiecare dat , socie-
tatea a trecut mai departe
peste aceste obstacole i-a
expus punctele de vedere
legale, a ac ionat în consecin
conform hot rârilor Consiliului
Local i i-a p strat toate
obiectele de exploatare nealte-
rate.
Cu siguran , i aceast  socie-
tate comercial , ca i celelalte,
se confrunt  cu multe pro-
bleme legate de o legisla ie
stufoas , în special în dome-
niul financiar-contabil, dar
beneficiind de oameni cu pre-

tire corespunz toare, pre-
cum i de sprijinul venit din

partea Consiliului local privind
alocarea de sume importante
de tipul subven ion rilor, reu-

te, an de an, s  depun  un
bilan  pozitiv i s  presteze
serviciile c tre popula ie la cele
mai mici pre uri de pe pia .

Calitatea acestor servicii, pre-
cum i operativitatea a f cut s
creasc  încrederea cet enilor
în aceast  societate, în prezent
bucurându-se de mii de abo-
na i la ap i canal, precum i
de c tori pe mijloacele de
transport în comun.
Pe capitole, în 2008, activitatea
de transport c tori a fost sus-
inut  de ase autobuze, prin

rota ie, la orele de vârf supli-
mentându-se num rul aces-
tora pentru a evita supra-
aglomerarea i a crea condi ii
de confort al transportului

torilor. La aceast  activi-
tate trebuie s  men ionez c
autocarul „Setra“, utilat la stan-
darde europene, a efectuat
numeroase excursii, peste 60,
deplas ri ale echipelor de
fotbal din Giroc i Chi oda, ale

Ansamblului „Ghiocelul“, ale
Fanfarei, dar i a echipei
S.V.S.U la concursuri. În rândul
excursiilor se înscriu 26 pentru
elevii de la cele dou coli, 16
la m stiri, la solicit rile veni-
te din partea credincio ilor din
Giroc i din Chi oda, i 18 de-
plas ri în interesul culturii,
sportului i competi iilor profe-
sionale.
Exis  societ i comerciale pe
raza administrativ-teritorial  a
comunei Giroc care, în activi-
tatea lor strâns legat  de admi-
nistra ia prim riei, apreciaz  la
cel mai înalt nivel eforturile

cute în direc ia serviciilor
prestate c tre popula ie. Astfel,
S.C. Monlandis S.R.L. a spon-
sorizat, la finele anului 2008, o
instala ie audio-video, în va-
loare de câteva mii de euro,
care a fost montat  în autocar.
Acest echipament permite vi-
zionarea de videoclipuri, filme
artistice i documentare la cele
dou  monitoare amplasate în
interiorul autocarului.
Aceast  dotare vine în întâm-

pinarea unei mul umiri depline
din partea celor care c to-
resc cu autocarul, f când mai
atractive i mai de neuitat fie-
care deplasare.
Ca orice societate comercial ,
i S.C. Giroceana S.R.L.  rea-

lizeaz  venituri din prestarea
activit ilor definite în statutul
de func ionare.
1.Venituri realizate din activita-
tea de transport:
- 195.803 lei din vânz ri bilete;
- 154.000 lei din vânz ri abo-
namente;
- 35.867 lei din transport gru-
puri;
- Venituri excep ionale –
150.141 lei
- Subven ii – 542.000 lei,
Total venituri – 1.077.811 lei.
În anul 2008 s-au vândut
160.000 de bilete i abona-
mente lunare, ceea ce ne
îndrept te s  afirm m c
aceast  activitate este cu ade-

rat în slujba cet enilor

comunei Giroc, dac  ne gân-
dim c  num rul c torilor de-

te 200.000 pe an.
Cheltuielile pentru desf ura-
rea activit ii de transport se
refer  la urm toarele capitole:
- 278.652 lei – combustibil;
- 30.000 lei – chirie sta ie
terminus autobuz Chi oda;
- 163.578 lei – piese schimb;
- 95.970 lei – asigur ri, taxe
licen  etc.
- 10.130 lei – imprimare bilete
i abonamente;

- 301.000 lei – salarii;
- 90.300 lei – obliga ii salariale
fa  de stat;
- 49.000 lei – tichete cadou.
Total cheltuieli - 1.018.630 lei.
2.Din capitolul exploatare re ea
ap i canalizare, în urma
finaliz rii lucr rilor de extindere
a acestora, dar i a bran a-
mentelor la gospod riile din
Giroc i Chi oda rezult  în
eviden ele societ ii un num r
de:
- 1.500 abona i la re eaua de
canalizare;
- 1.900 abona i consumatori de
ap  potabil .
Veniturile realizate din activi-
tatea de ap i canal se ridic
la 484.571 lei, în timp ce chel-
tuielile la aceast  activitate
însumeaz  431.804 lei.
Pe parcursul anului 2008,
societatea „Giroceana“ i-a
desf urat activitatea cu un
num r de 27 de angaja i, dup
cum urmeaz :
- 1 manager;
- 1 contabil;
- 1 casier central;
- 1 ef coloan ;

- 8 oferi autobuze;
- 1 ofer vidanj ;
- 1 ofer ma in  sp lat osele;
- 6 taxatoare;
- 3 instalatori;
- 1 cititor contoare;
- 1 mecanic auto;
- 2 muncitori necalifica i.
Acest personal al societ ii a

cut fa  tuturor solicit rilor
venite din partea popula iei,
rezolvând toate problemele
legate de buna func ionare a
re elelor de ap i canalizare,
de transport regulat c tori
sau, periodic, alte interven ii în
folosul comunit ii.
O deosebit  bucurie i mândrie

 încearc  în aceste mo-
mente când fac prezentarea
activit ilor în diferite domenii
ale administra iei publice locale
ale comunei Giroc i mai ales
atunci când vorbesc despre
Serviciul Voluntar pentru Si-
tua ii de Urgen .
Evolu ia constant bun  a

activit ii în cadrul acestui
serviciu a f cut ca echipa
S.V.S.U. Giroc s  urce din nou,
i în anul 2008, pe prima

treapt  a podiumului la toate
cele trei faze ale competi iei
profesionale: jude ean , inter-
jude ean i na ional .
Este important s  facem o
delimitare a activit ii sportive
în cadrul acestui serviciu,
strâns legat  de participarea la
concursurile profesionale, i
func ionarea serviciului ca
echip  de interven ie în situa-
iile de urgen  ce au ap rut

sau pot ap rea pe raza comu-
nei noastre. Parte component
a serviciului, în ansamblu,
echipa campionilor na ionali,
pentru a doua oar  consecutiv,
este un model de preg tire
profesional , fizic i teoretic ,
de d ruire i de dragoste fa
de ac iunea de salvare a vie-
ilor omene ti. Sigur, acest gen
de concurs este pu in media-
tizat, dar comuna noastr  are o
tradi ie în acest sens, câteva
cupe din aceast  activitate fiind
de inute de c tre elevii colii
din Giroc, tot la particip ri la
nivel na ional.
Încurajarea venit  din partea
Consiliului local, prin acorda-
rea unor premii în fiecare an de
competi ie cu rezultate maxi-
me, a mobilizat i a motivat
echipa în men inerea ei în e a-
lonul frunta  din ar , ceea ce
ne face s  credem c  membrii
ei sunt deosebi i ca ata ament
fa  de participarea la aceste
concursuri.
Ca oricare sport, i acesta este

consumator de bani, dar, fa
de pozi iile ocupate în to i
ace ti ani, aceste cheltuieli
sunt nesemnificative, pentru c

mân m rturie pentru totdea-
una cupele acordate înving -
torilor, care umplu vitrinele
dulapurilor cu trofee.
Nu poate fi mul umire mai
mare decât aceea de a te
num ra printre înving tori, de
a ine în mân  cupa înving -
torilor, tr ind la maxim aceste
evenimente în mijlocul admi-
ratorilor, dar, mai ales, a par-
ticipan ilor la asemenea com-
peti ii. A  dori ca i pe aceast
cale s  aduc mul umiri acelora
care i-au d ruit din timpul liber
ac iunilor de preg tire în vede-
rea particip rii la toate fazele
concursurilor, i au suportat
vicisitudinile vremii, au îndurat
oboseala i nesomnul, reg -
sindu-se într-o permanent i
maxim  form  la concurs.
Aceste file de istorie scrise în
cartea comunei nu vor putea fi
uitate i nici terse pentru c
ele apar in comunit ii din care
s-au ridicat ace ti sportivi i au
reprezentat-o cu cinste. Se
cuvine i ast zi, ca întotdea-
una, s  aducem mul umiri ce-

enilor prin vocile noastre de
ale i locali.
Sigur, ca pe orice sportiv ade-

rat, gustul victoriei îl incit
mereu la performan i îl men-
ine mereu în form , pentru a

participa i a câ tiga din nou,
sând în urm  ceilal i concu-

ren i. Personal, cred în puterea
acestei echipe, în dorin a lor de
a învinge i le doresc de pe
acum succes în viitoarea com-
peti ie a c rei desf urare

începe peste câteva luni. Nu
 vrea s  se în eleag  c

întreaga activitate a Serviciului
Voluntar pentru Urgen  este
doar preg tirea i participarea
pentru concursuri, l sând deo-
parte celelalte interven ii. De
aceea, se cuvine s  fac cunos-
cut planul de ac iune i de
participare al acestei forma ii la
diferite evenimente nedorite,
petrecute pe vatra comunei
noastre. S.V.S.U a participat la
22 de ac iuni de interven ie
(stingere de incendii, deblo-
care osele etc.), aplica ii
trimestriale, conform planific rii
programului de instruire lunar ,
aprobat de institu ia prefectului
din jude ul Timi , aplica ie pla-
nificat  de I.S.U. Banat.
continuare în num rul urm tor

Starea „na iunii“ girocene



Penticostarul este o perioad  a anului
liturgic, ce urmeaz  triodului, fiind alc -
tuit , dup  cum îi spune i numele, din 50
de zile. Astfel, penticostarul începe în
Duminica Învierii Domnului i se încheie în
prima Duminic  dup  Pogorârea Sfântului
Duh. Aceast  perioad  a anului st  sub
semnul bucuriei mântuirii, adus  de
Învierea lui Hristos i al putin ei îndumne-
zeirii omului prin darul Sfântului Duh,
întruchipat  de s rb toarea Cincizecimii.
Penticostarul con ine cânt rile de veselie
ale Învierii lui Hristos în care se v de te
pretutindenea bucuria cea mare a cre -
tinului. Odat  cu învierea întregii naturi din
moartea de peste iarn , odat  cu bucuria
ce înso te trezirea la via i vie uirea din
bel ug, Biserica se de tept  la o alt  via ,
se treze te la bucuria pricinuit  de
zdrobirea mor ii prin Învierea Mântuitorului,
la bucuria împreun rii cu Hristos în Sfântul
Duh, pus  în lumin  de întregul
Penticostar.
Dac  Triodului îi este specific  poc in a,
efortul omului în c utarea lui Dumnezeu,
Penticostarul încununeaz  acest efort,
prezentându-l pe Dumnezeu în ipostaza în
care el se pleac  spre om pentru a-l face
pe aceasta p rta  darurilor Sale. În
perioada Postului Mare omul se supune
unui îndelungat efort ascetic, dar întreaga
poc in  pe care el o face în tot acest timp
este înso it  de n dejde, de speran a c
efortul lui va fi încununat. Aceast  bucurie
a încunun rii înv luie de-a dreptul
cre tin tatea în noaptea de Pa ti, când
Penticostarul veste te lumii Învierea lui
Hristos, chemând întregul univers s  se
împ rt easc  de bucuria cea mare a
Învierii Domnului: „Cerurile dup  cuviin

 se veseleasc i p mântul s  se
bucure, i s  pr znuiasc  toat  lumea cea

zut i cea nev zut : c  a înviat Hristos,
bucuria cea ve nic .“
Penticostarul începe cu rânduiala de
slujb  pentru ziua de Pa ti, cu Liturghia
Pa tilor, care este aceea i pentru fiecare
zi a s pt mânii luminate. De observat c ,
la Pa ti i în toat  S pt mâna luminat , în

cuprinsul slujbelor nu se fac cereri de
iertare, nici nu se citesc psalmi pentru c
raiul a coborât pe p mânt i bucuria
covâr te orice cuvânt. Vecernia din

pt mâna luminat  se deosebe te de la
o zi la alta doar prin glasurile care se
schimb  zilnic. Cele 8 glasuri biserice ti se
schimb  zilnic astfel încât în S pt mâna
luminat  se succed toate cele 8 glasuri,
care normal se schimb  din 8 în 8

pt mâni.
Slujba de Pa ti i din toat  s pt mâna
luminat  reprezint  gândirea, sim irea i
tr irea cea mai înalt  pe care o cunoa te
Biserica Ortodox . Ortodoxia în cea mai
înalt  cot  a ei se cuprinde în slujba de la
Pa ti i în toat  s pt mâna luminat .
Slujba de la Pa ti este culmea spiritualit ii
ortodoxe.
Duminicile i s rb torile din perioada
Penticostarului sunt urm toarele:

Prima vineri dup  Pa ti se
serbeaz  Izvorul T duirii. Na terea

rb torii este marcat , istoric, de o
minune a Maicii Preacurate, s vâr it  în
veacul al V-lea.

A doua duminic  dup  Pa ti „a
Sfântului Apostol Toma”;

A treia duminic  dup  Pa ti „a
Mironosi elor”;

A patra duminic  dup  Pa ti „a
Sl nogului”;

A cincea duminic  dup  Pa ti „a
Samarinencii”;

A asea duminic  dup  Pa ti „a
Orbului din na tere”;

A asea joi dup  Pa ti se
serbeaz  În area Domnului la cer
(Ispasul)

A aptea duminic  dup  Pa ti „a
Sfin ilor p rin i de la Sinodul I Ecumenic”

A opta duminic  dup  Pa ti
„Pogorârii Sfântul Duh” sau „a
Cincizecimii” (Rusaliile).

Prima luni dup  Pogorârea
Sfântului Duh se serbeaz  Sfânta Treime.
Prima duminic  dup  Pogorârea Sfântului
Duh „a tuturor Sfin ilor”.

Penticostarul – perioada
liturgic  post-pascal

Sentimentul culo-
rilor

în noaptea cu lun  albas-
tr

sau crem
mi-am v zut mâna

dreapt
cum s-a scurs în poem

cuvintele sunt
aproape p mânt

Înfloriser  merii

era totu i noapte
dar înc  nu se inventase

ma ina
de st vilit gânduri

un poem îmbr cat în
tase

alerga
imprudent

printre rânduri

ho ii nici m car
nu îndr zneau s  fure
litere din elegia t cerii

numai sânii ei
cu inten ii obscure
agresau elegant

înfloriser  merii

De vorb  cu ploaia

din ochiul de cer de-
schis peste noi

coborâse mâhnirea
cu umerii goi

iar ploaia c dea
obsesiv i pervers
lm cindu-mi triste i

dintr-un alt Univers

odaia s-a frânt peste
umerii mei

de când apa oglinzii
nu mai poart  cercei

lâng  ei
a crescut în vitrin
violent i concret
o floare de min

plouase n valnic
i totu i
alene

amintire lichid -mi picur -
n vene

lumina se-ntoarce în
lamp
piezi

ermetic
poemul fumeaz  ha

cuvinte nescrise
inund  odaia
prin irisul meu
stând de vorb

cu ploaia

***

prea mul i au dobândit
izbânzi

din goana lupilor
fl mânzi

s-au adunat p ri de
prad

pe cerul care st  s
cad

i dac  diminea a e prea
trist

adun i râsul nop ii în
batist

al turat mormane de
cuvinte

i-n buzunar tutun i
lucruri sfinte

apoi
în unicul costum de gal
te du sfios la catedral

i roag -te oric rui
mucenic

 fi iertat
 n-ai f cut nimic

poate nu tii
la crâ ma care plânge

trei câini
s-au îmb tat cu sânge

Dansa balerina

dansa balerina
dezbr cat  de bezn

sângerând
se scurgea frumuse ea

prin glezn
un pictor captiv în pro-

priul tablou
desenase un cântec

îns  f  ecou

toamna
nici ea nu putea s i

cuprind
triste ea de bronz

sucit -n oglind
numai lini tea r rise

precum
poetul s rut
mirese de fum

i a plâns balerina

ascunse în bezn
dureros

s-au prelins
poeme

pe glezn

***

în acest anotimp
sânger
mai ales

conturul cuvântului
golit de-n eles

înot prin aerul aproape
vâscos

cu floarea durerii
tatuat  pe os

printre alte iluzii
paharul cu vise

i ochiul monedei pe
pleoapele-nchise

Vene ia toat -i
comprimat -n gondol

i-n ochii t i tri ti
minunat  creol

i voi desena
adar

din profil
acest poem mâhnit

i total
inutil

Toamn

în interiorul meu e
toamn

po i s  te mu i la mine
doamn
e drept

este pu in cam trist
a mai p it pe-aici doar

Crist

sunt frunze moarte în
decor

pe ici pe colo câte-un
nor

dar când e ti ostenit
dac  vrei

po i s  te culci pe florile
de tei

eu pot doar s i in de
urât

pot s i ofer un m r
i-atât

Anotimp provizoriu

într-un col  de anotimp
plictisit

mi-am sprijinit bicicleta
de cea

cu ochii uzi
diminea a se gr bea

tre pia
oamenii r reau

fiecare
purta o altfel de cruce-n

spinare
teptau autobuzul cu

vise
totu i

crâ mele nu erau înc
deschise

grijulii
drumarii nivelau asfaltul

nu l sau s  se vad
urmele

cizmelor care purtau
sergentul de strad

cu urechile
amândou

lipite de u
ascultam cum se învârte

ruleta

estimp
o p pu  mecanic

mi-a furat
bicicleta

Noapte de aprilie
(în memoria mamei mele, Elena, n scut  în 16 aprilie 1920)

Petru CHIRA

Mircea STURZA

8 poeme
de Daniel Ilie

Plou  ca-n decorul toamnei,
Plou -ncet, cu stropi sub iri,
Plou  pe mormântul mamei,

Plou  peste amintiri.

Orologiul rupe clipa
i-o alung  în trecut,

Vântu- i fâlfâie aripa
Peste cei ascun i în lut.

i-n uitarea prins -n neguri,
Umbra piere-n viitor,

Greierul ascuns în ierburi
Cânt  jalea tuturor.

Ploaia-i lacrimi nesecate
Ce se vars  pe p mânt,
Pentru vie ile plecate

i uitate în mormânt.

Vremea-ncearc  s  ne-ncânte,
Cu senin, cu vânt i ploi,

Dar când sufletele-s frânte
Pier i umbrele din noi.

Mam , ce mi-ai dat via ,
Ve nicia te-a înfrânt.

Nimeni nu m  mai r sfa ,
Decât baterea de vânt.

Pe c rile uitate,
cesc cu ani destui,

Nimeni nu m  mai abate
De pe drumul nim nui.

Ca o umbr -n întuneric,
 topesc, sub pa i m run i,
i prin frontul atmosferic

Plec cu anii mei c run i.

 m-a tep i la tine, mam ,
 m -ndrept pe unde-apuc,

Clopotele de aram
Pe trei glasuri m  conduc.

 s tul de vremi p gâne
i otrava dimprejur,

Azi cu gânduri nest pâne
Cerc vie ii s -i mai fur

Doar un strop de îndurare,
Prins -n clipele ce pier,

-mi iau stropii de uitare
i s  plec cu ei în cer.

Dup  mine nu r mân
Nici m car un strop de vis,

Numai ploaia ce îngân
Versurile ce le-am scris.

RELIGIE



BANCURI, BANCURI...DIVERTISMENT

EDUCA IE

Un ascult tor tân r: Ce este aia lo-
godn  ?
Radio Erevan: Un fel de arest preventiv
înainte de a fi condamnat pe via .

Un tân r ascult tor: Azi m  însor. Pute i
-mi da i un sfat ?

Radio Erevan: Deja este prea târziu.

Un ascult tor: Este adev rat c  în via
trebuie s i învingi inamicul cu propriile
lui arme?
Radio Erevan: Sunte i un copil, stimate
domn ! A i  încercat s  purta i  vreodat
sutien sau portjartier ?

Un ascult tor: De ce Adam i Eva au
tr it peste 800 de ani, iar ast zi omul
nu tr ie te mai mult de 100 de ani?
Radio Erevan: Deoarece, între timp,
medicina a progresat foarte mult !

Un viitor gineric : Ce este luna de
miere?
Radio Erevan: Este un concediu pe
care îl cap  b rbatul înainte de a
lucra pentru noul ef.

Un tân r ascult tor, mai ne tiutor de
felul lui: Este bine s  r mâi celibatar?
Radio Erevan: Depinde de ce vrei s
faci în viitor tinere: preferi s  co i cio-
rapi sau s  speli vase?

Un ascult tor: De ce fetele las  ochii în
jos când b rba ii le fac declara ii de
dragoste?
Radio Erevan: Vor s  vad  dac  de-
clara iile sunt sus inute de ceva con-
cret.

Un grup de ascult tori: De ce în China
femeile merg în urma b rbatului, iar în
America se întâmpl  mai rar lucrul
acesta ?
Radio Erevan: În China, când o femeie
merge în urma so ului înseamn  c -l
respect . În SUA, când o femeie face
acela i lucru, înseamn  c -l urm re te.

Un tân r i naiv ascult tor întreab :
Exist  vreo asem nare între un urs
polar i o fat  mare?
Radio Erevan: Da, una foarte mare.
Amândou  speciile sunt pe cale de dis-
pari ie.

Un tân r so : Exist  so ie ideal ?
Radio Erevan: Desigur ! Este so ia care
reu te s i scoat  so ul din încurc -
turile pe care nu le-ar fi avut dac  nu
era însurat.

Un ascult tor: Dac  dragostea este
vinul vie ii, atunci ce este c toria?
Radio Erevan: Mahmureala de a doua
zi diminea a!

Un ascult tor: Exist  femeia perfect ?
Radio Erevan: Nici nou  nu ne plac
filmele SF!

Un ascult tor: Cine a inventat valsul?
Radio Erevan: Bineîn eles c  Lenin,
prin istorica sa lucrare: „Un pas înainte,
doi pa i înapoi“.

Un grup masiv, revoltat, de ascult tori:
De ce în Turcia i în alte ri arabe, b r-
ba ii au voie s  aib  mai multe neveste
i noi nu avem voie?

Radio Erevan: Ca s  se deosebeasc
de celelalte popoare, unde o femeie are
mai mul i b rba i.

Un ascult tor am rât din România : De
ce trebuie s  strângem cureaua în vre-
muri de tranzi ie?
Radio Erevan : De gât!

O tân  ascult toare, nevinovat i
pudic : De ce multe fete se c toresc
cu b trâni care înnoat  în bani?
Radio Erevan: Fiindc  sunt foarte
miloase! Vor s -i salveze de la înec!

Un ascult tor, mare admirator al sexu-
lui frumos: Care parte a femeii este cea
mai cald ?
Radio Erevan: Palma, cum îi pui o
bancnot  de 100 de dolari în palm ,
cum se tope te!

Un tân r ascult tor: Ce este anatomia?
Radio Erevan: Este ceea ce avem cu
to ii, dar se vede mai bine la femei.

Un ascult tor: Este adev rat c  în Ere-
van se împarte la toat  lumea ma ina
Moskvici?
Radio Erevan: tirea este adev rat !
Numai c  nu în Erevan, ci în Tbilisi, i
nu Moskvici, ci Volga, i nu se împart, ci
se confisc .

Un ascult tor: Cum se trece de la cap-
italism la socialism? i, mai ales, cum
se poate trece de la socialism la capi-
talism?
Radio Erevan: De la capitalism la so-
cialism se poate trece prin revolu ie; iar
de la socialism la capitalism cel mai
bine se poate trece prin agen iile de
turism.

Un ascult tor: Prin ce a r mas celebru
zboiul de 100 de ani ?

Radio Erevan: Prin faptul c  atunci a
ap rut centura de castitate i meseria
de l tu  mecanic!

Ba, al meu e mai frumos!

interceptate de Daniel Ilie

Paul Frasincar, 3 ani i 6 luni,

Concursul ini iat în urm  cu doi ani 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

Ionel Murariu

În v lm eala vremii noi,
Cu anii aduna i în minte,
Când vezi câ i ai l sat ’napoi,
Te ui i cu groaz  înainte.

Minodor Sârbovan

Dragostea, la b trâne e,
Pare-a fi un simplu joc.
Când încerci s  te r sfe e
Dai ca laptele în foc.

Primarului Iosif-Ionel Toma

M-am gândit, bat -m -amarul,
De necazuri ca s  scap.

 pun bine cu primarul:
Poate-mi cade ceva-n ... cap!

Daniel Ilie

Îi propun poetului Ilie,
Ast zi, c  se-adun  anii,

 mai tragem o be ie.
Pân  când se schimb  banii!

Petru CHIRA

Despre na ia român

Un adev rat blestem, de drac,
Ni se potrivesc dou  slogane:
Suntem în criz  de organe,
Dar nu ducem lips  de stomac.

Unui secretar de stat

Numirea sa în aparat
A fost lucrare cu ventil.
Nu-i bai c  este imobil

 doar e secretar de stat.

Aurelian Pavelescu, traseist politic

Potaia asta ce se vrea rechin
E campionul dintre trasei ti.
A „tuns-o” din PD la PIN

i-acu-i vocal la ni ti.

Crin Antonescu

Chiar i în ipostaza: Crin,
Antonescu se respect

i, indiferent de sect ,
Taie m runt, adic  fin.

George LÂN

Chi oda: s-a deschis „Frizeria Claudy”!

În Chi oda, pe strada Nicolae Firu, la nr. 9, lâng  sta ia de autobuz, s-a deschis
o frizerie, investi ie a domni oarei Claudia Loghin, absolvent  a colii de Arte i
Meserii „Spiru Haret“ din Timi oara. Spirit cu ini iativ , Claudia s-a gândit c ,
dac  tot vine vara, ar fi indicat i chiar rentabil s i bage foarfeca în p rul
chi ozenilor. Men ion m c  este vorba despre o frizerie pentru copii i b rba i,
dar i femeile se pot tunde la aceea i loca ie. Pre urile sunt rezonabile, adic  un
tuns cost  10 RON, o frec ie – 5 RON, un sp lat – 5 RON, un uscat – 3 RON i
gelul – 3 RON. Se pot face program ri la telefonul cu nr. 0721718227. Cei care
vor s  a tepte la fa a locului vor primi cafea, ap i dulciuri, din partea casei.
Programul este de la 14 la 20, în zilele de luni i miercuri, de la 9 la 16 mar i, joi
i sâmb i de la 9 la 13, vinerea. Duminica frizeria este închis . i ca s  nu

uit m ce este mai important, numele firmei este „Frizeria Claudy”, evident, dup
numele propriet resei.

În ultima vreme, violen a a luat o amploare deosebit  în toat  societatea, dar mai ales
în rândul copiilor. Una din explica iile acestui fenomen ar putea fi gestionarea pr s-
tioas  a mass-media. Copiii v d la televizor desene animate, absolut halucinante, cu
erifi stelari, care trag cu lasere în stânga i-n dreapta, cu mon trii i tot felul de

ar ri, din cauza c rora nici m car adul ii nu mai pot dormi noaptea. O alt  explica ie
ar putea fi îns i natura uman .
Oricum, pentru a preveni i a combate cât de mult se poate acest flagel, Serviciul So-
cial de Informare i Consiliere Giroc, împreun  cu Poli ia Comunal  Giroc, a pornit
prin colile din comun  pentru a explica elevilor c  violen a nu este o cale.
Cele dou  institu ii consider  c  demersul lor a fost în eles i promit c  el va continua
în lunile urm toare, cu alte vizite  i cu discu ii interactive pe aceast  tem .

Oana ZANFIR

Stop
violen ei!



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.
Colectivul de redac ie

Iosif Ionel TOMA – director fondator
George LÂN  – redactor- ef

Traian ABRUDA – grafician & redactor; Daniel ILIE – redactor- ef adjunct; Claudia CÂNDEA,
Valentina BERARIU – juridic, administra ie; Ileana SZABO – cultur , Oana ZANFIR, Vesna RADIN

– social, Ioana VÂLCEANU – economic, Laura DUMBRAV  – tineret, divertisment
Daniel Ciurel – tehnoredactare computerizat

Adresa: Giroc, str. Semenic, nr. 54, Timi
Tel. 0256-395.798, 0744-543.371; e-mail primariagiroc@yahoo.com

Tipar executat la:

IS
S

N
 1

58
4-

30
68 Timi oara, str. Brându ei, nr. 17

0256.422.247; 0722.328.672

Pr znuit  în chiar Sfânta zi de Pa ti, s rb toarea
sfin irii bisericii din localitate, adic Ruga giro-
cean , s-a bucurat i în acest an de participarea
unor arti ti de renume. Pe scena amenajat  în
Gr dina de var  a C minului Cultural din Giroc
au urcat, în prima zi, Andreea Voica i Carmen
Popovici Dumbrav , acompaniate de Dean
Galetin (acordeon) i Sorin Dumbrav (taragot).
În cea de-a doua zi, Doru Moldovan, Denisa &
Remus V lungan, Carmen i Sorin Dumbrav
i-au inut în priz  pe giroceni i pe invita ii lor. Au
contribuit din plin i instrumenti tii din tarafurile
conduse de Dean Galetin, Fra ii Milo i profe-
sorul Aurel Scorobete, al „Ghiocelului” giro-
cean.
De organizarea i finan area acestei s rb tori se
ocup , de ani buni, Consiliul local. Astfel, onor
Consiliul, a alocat de la Buget, prin Hot râre de
Consiliu, suma de 400 de milioane de lei, pentru
ca toate lucrurile s  mearg  strun , iar strunele

 fie de calitate.

Buna dispozi ie a girocenilor i aprecierea lor la
adresa arti tilor care au evoluat, ne-au convins

 efortul financiar chiar a meritat.

Ruga girocean

Daniel ILIE

La Bulandra. Dup  premii!
a cum povesteam în num rul trecut al ziarului nostru, între actorul

Claudiu Dogaru i coala din Chi oda a început o colaborare din care
sper m s  rezulte o trup  de teatru cu care s  ne putem prezenta,

 emo ii, nu peste foarte mult  vreme, pe orice scen  din ar .
Unsprezece copii au r spuns prezent, la coala din Chi oda, la prima
întâlnire cu cel ce se va str dui s -i contamineze cu microbul teatru-
lui i s -i ajute s  intre în gra iile Thaliei. Au fost doi b ie i i nou  fete,
din care, la final, au r mas doar b ie ii i o don oar .
Actorul Claudiu Dogaru a participat, la început de aprilie, în organi-
zarea Colegiului Na ional „Gheorghe Laz r”, al turi de trupa de teatru
a liceului „Shakespeare”, pe care o conduce, la unul dintre cele mai
prestigioase concursuri din ar : Festivalul de Arte pentru liceeni „Flo-
rian Pitti ”, care s-a desf urat la Bucure ti, la Teatrul „Lucia Sturza
Bulandra”. Juriul, format din Anda Pitti , pre edinte, Ducu Bertzi,
Virgil Ian u, Victor Ioan Nicolae i actorii Irina Petrescu i Mihai
Constantin, a trebuit mai întâi s  cearn  valorile i s  stabileasc ,
din peste dou zeci de trupe, numai cinci finali ti.
Califica i f  emo ii în final , „copiii lui Claudiu” au smuls aplauzele
spectatorilor i Premiul Special al Juriului.

Dup  cum am v zut, actorul Claudiu Dogaru demonstreaz  c tie
ce face, cele mai recente ispr vi ale trupei sale vorbind de la sine. De
aceea, avem toat  încrederea c i colaborarea cu copiii de la coala
din Chi oda va fi la fel de fructuoas .
În momentul de fa  se lucreaz  intens la „Justi ie”, o schi  a lui
I.L.Caragiale, spectacol cu care Girocul va fi prezent la faza local  a
Festivalului „Lada cu zestre” ce se va desf ura în 9 mai, la Giulv z.

Daniel ILIE

Ziarul Dialog cu cet enii a fost creat pentru a in-
forma locuitorii din cele dou  localit i cu tot ceea
ce se întâmpl  în edin ele Consiliului local, în
prim rie i la nivelul comunit ii.
Prin preg tirea i profesionalismul celor ce îl re-
alizeaz , acest ziar este cu mult peste ceea ce
am fi crezut vreodat  c  ar putea fi posibil. Din
acest motiv nu putem decât fi mândri de aceste
nume sonore, dorite i de alte ziare, i, în acela i
timp, s  ne consider m înving tori pentru c  am
reu it s  le p str m în caseta redac ional .
Având în vedere cele ar tate, apreciem c  ar fi
foarte u or s  transform Dialog cu cet enii într-
un ziar de mare circula ie, dar s-a convenit s  fie
de Giroc i de Chi oda. Preg tirea celor ce scriu

acest ziar poate s  permit  abordarea oric rui
subiect, i a oric rei subspecii gazet re ti, de la
analiz  de orice fel, la cronic , reportaj,  portret
sau la replic  ce ar  putea s  continue zeci de ani
de acum înainte.

inuta moral  a celor care trudesc pentru apari ia
Dialogului cu cet enii a învins prejudec ile, alini-
indu-se, astfel, la principiile ce stau la baza aces-
tei publica ii. Îi mul umim bunului Dumnezeu c
exist m i c  vom exista atâta timp cât cet enii
no tri vor dori s  citeasc  un ziar adev rat.

Drd. Iosif-Ionel Toma,
primarul comunei

În loc de replic

Noul virus gripal A (H1N1) este
un subtip de virus gripal care se
transmite la om i care con ine
gene de la viru ii gripei porcine,
aviare i umane, într-o combi-
na ie care nu a fost observat
nic ieri în lume. În plus, exist
dovezi c  acest virus se transmite
de la om la om, iar boala cauzat
este grav  într-un num r semni-
ficativ de cazuri în Mexic.
Simptomele noii gripe la om sunt:
febr , simptome respiratorii (tuse
i secre ii nazale, dureri în gât).

Pot ap rea eventuale alte simp-
tome: dureri generalizate (în spe-
cial dureri musculare), cefalee,

frisoane, oboseal , vom  sau di-
aree.
În anumite cazuri, este posibil
apari ia unor complica ii grave
chiar i la persoane s toase in-
fectate cu noul virus.
Acesta se transmite de la om la
om, prin tuse, str nut sau, indi-
rect, când aceste secre ii ajung în
contact cu mâinile omului s -
tos.
Noul virus gripal nu se transmite
prin consumul de carne de porc
sau produse din carne de porc,
manipulate i prelucrate termic în
mod corespunz tor. Acest virus
nu a fost izolat pân  în prezent de

la animale i nu exist  indicii con-
form c rora virusul ar fi prezent în
lan ul de produc ie al c rnii de
porc. În orice situa ie, se reco-
mand  respectarea practicilor de
igien  alimentar  corespunz -
toare la prepararea alimentelor,
precum i sp larea cu s pun a
mâinilor, a suprafe elor i a echi-
pamentelor folosite, dup  mani-
pularea c rnii crude.
Nu se recomand  ca persoanele

toase s  ia medicamente
antivirale ca m sur  de pre-
cau ie.
În prezent nu exist  un vaccin
antigripal în acest sens. Organi-

za ia Mondial  a S ii a în-
ceput procesul de ob inere a vac-
cinului i se estimeaz  c  peste
4-6 luni el va fi pe pia .

Cum ne protej m de infec ie ?
- Evita i contactele strânse cu
persoanele bolnave.
- Dac  sunte i bolnav, p stra i dis-
tan a fa  de celelalte persoane
pentru a evita s  le contagia i.
Evita i s  merge i la serviciu sau
la coal i, în general, s  ie i
din cas  pentru diferite motive.
- Evita i aglomera iile i mul imile.
- Când tu i sau str nuta i,
acoperi i-v  gura i nasul cu o

batist . Dup  utilizare, arunca i
batista la gunoi.
Sp la i-v  mâinile, des, cu ap i

pun, în special dup  ce tu i
sau str nuta i. Produsele de
cur are a mâinilor pe baz  de al-
cool pot fi, de asemenea, efi-
ciente. Evita i s  v  atinge i ochii,
nasul sau gura, pentru c  micro-
bii se r spândesc frecvent atunci
când o persoan  atinge un obiect
contaminat, atingându- i apoi
ochii, nasul sau gura.
Cur i suprafe ele dure, cum ar
fi mânerele u ilor, utilizând frec-
vent un produs normal de
cur are.

Recomand ri ale Ministerului S ii: noul virus gripal
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