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O pl ntu  firav  de fasole

i iadul pe care-l îndur

pân  se smulge cu tot cu cotiledoane

din chingile aspre ale rânii

energie for  vital  neb nuit

înder tnicia de a reconstrui din memorie

propriul demers ontologic

extrem de aproape

bulg rele de p mânt dizlocat

mai greu i mai mare de o mie de ori

cum spuneam în prim plan

o pl ntu  firav  de fasole

i mult pe deasupra

bucuria de a v  aduce la cuno tin

i în acest an

gr dina mea din Chi oda

zduie te miracole.
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– Toat  lumea se agit  pentru ob inerea de fonduri
structurale. Prim ria comunei Giroc a f cut vreun de-
mers în acest sens?
– Fondurile nerambursabile sunt fonduri europene publice
i reprezint  o form  de finan are acordat  de c tre U.E. în

scopul elimin rii diferen elor existente între anumite
domenii sau state membre.

Aceste fonduri sunt
oferite în ideea de a rea-
liza i men ine o coeziu-
ne socio-economic .
Fondurile structurale
sunt accesibile i Ro-
mâniei, începând din
2007 i sunt orientate
spre m rirea competi-
tivit ii prin sprijinirea de
programe regionale i
na ionale.
Programele structurale

urmeaz  programelor SAPARD i PHARE.
Am urm rit cu interes lansarea M surii 322 „Reno-
varea, dezvoltarea satelor, îmbun irea serviciilor de
baz  pentru economia i popula ia rural i punerea
în valoare a mo tenirii rurale”.
Accesarea poate fi f cut  de c tre autorit ile locale
sau Asocia iile de Dezvoltare Intercomunitar , O.N.G-
uri, a ez minte culturale i institu ii de cult, persoane
fizice i juridice care au în proprietate sau admin-
istreaz  obiective de patrimoniu cultural de interes
local.
Prim ria i-a propus s  acceseze un proiect integrat,
ce con ine dou  sau mai multe proiecte individuale,
având ca obiectiv principal modernizarea drumului co-
munal dintre drumul jude ean 595 i M stirea Sfânta
Treime din P durea Giroc.
Acest proiect este asociat cu alte dou , unul cu denu-
mirea „Înfiin are after school”, iar cel lalt legat de p s-
trarea i promovarea tradi iilor culturale locale.
Valoarea lui este de 2,5 milioane de euro i este final-
izat în vederea depunerii cererii de finan are.
S-au depus eforturi pentru scrierea unui proiect i for-
mularea cererii de finan are privind „Implementarea
unui sistem inovativ de management al documentelor
i modernizarea centrului pentru informare a cet e-

nilor în cadrul Prim riei comunei Giroc, jude ul Timi ”.
Proiectul se încadreaz  în Programul Opera ional Dez-
voltarea Capacit ii Administrative, Axa prioritar  2,
domeniul de interven ie 2.2.
Cererea a fost f cut  pentru 1.067.000 lei, cu o cofi-
nan are de la bugetul local de aproximativ 22.000 lei.
În preg tire se afl  un proiect de implementare de IT în
localit ile Giroc i Chi oda, prin montarea unor antene
de tip wireles, care vor permite accesarea gratuit  a
Internetului.
S-a format deja un colectiv capabil s  culeag , s  ges-
tioneze i s  prelucreze informa ii cu privire la pro-
gramele structurale.
Precizez c  nu se pot accesa mai mult decât dou
proiecte individuale sau un proiect integrat în perioada
2007 - 2013, pe m sura 322.

O întrebare pentru Pri-Marele comunei RAPORTUL PRIMARULUI
CAPITOLUL VIII

ÎNV MÂNTUL (continuare)
La orele de limbi moderne, francez i englez , s-a
urm rit realizarea obiectivelor cadru i de referin
specifice. S-a pus accent atât pe dezvoltarea
capacit ii de exprimare oral i în scris, astfel ca elevii

 poat  r spunde i formula întreb ri în cazul unor
comunic ri uzuale, s  vorbeasc  despre oameni,
locuri, evenimente, s  dea i s  cear  informa ii. Iar la
clasele a VII-a i a VIII-a s i exprime opinii în leg tura
cu o persoan , eveniment i s  relateze întâmpl ri.
Pentru facilitarea însu irii cuno tin elor, s-a încercat
folosirea unor metode active i a materialelor i
mijloacelor didactice adecvate (fi e de lucru, imagini,
casete video i audio).
S-a insistat pe îmbinarea cuno tin elor teoretice cu
obi nuin a unor dialoguri uzuale, prin crearea unor
scenarii care s  pun  elevii în situa ii concrete: joc de
rol, mini-dialoguri pe o tem  dat , redactarea unor
scurte compuneri. Pe lâng  însu irea cuno tin elor
gramaticale, s-a urm rit i familiarizarea elevilor cu o
serie de informa ii referitoare la geografia, istoria i
cultura Fran ei i Marii Britanii. Cu ocazia zilei
francofoniei, în coala noastr  s-au organizat o serie
de activit i menite s  marcheze acest eveniment,

concurs de interpretare la clasele mici, iar la clasele V-
VIII manifestarea  «La cuisine francaise», o activitate
cu o larg  participare a copiilor i deosebit de apreciat
de ace tia, expozi ie de desene, vizit  la Centrul
Cultural Francez, Ziua limbilor europene i Ziua
Europei.
De asemenea, în coala noastr  s-a organizat
„Cangurul lingvistic” la limba englez i s-a s rb torit
Ziua limbilor europene.
În cadrul orelor de religie s-a urm rit formarea unor
convingeri i atitudini religioase, con tientizarea
faptului c  biserica reprezint  locul de rug ciune al
cre tinilor, respectarea s rb torilor i tradi iilor
religioase, în elegerea c , prin Biblie, Dumnezeu se
adreseaz  oamenilor, formarea  deprinderii de a se
ruga i con tientizarea necesit ii implic rii obliga iilor
cre tine în familie, biseric , coal i societate. În luna
decembrie piesa «Preg tiri de Cr ciun» a ocupat locul
III la concursul de «Colinde i tradi ii», Faza jude ean ,
iar în luna mai cu revista «Lumin  pentru suflet» la
concursul de reviste religioase, a ocupat locul II.

George LÂN

George LÂN

Echipa de pompieri „Giroceana” –
campioan  interjude ean

În 9 i 10 iulie, la Târgu-Jiu, s-a desf urat Concursul interjude ean destinat pompierilor din societ i comerciale private, pre-
cum i cel al SVSU.
Cum spuneam în num rul trecut, pe lâng  echipa dublu campioan  na ional , la sec iunea SVSU, Girocul a lansat i o a doua
echip  de pompieri, ce a devenit, la primul concurs, campioan  jude ean  la societ i comerciale. Iar acum, dup  concursul
amintit, i campioan  interjude ean .

George LÂN

continuare în paginile 2-6
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În cadrul orelor de muzic ,
educa ie fizic i desen, s-a
urm rit, prin activit i specifice,

 se realizeze instruirea i
educarea copiilor, dezvoltarea
lor armonioas , fizic i artistic
i preg tirea unor serb ri
colare sau comemorarea unor

evenimente precum:
Ziua Na ional  a României;
24 ianuarie – Unirea Principa-

telor Romane;
aniversarea zilei de na tere a

poetului Mihai Eminescu;
ziua eroilor.

În anul colar trecut, elevii colii
noastre au participat la mai
multe concursuri colare. Astfel,
la „Olimpiada m orului”, or-
ganizat  de coala din S laz,
în compania altor 15 coli, elevii
no tri au ob inut, la toate disci-
plinele de concurs, primele trei

locuri la clasamentul general pe
clase  astfel: la clasa a V-a,
elevul Casian Perescu, la clasa
a  VI-a, eleva Alexandra Venter,
la clasa a VII-a primele trei locuri
prin elevele Andreea Fedor,
Andreea Laurent i M lina
Surdu, la clasa a VII-a, iar la
clasa a VIII-a locurile II si III, prin
elevii Florina Burta i Andrei
Nicoar . Elevii no tri au ob inut
rezultate foarte bune i pe
fiecare disciplin  de concurs la
biologie, geografie, istorie, mate-
matic , fizic , limba roman i
chimie.
Apreciind rezultatele ob inute la
acest concurs, Consiliul local a
hot rât premierea elevilor i
cadrelor didactice cu diverse
sume de bani, în func ie de
premiul ob inut.
Cel mai bun rezultat la con-
cursurile colare îl putem consi-
dera locul III la faza jude ean  a
Olimpiadei de biologie, ob inut
de eleva Andreea Fedor, din
clasa a VII-a, preg tit  de
domnul  profesor Adrian Cecan.
Doresc s  m  folosesc de acest
prilej pentru a face o analiz
succint  a rezultatelor ob inute
de elevii colii cu clasele I-VIII
Giroc la admiterea în liceu i
coala profesional , sesiunea

iunie 2008.
Spre deosebire de anii trecu i,
admiterea din acest an s-a
realizat pe baza mediei arit-
metice dintre media claselor
V-VIII i mediile de la tezele
unice din clasa a VIII-a. Ca
urmare a acestor rezultate, cele
mai mari medii de admitere au
fost ob inute de elevii: Florina
Burta – 9,79, Andrei Nicoar  –
9,54, Alexandra Benciu – 9,46,
Daniela Jurj – 9,41, Bianca

andru – 9,09 i Esfira Blid ran
–  9,07.

Din cei 20 de absolven i ai clasei
a VIII-a, 16 au fost admi i în
licee, dup  cum urmeaz : 1 elev
la Liceul W. Shakespeare (profil
bilingv), 2 elevi la Colegiul
C.D.Loga, 1 elev la Colegiul

ean, 2 elevi la Liceul
Economic, 2 elevi la Liceul de
Po i Telecomunica ii, 3 elevi
la Colegiul Tehnic de Vest, 2
elevi la Colegiul H. Coand , 1
elev la Liceul Electrotimi , 1 elev
la Liceul Pedagogic (Profil
Teologie), 1 elev la Liceul
Sportiv Banatul i 4 elevi la coli
de Arte i Meserii.
Conducerea colii a urm rit
activitatea de perfec ionare des-

urat  conform planific rilor,
atât la nivelul colii, prin comisii
i catedre, participarea cadrelor

didactice la cursuri de perfec-
ionare (consiliere, orientare i

AEL), lec ii demonstrative, cer-
curi pedagogice i grade didac-
tice. În coala noastr  s-a
desf urat schimbul de expe-
rien  al dirigin ilor, lec iile
demonstrative fiind sus inute de
doamnele profesoare Mihaela
Cr ciun i Melentina Costa, lec ii
apreciate de to i cei 20 de
dirigin i veni i din diverse coli.
Apreciem ca bun  activitatea
desf urat  de comisiile meto-
dice i colectivele de  catedr .
Activit ile cu p rin ii s-au des-

urat conform planific rilor,
cuprinzând edin e semestriale,
consult rile organizate de edu-
catoare, înv tori i dirigin i,
precum i activit i specifice,
organizate cu p rin ii elevilor din
clasele a VII-a i a VIII-a, dup
sus inerea tezelor unice în
vederea orient rii colare i
complet rii fi elor de înscriere.
Activitatea de orientare colar
i profesional  a cuprins ac iuni

specifice cu clasa a VIII-a,
organizate de diriginta Mihaela
Cr ciun, ac iuni ce vizau popu-
larizarea re elei colare, analiza
rezultatelor la tezele unice i
preg tirea complet rii fi elor de
înscriere, precum i activit ile
organizate în cadrul «S pt mânii
por ilor deschise». Activit ile
extra colare i extracurriculare
au cuprins, în anul colar trecut,
urm toarele activit i:

excursie colar  la Viena, cu
premian ii claselor V-VIII;
organizatori: profesorii Melentina
Costa i Mihaela Cr ciun;

serb ri colare: înv tori i
dirigin i, al turi de doamna pro-
fesor Lenu a Oprea;

concert de colinde;
cerc de crea ie literar ;
continuarea edit rii revistei

„Lumina satului” ;
întreceri sportive cu colile:

General  12, Chi oda i Jebel,
organizate de profesori: Ioan
Mihai T tucu, Ioan Oprea i
Sorin Ersegean;

participarea cu clasele V-VIII
la ac iunile culturale, artistice,
sportive i la concursul «Cine
tie câ tig », organizate de
coala din Chi oda i coala

General  nr. 12 Timi oara ;
participarea la concursul pe

teme de istorie i la activit i

cultural sportive, al turi de
coala  cu  cl.  I-VIII  Nr.  12  din

Timi oara ;
participarea la «Olimpiada

orului», organizat  de
coala din S laz ;
organizarea a doua turnee de

ah, de c tre d-l prof. Ovidiu
Cr ciun, la unul din ele partici-
pând i maestrul Ungureanu ;
În ceea ce prive te activitatea
gospod reasc  în anul colar
2007-2008, beneficiind de
importante fonduri alocate de
Consiliul Local i Prim ria
comunei Giroc, s-au efectuat
urm toarele lucr ri  de investi ii,
repara ii i între inere.

zugr virea gr dini ei i
finalizarea lucr rilor la înc  trei

li de grup , dotate cu mobi-
lierul aferent;

faian area s lii de mese i
refacerea grupului sanitar, rea-
lizat în urm  cu mai mul i ani;

amenajarea cur ii de la
gr dini i montarea unor apa-
rate pentru joac ;

schimbarea parchetului vechi
cu parchet laminat, în opt s li de
clas , la coal ;

îmbun irea dot rii grupu-
rilor sanitare;

procurarea de mobilier pentru
extinderea cabinetului de infor-
matic ;

igienizarea holurilor;
montarea unui aparat de aer

condi ionat în cabinetul de
istorie;

amenajarea cur ii colii i
refacerea terenului de handbal.
Cea mai important  lucrare,
care s-a finalizat la sfâr itul
anului 2008 a fost construirea
unei s li de sport, investi ie ce
se ridic  la suma de 2.200.000
lei.
Am beneficiat de fonduri de la

bugetul local pentru orga-
nizarea Pomului de Cr ciun,
pentru organizarea Zilei Copi-
lului i cump rarea c ilor
pentru premierea copiilor, de la
sfâr itul anului colar.
Pe lâng  fondurile alocate de
Consiliul local, coala noastr  a
beneficiat de sume importante
de bani, repartizate de Inspec-
toratul colar Jude ean Timi ,
dep ind 200.000.000. lei vechi,
din care s-au achizi ionat mate-
riale sportive (por i de handbal i
plase, saltele, mingi de handbal
i fotbal, mas  de tenis i lad

pentru gimnastic ) în valoare de
peste 80.000.000 lei, obiecte de
laborator (microscoape), în
valoare de 30.000.000. lei,
video-proiector, foto-copiator,

fax i ecran de proiec ie, în
valoare de peste 70.000.000 lei,

i i material didactic pentru
clasele înv mântului primar,
prin programul PIR, în valoare
de peste 50.000.000 lei.
Atât coala cât i gr dini a
beneficiaz  de o dotare foarte
bun ,  folosindu-se atât fondu-
rile alocate de bugetul local, cât
i de MECT, prin intermediul ISJ.

Este important ca aceste bunuri
 fie p strate, pentru a putea fi

transmise i genera iilor viitoare.
În concluzie, anul colar 2007-
2008 a fost, sub toate aspec-
tele, un an bun, care a adus un
plus fa  de anul colar pre-
cedent, pe linia activit ii instruc-
tiv-educative, a dot rii materiale
i a imaginii noastre în afara
colii.

La coala cu clasele I-VIII ,,IOSIF
CIOROGARIU’’ Chi oda, la
începutul anului colar 2007-
2008 au fost înscri i 144 elevi i
au r mas, la finalul anului
colar, 141, din care au pro-

movat 140, promovabilitatea
fiind de 99,29%. La clasele I-IV,
din 76 de elevi, au promovat 75,
un elev fiind declarat repetent la
clasa a IV-a, procentul de pro-
movabilitate fiind de 98,68%.
La clasele V-VIII, din 65 de elevi
cu situa ia încheiat , au promo-
vat to i, promovabilitatea fiind de
100 %.
Situa ia la înv tur  la sfâr itul
anului colar a fost urm toarea:

Referitor la mediile anuale,
exist  urm toarea situa ie:

Privitor la activitatea instructiv-
educativ  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.
Activitatea didactic  la clasele
primare s-a desf urat conform
planific rilor realizate pe baza
programelor în vigoare, cu res-
pectarea unit ilor de înv are, a
obiectivelor de referin i a obiec-
tivelor opera ionale propuse pen-
tru fiecare unitate de înv are.
În ceea ce prive te activitatea
extracurricular , preciz m urm -
toarele activit i :

serb ri de 8 Martie i Cr ciun,
organizate de clasele I-IV;

expozi ii de lucr ri  la clasele
I-IV;

„S  spunem NU violen ei” -
activitate comun  a claselor I-III,

cu participarea unui agent de
Poli ie comunitar ;

„Eu m nânc s tos” – sim-
pozion organizat de clasa a IV-a
în colaborare Kraft Foods Romania;

Datini i obiceiuri de Pa ti ,
concursuri.
Excursii colare:

Timi oara-Boc a-Trei Ape –
clasele I i a IV-a;

Timi oara-Moneasa, clasele I-IV;
Gr dina botanic ,  Gr dina

zoologic i Muzeul satului,
clasele I, II.
În afara activit ilor men ionate,
clasele I-IV au participat la toate
spectacolele de teatru sau de
magie organizate, fie în incinta
colii, fie la Teatrul de copii

Merlin din Timi oara.
În cadrul  concursului  „Eurojunior”
au participat elevii claselor I-IV
unde eleva Alexandra Tcaciuc,
din clasa a IV-a, a ob inut
men iune, fiind preg tit  de d-na
înv. Georgeta Barna. La con-
cursul de matematic  „Micul
matematician”, etapa na ional
fiind desf urat  la Timi oara,
au participat elevii claselor II-IV,
unde elevul Adrian Galuska, din
clasa a IV-a, preg tit de d-na înv.
Georgeta Barna, a fost premiat.
La ciclul gimnazial, cu elevii
claselor a VII-a i a VIII-a, s-au
organizat medita ii la limba
roman , matematic i la istorie,
vizându-se materia cuprins  în
programa pentru tezele unice. În
cadrul medita iilor s-au folosit
culegeri de teste, ce au dus la
eficientizarea acestor activit i.
De la începutul semestrului I s-au

cut sondaje privind op iunile
elevilor pentru tezele unice.
La tezele unice, la clasa a VIII-
a, cinci elevi au ob inut nota
maxim  la matematic i patru
elevi la istorie.
De la aceast coal  au par-
ticipat to i absolven ii clasei a
VIII-a în prima etap ,  la repar-
tizarea computerizat , i au fost
admi i 13 elevi la liceu i 6 elevi
la SAM. Dintre licee, amintim:
Liceul „Grigore Moisil”, Colegiul
National „C.D.Loga”, Colegiul
Tehnic „Ion Mincu”, Colegiul
Tehnic de Vest i altele.

Starea „na iunii“ girocene



Consiliul de administra ie al
colii a urm rit activitatea de

perfec ionare desf urat  con-
form planific rilor, atât la nivelul
colii, cât i la nivel jude ean.

Apreciem ca bun  activitatea
desf urat  de comisiile
metodice.
Fiecare cadru didactic a urm rit

i perfec ioneze munca,
participând la activit ile organi-
zate în cadrul comisiei metodice
din coal , la schimburile de
experien  organizate în Timi-
oara i la diferite cursuri de

perfec ionare organizate de
CCD.

Ca fiecare an colar i 2007-
2008 a fost un an rodnic în ceea
ce prive te activit ile extra-
curriculare. Toate cadrele didac-
tice s-au implicat în realizarea
unei variet i de ac iuni i
activit i, organizând cu clasele
excursii colare, serb ri, simpo-
zioane, concursuri, întreceri
sportive. Men ion m:

manifest ri legate de „Ziua
european  a limbilor”, din 26
septembrie 2007. Activitatea a
cuprins dou  sec iuni: un sim-
pozion, în cadrul c ruia s-au
prezentat date i informa ii utile
referitoare la s rb torirea zilei
de 26 septembrie ca zi euro-
pean  a limbilor i momentul
destinat vizion rii CD-ului
„Uniunea european ”. Manifes-
tarea s-a adresat elevilor
claselor IV-VIII;

manifest ri dedicate s rb -
toririi  „Zilei interna ionale a  fran-
cofoniei” – 20 martie 2008.

„We wish you a Merry
Christmas and a Happy New
Year!” – serbare în limba
englez , prilejuit  de sfintele

rb tori ale Cr ciunului;
„E scris pe Tricolor Unire!” –

concurs pe teme de istorie a
Zilei Na ionale a României, în
cadrul c ruia un echipaj al colii
din Chi oda a concurat cu unul
de la coala din Giroc;

pelerinajul din Grecia pe
în elesul elevilor – un parteneriat
organizat  cu Biserica ortodox
din Chi oda;

praznicul Bunei-Vestiri – acti-
vitate organizat  în data de 25
martie 2008, în colaborare cu
Biserica Ortodox  din Chi oda.
Au participat elevii claselor II-VI.

„S  le întindem o mân !” –
vizit  organizat  cu elevii colii,
în colaborare cu Poli ia Comu-
nitar  Giroc, la coala de
reeducare pentru minori din
ora ul Buzia ;

excursie pe traseul Timi oara-
Bra ov-Sinaia-Bran i retur,
excursie care a îmbog it
cuno tin ele elevilor în ceea ce
prive te istoria locurilor, organi-
zatori fiind profesorii Liviu

mnean u i Melentina Costa.
excursie colar  la Viena cu

premian ii claselor V-VIII, elevii
fiind înso i de d-na profesoar
Melentina Costa, d-na înv -
toare Gabriela Condrea i d-l
profesor Liviu R mnean u.

„Violen a în coal , m suri de
prevenire” - simpozion organizat

în colaborare cu Poli ia Comu-
nitar  din Giroc;

participarea la «Olimpiada
orului», organizat  de

coala din comuna S laz,
unde elevii colii noastre au
ob inut urm toarele rezultate: 7
premii I, 8 premii II i 4 premii III,
la istorie, matematic , limba
român , biologie i fizic .
În cadrul concursului ,,Cine tie
câ tig ”, pe tema consumului de
tutun, alcool, droguri, organizat
de Subcentrul Antidrog din
cadrul Colegiului Na ional de
Art  „Ion Vidu”, eleva Larisa
Pascariu, din cls.a VIII-a, a
ob inut premiul I.
Un moment artistic deosebit a
prezentat în fa a elevilor colii
noastre doamna profesoar
Alina Cuibaru-Jumug , în data
de 4 martie 2008, ca un dar
oferit comunei în care s-a n s-
cut. A fost prezentat un veritabil
concert de percu ie, cu forma ia
„Splash”, de la Colegiul na ional
„Ion Vidu” din Timi oara.

datini i obiceiuri de Cr ciun –
moment preg tit  de elevii cla-
selor a V-a i a VI-a, pentru un
program ini iat de Mitropolia
Banatului. Elevii preg ti i de d-na
profesoar  Miloranca Golban au
ob inut locul al III-lea, cu piesa
de inspira ie biblic  „Preg tire
de Cr ciun ”.
Pe parcursul anului colar, d-l
profesor Cuibaru Dorin, sprijinit
de conducerea colii i de
Consiliul local, a pus bazele unei
clase de fluiera i, care a parti-
cipat la  festivalurile  „În glas de
toac ” i „Vetre str bune”, unde
a ob inut locul I.

Elevii care au ob inut premii la
„Olimpiada M orului” au fost
premia i de c tre Consiliul Local
al comunei Giroc cu 50 lei.
Pe parcursul anului 2008 ne-au
fost alocate fonduri, din partea
Consiliului Local Giroc, pentru:

premierea elevilor la sfâr it de
an colar;

cadourile de Cr ciun;
lucr ri de repara ii, igieniz ri;
procurarea materialelor de

cur enie, între inere, rechizite
de birou, cataloage, imprimate;

amenajarea unei  biblioteci i
a  laboratorului  de informatic ;

achizi ionare de mobilier, mij-
loace de înv mânt, jaluzele;

construc ia unei s li de sport
i amenajarea ei, care este cea

mai mare investi ie – aproxi-
mativ 2.000.000 lei.
Pe parcursul anului s-a dezvoltat
parteneriatul existent între coal
i Prim ria Giroc, care are ca

obiectiv comun realizarea unui
înv mânt calitativ.

Situa ia de la tezele unice se
prezint  astfel:

În anul colar 2007-2008, Gr -
dini a cu program prelungit
Chi oda, a func ionat cu un
efectiv de 83 de copii înscri i,
repartiza i la cele trei grupe
astfel:
- grupa mic  – 26 copii (program
prelungit);
- grupa mijlocie + mare – 35
copii (program prelungit);
- grupa preg titoare – 22 copii
(program normal).

În raport cu ceilal i ani colari
s-a observat o cre tere a
num rului de copii care frec-
venteaz  gr dini a, dup  cum
urmeaz :

Consider m c  m rirea num -
rului de copii care frecventeaz
Gr dini a P.P. Chi oda se dato-
reaz  înfiin rii programului pre-
lungit, a dot rilor cu mobilier i
materiale didactice de c tre
Consiliul Local al comunei Giroc,
dar i a cadrelor didactice care
se implic  în dezvoltarea i în
educarea pre colarilor.
Repartizarea cadrelor la grupe
s-a realizat astfel:
-grupa mic  – Inst. Ileana
Cionca; – Inst. Nicoleta Dobre;
- grupa mijlocie+mare – Inst.
Adelina Stoian; – Inst. Gabriela
Mimis;
- grupa preg titoare – Inst.
Simona Cheie.
Programul activit ilor extra-
curriculare, desf urate în anul
colar 2007-2008, a fost urm -

torul:
octombrie – vizita la Parcul

Botanic;
noiembrie – vizita la Gr dina

Zoologic ;
decembrie – serbarea Cr ciu-

nului;
decembrie – vizita la fabrica

de globuri de la Gottlob – S.C.
Moranduzzo S.R.L.;

martie – întâlnire cu mamele

copiilor, cu ocazia zilei de 8 Martie;
mai – piesa de teatru prezen-

tat  de teatrul Andrasy;
iunie – petrecere cu ocazia

Zilei Copilului, la kinderlands-
Iullius Mall;

iunie – vizionarea spectaco-
lului de p pu i oferit de teatrul
Merlin, în cadrul proiectului
ini iat de Prim ria comunei
Giroc: „În iunie suntem copii”.
Pre colarii de la grupa preg -
titoare au desf urat o serie de
vizite în Timi oara, la fabrica de
ciocolat  Marlene, atelierul unui
pictor – un p rinte, precum i o
excursie la sfâr it de an colar,
la Moneasa.
Au fost sus inute serb ri cu
tematic  divers  – „S rb toarea
Toamnei”, „Vine, vine, Mo
Cr ciun”, „E ziua mamei mele”,
„Adio gr dini ”.
În anul colar 2007-2008 s-a
desf urat un parteneriat educa-
ional cu grupele preg titoare de

la dou  gr dini e din Timi oara:
P.P. 33 i P.N. 9, parteneriat
concretizat printr-o serie de acti-
vit i, cum ar fi_ „S rb toarea
Toamnei” – organizat  la Gr di-
ni a din Chi oda, „E ziua mamei
mele” – organizat  la Gr dini a
P.P. 33  din Timi oara. În cadrul
parteneriatului cele trei grupe au

cut schimb de lucr ri i de
reviste concepute cu diverse
ocazii (Cr ciun, 8 Martie).
Copiii Gr dini ei din Chi oda,
sub îndrumarea educatoarelor,
au participat la concursuri na io-
nale: „Mac cel iste ”, „Colorici” i
„Winners”.
Colaborarea cu comunitatea
local  s-a concretizat prin vizite
la unitatea de pompieri de la
Giroc, participarea la diverse
ac iuni organizate de Prim ria
comunei Giroc, cu ocazia zilei
de 1 iunie, în cadrul proiectului
„În iunie suntem copii” – teatru
de p pu i, curse de ma ini,
desene pe asfalt, etc.
Activitatea desf urat  cu p rin-
ii const  în organizarea lectora-

telor, a edin elor pentru rezol-
varea diferitelor probleme orga-
nizatorice i discu iile legate de
activitatea copiilor în gr dini .
Comunicarea i colaborarea cu

rin ii s-a ridicat la nivelul a -
tept rilor pe tot parcursul anului
colar, p rin ii în elegând i

con tientizând rolul lor în educa-
rea i sprijinirea activit ii didac-
tice, desf urat  de educator la
grup .
În ceea ce prive te activitatea
de perfec ionare, educatoarele
gr dini ei au participat la consf -
tuiri, schimburi de experien ,
cercuri pedagogice, cursuri orga-
nizate de C.C.D.
Buna organizare a activit ii
didactice i extracurriculare în
cadrul Gr dini ei P.P. Chi oda se
realizeaz  cu ajutorul adminis-
tra iei locale, reprezentat  de
primar, al Consiliului Local i al
Inspectoratului colar Jude ean
Timi .
Vizitele i excursiile realizate au
fost posibile cu ajutorul firmei
S.C. Giroceana S.R.L.
Consiliul Local, prin aparatul de

specialitate al primarului, asi-
gur  semestrial, materiale de
cur enie, abonament la S.C. La
Fântâna S.R.L., sp larea lenje-
riilor la S.C. Colortex S.R.L.,
igienizarea localului gr dini ei în
fiecare an, deratizare i dezin-
sec ie, racordarea la re eaua de
ap i canal. De asemenea,
posturile nedidactice – trei îngri-
jitoare, buc reasa i adminis-
trator, sunt pl tite de la bugetul
local.
Tot în anul colar 2007-2008, ca
urmare a referatului de necesi-
tate depus la Prim ria Giroc, Con-
siliul Local a aprobat extinderea
cl dirii gr dini ei i construirea
unui spa iu nou, compus din
patru s li de clas i o sal  de
primire a copiilor. Nevoia este
justificat  de cre terea num -
rului de copii care se înscriu în
gr dini .

CAPITOLUL IX
ACTIVITATEA

ADMINISTRATIV

„Câ i oameni n-ar r mâne
mu i daca li s-ar interzice sa
vorbeasc  bine despre ei si

u despre al ii”

Administra ia public , privit  în
ansamblul ei, ca autoritate pub-
lic , exercitându- i diferite prero-
gative în acest domeniu, repre-
zint  un complex de drepturi i
îndatoriri, atât ale acesteia, cât
i a cet enilor care fac parte din

respectiva unitate administrativ-
teritorial .
Administra ia public , prin
serviciile sale, are ca obiectiv
principal ap rarea interesului
public, totodat  ap rând i inte-
resele statului, al c rui repre-
zentant este în teritoriu.

a cum rezult  din Constitu ie,
administra ia public  local  se
conduce dup  legi organice,
fundamentate pe capacitatea de
drept public în virtutea unor acte
administrative pe care le pot
emite, a unor m suri adminis-
trative pe care le pot lua, astfel
ca derularea vie ii în comunitate

 se produc  într-un sistem
democratic, nep rtinitor, cu

ac iuni de previzionare de
dezvoltare economico-social .
În unele c i de specialitate se
vorbe te chiar de „putere
public ”, ceea ce nu exclude,
prin îns i defini ia amintit ,
constitu ionalitatea ac iunilor i
actelor emise.

Starea „na iunii“ girocene



În termeni mai pu in imperativi,
administra ia are totu i un ca-
racter normativ, cu vaste proce-
se de execu ie concrete, care, în
final, trebuie s  se reflecte pozi-
tiv asupra vie ii din comunitate.
Rela ia dintre administra ia pub-
lic , celelalte institu ii i cet ean
trebuie s  fie una de colaborare,
de oferire a unui spa iu larg de
desf urare în aplicarea legilor
statului. Calitatea actului admi-
nistrativ, dat de o institu ie sau
alta, trebuie s  afirme necesi-
tatea schimb rii de valori, de
credin e i de comportament,
valorile ce compun domeniul
public i privat al statului.
Se poate vorbi, în unele cazuri,
chiar i de performan e în admi-
nistra ie.

Toate acestea sunt strâns legate
de factorul economic, de deci-
ziile colective, dar, s  nu uit m,

 la baza tuturor acestora st
performan a unui management
complex, de actualitate, cu

suri de previzionare a tot ce
se întâmpl  în comunitate.
De i nu agreez imixtiunea
politicului în administra ie, este
necesar a ar ta c  influen a
politic  este prezent  pretutin-
deni. Con inutul i nivelul cali-
tativ al actului administrativ este
determinat i de pozi ia repre-
zentan ilor puterii politice.
Îmi place s  cred c  deciziile
administrative, ce au fost luate
pe tot parcursul anului 2008, au
fost fundamentate pe judec i de
valoare, iar calitatea hot rârilor
Consiliului local a fost pe m su-
ra puterii de transpunere în via
a propunerilor necesare.
Tendin ele de dezvoltare a infra-
structurii, ca un rezultat al fac-
torului obiectiv, s-au reg sit în
majoritatea hot rârilor, ceea ce
a încurajat ini iativa adev ra ilor
investitori, cu diferite forme de
capital.
În anul 2008, Consiliul Local s-a
întrunit în 15 edin e, din care 11
ordinare i 4 extraordinare. Au
fost adoptate 124 de hot râri,
toate fiind legale. A fost atribuit
un num r de patru titluri de
cet ean de onoare al comunei
Giroc.
În cadrul activit ii curente, a fost
emis un num r de 739 de dis-
pozi ii.
A fost transferat  de la bugetul
de stat suma de 16.910,72 lei
pentru beneficiarii de subven ii,
conform O.U.G. nr. 51/2006 i a
fost aprobat  o nou  cerere de
subven ii, pentru valoarea de
39.530 lei.
În anul 2008 au fost emise 944

certificate de urbanism având ca
scop predominant construirea
de locuin e i utilit i.
Autoriza ii de construire au fost
emise în num r de 581, din care:

277 case individuale (construire/
desfiin are), case tip duplex sau
cu apartamente;

47 locuin e colective;
1 cl dire administrativ ;
15 cl diri de alt tip (anexe,

garaje, etc.)
10 extinderi;
4 hale;
228 utilit i (extinderi/ bran a-

mente) sau lucr ri de alt tip.
Au fost aprobate 8 planuri urba-
nistice zonale pentru o suprafa
de 570.141 mp. i 4 prelungiri de
autoriza ii de construire.
A fost încasat  suma de 3.779
lei – taxe pe p unat.
Total amenzi încasate în anul
2008 – 600, în valoare total  d
67.016 lei

Sinteza achizi iile publice
desf urate în anul 2008

Activitatea de achizi ie public
desf urat  la nivelul Prim riei
comunei Giroc pe baza Planului
anual al achizi iilor publice, ela-
borat i aprobat pentru anul
2008 a însemnat urm toarele
realiz ri:
a) Proiecte elaborate

Anex  administrativ  la
Biserica Ortodox  Chi oda;

Reabilitare rutier  drumuri
Giroc – Mân stirea Sfânta Treime
i Chi oda – Mân stirea Timi eni;
Iluminat public pe sectoarele

de drum Giroc – Mân stirea
Sfânta Treime i Chi oda –
Mân stirea Timi eni;

Re ele de alimentare cu ap  –
canal în zona Plani te;

Extindere cl dire gr dini
Chi oda;

Reabilitare remiz  pompieri;
Extindere cl dire Prim rie Giroc.

b) Servicii
Extindere re ea de alimentare cu

ap  potabil  – re ele de serviciu;
Înfiin are canalizare – extin-

dere colectoare de racord;
Prelucr ri arhivistice i

execu ia lucr rilor specifice de
leg torie i arhivare – început ,
înc  nefinalizat ;

Evaluare a dou  terenuri
aflate în proprietatea comunei
Giroc, jude ul Timi ;

Efectuarea documenta iilor
cadastrale în vederea eliber rii
Titlurilor de proprietate i pune-
rea în posesie, pentru o supra-
fa  de 420 ha în localit ile
Giroc i Chi oda;

Documenta ii topografice în
localit ile Giroc i Chi oda;

Activit i de selec ie, ini iere i
perfec ionare la ah.
c) Execu ie lucr ri

Instala ie interioar  de înc l-
zire cu central  termic  proprie,
pe combustibil solid, la Biserica
Ortodox  din Chi oda;

Ansamblu sportiv în Chi oda;
Extindere re ea de alimentare

cu ap  potabil  în localitatea
Giroc i înfiin are re ea de ali-
mentare cu ap  potabil  în
localitatea Chi oda – hidran i;

Confec ionat i montat struc-
tur  metalic  acoperit  cu polyplan,
scen  + acoperi , pentru pro-
tec ie spectatori – C min Giroc;

Confec ionat i montat struc-
tur  metalic  acoperit  cu
polyplan, pentru protec ie spec-
tatori – C min Chi oda;

Anex  administrativ  la
Biserica Ortodox  Chi oda;

Repara ii exterioare i inte-
rioare la C minul cultural Giroc;

Atribuirea contractului de
lucr ri aferent – Extindere cl -
dire gr dini  cu program prelun-
git din localitatea Chi oda –
lucr ri în desf urare;

Atribuirea contractului de
lucr ri aferent – Extindere cl -
dire Prim rie din comuna Giroc
i refunc ionalizare remiz  pom-

pieri – lucr ri în desf urare;
Re ele de canalizare – Extin-

dere colectoare de racord în
localit ile Giroc i Chi oda;
d) Produse

Balastru = 4490 mc;
Ciment = 10.000 de saci a 40

kg/sac;
Aparatur  electronic  = Pri-
ria Giroc;

Costume populare = Ansam-
blul „Ghiocelul”;

Instrumente de percu ie = For-
ma ia de percu ioni ti;

Materiale sportive = Asocia iile
sportive din Giroc i Chi oda.

SITUA IE PROCESE 2008:

1. Obliga ie de a face –  3
procese, din care:
- 2 câ tigate;
- 1 în curs de judecat .
2. Succesiune – 1 proces, din
care:
- 1 suspendat
3. Gr ni uire – 2 procese, din
care:
- 1 câ tigat;
- 1 suspendat.
4. Anulare autoriza ie de cons-
truc ie – 1 proces, din care:
- 1 în curs de judecat
5. Rectificare CF – 27 procese,
din care:
- 16 câ tigate;
- 11 în curs de judecare.
6. Revizuire – 6 procese, din
care:
- 4 câ tigate
- 1 suspendat
- 1 în curs de judecat
7. Uzucapiune – 6 procese, din
care:
- 2 câ tigate;
- 2 în curs de judecat
- 2 suspendate.
8. Fond funciar – 33 de
procese, din care:
- 12 câ tigate;
- 1 pierdut;
- 14 în curs de judecat ;
- 6 suspendate.
9. Hot râre ce s in  loc de
act autentic: - 1 proces, din
care 1 în curs de judecat .
10. Evacuare: 2 procese, din
care 2 câ tigate.
11. Plângere contraven ional :
6 procese, din care:
- 2 câ tigate;
- 1 pierdut
- 3 în curs de judecat
12. Ac iune în constatare:  6
procese, din care:
- 5 în curs de judecat ;
- 1 suspendat.
13. Contesta ie în anulare:  2
procese, din care:
- 1 câ tigat;
- 1 în curs de judecat .
14. Legea 10/2001: 5 procese,
din care:
- 2 în curs de judecat ;
- 2 câ tigate;
- 1 suspendat.
15. Drepturi b ne ti – 6 pro-
cese, din care:
- 2 în curs de judecat
- 2 pierdute
- 2 suspendate.
16. Cerere de str mutare:  2
procese, din care 2 câ tigate;
17. Partaj judiciar: 2 procese,
din care:
- 1 câ tigat;
- 1 în curs de judecat .
18. Revendicare imobiliar : 4
procese, din care:
- 1 suspendat;
- 1 pierdut;
- 4 câ tigate.
19. Contesta ie la executare: 2
procese, din care:
- 1 pierdut;
- 1 câ tigat.
20. Soma ie de plat : 1 proces
câ tigat.
21. Excep ie de nelegalitate
act administrativ: 1 proces, în
curs de judecat .

Total procese 2008: 119
Total procese câ tigate: 51
Total procese pierdute: 6
Total procese în curs de
judecat : 46
Total procese suspendate: 16

CAPITOLUL X
POLI IA COMUNAL

„Moravurile bune f  legi pot
totul, legea f  moravuri,
aproape nimic”

(Mihai Eminescu)

În cadrul Poli iei Comunale Giroc
i desf oar  activitatea patru

agen i de poli ie i un ofi er cu
func ie de comand  a subuni-

ii.
La începutul anului 2008, î i
desf urau activitatea Agentul
ef adjunct Aurelian Gîrd i

Agentul ef adjunct Florin
Dobra. Din luna februarie,  a fost

încadrat Agentul C lin Pirici, în
luna martie, ca urmare a pro-
mov rii concursului, comanda
subunit ii a fost preluat  de
Subinspector de poli ie Florin
Hulu , iar din luna august a fost
încadrat Agentul Anda Toader.
Pe parcursul anului 2008,
cadrele Poli iei Comunale Giroc
i-au desf urat activitatea ur-

rind principalele programe de
ac iune ordonate de I.G.P.R. i
I.P.J. Timi : prevenirea crimi-
nalit ii  în mediul rural - „Sate

 criminalitate”, programul de
prevenire i combatere a delinc-
ven ei juvenile i a victimiz rii
minorilor, programul de preve-
nire  a accidentelor rutiere –
„Stop accidentelor rutiere! Via a
are prioritate” i a celor de
sc dere a infrac ionalit ii stra-
dale, coroborate cu necesit ile
comunei în vederea men inerii
ordinii i lini tii publice, a pre-
venirii s vâr irii infrac iunilor cu
violen  – omoruri, violuri, tâl-

rii, prevenirii infrac iunilor
contra exercit rii drepturilor poli-
tice i cet ene ti, în cadrul celor
dou  evenimente electorale, a
infrac iunilor contra patrimoniului
public sau privat i a celor
îndreptate împotriva integrit ii
persoanei.
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Dintre indicatorii de performan
ai Poli iei Comunale Giroc, se
pot enumera urm torii:
- pe parcursul anului 2008 au
fost în lucru 96 de dosare
penale cu autori cunoscu i, din
care s-a reu it, pân  la finele
anului, solu ionarea a 81 de
dosare, mai bine de 50% dintre
acestea fiind înaintate spre pro-
curor, cu propunere de trimitere
în judecat  a învinui ilor. Ponde-
rea cea mai mare  au avut-o
infrac iunile  de furt (cele de pe
antiere) i infrac iunile de lovire

sau alte violen e, fiind înregis-
trate i infrac iuni la regimul
circula iei, tulbur ri de posesie i
violare de domiciliu;
- dosare penale cu autori necu-
noscu i, în anul 2008, au fost în
lucru un num r de 47, fiind
cuprinse aici i cele r mase în
lucru  din anii anteriori. S-a
reu it solu ionarea a mai mult de
55%, din care 23 s-au solu ionat
prin identificarea autorilor.
În vederea men inerii ordinii i
lini tii publice:
- s-a aplicat un num r de 117
sanc iuni pentru înc lcarea pre-
vederilor Legii nr. 61/1991, s-a
intervenit în cadrul a 122 de
apeluri la Serviciul Apeluri de
Urgen  112, s-au f cut 55 de
verific ri la de in torii de arme,
s-a solu ionat un num r de 68
peti ii scrise, au fost identificate
i re inute  dou  persoane

urm rite general, s-au desf -
urat 266 de patrul ri în zone cu

risc criminogen, precum i alte
activit i specifice;
- cu ocazia controlului în trafic,
s-au aplicat 244 de sanc iuni
contraven ionale, din care 24
pentru mopede, 18 pentru pie-
toni. Au fost înregistrate 280 de
accidente u oare i 14 acci-
dente grave, din care dou  în
Chi oda ( str. Cooperatorilor) i
12 în Giroc (5 – Calea Timi orii,
4 – str. Trandafirilor, 1- str.
Mure ,  1 – str.  Dun rea i  1 –
str. Muncitorilor) rezultând 1
mort i 15 r ni i.

CAPITOLUL XI
POLI IA COMUNITAR

I PAZA

Dou  acte normative de o real
importan , atât în sectorul de
stat, cât i în cel privat, se refer
la organizarea pazei bunurilor
publice i private. În acela i con-
text, se poate vorbi despre sigu-
ran a i protec ia cet eanului.

În conformitate cu Legea nr.
333/2003 i Legea nr. 371/2004,
în cadrul prim riei comunei
Giroc func ioneaz  Poli ia comu-
nitar , cu patru agen i, precum
i paza care asigur  anumite

obiective de interes general, atât
ziua, cât i noaptea.
Func ionând cu patru agen i,
Poli ia comunitar  desf oar
activitatea de prevenire, patru-
lare i control al punctelor de
paz  asigurate de c tre angaja i
ai prim riei.
Împreun  cu Poli ia comunal  a
participat la diferite ac iuni, co-
mune în Giroc i Chi oda, pe
timp de zi i de noapte.
Beneficiind de o dotare mai
bun  decât Poli ia comunal ,
acest tandem poate func iona
pe tot parcursul anului sau ori de
câte ori este nevoie, pentru pre-
venirea actelor antisociale de
distrugere de bunuri, de p stra-
re a ordinii i disciplinei, precum
i a cur eniei pe domeniul

public.
În anul 2008, Poli ia comunitar
a participat la urm toarele ac iu-
ni, dup  cum urmeaz :

A asigurat ordinea i lini tea
public  pe raza celor dou
localit i;

A asigurat m suri de ordin cu
ocazia desf ur rii evenimen-
telor cultural-sportive care au
avut loc pe raza celor dou
localit i (rugi, festivaluri, com-
peti ii sportive, religioase, etc.);

A asigurat paza obiectivelor i
bunurilor, atât pe timp de zi cât
i pe timp de noapte;
A procedat la aducerea la

cuno tin a cet enilor a legis-
la iei cu privire la depozitarea de
materiale de construc ii i utilaje
abandonate pe domeniul public;

A efectuat identificarea patro-
nilor i muncitorilor care execut
diferite activit i sezoniere pe
raza localit ilor i sunt din alte
localit i i preluarea lor în baza
de date, conform H.C.L. nr.
14/2008;

A participat, împreun  cu
Poli ia Comunal , la patrul ri pe
timp de zi i de noapte, pe linia
depist rii i prinderii persoanelor
care încearc  s  comit  sau
comit fapte antisociale;

A efectuat ac iuni, împreun
cu Poli ia Comunal , pe linie de
circula ie rutier ;

A participat la dirijarea
traficului rutier, cu ocazia repa-
ra iilor i moderniz rii arterelor
de circula ie (drumuri) de pe
raza celor dou  localit i;

A participat, împreun  cu asis-
ten ii sociali din cadrul Prim riei
comunei Giroc, la împ irea de
ajutoare i la efectuarea dife-
ritelor anchete sociale;

A asigurat protec ia reprezen-
tan ilor prim riei la diferite
ac iuni i controale specifice;

A efectuat controale i
îndrum ri ale paznicilor privind
postul de paz , modul de efec-
tuare a serviciului, modul de
ac iune în cazuri ce necesit
interven ia Poli iei Comunitare, a
Poli iei Comunale, a  pompie-
rilor sau salv rii;

Spre sfâr itul anului 2008, s-
au înfiin at trei puncte de paz :
unit ile militare Giroc, C.E.T.
Chi oda i gârb rit Giroc, cu un
efectiv de apte paznici, care
sunt controla i periodic de c tre

Poli ia Comunitar i Poli ia
Comunal . Având ca mijloc de
comunicare telefoane de servi-
ciu, predarea posturilor de paz
se face pe baz  de proces-
verbal de predare-primire, (un
num r total de  233 procese
verbale), conform consemnului
postului;

A participat la deschiderea
anului colar i la supraveghe-
rea periodic  a colilor din cele
dou  localit i, Giroc i Chi oda,
pentru prevenirea infrac iona-
lit ii i contraven iilor juvenile;

A participat la diferite edin e
cu elevii, pentru instruirea pri-
vind comportarea în societate i
pentru evitarea faptelor antiso-
ciale atât în coli, cât i în afara
lor;

A r spuns la solicitarea
profesorilor, privind comporta-
mentul unor copii din cadrul
colilor, care creau probleme

(lipsa la ore, comportament
agresiv fa  de colegii lor, pro-
fesori i sustragerea diferitelor
bunuri);

Au efectuat controale i
pânde, cu Poli ia Comunal , pri-
vind intrarea pe culturile agricole
a animalelor i sustragerea pro-
duselor agricole;

A în tiin at cet enii privind
obliga iile ce le revin, conform
H.C.L. nr. 125/2007, care se
refer  la cur enie, v ruirea po-
milor i cosirea spa iului verde
aferent imobilelor;

A aplicat un num r de 150
soma ii privind cosirea ierbii i
cur irea terenurilor aferente
imobilelor;

A r spuns la solicitarea
diferitelor plângeri ale cet enilor
i la rezolvarea lor în termen

legal i în baza legii;
A avertizat conduc torii auto,

privind oprirea i sta ionarea
neregulamentar , prin lipirea de
autocolante pe parbrizul auto-
vehiculelor, (trotuar pietonal,
spa iu verde, spa ii de siguran
a drumurilor, an uri pluviale,
sta ii de transport în comun,
parc ri rezervate diferitelor insti-
tu ii publice etc.)

A asigurat m suri de ordine
privind protejarea i conser-
varea urmelor în urma deceselor
ce au avut loc pe raza comunei

(halta triaj Semenic, teren viran
al unit ii militare Giroc), pân  la
sosirea organelor de anchet ;

Au fost invita i la sediul Poli iei
Comunitare, prin invita ii scrise,
un num r de nou  persoane,
conform Legii nr. 61/1991;

A afi at dou  procese verbale,
la diferite persoane, privind plata
unor amenzi contraven ionale,
aplicate de c tre Poli ia Comu-
nitar  Timi oara;

A întocmit 70 de rapoarte de
activitate;

A întocmit 61 de sanc iuni
contraven ionale în sum  total
de 18.400 lei;
Activitatea în cifre se poate
aprecia dup  num rul sanc-
iunilor contraven ionale aplicate
de c tre fiecare agent în anul
2008. Astfel, agent asistent Ioan
Bozga a întocmit 20 de procese
verbale de sanc ionare, agent

asistent Marius Chihulc  a
întocmit 35 de procese verbale
de sanc ionare. agent asistent
Dorin Lisu patru i agent
asistent Gheorghe Paveluc,
unu.
Pozi ia geostrategic  a celor
dou  localit i, Giroc i Chi oda,
fa  de municipiul Timi oara,
este un factor favorizant în do-
meniul infrac iunilor produse de

tre cet eni certa i cu legea,
care migreaz  dinspre ora  spre
sat, în c utarea pr zilor u oare.
Ac iunile de prevenire între-
prinse au avut un rezultat pozi-
tiv, astfel nefiind semnalate acte
antisociale majore în anul 2008.
Dac  exist  o problem  cu care
se confrunt  mai toat  comuni-
tatea noastr  este aceea a cir-
cula iei autovehiculelor cu vitez
mare, atât a celor cu gabarit
redus, cât i a celor care trans-
port  marf  sau diferite mate-
riale de construc ii.
Libertatea cu care se circul  cu
mopede, ATV-uri sau alte auto-
vehicule neînmatriculate, m -
re te gradul de pericol al acci-
dentelor rutiere, în special în
rândul persoanelor tinere i al
celor în vârst , care sunt nea-
tente la traversarea str zii.
Drumul jude ean 595, care str -
bate Girocul i Chi oda, a deve-
nit o centur  ad-hoc pentru
celelalte autovehicule care nu
au nimic în comun cu aceast
arter  de circula ie, dar care,
datorit  unor lucr ri edilitare din
municipiul Timi oara, g sesc
aceast  rut  ocolitoare.
De i s-a montat, ini ial, un cadru
care limiteaz  accesul autove-
hiculelor mai înalte de 3,5 metri
pe drumul nou creat între
Chi oda i DN 59 (Calea

agului), acesta a fost deteriorat
inten ionat pentru a se folosi, în
continuare, aceast  rut  ocoli-
toare între Calea agului i
Calea Lugojului.
Urmare acestui incident, s-a
propus ca viitoarea construc ie
de limitare s  fie f cut  dintr-un
material mult mai rezistent i
foarte bine ancorat pentru a nu
mai putea fi distrus.
În aceast  loca ie, datorit  efor-
turilor depuse pe o perioad  de
câteva luni de zile, a fost degajat
terenul agricol (cu denumirea de
„Groapa Stoii”) i pus în posesie
celor îndrept i, iar pentru a
preveni continuarea degrad rii
acestui teren, a trebuit s  se
înfiin eze un punct fix de paz .

Starea „na iunii“ girocene



La S.C. Giroceana S.R.L., care
are în gestiune mai multe
autobuze, un autocar i câteva
utilaje destinate gospod ririi
comunale, a fost necesar s  se
înfiin eze un punct de paz  la
poart . Pe parcursul celor 24 de
ore, paznicul din aceast  loca ie
execut  ronduri în curtea Pri-

riei, Poli iei comunale, dis-
pensarului, C minului cultural, în
fa a Bisericii i a Oficiului po tal.
Odat  cu trecerea în admi-
nistrarea Consiliului local a pavi-
lioanelor ce au apar inut fostelor
unit i militare de pe Calea
Girocului, s-a înfiin at i în
aceast  loca ie un punct de
paz  pe timp de zi i de noapte,
cu asigurarea unor circuite în
cadrul perimetrului acestuia, în
vederea prevenirii actelor
antisociale.
La începutul anului 2009, s-a
amplasat o cabin  paznic în
parcul copiilor din Chi oda,
odat  cu aceasta înfiin ându-se
i postul de paz  pe timpul

nop ii, în vederea asigur rii
pazei la obiectivele: coal ,
gr dini  cu program prelungit,
birou poli ie comunal , casierie
abonamente, Casa Na ional ,
Biserica Ortodox i alte
obiective aflate în perimetru.

CAPITOLUL XII
CONCLUZII

Am înv at, din experien a
celorlal i ani, c  timpul nu
apar ine nim nui, de aceea
trebuie s  îl folosim to i într-o
manier  cât mai profitabil ,
astfel încât oglindirea trecutului

 fie egal  cu a tept rile
noastre, cu înf ptuirea spe-
ran elor, nel sând nici un loc trist
i irecuperabil în via a comu-

nit ii.
tim, de asemenea, c  timpul

soar  eficien a i condi-
ioneaz  eficacitatea, orienteaz
alegerile strategice i potrive te
comportamentele noastre vizavi
de idealuri.
Ca demnitar al unei administra ii
publice, am înv at c  oamenii
trebuie s  fie mereu în via a
mea, c  interesele mele trebuie

 interac ioneze cu ale cet -
enilor, s  caut un consens în

toate, s  le ofer cet enilor pro-
tec ie i în elegere, încredere i
dragoste, chiar dac  aceste
gânduri bune se îndreapt
uneori împotriva unora (pu ini la

num r) fiind nevoit, în acela i
timp, s  g sesc solu ii pentru ca
fiecare moment al vie ii noastre

 fie un dar de la Dumnezeu.
Acest raport, atacat cu explica ii
la nivelul capacit ii de perce-
pere a fiec rui cet ean, trebuie

 reflecte capacitatea de
orientare a dorin elor colective,
în sens pozitiv, men inând la un
nivel ridicat moralul celor care
m-au ales, favorizând în acest
fel, motivarea alegerii i  angaja-
mentului meu permanent.

Mi-am dorit ca acest raport s  fie
capabil de a scoate ce este mai
bun din fiecare domeniu de
activitate, s  men ioneze greu-

ile cu care ne-am confruntat
pe parcursul unui an de zile, dar
i preocup rile pentru dep irea

acestora.
 a afi a un „sentimentalism

administrativ”, doresc s  preci-
zez c  no iunile care au ajutat la
explicarea activit ii unui an de
zile sunt indisolubil legate de
latura uman  a fiec rui cet -
ean, de nevoia acestuia de ex-
primare, dar i de participare, cu
o voin , uneori supranatural ,
de a locui i de a tr i în dou
localit i de referin  în ar .
Am fost promotorul, aproape în
întregime, al tuturor proiectelor
de hot râre, folosind la maxim
capacitatea de concentrare i de
promovare managerial . Am
vorbit cu curaj de concepte care
apar in unui management ino-
vativ, ghidat spre c i noi de dez-
voltare în toate domeniile eco-
nomico-sociale.

Cu siguran , capacitatea cola-
boratorilor, în cazul nostru al
onora ilor consilieri, a f cut posi-
bil  trecerea prin vot a tuturor
hot rârilor.
Am considerat c  întreaga acti-
vitate, ca primar, a trebuit s
semnez, de fiecare dat , acte
decizionale de o importan
major , care au n scut la rândul
lor, realiz ri deosebite. Am pro-
movat, prin intermediul dis-
cu iilor, confrunt ri cu factorii de
decizie la nivel na ional, f când
eforturi, desigur apreciate, pen-
tru a învinge un sistem învechit,
rapace i r u-voitor în a p stra
ceea ce nu apar ine unor
anumite structuri sau institu ii. i
când spun aceasta, ra iona-
mentul meu produce efect asu-
pra dobândirii unor suprafe e de
teren pentru punerea în posesie
a persoanelor validate, precum
i a pavilioanelor aferente cu 13

ha de teren pentru activit i
social-culturale.
Efortul depus pe parcursul
acestui an – i nu numai – a
creat atitudini puternice, a
stimulat creativitatea i m-a
ajutat în men inerea curajului de
a fi un adev rat ap tor al
intereselor comunit ii. Nu am
acceptat umilin a i supunerea
oarb , con tientizând tot timpul
ce este necesar pentru comu-

nitatea pe care o reprezint.
Bog ia extraordinar  a Comu-
nei Giroc s-a construit în inte-
riorul perimetrului existen ial: în
interiorul c minelor noastre, a
institu iilor noastre, a bisericilor
noastre, în interiorul sufletelor
noastre care tr iesc cotidianul
cu de ra iune i în elepciune.

Drd. IOSIF-IONEL TOMA
PRIMARUL COMUNEI GIROC

Starea „na iunii“ girocene
ANUN  IMPORTANT
Afi area panourilor de identificare

a imobilelor în construire
 OBLIGATORIE!

 aducem la cuno tin  c , în perioada ce
urmeaz , pe raza comunei se vor efectua controale
în ceea ce prive te afi area panoului de identifi-
care a imobilelor în faza de construire.

Conform Ordinului Nr. 63/11 august 1998,
privind obliga ia afi rii la loc vizibil a panoului de
identificare a investi iei, elaborat de Ministerul
Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului, toate
antierele de construc ii vor fi obligate s  afi eze la

loc vizibil, pe toat  perioada lucr rilor, un panou de
identificare.

NEAFI AREA PANOULUI DE IDENTIFICARE
SE VA SANC IONA CU SISTAREA IMEDIAT
A LUCR RILOR!

Model de Panou (identificarea antierului de
construc ii)

ANTIER ÎN LUCRU
VEDERE DE ANSAMBLU

Denumirea i adresa obiectivului:

Beneficiarul investi iei:
Telefon:

(numele i prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

Proiectantul general:
(numele i prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

Constructorul:
(numele i prenumele/denumirea i domiciliul/sediul)

Num rul autoriza iei de construire i num rul
autoriza iei de organizare de antier (dac  este
cazul).

din data de:

Eliberat  de:

Termenul de execu ie a lucr rilor, prev zut în
autoriza ie:

Data începerii construc iei:

Data finaliz rii construc iei:

Biroul de Urbanism



BANCURI, BANCURI...DIVERTISMENT

Un tip bate la poarta unei case. Un
câine se ridic  în dou  picioare i-i
spune:
– St pânul nu e acas !
Tipul le in  de spaim . Când î i revine,
îl întreab  pe câine:
– P i, dac  e ti câine, de ce nu latri?
– N-am vrut s  te sperii!

***

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

***

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

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

 le chem m? spune cel mai b trân
dintre tauri. Se vede foarte bine i de-
aici.

***

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

***

Într-o zi, Tache se hot te s -i fac  o
vizit  prietenului s u, Mache. Ajungând
la casa acestuia, vede o plac  mare la
poart : „Câine r u! Intra i pe propria

spundere! Mai ave i timp s  v
zgândi i!“ U or intimidat, intr  în

curte. De câine, nici urm . La u a casei
vede alta plac : „CÂINE R U! Dac
ine i la via , întorce i-v  acum!“ Spe-
riat de-a binelea, deschide u or u a i

te în hol, unde îl întâmpin  am-
icul Mache. Într-un col , un câine apatic.
– Salut, Mache! Dar ce-i cu toate aver-
tismentele astea, v d c  dul ul tau
zace cît se poate de pasiv. Parc  ziceai

-i r u?!
– E r u, foarte r u, r spunde Mache,
dar se consum  în el…

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

alb-negru.
– Nu e r u, nu?
– Mda, nu e r u, da-i mai bun  cartea.

***

Unui oricel îi pl cea s  ias  din as-
cunz toare, dar se temea teribil de
pisic . A ie it pân  la urm . Ascult  cu
aten ie i percepe un zgomot u or de
labe pe parchetul din camer . Apoi
aude l tr turi.
– Uf, e doar câinele. Drumul e liber...
Iese. Dar chiar în clipa aceea, pisica îl
prinde între gheare i îi spune:
– Vezi ce bine este s tii limbi str ine?

***

O p ric i un p roi în c lduri
st teau pe o creang , deasupra unui
lac. P roiul op ie doi pa i spre

ric ; p rica op ie doi pa i în
spate. P roiul op ie trei pa i spre

ric ; p rica op ie trei  pa i în
spate… dup  care cade în ap .
MORALA: cu cât preludiul e mai lung,
cu atât p rica e mai ud .

***

Într-un apartament al unui bloc select
de locuin e locuie te o fat  b trân . O
vecin  o întreba mereu de ce nu se

tore te, de ce nu- i g se te i ea
un b rbat cumsecade.
– De ce? r spunde b trâna dom-
ni oar . Doar am un câine, un papagal
i o pisic . Astea-mi sunt destule pân

peste cap.
– Dar, totu i, aceste animale nu pot ine
loc de so .
– Cum s  nu? Câinele mîrîie mereu,
papagalul înjur  toat  ziua, iar pisica-i
plecat  toat  noaptea.

***

Un cocker spaniol st  la un geam de la
etaj. Pe strad  trece un buldog i-l latr :
– Vino jos, s  ne plimb m pu in!
– Nu se poate, sunt închis!
- Sari pe geam.
– Cum s  nu, s  cad în cap i s  m
lovesc la botic! Vrei s  fiu la fel de urât
ca i tine?

***

Ce animal are coam , coad  stufoas ,
copite, e bun la curse i începe cu lite-
ra G? Un cal pe care îl cheam  Gigi.

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

Filip Alexandru Goldi , 1 an i 6 luni, Giroc

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

Unui proasp t primit în „Uniunea
scriitorilor”:
Nu ai talent , dar te-ai ajuns
Prin „farmecele”  dumnitale,

-ntreb: Pe unde te-ai ascuns
 n-a aflat Caragiale?

Lui Bencei:
Numai a a, s  m  distrez
Într-ale vie ii nebunii,
Atâta te parodiez
Pân  înve i i tu s  scrii.

Chiulangiul:
La serviciu, dac  vine,
Vremea- i pierde f  rost.
Cu plec rile st  bine...
Cu venitul st  mai prost.

Lui Vasile larco din Ia i, care se ia de
volumul meu „Cot ri a cu duminici”:
Nu tiu ce m  iei la rost
Când habar nu ai de mine.
Poate vrei s  m  simt prost
Ca s  fiu egal cu tine...

Confra ilor:
La vârsta mea nu pot decât,
Confra ii mei, s  v  evit,

 v-am sim it de mult în gât
i n-am putut s  v  înghit.

Petru CHIRA

Apreciat i peste hotare, me te ugul culinar al buc tarilor din
„fruncea rii” ni-e fa ie fal . Ca în Banat nu se m nânc  nici-
unde, se spune, i chi ozenii s-au gr bit s i diversifice me-
niul prin deschiderea primei pizzerii autohtone.
Situat  pe strada Caraiman, nr. 13, aceasta ofer  un ambient
pl cut i un meniu complet, cu cele mai delicioase sortimente
de pizza. Livrarea la domiciliu este posibil , momentan, doar
în Chi oda. În scurt timp, îns , se va extinde i pentru Giroc.
Luna august va marca inaugurarea unei terase cochete i
spa ioase. Localul are 32 de locuri i poate fi închiriat pentru
diverse ocazii.
Orar: Luni – Vineri : 12 – 22; Sâmb ta – Duminica 13 – 23
Rela ii la tel: 0757136474; 0765381298

David 

Epigrame

Casa me cu penie cre e
 g ini â d  curcani,

Casa me cu tri coce e
Pântru gâ ce, pântru re e,
Pântru mu ce â bâzoni
Casa me d’âng  Moni ,
Cu un strat d  bugiene,
Ca boeru mânc o cri

 cârna i-o gimi
Cu poeme.
Importez ca om cumince

 ca s  m  spes z.
iapa iorii d la Vice

Trosco l i-urzâ i p lice
Pântru capra cu tri iezi.
Graurii îmi beu t t vinu’

iorili îmi mânc  pruna,
Io r mân numa’ cu chinu’

i-mi înec în rum veninu’
-i tot una.

Stau la masa me d  scânduri
Pe-un sc mnel cu tri pi ioar

â-n gr gina me d  gânduri
Scap tri puncce pântr  rânduri,
Mi toare.
La fereastra cu zorele

ie le ud zâlnic cu canta
Trag tri linii paralele

ie s  leag  între ele
Cu secanta.

 împegic d-o abciz
â-mi rup nasu-n pip rcu ,

Bag d  sam  c -s în criz
 d-o vreme nu am viz

La dr gu .
O c zut lâng  fântân
O iorcu  le inat

 acum o s pt mân
O-nflorit tri flori d  Lân
Sc rm nat .

Casa me cu flori
Parodie dup  George Lân

S-a deschis prima pizzerie chi ozean

Petru CHIRA



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.

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 , Lavinia DAVID– social,

Ioana VÂLCEANU – economic, David – 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

Iat  un pictor c ruia, n-o s  v  vin  s  crede i,
chiar îi face pl cere s  picteze!... Cum adic ,
altor pictori nu le-o fi pl când? Nu neap rat, s
vede i, unii picteaz  a a, ca s  se afle în tre-
ab  (neap rat artistic !). Nu i domnul Gabriel
care, a a cum am zis, pictez  de rupe! Ce?
Secven e din propria-i trecut i prezent
via , altoite cu un s tos umor de sorginte
proprie: amintiri din copil rie, amintiri din pu-
bertate, amintiri din mereu refuzata maturitate
– mai mereu legate de crâncena poftire la ale

rnii închipuiri: pe te, porc, vit , pui, nud i
câte s-or mai g si...
N-am apucat înc  s -i vizit m ograda de la

Giroc pentru a ne edifica asupra consisten ei
modelelor, de i am fost recent invita i la un
gr tar (nu neap rat pictural) cu ocazia serb rii
zilei de na tere a doamnei Miri, so ia artistului
nostru, care, din spusele prietenilor comuni
prezen i la eveniment, s-a dovedit i dânsa
mult iscusit  în a încânta mesenii cu bucate i
ud turi alese – de i unii, osteni i înainte de
vreme, au plecat cu scaune cu tot la culcare...
Absolvent în anul de gra ie 2000-fix al Fac-
ult ii de Arte Plastice a Universit ii de Vest
dinTimi oara, unde a studiat temeinic pictura
cu Romul Nu iu care, cu binecunoscutu-i fler,
i-a sim it mâna i stomacul (îndemânarea i
poftele picturale), pentru a-l îndruma apoi pe
drumul ce duce la pictura de bun  calitate i,
de ce nu, la o atitudine pe m sur  în fa a real-
it ilor unei vie i care, în orice condi ii, f  par-
don, impune a fi exploatat  f  mil ! –
artistice te, fire te. Cu probitate, f  grab ,
dup  câteva notabile particip ri la expozi ii de
grup, abia în prim vara acestui an a pus de o
prim  expozi ie personal  la Galeria de Art
„Pygmalion” din Timi oara. S-a putut re-
cunoa te atunci c  ora ul de pe Bega, via
Giroc, mai are un pictor – i nu unul oarecare!
Cei doi copii ai s i, mititei, de care, prin i cu
ale picturii, nicidecum nu era s  uit m, îi spun
simplu: Bi .
Noi, lipsi i desigur de ingenuitatea i
dr enia copil riei, zicem altfel: s  ne
tr i, c ... ne picta i, domnu’ Bi !

Traian ABRUDA

UN MUNTE DE PICTOR
Gabriel Bodnariu, de Giroc, i fastuoasele poftiri ale c rnii

Colectivul de redac ie

Alc tuit   din Dumitru Cr inicianu (coordonator), Alexandru Mar-
incu, Cristian Bordea, Marius Sauc , Ciprian Dumitru, Caius

cutca, Vasile Semin, Marius Bordianu, Iustin Simon, Petru Co-
jeia (rezerv  arbitru) i Virgil Chira (rezerv ), echipa girocean  s-a
comportat excelent. B ie ii no tri i-au spulberat adversarii, ocupând
Locul I la toate cele trei probe: pista de îndemânare(cu o medie de
23,63 secunde), tafeta 4x100m(64,20 secunde) i dispozitivul de in-
terven ie(29,73 secunde).
Locurile urm toare au fost ocupate, în ordine, de: Ap  Grea Turnu
Severin(MH), Electrocentrale Deva(HD), UCM Re a(CS) i Rov-
inari(GJ).
Cele dou  echipe girocene vor fi prezente în finala pe ar , fiecare la
câte o sec iune, ce se va desf ura între 12-14 august, la Odorheiul
Secuiesc.
Le dorim succes i sper m într-o dubl  victorie.

George LÂN

• Dinu Gabriel Bodnariu  • N scut la 22 oc-

tombrie 1975 • Absolvent al Facult ii de Art

din Timi oara, sec ia pictur , promo ia 2000

• Expozi ii de grup :  1991 - Muzeul Banatului,

Timi oara • 1991 -  Saarbrucken, Germania •

1992 -  Galeria Helios, Timi oara •

1995,1996,1997,1999,2000 -  Festivalul de

art  al studen ilor, Timi oara • 1997 -  Caste-

lul  preziden ial de la Cotroceni, Bucure ti •

1998 -  Galeria Helios , Timi oara • 1999 -

Teatrul Na ional, Timi oara • 2000 -  Muzeul

Revolu iei ,Timi oara • 2003 -  Heidelberg,

Germania • 2008 -  Salonul Anual • Expozi ie

personal : Galeria Pygmallion, Timi oara ,

2009

F.C. Chi oda a câ tigat Cupa României
faza pe jude

Faza jude ean  a Cupei României a aliniat  recent, în ultima ultima
etap , pe stadionul CFR, echipele F.C. Chi oda, locul 2 în Divizia D
i Juventus Pi chia, forma ie ce evolueaz  în Campionatul jude ean.

Meciul pl cut i echilibrat, cu numeroase ocazii la cele dou  por i, a
fost câ tigat de echipa lui Romic  Buia. F.C. Chi oda a învins Ju-
ventus Pi chia cu 1-0, dup  golul marcat de Popovici.
Astfel, F.C. Chi oda, câ tig toarea compe iei jude ene, va merge în
faza interzonal  a Cupei României.

Liviu COLNIC

ORAR CASIERIE „GIROCEANA”
(ap , canal, abonamente)

Luni – Vineri  între 9 – 17

Program special
În intervalele 14, 15, 16 – 27, 28, 29, 30, 31 –
1, 2, 3 din fiecare lun  casieria este
deschis  între orele 9 – 18

Precizare: Dac  una sau mai multe din
aceste zile cade/cad sâmb ta, casieria
func ioneaz  între orele 9 – 13

Curriculum vitae
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