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De Rusalii,
Un vot pentru România

Indiferent de natura lor, alegerile intr  în aten ia au-
torit ilor locale cu destul timp înaintea desf ur rii
lor. Trebuie asigurate condi ii corespunz toare de
spa iu i dot rile necesare pentru derularea, supra-
vegherea i securitatea buletinelor de vot pe tot
traseul lor. Trebuie, de asemenea, s  se reactualizeze
listele permanente de aleg tori i s  se afi eze în
locuri publice sediile sec iilor de votare, arondarea
pe str zi la acestea, în centrul de comun i în satele
apar in toare.
Cum bine se tie, în duminica aceasta, de Sfintele
Rusalii, au loc alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean. Urmare a cre terii popula iei (Girocul a atins
3190 locuitori, iar Chi oda 2230), au ap rut o serie
de nout i pe care le prezent m în cele ce urmeaz .
În conformitate cu prevederile Art. 15 din Legea nr.
33/2007, privind organizarea i desf urarea alegeri-
lor pentru Parlamentul European, actualizat , au fost
înfiin ate patru sec ii de votare la nivel de comun ,
câte dou  în fiecare localitate:
SEC IA DE VOTARE nr. 415, cu sediul la coala
Giroc, Str. Trandafirilor nr. 59, unde vor vota locuitorii
de pe str zile Dun rea, colii, Bârzava, Gloria, Timi
i Trandafirilor. Pre edinte – Mariana-Victori a

CIUCUR; loc iitor – Florin-Nicolae CÂMPEANU.
SEC IA DE VOTARE nr. 416, cu sediul la C minul
Cultural Giroc, str. Trandafirilor  nr. 26, unde vor vota
ceilal i cet eni cu drept de vot înscri i în listele elec-
torale permanente. Pre edinte: Maria HANE ; loc ii-
tor Alexandru-Florin BIROU.
SEC IA DE VOTARE nr. 417 cu sediul la coala din
Chi oda, str. Nicolae Firu nr. 65, unde vor vota
locuitorii de pe str zile Crângului, Some , Coopera-
torilor, N. Firu, Bucegi, Oltului, Izvor, Martir Iosub
Constantin, Serelor. Pre edinte: Claudia-Nadina-
Daciana CÂNDEA, loc iitor Darius-Ilie BOGDAN.
SEC IA DE VOTARE nr. 418, cu Sediul la Casa
Na ional  Chi oda, unde vor vota ceilal i cet eni cu
drept de vot înscri i în listele electorale permanente.
Pre edinte: Alexandru-Ioan GRUI; loc iitor: Ovidiu-
Adrian NICOLESCU.V  îndemn m s  merge i la vot.
Vot m pentru România i pentru a ne sus ine intere-
sele în Parlamentul European.
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- În acest moment, întreaga lume se confrunt  cu o criz  financiar  ne-
maipomenit , resim it  în toate domeniile de activitate. Sigur, pe cititorii
no tri îi intereseaz  mai mult ce se întâmpl  cu comuna noastr . Ce ne pute i
spune?
- Criza financiar  mondial  se resimte i în ara noastr i, fire te, atinge mai toate sec-
toarele. Denumit  de unii anali ti „Apocalips  financiar “, aceasta a produs falimentul
multor b nci americane i europene, generând astfel o situa ie financiar  f  prece-

dent. În rile în care exist  guverne stabile acestea
au luat m suri la timp în sensul c  Statul a intervenit
tot mai des pe pia a liber , diminuându-i în acest fel
efectele.
Sigur, aceast  criz  creeaz  c i neb nuite, atât politi-
cienilor cât i sindicali tilor, unii luptându-se cu promi-
siunile electorale, iar al ii pentru a p stra locurile de
munc i salariile intacte.
Într-o analiz  succint  a  dori s  prezint câ iva factori
principali  care influen eaz  actuala criz  financiar  în
ara noastr i poate, în final, unele sfaturi pentru cet -
enii no tri în aceast  perioad  de incertitudine fiscal .

adar, cele mai importante sectoare de activitate,
puternic influen ate, sunt: bursa; b ncile; cursul de schimb; pia a imobiliar ; politica

ncii Na ionale a României; ac iunile politice.
Cât de afectat este bugetul local i care este efortul mi rilor administra iei pe care o
conduc, acum când, fiecare leu trebuie chibzuit i, mai mult decât atât, fiind nevoie de
o anticipare pertinent , privind eventualele convulsii locale, am s  v  spun în continuare.
Pentru început, sunt bucuros s  îi asigur pe cititorii no tri c  nu suntem atât de afecta i
precum s-a preconizat în unele comentarii, mergându-se chiar pân  la nivelul insol-
ven ei în mas  a agen ilor economici i chiar a institu iilor publice.
Dac  nu vom face gre eli în aceast  perioad , nu vom suferi în viitor, politica fiscal
adoptat  odat  cu bugetul pe anul 2009 este o politic  realist  a poten ialului nostru.
Nu am adoptat o pozi ie de eficientizare în administra ie prin reducerea nivelului in-
vesti iilor, ci, dimpotriv , de men inere, la fel ca i în ultimii doi-trei ani.
Chiar dac  avem de înapoiat un credit important, acesta ne va mobiliza mai mult ca s
evit m unele situa ii critice. Astfel, per ansamblu, pot spune c  în anul acesta, Consiliul
local i-a propus mai multe investi ii, dup  cum urmeaz :
- extinderea corpului de cl dire al Gr dini ei cu program prelungit din Chi oda;
- modificarea corpului de cl dire al prim riei prin supraetajare i construirea, în pre-
mier , a unei s li pentru oficierea c toriilor;
- finalizarea Balonului cu aer cald din Chi oda prin achizi ionarea gazonului sintetic;
- modificarea corpului de cl dire al Dispensarului uman din Chi oda, construirea unei
farmacii umane i a unui laborator dentar;
- amenajarea drumurilor nou-create în urma dezmembr rilor, prin pietruire;
- extinderea iluminatului pe timp de noapte în zonele de locuit nou-create;
- betonarea de trotuare (aproximativ 3,5 km.);
- reactualizarea Planului Urbanistic General i realizarea Masterplanului;
- cartografierea str zilor în coordonate stereo 70 i intabularea acestora.
La toate acestea se adaug  achitarea unor sume restante de la investi iile din anul tre-
cut (extindere re ele ap i canal, racord ri la re ea ap i canal).
Un punct forte al activit ii acestui an îl va constitui implementarea unui proiect privind
accesarea sumei de 2,5 milioane euro din programele structurale, M sura 322, pentru
amenajarea str zii Trandafirilor, de la intersec ia cu str. Semenic, pân  la M stirea
greco-catolic  „Sfânta Treime“ din p durea Giroc.
Toate aceste investi ii pot fi privite ca o responsabilitate matur  a celor care le-au apro-
bat i a celor care sunt îns rcina i s  le duc  la bun sfâr it, demonstrând în acest fel c
putem face schimb ri în bine, adaptându-ne, în acela i timp, i la legisla ia dur  adop-
tat  de c tre Guvernul României în scopul gestion rii acestei crize financiare.
Prin urmare, îi asigur pe to i cet enii no tri s  nu î i fac  griji pentru veniturile de la
bugetul local, în acela i timp nu vom reduce nici una din facilit ile acordate unor cate-
gorii defavorizate, din premii sau alte cheltuieli necesare pentru buna desf urare a ac-
tivit ii administrative.
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CAPITOLUL IV
STAREA
SOCIAL

„Ata eaz -te de cei care te
pot face mai bun, prime te-i
pe cei care, la rândul t u, îi
po i face mai buni” (Seneca)

Abordarea st rii sociale ar trebui
 constituie mai mult decât o

dezbatere, întrucât ea se reg -
se te în starea actual  a socie-

ii române ti i a fost supus
unor evolu ii pe termen lung,
ignorat  mult  vreme i rupt  de
realit ile zilei.

Sigur, suntem tenta i s  cre-
dem c  toate problemele eco-
nomice sunt generatoare de
probleme sociale, dar exist i
alte probleme, unele care vin
din trecut, altele care au ap rut
recent i care nu au fost rezol-
vate la vremea respectiv .
Nu cred c  „sl biciunile eco-
nomice“ dau o anumit  stare a
comportamentului, ci, mai de-
grab , o anumit  stare mate-
rial  negativ i care la rândul ei
ar putea influen a gradul de

cie.
Reparti ia inechitabil  a bog -
iei dup  Revolu ie a generat o

polarizare social  nes toa-
, a risipit resursele publice

printr-un management deficitar,
iar s cia s-a instalat ca un
fenomen de mas  în România
i a devenit un mare handicap

în procesul de transformare a
vie ii.

George LÂN

George LÂN

„Lada cu zestre“ e tot mai bogat
Cu fiecare an, „Lada cu zestre” a neamului devine mai bogat , cuprinzând o palet  tot mai vast  de manifest ri artistice.
Cea de-a treia edi ie a festivalului, faza local , s-a desf urat în 9 i 10 mai a.c., în mai multe localit i.
Astfel, pe 9 mai, au intrat în concursul desf urat la Giulv z, în premier  absolut  pentru festival, trupa de teatru condus
de actorul Claudiu Dogaru i Cercul de crea ie literar  „Miraj“, din Giroc i Chi oda, îndrumat de poetul George Lân .
De i s-au aflat la prima întâlnire cu publicul, atât tinerii actori, cât i fragezii scriitori, s-au descurcat remarcabil.
Juriul, format din profesoarele de etnografie Alina Popa i Nastasia Bogdan, pre edintele Centrului de Cultur i Art
Timi , Ciprian Cipu, i inginerul în industrie alimentar , Valentin Juravle, au avut nu numai de evaluat presta ia noilor veni i
în concurs, ci i impactul produs de expozi ia culinar , pe care au preg tit-o Maria Cincu i Dana Jicherean, de expozi ia
de sculptur  a Cristinei chiop, de pictura pe lemn expus  de familia Alina i Attila Baj ko, de pozele vechi i costumele
populare de pust  expuse de Marius Matei, de expozi ia de art  floral  a Vasilic i Popescu i de arta fotografic  cu care
ne-a reprezentat Emil Kindlein.

Daniel ILIE
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Statul ar fi trebuit s  ac ioneze cu
mult înaintea apari iei fenome-
nelor create de tranzi ie pentru a
elimina sentimentul de inechitate
i acela c  cei s raci sunt aban-

dona i de c tre stat. Cu sigu-
ran , acest abandon a existat i
mai exist  în multe situa ii, în
primul rând datorit  lipsei unor
resurse financiare i, în alte ca-
zuri, deoarece statul nu mai con-
troleaz  economia, ea fiind acum
una de pia .
În ceea ce ne prive te, am
încercat s  p str m un minim de
echitate i  imediat ce situa iile
de s cie au fost identificate
sau aduse la cuno tin a auto-
rit ii publice locale, am intervenit
cu ajutoare materiale.
La nivel micro, cum este comuna
noastr , interven ia direct  tre-
buie s  fie asigurat  prin inter-
mediul unui serviciu social acre-
ditat conform prevederilor legale.
Rolul serviciului social este de
informare i consiliere, de preve-
nire i, de asemenea, de ac iune
în mod direct asupra persoanelor
într-un grad avansat de s cie
sau de abandon printr-o serie de
presta ii sociale, fire ti în orice

societate modern , gândite de
speciali tii din domeniu, f  a
afecta personalitatea.
Sunt suficiente situa ii în care
Serviciul social care func ionea-

 în cadrul Prim riei comunei
Giroc a ac ionat i chiar a salvat
vie i omene ti, cele mai multe
provenind din rândul copiilor,
care, sub o stare total  de incon-
tien i lipsi i de preocuparea

rin ilor, au fost g si i într-o
stare grav  de s cie.
De asemenea, în astfel de si-
tua ii au fost g site i persoane
adulte i vârstnice la care consi-
lierea s-a transformat în presta ii
sociale directe: cur enia came-
relor de locuit, îmb ierea, schim-
bul de haine, igienizarea înc -
perilor, procurarea hranei, solici-
tarea serviciului de la salvare
pentru investiga ii rapide i eva-
luarea st rii de s tate.
Ac ionându-se în consecin i,
în cazuri cu totul excep ionale,
s-a solicitat internarea acestor
persoane în azilurile de b trâni
în care func ioneaz  personal
calificat 24 de ore din 24. De
asemenea, a fost asigurat  c l-
dura în locuin e prin aprovizio-
narea cu material lemnos, fiind
distribuite pentru aceste cazuri
aproximativ 30 de remorci cu
lemne.

Serviciul social a avut drept scop
câ tigarea încrederii comunit ii
pe care o deserve te când, în
multe situa ii, oameni afla i într-o
stare de s cie i de lipsuri, nu
aveau curajul necesar s  o
spun i s  solicite ajutor. A
trebuit s  treac  ceva timp
pentru a se lua la cuno tin  de
toate cazurile care existau pe
raza comunei noastre. Aceast
munc  nu a fost finalizat i nu
va putea fi niciodat  pentru c
num rul cazurilor va fi mereu
modificat, unele dosare fiind cla-
sificate, altele r mânând ca o
problem  permanent .
De i un serviciu tân r, înfiin at
prin Hot rârea Consiliului Local
nr. 23 din 20 martie, la finele
anului 2008, a avut surprinz tor
de multe rezultate pozitive, bene-
ficiind de aportul a doar dou
persoane: una cu preg tire di-
rect  în aplicarea prevederilor
legii asistentului social i un psi-
holog care se ocupa de consi-
lierea acestor persoane.
Din luna mai 2008, S.S.I.C. Giroc
a fost recunoscut încet-încet de
toate institu iile din domeniu, fiind
apreciat  calitatea muncii pres-

tate de c tre personal, puterea
de decizie i gestionarea cores-
punz toare în majoritatea situa-
iilor ce au ap rut pe aceast

linie.
S-a desf urat o munc  în
interiorul comunit ii, în birou
lucrându-se doar statisticile i o
parte din investiga iile privind
informarea i consilierea. Acolo
unde situa iile erau suficient de
grave s-a apelat la speciali ti din
alte domenii, inclusiv din Poli ia
Român , în a a fel încât s
existe claritate în tot ceea ce s-a
întreprins.
Dovad  c  acest serviciu i-a
câ tigat încrederea este faptul c
într-un timp relativ scurt, la sediu
au fost f cute peste 42 de
sesiz ri cu privire la situa iile de
risc, atât din Giroc, cât i din
Chi oda. Multe dintre aceste
sesiz ri au fost anonime, dove-
dindu-se, în urma verific rilor, ca
fiind reale, în timp ce altele au
fost f cute chiar de c tre persoa-
nele în cauz .
Cazurile rezolvate de c tre
S.S.I.C.G. au avut referire la
abuz fizic, emo ional i sexual
asupra minorilor, rele trata-
mente aplicate minorilor, vio-
len  domestic , situa ii de risc
ale unor persoane singure sau

 locuin . În total s-a lucrat

efectiv la 31 de cazuri cu perioa-
de lungi de monitorizare i inter-
ven ie punctual , dup  caz, fiind
închise doar cinci, restul urmând

 fie monitorizate cu mult peste
termenul clasic de trei luni, ceea
ce denot  gravitatea acestora.
A fost aplicat  m sura de plasa-
ment, în regim de urgen , în trei
cazuri, iar prin hot râri ale in-
stan elor de judecat  au fost
prelua i din familii apte copii.
Acestor familii li s-a impus regi-
mul de urgen  privind programul
de monitorizare i consiliere
pentru a-i ajuta s  dep easc
situa ia de criz , s i îmbun -

easc  condi iile de trai i s  î i
poat  reprimi copiii acas .
Din p cate, din cele trei familii,
nici una nu a f cut vreun progres
spre a- i reîntregi familia, accep-
tând situa ia a a cum au g sit-o
lucr torii de la S.S.I.C.G.
Au fost sesizate organele de
cercetare penal  cu privire la un
caz deosebit de grav, de între i-
nere de rela ii sexuale cu minori,
în cauz  fiind o feti  de numai
12 ani.
Serviciul social are înc  26 de
cazuri de abuz, neglijare, vio-
len  domestic , probleme me-
dicale, persoane vârstnice etc.
În anul 2008 s-a consolidat o
rela ie de parteneriat cu cele
dou coli i gr dini e, cadrele
didactice fiind cele ce au sesizat
un num r de cinci cazuri, din
care trei se afl  în lucru.
S.S.I.C.G. a ini iat mai multe
ac iuni pe diverse teme cu
participarea membrilor comu-
nit ii i ai unor parteneri din
afara comunei:
- De ziua copilului, la 1 iunie, a
fost ini iat  ac iunea „În iunie
suntem copii“. Perioada de
desf urare cu preg tire i con-
cluzii: 29 mai-10 iunie;
S-a remarcat participarea efec-
tiv i afectiv  a copiilor de la
cele dou  gr dini e, a elevilor de
la cele dou coli cu o atent
supraveghere din partea cadre-
lor didactice i o colaborare deo-
sebit .
- Au fost ini iate ac iuni privind
desene pe asfalt, ie iri în aer
liber, excursii, teatru de p pu i,
prezentare de ma ini i moto-
ciclete.
Aceste ac iuni au fost posibile
datorit  unor sponsoriz ri i
dona ii.
- Ac iunea intitulat  „Toamna se
num  bobocii“, a avut ca scop
o ie ire în aer liber, organizat
pentru copiii din Centrele de pla-
sament din Timi oara, desf u-
rat  în 4 septembrie 2008, cu
partener principal Direc ia Gene-
ral  de Asisten  Social i Pro-
tec ia Copilului Timi .
- Ac iunea întreprins  împreun
cu direc iunile colilor din co-
mun i Inspectoratul General
de Poli ie, la care s-a al turat un
prieten al serviciului social, mul-
tiplu campion european la moto-
ciclism vitez , Ionu  Pascot , a
avut drept scop prevenirea acci-
dentelor de circula ie, infor-
marea cu privire la regulile de
circula ie i prezentarea riscu-

rilor la care se supun când con-
duc mijloace auto-moto neco-
respunz toare vârstei lor.

pt mânal, la serviciul social se
prezint  persoane cu diferite
probleme care solicit  sprijin sau
consiliere, ce sunt inventariate,
discutate i analizate.
Prin intermediul S.S.I.C.Giroc
s-au întocmit 43 de dosare de
indemniza ii, aloca ii i trusouri.
În acela i timp, pentru copiii
sugari s-au aprovizionat i
distribuit 520 cutii de lapte praf.
Num rul beneficiarilor de ajutor
social este de 24, cu tot atâtea
dosare. Pentru sezonul rece au
fost oferite ajutoare pentru înc l-
zire cu lemne unui num r de 199
locuin e, cu gaz unui num r de
244 locuin e  i, de asemenea, i
s-a oferit ajutor pentru înc lzirea
locuin ei cu lemne provenit din

ierile copacilor doborâ i de fur-
tuni, unui num r de 25 de familii.
Cu ocazia s rb torilor de Pa ti i
de Cr ciun, persoanele cu veni-
turi reduse sau în situa ii delicate
au primit 615 pachete.
Au fost distribuite 863 kg zah r i
2.813 kg f in  unui num r de 62
de persoane i altor 24 de familii
beneficiare de ajutor social.
Aceste ajutoare au provenit de la
Fondul European de Garantare
Agricol i au fost repartizate de

tre Institu ia Prefectului Timi ,
pe baza unor tabele preîntocmite
i comunicate prim riei.

În loc de concluzii a  spune c
activitatea acestui serviciu ar
trebui s  ne bucure pe to i, deo-
potriv , pentru c , iat , în sfâr it,
cineva competent se ocup  de
persoanele aflate în dificultate.
Sigur, bucuria maxim  va fi
atunci când majoritatea acestor
persoane va percepe sfaturile
primite prin consiliere i va
aborda cu seriozitate via a, pre-
venind în acest mod auto-dis-
trugerea i salvând vie i ome-
ne ti care, uneori, pot fi chiar ale
lor sau ale p rin ilor ori copiilor
acestora.
Tot la acest capitol este necesar

 fac men iunile cu privire la
întocmirea celor 32 de dosare
pentru indemniza ii de na tere
care au fost puse în plat . Exist
o categorie de persoane care nu
poate tr i f  un ajutor din
partea unei persoane devotate,
dar i preg tit  în domeniu, fie
din familie, fie din exterior. De
aceea, în comuna Giroc exist
un num r de 21 asisten i perso-
nali, iar 22 apar in tori, cu
indemniza ii de înso itor, se ocu-

 de persoanele cu handicap
de gradul I. Aceste angaj ri au
fost f cute în baza O.U.G.
102/1999, modificat i apro-
bat  cu Legea 519/2002, indem-
niza iile fiind acordate conform
Legii 19/2000.
Având în vedere semnalele de
alarm  trase prin intermediul
mass-media, S.S..I.C.G a efec-
tuat 63 de anchete sociale la
domiciliul persoanelor care au
asistent personal i a moni-
torizat nou  copii, încadra i în
gradul cu handicap grav, cu
asistent personal. Conform Legii
396/2006, privind acor-darea
sprijinului financiar la constituirea
familiei, s-au înregistrat 36 de
dosare i s-a instituit tutela pen-
tru un adult i un copil, conform
prevederilor Codului Familiei.
De asemenea, s-au întocmit
ase dosare, cu documenta ia

necesar  pentru numire de
curator, în conformitate cu pre-
vederile aceluia i cod i a fost
asistat un num r de ase

trâni, conform Legii nr. 17/
2000 la semnarea actelor
notariale.
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CAPITOLUL V
STAREA CIVIL

,,Dragostea e o lupt  între dou
suflete i între dou  trupuri în
care uneori nu e nici un
înving tor, alteori nu e nici un
învins”
Octavian Paler, „Via a ca un
peron”

Un compartiment important în
unit ile administrativ-teritoriale,
indiferent de ce grad ar fi aces-
tea, este cel de stare civil . În
multitudinea actelor care se
întocmesc în acest comparti-
ment se reg sesc actele de

torie, deces, transcrieri,
men iuni etc.
Starea civil  este o verig
important  în monitorizarea evo-
lu iei popula iei, f  îns  a avea
un rol de monitorizare, ci doar
de eviden . Din acest punct de
vedere, el trebuie s  func ioneze
în permanen , indiferent de zi
sau or , întrucât întocmirea unor
acte nu sufer  amânare, pre-
zen a referentului de stare civil
fiind necesar  de fiecare dat .
Aici exist  o rela ie direct  între
cet ean i lucr torul de stare
civil , f  intermediari, cu
declara ii verbale. Conform acte-
lor doveditoare eliberate de alte
institu ii, se întocme te actul
final, care este eliberat nominal
persoanei ce îl solicit .
În anul 2008, au fost întocmite
286 de asemenea acte, fiind
înregistrate tot atâtea fapte de
stare civil .
Acestea sunt:
- acte de na tere înregistrate –
patru transcrieri;
- acte de c torie înregistrate –
47;
- acte de deces înregistrate –
47;
- eliber ri certificate de stare
civil  – 163, dup  cum urmeaz :
17  certificate de na tere, 65 de

torie i 81 de deces.
În rela ia cu Direc ia Regional
de Statistic  Timi  a fost înaintat
un num r de 98 de buletine
statistice. Pe parcursul anului
2008 s-a predat un num r de 47
de buletine/c i de identitate
aceleia i direc ii, ase livrete
militare fiind transmise Centrului
Militar. În anul 2008 au mai fost
eliberate 88 extrase pentru uzul
organelor de stat. Au fost ope-
rate apte sentin e de divor  în

registrele de stare civil i s-au
efectuat 350 de comunic ri de
men iuni.
În conformitate cu H.G 495/1997
s-au eliberat 49 livrete de
familie.
S-au rectificat apte acte de
stare civil , înregistrate la Pri-

ria comunei Giroc, conform
prevederilor Legii nr. 117/2006,

de modificare i completare a
Legii 119/1996.
Au fost înregistrate dou  cereri
privind schimbarea pe cale
administrativ  a numelui, în
conformitate cu prevederile O.G.
41/2003, ambele fiind solu-
ionate în mod favorabil.

CAPITOLUL VI.
CULTURA

„Cultura este îndeosebi mar-
ca de noble e a uni na iuni,

ci prin cultur  î i realizeaz
ea poten ele creatoare.”
(Alexandru T nase)

tim din via a de toate zilele, din
studiile f cute i din scrierile
marilor înainta i c  un popor
este cu atât mai mare cu cât
cultura sa este mai expresiv ,
încercând s  g seasc i s
defineasc  no iunea de tradi ie.
Avem un leitmotiv al civiliza iei,
mo tenit de veacuri, i anume
cultura.
Cultura, ca o form  de via , prin
care o colectivitate î i exprim
for a  creatoare, evolu ia, f  a

sa loc falsului s  p trund  în
aceste valori. Cultura se face de

tre acei oameni care iubesc
cu adev rat slova sau istoria, de

tre cei ce tiu s  zideasc
con tient, zi de zi i ceas de
ceas, o cetate în care s  p s-
treze ceea ce îi reprezint  ca
popor în multitudinea neamu-
rilor care vie uiesc pe p mânt.
Am beneficiat pe aceste melea-

guri de aportul multor înainta i,
care, fie ei înv tori, profesori
sau pur i simplu poe i în grai,
ori oameni simpli, au creat în
sânul colectivit ii o alt  via
decât cea material , o via
expresiv , pres rat  de lucruri
frumoase, pl cute auzului i

zului, care au modelat, de-a
lungul anilor, sufletele celor ce
au asistat sau au participat
efectiv la via a comunit ii.
Gândirea, judecata, comporta-
mentul sunt direct influen ate de
starea de spirit dat  de efectul
muzicii, cântecului, dansului,
mi rilor în ritmul liricii care
difer  mult de alte mijloace de
influen .
Un exemplu îl poate constitui în
acest sens via a cultural  prin
participarea efectiv  la folclor.
Cu mare bucurie i cu gânduri,
întotdeauna constructive, am
sus inut activitatea cultural  pe
aceste meleaguri, mai ales
odat  cu reînfiin area Ansam-
blului folcloric „Ghiocelul“. Am
gândit despre aceast  floare
minunat , ghiocelul, c  este o
revenire la via , prima floare
dup  înghe i care, iat , î i
arat  frumuse ea i ging ia,
spre bucuria celor care o
privesc.
Pe lâng  menirea de a p stra i
promova tradi iile locale, Ansam-
blul „Ghiocelul“ a ajuns s  fie
apreciat i solicitat s  reprezinte,
nu doar ce înseamn  cultur
local , ci i ara cu întreaga-i
palet  de valori culturale.
Ansamblul „Ghiocelul“ nu ne-a
dezam git niciodat , a urcat
întotdeauna la locul de cinste,
mereu pe prima treapt  a
podiumului, aducând o multi-
tudine de diplome, medalii i
cupe comunit ii locale, al turi
de o faim  na ional i inter-
na ional , unanim recunoscut .
Ansamblul „Ghiocelul“ merit
mai mult decât atât, merit  un
statut profesionist, cu o partici-
pare i mai laborioas , cu o
formul  care s  r mân  pe veci
înscris  în cartea istoriei comu-
nit ii locale.
Este locul s  men ionez c
sprijinul celor dou coli este pe

sur . Îndemnând elevii la
acest act de cultur  printr-o
participare direct , gândim, a a
cum am mai amintit undeva în
acest raport, c  tradi ia repre-
zint  ve nicia, ce s-a n scut la
sat, prin urmare, efortul acestor
copii urmând se va transforma
mai târziu într-o ve nic  recu-
noa tere a tradi iilor culturale
locale.
Referin a i emblema cultural  a

comunei noastre r mâne în con-
tinuare Ansamblul Folcloric
„Ghiocelul“, care are menirea de
a p stra i de a promova tra-
di iile folclorice locale, dar i
na ionale i care a marcat pen-
tru totdeauna un loc în via a
comunei noastre.
Condus, în tandem, de doi
împ timi i ai cântecului i dan-
sului românesc, Ileana Szabo i
Victor Jicherean, acest ansam-
blu a dep it de mult grani ele

rii, impunându-se ca un veri-
tabil mesager al melosului
românesc.
Pe parcursul întregului an 2008,
Ansamblul „Ghicelul“ a participat
la o seri de spectacole, festi-
valuri, cu tot atât de multe film ri
pentru diferite televiziuni care, în
emisiunile lor despre folclor, au

cut cunoscut  prezen a aces-
tui ansamblu în toat  lumea.
Iat  care sunt acestea:
- microrecital cu ocazia zilei de
„Sf. Ioan“;
- spectacol la „Festivalul
Cârna ilor“ – Turija (Serbia);
- Festivalul „Top M orul“;
- Festivalul Etniilor – Timi oara;
- Spectacol Cramele Reca ;
- Festivalul Interna ional, Edi ia
a III-a, dedicat s rb torii de
Sfântul Gheorghe la Novi Becej
– Serbia;

- spectacol la Voiteni, dedicat
zilei de 8 martie;
- spectacol aniversar „Popasuri
Folclorice“, preluat de TVR
Bucure ti, transmis pe TVR 2 i
TVR Interna ional;
- Film ri pentru TVR 2 i TVR
Interna ional;
- spectacol la Române ti;
- Deschiderea Rugii Girocene
„Dialog între Genera ii“;
- spectacol în Ghilad;
- spectacol în Belin  la inaugu-
rarea Casei de Cultur ;
- spectacol în Ghilad la inau-
gurarea Casei de Cultur ;
- spectacol  la Co evi a ;
- Film ri la TVR Timi oara pen-
tru TVR Interna ional, transmi-
siune direct ;
- spectacol la Muzeul Satului;
- Ansamblul este invitat de dl.
Ioan Olteanu, realizator de emi-
siuni folclorice la TV Europa
Nova, transmisiune direct ;
- spectacol sus inut în Pietroasa;
- spectacol sus inut în Liebling la
Ruga ig neasc ;
- spectacol sus inut în Boldur;

- spectacol sus inut la Ghilad,
al turi de Costel Busuioc;
- spectacol sus inut în Giarmata,
al turi de cânt rea a de muzic

oar  Andra i p rintele
Pomohaci;
- spectacol sus inut în localitatea
Co evi a, cu ocazia Hramului
Bisericii;
- Festivalul Interna ional de fol-
clor Vla ca – Serbia;
- Film ri la TV  Favorit, „Seara
Favori ilor“, transmisiune di-
rect ;
- Festivalul „Pro Mure “, în
localitatea Igri ;
- spectacol  sus inut în Or oara;
- spectacol sus inut în tiuca;
- Deschide Ruga Chi ozean ;
- Particip  la festivit ile „Zilele
Cet ii Dacice“ – Jdioara;
- „Festivalul Nedeea Românilor
de Pretutindeni“;
- spectacol sus inut în Lovrin;
- Deschide Festivalul „Sivu i
Cosmin Golban“, Edi ia a II-a,
Chi oda – 2008;
- Ansamblul „Ghiocelul“ a repre-
zentat Banatul la Expozi ia de
turism din Bucure ti;
- spectacol  sus inut la coala
Popular  de Art  Timi , al turi
de elevii prof. Ana Pacatiu ;
- spectacol sus inut în gr dina
de var  a C minului Cultural din
Giroc;

- spectacol sus inut la Hotel
Timi oara pentru o delega ie a
UE;
- spectacol sus inut în Chiz u;
- particip  la Festivalul Soro-
carilor – Sânmihaiul Român;
- Ziua Recoltei, Muzeul Satului –
Timi oara;
- spectacol sus inut în Periam;
- spectacol sus inut în P dureni;
- spectacol sus inut în Criciova;
- spectacol sus inut în Par a;
- spectacol la „Daf Junior“ pentru
pompieri;
- particip  la Spectacolul „La
Ceas de s rb toare“, televizat
de TVR Bucure ti i transmis pe
post de 1 decembrie;
- particip  la cele trei edi ii de
concurs „Lada cu Zestre“;
- spectacol la „Balul Vân torilor“-
Hotel „Arizona“;
- spectacol de Gal  al
Festivalului „Lada Cu Zestre a
Neamului“, Edi ia a II–a 2008, în
sala Filarmonicii din Timi oara;
- film ri la TV Europa Nova,
pentru ziua de Cr ciun i noap-
tea de Revelion.
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Tot în cadrul C minului Cultural
din Giroc activeaz  fanfara com-
pus  din 30 membri, care a parti-
cipat la urm toarele manifest ri:
- deschiderea Rugii Girocene;
- manifest ri organizate în loca-
litate;
- „Alaiul Colind torilor“ – Timi oara;

Din toamna anului 2008, activi-
tatea cultural  s-a îmbog it cu o
clas , care num  15 copii i
care, sub îndrumarea profe-soarei
Alina Cuibaru-Jumug ,  înva  s
cânte la instrumente de percu ie.
Clasa de Fluiera i, coordonat  de
profesorul Dorin Cuibaru a ob inut
patru premii în 2008, fiind apre-
ciat  pentru calitatea cu care
interpreteaz  piesele din reper-
toriu.
În 2008, Consiliul Jude ean Timi

i Centrul de Cultur i Art  Timi
continu  manifestarea cultural-
artistic  de interes jude ean „Lada
cu zestre a neamului“. Participa-
rea la acest eveniment a fost mult
mai numeroas  în acest an, iar
concuren ii mult mai bine preg ti i.
Cu toate acestea, Comuna Giroc
a reu it s  se impun i s  ob in
cele mai multe premii, dup  cum
urmeaz :
- Premiul III  Nicoleta ipo  –
sec iunea art  culinar ;
- Premiul II    Cristina chiop –
sec- iunea sculptur  în lemn;
- Premiul II    Erik Kindlein  – sec-
iunea solist instrumentist, pian –
muzic  clasic
- Premiul II     Petru Chira – sec iu-
nea interpretare poezie în grai;
- Premiul II     Soli ti dansatori,
Ansamblul „Ghiocelul“;
- Premiul I Corul b rb tesc al
Bise- ricii Ortodoxe din Giroc;
- Premiul I Fam. Alina i Attila
Bajko – pictur ;
- Premiul I   Maia Kindlein – solist
–instrumentist , vioar  – muzic
clasic ;
- Premiul I – Grupul instrumental
„Girock Engels“;
- Premiul I  „Ghiocelul“– forma ie
de dansuri române ti;
- Premiul I  „Ghiocelul“ – Grupul
de dansatori ;
- Premiul I   „Ghiocelul“ – Ansam-
blu de cântece i dansuri ;
- Premiul Special prof. Dorin
Cuibaru – instructorul grupului de
fluiera i;
- Premiul I  Marius Sperneac –
solist instrumentist, fluier;
- Premiul I Grupului de fluiera i
din Chi oda;
- Premiul I i Diploma de Exce-
len  d-lui Mircea Ardeleanu Jr. –
solist instrumentist, ambal;

Urmare num rului mare de premii
I, precum i inutei de excep ie pe
parcursul festivalului „Lada cu
zestre“, Comunei Giroc i-a fost
decernat, pentru a doua oar
consecutiv, Marele Premiu, ceea
ce permite comunei noastre s  se
numeasc , în continuare „Capi-
tala cultural  a jude ului Timi “.
Anul 2008 a marcat lansarea pri-
mei edi ii na ionale a Festivalului
„În glas de toac “. Cu sprijinul
Centrului de Cultur i Art  al
jude ului Timi , a Mitropoliei Bana-
tului i Bisericii Ortodoxe Giroc,
acest festival a însemnat o pre-
mier  na ional  (cu toate c  a mai
fost semnalat  o manifestare
local  de acest gen, dar f  r su-
net) fiind apreciat  la toate
nivelurile. Glasul celor 33 de
toace (num r ce simbolizeaz

vârsta la care Mântuitorul nostru
Iisus Hristos a fost r stignit) s-a
auzit pân  în capital , unde s-au
înregistrat comentariile de încu-
rajare ale unor muzicieni i critici
de specialitate. Reluat în acest
an, acest fetival va avea o
conota ie deosebit  în via a cultu-
ral i spiritual  a comunit ii
noastre.
Tot în anul care a trecut a avut loc
a doua edi ie a Festivalului Inter-
na ional „Sivu i Cosmin Golban“
– Chi oda 2008, la care au luat
parte numero i i importan i arti ti
din toate zonele folclorice ale rii
cât i din ara vecin , Serbia.
Aceast  manifestare a avut un
sprijin total din partea Consiliului
Local, care a contribuit la men i-
nerea la cele mai înalte cote a
calit ii festivalului, dar i a celor
care au urcat pe scen .
Publicul spectator a fost mult mai
numeros decât la edi ia din 2007,
apreciat la câteva mii de per-
soane, semn c , an de an, calita-
tea actului artistic cre te.

Concluzii:

Putem fi ferici i c  atât copiii, cât

i tineretul comunit ii noastre,
sub o îndrumare profesionist , se

reg sesc în mijlocul activit ilor
culturale, participând efectiv.
Aceasta este o garan ie c
izvoarele culturii noastre sunt
nesecate, fapt ce se datoreaz
sprijinului i interesului manifestat
de c tre comunitatea noastr .

CAPITOLUL VI
TATEA

„Nu-i totul s  tr ie ti, ci s  fii
tos. Deci se cuvine o

pre uire a s ii trupe ti i
spirituale.” ( Martial, poet latin)

Am putea defini s tatea ca o
stare de bine a omului, de ase-
menea am putea socoti c  s -
tatea este o bog ie dobândit
printr-o serie de ac iuni cump -
tate, care presupun o diet  echi-
librat , un somn suficient i odih-
nitor, exerci ii fizice moderate i
continue i o claritate în idei do-
bândit  printr-o relaxare pe

sur .
O persoan  s toas  prezint
multe avantaje într-o activitate
util , într-o competi ie sportiv  sau
atunci când, uneori, se afl  în
situa ii critice.
Preocup rile medicilor care î i
desf oar  activitatea pe raza
comunei Giroc sunt pe m sura

cerin elor, f  a exagera cu medi-
camenta ia sau cu tratamente
inutile.
Sigur, fiecare dintre noi trebuie s
avem abilitatea dobândit  gene-
tic, de a manevra cu u urin i de
a echilibra presiunile vie ii zilnice,
evitând cât se poate stresul.
Dobândim astfel capacitatea de a
face ce dorim i este util pentru
noi, pentru familiile noastre i
pentru societatea în care tr im i
muncim. Cu siguran , f  a fi
mari cunosc tori în domeniu, tim

 o atitudine pozitiv  fa  de
evenimentele care ni se întâmpl
în via a cotidian , precum i

optimismul, ne conduce spre
reu it . Dorin a de a ne asuma
responsabilitatea ac iunilor noas-
tre este strâns legat  de auto-
disciplina care trebuie s  existe în
noi, f  s  l m loc r bufnirilor,
indiferent de ce natur  ar fi ele.
Suntem supu i uneori unor situa ii
de urgen  sau suntem pu i în
situa ia de a ne adapta la o schim-
bare, capacitatea de care d m
dovad  în toate aceste situa ii
fiind strâns legat  de s tate. O
grij  atent  fa  de corpul nostru,
de propor ionalitate, de reac iile
în diferite împrejur ri, (rapiditatea
i abilitatea r spunsurilor, puterea

de a zâmbi la ofensele aduse i
aceea de a întinde mâna celui
care nu ne este prieten), inuta în
„mersul“ printre problemele vie ii,
elasticitatea în gândire, toate
acestea depind de s tate.
Conform declara iei Organiza iei

Mondiale a S ii, care d  o
defini ie s ii, aceasta este o
stare de bine din punct de vedere
fizic, mental i de bun stare
social i nicidecum lipsa unei boli
sau infirmit i.
Ar trebui s  pre uim via a ca fiind
cel mai de pre  dar de la
Dumnezeu i s  fim într-o c utare
permanent  a rostului nostru pe

mânt, iubindu-L pe Dumnezeu
i rugându-L s  nu ne lipseasc

nici o clip  de S TATE.
Sigur, nu am putut s  nu fac
aceste remarci deoarece aproape
toate acestea ni se întâmpl  în
via i le resim im la fiecare pas.
De aceea, mul umit  unei gândiri
constructive a Consiliului local, s-
au alocat sume importante pentru
buna func ionare a cabinetelor
medicale, urmând s  se rezolve
doar compartimentarea i reame-
najarea Dispensarului uman de la
Chi oda.
În prezent, în comuna Giroc
func ioneaz  aceeia i trei medici
de medicin  general , doi medici
stomatologi i trei cadre medicale
medii. Spre bucuria noastr ,
exist  cabinete medicale în am-
bele localit i, precum i cabinete
stomatologice, deservite de me-
dici competen i, cu înalt inut
moral i dragoste fa  de oameni.
În 2008 au func ionat trei farmacii,
dou  în Giroc i una în Chi oda,
care au asigurat medicamentele
necesare prescrise de medicii de
familie, atât pentru popula ia
comunei, cât i pentru cei din alte
localit i.
Toate cele trei cabinete cu medici

de familie au func ionat neîntre-
rupt, fiind înscrise cele mai
relevante activit i:
Cabinet medical dr. Lucia Barboni
- num r pacien i – 2.250;
- consulta ii – 8.000;
- tratamente – 700;
- num r de copii care au
beneficiat de lapte praf 12-
16/lunar;
- s-au efectuat campaniile de
vaccinare la copii i colari, au
fost primite vaccinuri acelulare
gratuite pentru copii.
Bolile cele mai frecvent întâlnite:
viroze i pneumonii.
Decesele consemnate la cabinet
au fost în num r de 15, mai pu in
decât în anii trecu i. Cauzele cele
mai frecvente de deces: infarct,
accidente vasculare cerebrale,
neoplasme (3 cazuri).
Cabinet medical dr. Corneliu
Mois

- consulta ii – 5.297;
- tratamente – 2.106;
- afec iuni dominante ale c ilor
respiratorii, afec iuni cardio-
vasculare i afec iuni ale
aparatului digestiv i anexe.
Cabinet medical dr. Viana Toma
- consulta ii – 7.801;
- tratamente – 1.351;
- s-a efectuat triajul epidemiologic
la coli i gr dini e – 188
pre colari i 237 elevi;
- cele mai frecvente afec iuni:
afec iuni acute ale aparatului
respirator, num r în cre tere al
bolilor cardio-vasculare, meta-
bolice i digestive.
- A fost evaluat un num r de 879
pacien i în cadrul programului de
evaluare na ional .
- Vaccin ri la copii de la 0 – 1 an,
vaccin antigripal - 100 doze.

Concluzii:

Starea de s tate depinde în
mare m sur  de fiecare dintre
noi, dar i de aplicarea i
exactitatea tratamentelor, conse-
cin  a profesionalismului medici-
lor curan i.
Pentru ca actul medical s  se
desf oare în condi ii optime la
dispensarul din Chi oda, în bu-
getul de anul acesta este necesar

 fie prev zut  o sum  pentru
reamenajarea cl dirii, pentru a se
evita intersec ia bolnavilor cu cei

to i, în s lile de a teptare,
precum i a tuturor categoriilor de
bolnavi cu pacien ii cabinetului
stomatologic.

Starea „na iunii“ girocene



CAPITOLUL VIII
ÎNV MÂNTUL

Educa ia este ceea ce r mâne
dup  ce ai uitat tot ceea ce ai
înv at în coal .”

(Albert Einstein)

Înv mântul este o investi ie pe
termen lung, fapt ce r mâne
valabil pentru toate etapele
istorice parcurse de un popor.
Educa ia  unei genera ii începe
în familie, de la o vârst
fraged , i continu  pân  la
maturitate, în societatea în care
adultul s-a integrat. De la familie
pân  la societate, copilul trece
prin acea institu ie, numit

coal “. Cercet rile tiin ifice
de psi-hologie i pedagogie au
ar tat c  valoarea educa iei din
copil rie pune o amprent  pe
care individul o poart  toata
via a.
Mai tim c , într-o oarecare

sur , primii 6-7 ani de acas ,
de care se aminte te mereu,
conteaz  în formarea omului pe

ncile colii i mai târziu, pe
treptele vie ii.
Am folosit termenul de educa ie
i nu de coal , întrucât pro-

cesul educa ional este perma-
nent: începe în familie i
continu  în coal , la locul de
activitate, în societate i în
natur .
Educa ia i cunoa terea ocup
ast zi un rol central în agenda
preocup rilor, atât a formatorilor
de politici educa ionale sau
educatorilor, cât i a politi-
cienilor. Ultimele dezbateri din
Uniunea Europeana privind
rolul educa iei în dezvoltarea
econo-mic  au promovat chiar
ideea conform c reia aceasta
este „cheia competitivit ii
economice în era globaliz rii“
(Raportul SAR asupra
educa iei, 2007).
Rolul educa ional al colii este
bine-cunoscut, de aceea to i cei

spunz tori de soarta comu-
nit ii noastre sunt chema i a
face din coal  o citadel  a
cunoa terii, s  o înzestreze cu
tot ceea ce este nevoie pentru
ca s  nu lipseasc  nimic
acelora care îi trec pragul,
deopotriv  elevi i profesori.
De aceea, in s  precizez c  în
hot rârile pe care le-a luat
Consiliul local de-a lungul a
peste 10 ani de zile, un loc
important l-a ocupat coala,

dezvoltarea institu iei de înv -
mânt, modernizarea i adap-
tarea ei la ceea ce se întâmpl
firesc i normal în Europa.
An de an, ne-am însu it cu
mult  râvn , în scopul propriei
noastre perfec ion ri, necesi-

tatea educa iei i asigurarea
climatului propice derul rii ei.

sim nenum rate exemple
negative în multe jude e ale rii
i multe alte loca ii unde copiii

plâng, al turi de p rin i i de
cadrele didactice, pentru lipsa
interven iei cu fermitate a auto-
rit ilor locale i a factorilor de

spundere pentru ca l ca ul de
înv mânt s  poat  fi frec-
ventat i dotat cu un minimum
necesar.
Acest lucru nu s-a întâmplat
niciodat  în comunitatea noas-
tr  deoarece înv mântul a
fost, cu adev rat, prezent în
toate hot rârile, iar arta de a
educa pe copii a fost apreciat
la cel mai înalt nivel.
Îndatorirea noastr  a fost, este
i va r mâne mereu s  partici-

m întotdeauna la actul de
instruire, sem nând în acest
mod în elepciune în rândul
copiilor no tri, voin a de a înv a
i ocazia de a se bucura de

transform rile pe care le-au
cunoscut cele dou coli i
gr dini e din Giroc i din
Chi oda.
Îmi face o deosebit  pl cere s
prezint realiz rile celor dou
coli i gr dini e unde tr iesc i

înva  câteva sute de copii,
al turi de dasc lii i educatorii
lor.
Nu pot decât s  afirm i s
apreciez efortul cadrelor didac-
tice care, cu sprijinul autorit ilor
locale, au reu it s  ob in  rezul-
tate deosebite în procesul de
înv mânt, copiii no tri fiind
admi i aproape în toate colile
din municipiu, cu rezultate fru-
moase.

i dac  ace ti copii se întorc
dup  ani i ani în locul de unde
au înv at primele semne ale
scrierii, este pentru c  aceste
coli le-au marcat favorabil i

definitiv via a în spiritul cunoa -
terii i al form rii lor ca oameni
adev ra i.
Pentru str dania i efortul
dumneavoastr , v  mul umesc
domnilor profesori, înv tori i
educatori!

În anul colar 2007-2008,
Consiliul de administra ie al

colii cu clasele I – VIII Giroc,
împreun  cu Consiliul profe-
soral, i-au propus realizarea
urm toarelor obiective:

colarizarea tuturor copiilor de
vârsta  pre colar i colar ;

urm rirea integr rii în procesul
de înv mânt a copiilor din
gr dini i a  elevilor din clasele
I i a V-a;

folosirea unor metode de
înv mânt active i a mij-
loacelor adecvate, care s
contribuie la eficientizarea pro-
cesului de predare – înv are;

urm rirea aplic rii de c tre
toate cadrele didactice a pla-
nului cadru i a CDS-ului la
înv mântul pre colar, primar
i gimnazial;

integrarea în lec ii a
mijloacelor de înv mânt,
folosirea cu eficien  sporit  a

laboratoarelor i deprinderea
elevilor în folosirea calcula-
toarelor;

cunoa terea de c tre elevi i
cadre didactice a Regulamen-
tului colar i a Regulamentului
de ordine interioar , precum i
respectarea acestora;

verificarea modului cum se
efectueaz  temele i corectarea
acestora de c tre cadrele
didactice;

preg tirea suplimentar  a
elevilor din clasele a VII-a i a
VIII-a în vederea sus inerii
tezelor cu subiect unic;

orientarea lecturii suplimentare
i activitatea bibliotecii colare;
activitatea cultural-educativ ,

sportiv i turistic .
Conducerea colii, prin asis-
ten ele efectuate la ore, prin
urm rirea parcurgerii materiei la
fiecare disciplin  de înv mânt,
prin verificarea caietelor elevilor,
a documentelor cadrelor didac-
tice i prin testele de evaluare
date la clase, s-a putut edifica
asupra rezultatelor ob inute în
anul colar precedent, precum
i a lipsurilor întâlnite, stabilind

împreun  cu factorii respon-
sabili m surile ce se impun.
Analizând activitatea mana-
gerial , Consiliul de adminis-
tra ie a urm rit realizarea pro-

blemelor cuprinse în planul de
munc , implicându-se în condu-
cerea colectiv  a procesului de
înv mânt. Iar Consiliul profe-
soral, prin parcurgerea tematicii
propuse la începutul anului
colar, a analizat rezultatele de

la nivelul colii i a stabilit
suri concrete pentru reme-

dierea unor deficien e. Cele
dou  organisme colective de
conducere din coala s-au
întrunit conform planific rii sau
de fiecare dat  când procesul
instructiv-educativ sau proble-
mele administrative ale colii o
impuneau.
La începutul anului 2007/2008
în gr dini  au fost înscri i un
num r de 125 copii, împ i în
patru grupe: grupa mic  – 40
copii, grupa mijlocie – 31, grupa
mare – 29, iar în grupa mare-
preg titoare – 25 copii.
Frecven a în gr dini  a fost
foarte bun , copiii lipsind doar

în cazurile de boal .
Doamnele educatoare i-au
întocmit documentele necesare
desf ur rii în bune condi ii a
procesului instructiv-educativ,
obiectivele propuse au fost
realizate, atât în cadrul activi-

ilor frontale , de diminea ,
cât i în cele de dup  mas .
Printre obiectivele urm rite
men ionez: integrarea în colec-
tiv a copiilor de grupa mic ,
formarea deprinderilor elemen-
tare de munc i a celor
igienice, consolidarea cuno -
tin elor transmise în cadrul

activit ilor frontale i preg tirea
celor din grupa preg titoare
pentru integrarea în coal .
Educatoarele au folosit meto-

dele, procedeele i mijloacele
de înv mânt în func ie de
activit ile desf urate i inând
cont de particularit ile de
vârst  ale copiilor, evaluarea
reali-zându-se la începutul i la
sfâr itul semestrelor, pe cate-
gorii de activit i. La grupele
mari s-a pus accent pe edu-
carea limbajului, redarea sem-
nelor grafice, familiarizarea
copiilor cu un limbaj adecvat, iar
la grupa preg titoare s-a lucrat
diferen iat cu copiii care au
întâmpinat greut i în asimilarea
cuno tin elor. Activit ile extra-
curriculare au cuprins :
serbarea de Cr ciun, serbarea
închinat  Zilei de 8 martie,
participarea la vizionarea unor
spectacole de teatru de p pu i
i serbarea de sfâr it de an
colar.

Activit ile metodice s-au des-
urat lunar, în cadrul comisiei

metodice din gr dini . Dou
educatoare au participat la
cursurile organizate de centrul
«Speran a», iar alte trei au avut
inspec ii (Laura Gherban, Sofia

ica i Janina Terteci), ultima
ob inând gradul didactic II.
Activitatea de la programul
prelungit s-a desf urat pe
dou  grupe, în condi ii foarte
bune, fiind mereu solicit ri
pentru noi înscrieri, fapt ce a
dus i la necesitatea extinderii
gr dini ei din anul colar
2007/2008.
Colaborarea cu coala s-a
realizat prin activit ile comune
organizate cu domnul înv tor
Sorin Ersegean care urma s
preia viitoarea clasa I.
Activit ile extracurriculare au
cuprins: parteneriat cu gr dini a
PP Posta i PN Siria, excursie
la Chi u i evaluarea
proiectului educa ional, excursie
la Pe tera Ur ilor, vizita la
gr dina zoolo-gic , la gr dini a
PP 9, teatrul de p pu i, vizita la
biblioteca i participarea la
activit i religioase etc.
La sfâr itul anului colar 2007-
2008 în coala noastr  au

mas înscri i 183, din care au
promovat 179, promovabilitatea
fiind de 97,81%. La clasele I-IV,
din 88 de elevi au promovat 84,
patru elevi fiind declara i repe-
ten i, procentul de promo-
vabilitate fiind de 95,45%.

La clasele V-VIII, la 95 de elevi
cu situa ia încheiat , promo-
vabilitatea a fost de 100%.

Starea „ na iunii“



Situa ia la înv tur  la sfâr itul
anului colar a fost urm toarea:

În anul colar trecut, la nivelul
colii noastre nu s-au ridicat

probleme disciplinare deosebit
de grave, cu mici excep ii ce au
necesitat sc derea notei la
purtare i chemarea p rin ilor
acestora în fata consiliului
profesoral. Probleme speciale a
ridicat o elev  din ciclul gimna-
zial, care în urma colabor rii cu
psihologul angajat al prim riei,
cu familia i doamna dirigint , a
reu it sa le dep easc .
Privitor la activitatea instructiv-
educativa desf urat  la ciclul
primar ea s-a aliniat cerin elor
stabilite prin Curriculum na io-
nal, aceasta fiind diferen iat  pe
clase i obiecte de înv mânt.
Având în vedere particularit ile
elevilor claselor I-IV, din asis-
ten ele efectuate la aceste clase
i studiul documentelor colare

s-a constatat nivelul corespun-
tor de preg tire al majorit ii

elevilor. Exist  îns  elevi care au
serioase deficien e atât la citire,
scriere, cât i la matematic , unii
dintre ei fiind declara i repeten i,
iar pentru ceilal i se impune o
munc  diferen iat , care s  le
faciliteze integrarea în clasele
pe care le frecventeaz .
La ciclul primar, înv torii i-au
întocmit planific rile calenda-
ristice anuale, semestriale i pe
unit i de înv are. inând cont
de noile cerin e ei au reu it s
armonizeze aceste cerin e cu
con inutul manualelor colare i
cu particularit ile de vârsta ale
elevilor. Orarul la aceste clase a
cuprins, pe lâng  disciplinele din
trunchiul comun, i disciplinele
op ionale, în conformitate cu
posibilit ile colii i cu op iunile

rin ilor i elevilor precum:
„Prietenul meu, calculatorul“,
„Literatura pentru copii“,  „Edu-
ca ie pentru s tate“.
La clasa I, la limba si literatura
român , s-a pus accent pe însu-
irea literelor de tipar, s-au uti-

lizat diferite mijloace de înv -
mânt: fi e individuale pentru
fixarea literelor, culegeri de texte
pentru literatur , plan e spe-
cifice pentru însu irea citit-
scrisului, filme didactice etc. La
lec iile de scriere s-a insistat pe

însu irea scrierii corecte a
semnelor de punctua ie (punct i
semnul întreb rii) i a regulilor
de scriere. La clasa a II-a, la
limba i literatura român , s-a
urm rit ca elevii s  citeasc
corect, expresiv i fluent un text
cunoscut de mic  întindere, s
redea prin cuvinte proprii, cu
ajutorul înv toarei, un frag-
ment dintr-un textul citit, s
respecte ortografia i punctua ia
în scrierea enun urilor, s  scrie
lizibil i îngrijit, adaptându- i
progresiv scrierea  de la caietul
tip II la dictando. La clasele a III-
a si a IV-a s-au realizat analiza
textelor studiate la literatura cu
accent pe povestirea con i-
nutului, pe baza planului de idei,
i caracterizarea sumar  a per-

sonajelor principale f cându-se
leg tura cu lec iile de comu-
nicare; corectarea în perma-
nen  a gre elilor tipice.
În cadrul lec iilor de matematic ,
la clasa I, elevii au înv at s
scrie, s  citeasc i s  compare
numerele naturale de la 0 la
1000, s  efectueze opera ii de
adunare i de sc dere f
trecere peste ordin, s  recu-
noasc  formele plane, s  rezol-
ve probleme care presupun o
singur  opera ie dintre cele
înv ate. La clasa a II-a, elevii
au înv at numerele naturale de
la 10 la 1000 (scriere, citire,
comparare), s  efectueze adu-

ri i sc deri (f i cu trecere
peste ordin), s  rezolve
probleme. În cadrul orelor de
matematic  de la clasa a III-a s-
a pus accentul pe înv area
numerelor naturale pân  la
1.000.000 (scriere, citire,
comparare), tabla înmul irii i
împ irii, s  rezolve i s
compun  probleme. La clasa a
IV-a, s-a pus accent pe activit i
care conduc la dezvoltarea
gândirii matematice, a termino-
logiei specifice pentru aceasta
clas  folosind opera ii în
concentrul 0-1.000.000.000.
Pentru evaluare s-au folosit
probe cu itemi i autoevaluare,
iar ca forme de organizare
frontale i individuale i pe
grupe (4-5 elevi) în rezolvarea
problemelor mai dificile.
La lec iile de tiin e, istorie i
geografie s-a lucrat pe grupe,
realizându-se lucr ri colective
(portofolii), diferite plan e pentru
anumite capitole. S-au folosit

i, casete video, texte isto-
rice, ilustra ii potrivite fiec rei
lec ii i s-au întocmit fi e de
observa ii.

În cadrul lec iilor de educa ie
plastic i abilit i practice s-a
utilizat o multitudine de mijloace
de înv mânt: hârtie glasat ,
hârtie creponat , frunze, flori,
plastilin , lipici, acuarele, etc.,
punându-se accentul pe dezvol-
tarea gustului pentru frumos, a
imagina iei fiec rui elev. La
sfâr itul orelor s-au organizat
expozi ii cu lucr rile elevilor.
Activit ile extracurriculare de la
clasele I-IV au cuprins :

marcarea unor evenimente
importante precum: Ziua Na io-
nal , aniversare Mihai Eminescu,
24 Ianuarie, 1 iunie ;

serb ri colare : «Obiceiuri de
Cr ciun», «R mas bun,
domnule înv tor»

vizion ri de spectacole ;
plimb ri în natur  pentru

observarea particularit ilor
plantelor i animalelor ;

excursii : Castelul Bran-Valea
Prahovei-Castelul Pele  (cl. a
IV-a) ;
Re a – Râul Alb (cl. a II-a i a

III-a).
În activitatea instructiv  de la
ciclul primar trebuie s  se pun
accentul pe preg tirea elevilor
cu poten ial intelectual ridicat,
capabili de performan , iar în
cazul celor slabi pe dobândirea
unui nivel minim de cuno tin e ,
citit, scris i socotit. În munca

educativ  s  se urm reasc
comportamentul unor elevi care
au grave deficien e educative
din familie i chiar probleme
psihice, luându-se leg tura în
acest sens i cu autorit ile lo-
cale (psiholog, asisten  social ,
poli ie).
La ciclul gimnazial, în predarea
limbii i literaturii române s-a
urm rit realizarea unor obiective
precum dezvoltarea capacit ii
de receptare a mesajului oral i
scris, a capacit ii de exprimare
oral i în scris. Pe baza stu-
diului textului literar i din
discu iile purtate pe marginea
acestuia se urm re te formarea
intelectuala i moral  a copiilor,
educarea lor civic i patriotica
dezvoltarea gustului pentru lec-
tura i a frumosului artistic .
În predarea limbii române
apreciem efortul depus de
doamna profesoara in cadrul
lec iilor i al orelor suplimentare
de la cl. a VII-a i a VIII-a, dar,
din p cate, acesta nu a fost
concretizat i prin rezultate
satisf toare la tezele cu
subiect unic, ca dovad  c , în
semestrul I, 45 % din elevi au
luat note sub 5, iar în semestrul

al II-lea, 38 %.
Activitatea de la orele de
matematica s-a desf urat con-
form programei colare, reu in-
du-se, în majoritatea cazurilor,
atingerea obiectivelor propuse:

efectuarea de opera ii cu
numere naturale cu frac ii
ordinare i  zecimale, utilizându-
se propriet ile opera iilor ;
utilizarea elementelor de logic
i teoria mul imilor pentru jus-

tificarea etapelor în rezolvarea
problemelor ;
- manifestarea de perseveren
în rezolvarea problemelor, prin
utilizarea unor metode variate i

sirea unor diverse solu ii în
aflarea rezultatului ;
- utilizarea instrumentelor geo-
metrice pentru a construi diferite
configura ii geometrice ;
- utilizarea propriet ilor figurilor
i corpurilor geometrice în

probleme de demonstra ie i de
calcul.
În activitatea de predare-
înv are s-au folosit toate tipurile
de evaluare: ini ial , continu ,
sumativ  etc. Când a fost cazul
s-au folosit teste de recuperarea
cuno tin elor pentru elevii r -
ma i în urm . În vederea unei
bune preg tiri a elevilor din
clasele a VII-a si a VIII-a pentru
tezele cu subiect unic s-au orga-
nizat medita ii i consulta ii.
În anul colar 2007-2008 eleva

Andreea Fedor din clasa a Vll-a
a participat la faza zonal  a
olimpiadei de matematic , califi-
cându-se la faza jude ean .
Cu elevii clasei a VIII-a, atât la
limba româna cât i la mate-
matic , s-au organizat s pt -
mânal medita ii vizându-se
materia cuprins  în programa
pentru tezele unice. În cadrul
medita iilor s-au folosit culegeri
de teste ce au dus la eficien-
tizarea acestor activit i.
La geografia României, ca
disciplin  pentru tezele unice, s-
a insistat pe temele prev zute în
program , iar prin activit ile
diverse organizate (munca cu
harta, teste de evaluare, folii cu

i mute, etc.) s-a reu it buna
preg tire a elevilor, fapt dovedit
de rezultatele de la teze. De
fapt, rezultatele muncii la disci-
plinele român , matematica si
geografie sunt eviden iate cel
mai bine de rezultatele elevilor
no tri la aceste teze.
În predarea disciplinelor de
înv mânt: fizica, chimie, bio-
logie, tehnologie si informatica a
fost vizate obiective ca:

cunoa terea si în elegerea

fenomenelor fizice, a termi-
nologiei, a conceptelor i meto-
delor specifice fizicii;

dezvoltarea capacit ii de
explorare-investigare a realit ii
i de experimentare prin folo-

sirea unor instrumente i proce-

duri proprii fizicii;
dezvoltarea capacit ii de ana-

liz i rezolvare de probleme;
dezvoltarea capacit ii de

comunicare;
cunoa terea i în elegerea

fenomenelor chimice, a termi-
nologiei i a conceptelor speci-
fice;
- dezvoltarea capacit ii de
instalare i explorare;
dezvoltarea capacit ii de ana-

liz i rezolvare de probleme;
cunoa terea i în elegerea

terminologiei, a conceptelor si
principiilor specifice tiin elor
biologice;

dezvoltarea capacit ii de
explorare i a capacit ii de
comunicare, utilizând limbajul
specific biologiei;
deprinderea elevilor de a aplica

în practic  cuno tin ele
dobândite la tehnologie si
informatic .
În cadrul acestor discipline s-au
organizat, în laboratoarele colii,
numeroase activit i practice i
demonstrative, folosindu-se mij-
loacele de înv mânt existente
sau cele realizate de elevi
(plan e, insectare, ierbare). La
orele de biologie elevii au fost
stimula i s  realizeze referate pe
diverse teme, apelând inclusiv la
internet. În cadrul verific rilor
curente, la aceste discipline se
face i reactualizarea cuno -
tin elor anterioare, f cându-se în
permanen  leg tura cu expe-
rien a de via  a copiilor, demon-
strându-se caracterul util i
necesar al cuno tin elor dobân-
dite. La Olimpiada de biologie,
eleva Andreea Fedor, din clasa
a VII-a,  a ob inut men iune la
faza jude ean . Tot în cadrul
orelor de biologie, elevii colii
noastre, împreun  cu domnul
profesor Adrian Cecan, au par-
ticipat la urm toarele ac iuni:
plant ri de pomi, în  colaborare
cu Direc ia Silvic  Timi , ac iuni
comune cu Garda de Mediu sub
titulatura «Dreptul nostru la un
mediu s tos».

va urma
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BANCURI, BANCURI...COL UL COLERULUI

Domnule Al haim r!
Motto: Când prostul te socoate prost,
Renun , frate, la mândrie,

 dac -l iei, cumva, la rost
Te molipse te cu prostie.

Domnule Al haim r, neam  ie ci ori
ovrei?!

i cu mincea noastr  po i s  fa i ie
vrei!
Când la cinie-n cas  îi prime ci, ca
go ci,
Pro cii s  z uit  c  mai îs â pro ci.
La d cep i, d-o vrieme, dau înv -
turi,
Scriu â poezâie, fac â f turi.
Pot s  jior p inst  c  în ara noastr

i îs super-genii, numa vremea-i
proast .
Domnule Al haim r, tare-s n jât

 d-un an d  dzâle, sâmt c  m-am
urât,

â mai cred în ieva, ori s  nu mai
cred?
Mi s -ntoar ie lumea, ca dup  pr d.
Nu ciu cum m  ceam  f  bolentin,
Ni i care-i socacu d-unge plec s  vin!
Nu ciu cum s  fa ie, c  în miezu’
dzâlei,
Cânt-o cucuvaie, ungeva-n socac.
Io, cu mâna-ncins , spr tula milei,
Vreau s-arunc b nu ii, dar nu pot s-o
fac.
Sub norii d  spum , cronc nie o
ioar ,

Dup  ea, tot cârdu, ca la balamuc,
Sâmt c-o lop ci -n iepe s  m  doar .

 într b, ca prostu, unge s-o apuc?
În ince-i moarcea, dup  mine-i iadu’,
Dac-o iau în stânga-s numa’ lipitori,
În parcea gireapt  s  înal  gardu’
Ca â Everestu’, cu vârfu în nori.
Jios îs viermii ro ii, ie îmi rod opinca,

 scârb â neaz  vreu s  sar în sus,
Dar p  d dasupra s  înal  stânca

i neagr  ca noapcea timpului apus.
Domnule Al haim r, îs d  miru lumii,

elule prima crelu tu mi-l stor i,
Ca s  mi s  râd , ast zi, t i nebunii

â s  m  azvârle-n gropile cu pro ci.
Ori icât via a nu ai vre s-o superi,

 în ast  lume, geaba ce c zne ci,
Mincea ni iodat  nu po i s  o cumperi,
Iar dac -i pierdut-o, n-o s-o mai

ci.

Petru CHIRA

„Suflete pereche“

Dup  moda veche
Am i divor at:

„Suflete pereche”
Te-am desperecheat!

„M-o f cut mama pe lun “

Pe o ploaie i furtun ,
Sub bagheta de maestru,
„M-o f cut mama pe lun “,
Cu un brav extraterestru.

„Mul i ar vrea ca s -mi ia locul“

Obosit de-atâ ia ani,
Mi-o venit de-acum sorocul.

i dormind lâng  castani,
„Mul i ar vrea ca s -mi ia locul“.

Agentul termic

Când caloriferul zace
i în cas  e pr d,

Îmbr cat -n trei cojoace,
Tremur, bade, când te v d.

„De-oi muri, m-or pune-n groap “

Cum de greu nimeni nu scap ,
Pentru vremea ce-o s  vin ,

„De-oi muri, m-or pune-n groap “,
Nicidecum într-o vitrin .

Soart  de boem

Poate-odat -ntr-un deceniu
Când te-mbe i, s  recuno ti,
Chiar de-ai fi un mare geniu

Cazi în gropile cu pro ti.

Nedumerire

În taina zilei care vine
Se-ascund frânturi de bucurii,

- via -i loc pentru mai bine...
Dar locul sta unde-o fi?

rnicie

Când te porne ti cu pas vioi
Pe drumu vie ii-n toat  graba,

 nu te ui i nicicând-napoi.
 de te ui i, e tot degeaba...

Unui chelos

Pornit cu zilele la trap,
Sim ind via a cum exult ,
i-ai luat o grij  de pe cap.

i a a n-aveai prea multe.

Sfat

Chiar dac  vânturi grele bat
i-n fa a vie ii tale stau,
Nu ine capul aplecat

În fa a celor ce nu-l au.

Ba, al meu e mai frumos!

Claudiu Andrei C praru, 8 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

În galeria micilor arti ti ce reprezint
mari promisiuni pentru Girocul artis-
tic a intrat de curând i elevul
Fabrizio Marincu.
Din clasa a II-a trece de la coala din
Giroc la Liceul „Ion Vidu”, unde în-
cepe s  studieze pianul.
La sfâ itul lui aprilie, a.c., la festi-
valul-concurs euro-regional „Alma
Cornea-Ionescu“, feciorul nostru a
ob inut premiul al III-lea la pian. De
aseemenea, în 8 mai, Inspectoratul

colar Timi  i-a acordat o diplom ,
pentru promovarea valorilor eu-
ropene.

colar foarte bun i îndr gostit de
art , Fabrizio mai frecventeaz i cur-
suri de dans popular, la coala Popu-
lar  de Art i la C minul Cultural din
Giroc, averitându-ne c , în foarte
scurt timp, va deveni una din piesele
de baz  din Ansamblul „Ghiocelul“.

Daniel ILIE

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.

ANUN  IMPORTANT
Având în vedere prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contra-
ven iilor, în conformitate cu dispozi iile art. 14 alin.(1) din Ordonan a de Ur-
gen  a Guvernului nr. 195/2002 (republicat i actualizat ), privind circula ia
pe drumurile publice, în baza art. 36 alin 2 litera „c” din Legea nr. 215 (repub-
licat ) a administra iei publice privind înregistrarea mopedelor, ma inilor i
utilajelor autopropulsate sau tractate i a tractoarelor utilizate în lucr ri de con-
struc ii, agricole sau forestiere, precum i vehiculele cu trac iune animal , care
nu se supun înmatricul rii, v  anun m c  acestea se înregistreaz  la Prim ria
comunei Giroc.
Pentru înregistrarea vehiculelor mai sus amintite, proprietarii sau de in torii le-
gali, cu domiciliul sau re edin a în Giroc sau Chi oda, sunt ruga i s  depun
la sediul Prim riei urm toarele documente:
- Actul de proprietate al vehiculului, în original i copie (factur , contract de
vânzare – cump rare);
- Cerere de înregistrare al vehiculului;
- Declara ie pe proprie r spundere, din care s  reiese caracteristicile vehicul-
ului;
- Dovada pl ii contravalorii certificatului de înregistrare i a pl cu elor cu
num rul de înregistrare;
- RCA – asigurarea;
- Act deidentitate (pentru persoane fizice) / CUI (pentru S.C.).

FABRIZIO MARINCU – UN TÂN R PIANIST
I O PROMISIUNE PENTRU GIROC



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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Au mai inut steagul sus Petru Chira, care ne-a
încântat cu o poezie în grai, George Lân , care a
recitat dou  poeme i Andra Mosor, cu un frag-
ment din poezia „Cetatea Neam ului”, de George
Co buc. Nu trebuie uitat nici aportul Cercului de
pictur  al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie“,
din Giroc. Trebuie s  men ion m efortul deosebit
depus de gazdele din Giulv z, în frunte cu primarul
Florentin Criste i, care au preg tit un adev rat
festin pentru to i participan ii. În curtea colii din
Giulv z s-a organizat un „recital“ al ciobanilor din
zon , care au preg tit toc ni  de oaie, m lig
i batal la pro ap.

În 10 mai, la Foieni, au intrat în concurs „Fluie-
ra ii“, condu i de profesorul Dorin Cuibaru,
soli tii instrumenti ti Marius Sperneac (fluier),
Ioan-Alexandru Rancea (clarinet), Engi Cuibaru-
Jumug (vioar ), Daniel Cuibaru-Jumug (per-
cu ie), Mircea Ardeleanu jr. ambal), soli tii de
muzic  popular Marius Matei, Dolores Dongea
i Zorica Savu, Fanfara C minului Cultural din

Giroc, condus  de Ionel Pascot , Corala „Giro-
ceana“ a C minului Cultural din Giroc, condus
de Mircea Sturza, Corul b rb tesc al Bisericii

Ortodoxe din Giroc, condus de prof. Codru a
Tomescu, clasa de percu ie a C minului Cul-
tural Giroc, preg tit  de profesoara Alina
Cuibaru-Jumug , grupul vocal folcloric „Zorelele
Girocului“, coordonat de profesoara Desanca
Lalici i solistul de muzic  folk Emil Kindlein.
Tot în 10 mai, dar la Sânmihaiul Român, s-au
desf urat sec iunile de concurs la dansuri
populare mixte – avansa i, dansuri populare
mixte – încep tori, dansuri populare b ie i,
soli ti dansatori i ansambluri folclorice de
cântece i dansuri.
Dup  cum am ar tat mai sus, comuna noastr , la
aceast  a treia edi ie a Festivalului „Lada cu
zestre“, a fost prezent  la mai multe sec iuni decât
în anii preceden i. Aceasta se datoreaz  atât im-
plic rii Prim riei i Consiliului local în sprijinirea
fenomenului artistic, dar mai ales muncii depuse
de referentul cultural i, în acela i timp, directorul
Ansamblului Folcloric „Ghiocelul“, Ileana Szabo.
Cu precizarea c  to i concuren ii giroceni prezen i
la acest concurs s-au calificat pentru faza zonal ,
promitem s  revenim cu am nunte.

Daniel ILIE

„Lada cu zestre“ e tot mai bogat
Cum s  dai cu via a de p mânt

sau avatarul unui judoka
Sensei Mihai Andron este omul care face judo de patruzeci idoi
de ani. Mai precis din 1967. De-a lungul carierei de sportiv, a evoluat
la CSM Re a, O elul Târgovi te, Politehnica Timi oara i Judo Club
Timi oara. Este antrenor categoria I, 5 DAN. Acum preg te te nu
mai pu in de treizeci de judoka  din Giroc i Chi oda, elevi i pre -
colari. Spune c  niciodat  nu s-ar fi gândit c  o comun  ar putea
beneficia de asemenea condi ii de preg tire, mai ales pentru un
sport cu preten iile  judo-ului, cele dou  s li de sport construite de
prim ria Girocului ridicându-se la standarde europene. Entuziasmat
de perspective, sensei Mihai a lansat, la Adunarea General  a Fe-
dera iei Române de Judo, o invita ie pre edintelui acestei federa ii,
Liviu Luca, de a vizita s lile de sport din Giroc i Chi oda i de a
vedea la fa a locului condi iile de preg tire ale copiilor.
În alt  ordine de idei, lupt torii lui sensei Mihai au reale calit i.
Judo-ul este unul din cele mai nobile sporturi, care, în afar  c  for-
tific  organismul, este un mijloc de educare a voin ei i curajului, a
tenacit ii i a prezen ei de spirit. Un judoka adev rat trebuie s  aibe
un dezvoltat sentiment al camaraderiei i al disciplinei de grup, dar

i al respectului fa  de adversar. Cu alte cuvinte, judo-ul este un
sport care te înva  cum s  absorbi ocul, atunci când via a d  cu
tine de p mânt.
Chiar dac  antrenamentele au început abia în februarie, deja se v d
primele rezultate. Odat  cu exerci iile efectuate la sal , a crescut
viteza de reac ie, agilitatea, for a muscular i s-au înt rit liga-
mentele i tendoanele micilor lupt tori. Toate acestea sunt absolut
necesare mai târziu, când ei vor deveni sportivi de performan .
Sensei Mihai face un apel c tre to i p rin ii s i trimit  copiii la judo,
pentru c  acest sport genereaz , în afar  de o dezvoltare somatic
armonioas , garan ia c  întotdeauna ace ti copii vor fi un etalon
moral pentru societate.

Daniel ILIE

Alexandra Tcaciuc s-a n scut pe
3 august ’97 i este elev  la

coala General  „Iosif Ciorogariu“
din Chi oda. P rin ii ei, Mihai i
Mariana, s-au bucurat, în fiecare
an de coal  al Alexandrei, de pre-
miul întâi cu care fata s-a încu-
nunat.
Anul trecut, don oara Alexandra
se înscrie la coala de fluiera i,
condus  de profesorul Dorin
Cuibaru. Tainele instrumentului le

înva  al turi de ceilal i colegi ai ei
i, împreun , particip  la nume-

roase concursuri.
Dup  debutul televizat, la emisiu-
nea „50 plus“, i în urma succesu-
lui repurtat, Alexandra este invitat

 concerteze  în Germania, la
München. Cu ajutorul profesorului
Dorin Cuibaru, Alexandra Tcaciuc
ajunge în ara teutonilor i-i în-
duio eaz  cu fluierul ei.  Al turi de
celebra solist  de muzica popular

Florica Bradu, sunetul fluierului
românesc a reu it s  înmoaie i
sufletele celor pleca i în pribegie.
Visul Alexandrei Tcaciuc este ca,
odat , s  cânte al turi de maestrul
Gheorghe Zamfir.
La viteza cu care fata deslu te
tainele instrumentului, noi credem

 aceast  dorin  nu este de-
parte.

Daniel ILIE

Cu fluierul
prin Germania

În spiritul credin ei, omeniei i al solidarit ii, facem
un apel la bun voin a dumneavoastr , prin care v
rug m s  o ajuta i pe Adriana, o feti  de nici 8 ani,
din Chi oda, care, în prezent, se afl  internat  pen-
tru tratament într-o clinic  din Regensburg, Ger-
mania. Mama este internat  cu feti a, iar tat l este
cazat la o distan  de peste 250 km de clinic . Di-
agnosticul, la plecarea din ar : Psoriazis vulgar,
form  sever i Dermatit  atopic . Aceast  boal
a dat peste cap via a micu ei, l sând în urm  r ni
deschise pe fa , mâini i picioare. Din cauza
durerii i a r nilor, Adriana nu a putut merge decât

pe vârfuri sau pe c lcâie, fapt ce a determinat
tasarea a dou  vertebre.
Pe lâng  costurile caz rii i intern rii, p rin ii tre-
buie s  suporte i tratamentele ce i se admin-
istreaz .Pute i i dvs. s  contribui i pentru
alinarea durerilor unui copil suferind. P rin ii au
deschis, la ALPHA BANK ROMÂNIA S.A., pe nu-
mele Bruder Stelian-Marius, pentru orice sume,
dou  conturi: RO21BUCU88101000251EU01 pen-
tru euro i RO64BUCU88101000251RO01 pentru
lei.V-am adresat acest apel cu încredere i con-

m pe sprijinul dumneavoastr . Redac ia „DCC“

 O AJUT M PE ADRIANA!
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