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HRISTOS A ÎNVIAT!
Cu ocazia S2ntelor Sărbători Pascale

vă dorim ca lumina Învierii 
să se reverse asupra dumneavoastră
şi să vă umple de har şi de bucurie 

duhovnicească. 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Redacţia „Dialog cu cetăţenii”

Un vis devenit realitate!

Cu ajutorul si binecuvân-
tarea lui Dumnezeu, am
reușit să 2nalizăm un proiect
de su3et, și anume realizarea
unei biblioteci parohiale cu
regim deschis pentru oricine
dorește să petreacă timp în
compania cărților, într-un
mediu plăcut și primitor.

Realizarea acestui proiect
a fost posibilă datorită
Asociației Filantropice Orto-
doxe „Sfântul Dimitrie”
Giroc, al cărui sediu se a3ă
în acest loc minunat. 

Pentru cei care doresc să
îmbogățească această biblio-
tecă, vă așteptăm să donați
cărți de folos pentru întreaga
comunitate. 

Primim cărți din litera-
tura clasica românească și
universală, precum și cărți
de specialitate din diferite
domenii, care nădăjduim sa 2e de folos pentru oricine are nevoie.

Pentru informații și detalii despre cum puteți dona îmi puteți scrie în
privat pe contul personal de facebook. 

Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag!
Preot paroh Marius ȘONEA
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Învierea Domnului sau Sărbătoarea de Paşti este
una dintre cele mai mari sărbători religioase ale anu-
lui care constituie fundaţia de bază a credinţei şi a Bi-
sericii creştine. Fără Învierea lui Isus creştinismul nu
s-ar fi răspândit şi nu ar fi fost crezut, iar Biserica nu
s-ar fi format, lumea rămânând păgână.

La câteva zile după intrarea triumfală în Ierusalim,
Mântuitorul a fost judecat, chinuit şi răstignit, a murit
pe cruce şi a fost pus în mormânt. După trei zile, du-
minica dimineaţa, El a Înviat pentru mântuirea ne-
amului omenesc.

Sărbătoarea Paştelui simbolizează astfel bucurie,
lumină şi speranţă. Credincioşii din întreaga lume pri-
mesc marea sărbătoare a Paştelui cu iubire, împlinire
sufletească şi veselie.

În cele trei zile ale Învierii ard în văzduh trei can-
dele mari, ce nu le vede nimeni.

De asemenea, Sărbătoarea Paştilui este şi un prilej
de reuniune cu membrii familei, când se lasă deoparte
grijile şi problemele de zi cu zi, iar gândurile se în-
dreaptă către fapte bune şi recunoştinţă.

Tradiţii şi obiceiuri în
dimineaţa zilei de Paşti
Cele mai multe tradiţii şi obiceiuri ale zilei de Paşti

se referă în principal la cinstirea cum se cuvine a
acestei sărbători, la bunul mers al vieţii şi al treburi-
lor, la sănătatea familiei şi la sporul casei.

În ziua de Paşti, cum te scoli, să te uiţi în cofa cu
apă, că vezi bine peste an.

În mai toate zonele ţării există obiceiul ca în dimi-
neaţa zilei de Paşti membrii familiei să se îmbrace în
haine noi, curate şi să meargă la biserică pentru a lua
„Paşti”. Fiecare dintre aceştia trebuie să aibe ou roşu
în buzunar. Astfel că, după ce vor ieşi din biserică,
vor ciocni tradiţionalele ouă roşii în timp ce rostesc
binecunoscuta formulă „Hristos a Înviat”, la care se
răspunde cu „Adevărat a Înviat”. Se mai spune, de
asemenea, că din primul ou ciocnit este bine să guste
toată familia pentru a fi împreună întotdeauna. Acest
ou trebuie spart de capul familiei, care îl împarte în
atâtea bucăţi câţi membri are familia.

La Paşti cine merge la biserică să-şi pună un ou
roşu în sân, ca să fie totdeauna roşu la faţă.

Un alt obicei al zilei de Paşti, care se respectă cu
precădere la sate, este acela de a pune brazde de iarbă
verde la intrarea în casă, după întoarcerea de la bise-

rică. Fiecare membru al familiei trebuie să calce pe
iarba verde înainte de a intra în casă. Va fi astfel să-
nătos, voios şi proaspăt ca verdeaţa ierbii.

Se punea iarbă verde în trei locuri: la scară, la uşa
de la intrare, în faţa odăii de dormit. Când se întor-
ceau de la Înviere călcau pe iarba verde, să fie sănă-
toşi.

În unele regiuni din România există obiceiul con-
form căruia în dimineaţa zilei de Paşti, până la răsă-
ritul soarelui, oamenii se duc la râu sau la o apă din
apropiere şi se scaldă. Se vor curăţa astfel de boli,
răutăţi, aruncături şi făcături, iar peste an vor fi scutiţi
de boli, se vor face iuţi, sprinteni, sănătoşi şi harnici.

În alte zone din România, după ce se întorc de la
Înviere, toţi membrii familiei se spală într-un vas cu
apă în care se află, pe lângă apă proaspătă şi curată,
unul sau mai multe ouă roşii şi câţiva bănuţi de argint.
Oul se pune pentru a fi roşii şi sănătoşi ca oul, iar bă-
nuţii ca să le meargă bine peste an şi să aibe bani de
ajuns.

În ziua de Paşti, dimineaţa, ne spălăm cu un ou roş
şi cu un franc în cană. Moneda închipuieşte banii cu
care Iuda L-a vândut pe Isus, iar oul cel roş sângele
lui Hristos care s-a vărsat pe cruce.

De asemenea în anumite regiuni ale ţării se res-
pectă şi tradiţia conform căreia prima persoană care
îţi calcă pragul în ziua de Paşti să fie un bărbat. În
felul acesta vei avea spor şi belşug în toate cele.

Superstiţii despre vreme,
noroc şi sănătate

Superstiţiile zilei de Paşti sunt pe cât de multe, pe
atât de diverse şi de surprinzătoare. Acestea se referă
în principal la vreme, sănătate, noroc, spor şi belşug.

Se spune despre vremea din ziua de Paşti că dacă
va ploua, atunci până la Rusalii va fi tot ploios, iar de
va bate grindina în ziua de Paşti, atunci anul va fi
mănos. Dacă vrei să-ţi afli norocul păstrează oul fiert,
sfinţit în ziua de Paşti, până la Paştile următor. Atunci
sparge-l: de va fi gol, n-ai noroc, de va fi plin, eşti cu
mare noroc.

În ceea ce priveşte somnul, se spune că cine
doarme în ziua de Paşti va fi tot anul somnoros. De
asemenea, tot legat de somn, se mai spune că în ziua
de Paşti nu e bine să dormi deoarece îţi fură dracul
pasca.

Din vremuri de demult se mai crede că cine se
naşte în ziua de Paşti va fi un om norocos pentru tot
restul vieţii.

Învierea Domnului, Sărbătoarea de Paşti
HRISTOS
A ÎNVIAT!

Hristos a Înviat! Ce vorbă Sfântă!

Îţi simţi de lacrimi calde ochii uzi

Şi-n su.et parcă sera-mii-ţi cântă

De câte ori creştine o auzi.

Hristos a Înviat în -rul ierbii,

A înviat Hristos în Adevăr;

În poieniţa-n care zburdă cerbii,

În .orile de piersec şi de măr.

În stupii de albină fără greş,

În vântul care su.ă mângâios

În ramura-n.orită de cireş

Dar vai, în su.et ţi-a-nviat Hristos?

Ai cântărit cu mintea ta creştine

Cât bine ai făcut sub cer umblând,

Te simţi măcar acum pornit spre bine

Măcar acum te simţi mai bun, mai blând?

Simţi tu topită-n su.et vechea ură?

Mai vrei pieirea celui plin de Har?

Ţi-ai pus zăvor pe bâr-toarea-ţi gură?

Iubirea pentru semeni o simţi jar?

O, dacă-aceste legi de-a pururi s-nte

În aur măcar azi te-au îmbrăcat

Cu sera-mii-n su.et imn -erbinte

Ai drept să cânţi: Hristos a Înviat!

Vasile MILITARU
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Cum se fac programările
pentru obţinerea Cărţilor

de Identitate
Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc pentru depu-

nerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/înscrierea men-
ţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate este următorul:

Art. 1 Programul la ghişeul online în vederea obţinerii actelor
de identitate se face pe pagina de internet a Primăriei Comunei
Giroc-http://www.giroc.ro/ de către persoana interesată. Nu se pot
face programări prin email, fax sau telefonic.

Art. 2 Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte
de completarea programării solicitantul se asigură că deţine toate
actele necesare depunerii cererii pentru obţinerea actului de iden-
titate.

Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 mi-
nute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure
persoane şi nu unei familii.

Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de pro-
gramare (nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale per-
soanei care prezintă la depunerea cererii duce la anularea
programării. Neprezentarea la data şi la ora programată, necon-
formitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor
necesare duc la anularea programării.

Art. 5 Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite
sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfă-
şoară activitate de lucru cu publicul.

Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare online, solici-
tantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pen-
tru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea da-
telor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 7 După realizarea programării va fi verificată căsuţa de e-
mail. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se
va trimite de sistem o confirmare cu data şi ora programării.

Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de pri-
mire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfă-
şoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
luni - 9-14; marti - 9-15; miercuri - 9-15; joi - 9-12; 14-18; vineri -
8-14 - eliberări acte.

Art. 9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun
personal sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile
diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. În-
ainte de depunerea cererii se vor achita taxele necesare pentru eli-
berarea actelor de identitate la casieria unităţii.

Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte
toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform
listei de documente. Actele se prezintă obligatoriu în original şi
copie.

Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de SPCLEP
Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie făcând situaţiile în care
sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul
fiind de 30 de zile. Funcţionarul care primeşte cererea înmânează
solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi
data înregistrării, precum şi data prezentării pentru eliberarea ac-
tului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut ni-

ciodată domiciliul în România  (dobândire/redobândire cetăţenie),
respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în
România nu se fac programări online, persoanele interesate ur-
mând să se prezinte la sediul nostru.

Curăţenia de primăvara 
pe raza Comunei Giroc

În intervalul 21 martie – 15 aprilie 2022, Primăria comunei
Giroc organizează colectarea deşeurilor vegetale (crengi rezul-
tate din cosmetizare şi tăiere).

Acestea vor fi legate în snopi şi depozitate la limita proprietăţii
(lângă drum),  până în data de 20 martie 2022.

În cazul în care vor fi abandonate alte tipuri de deşeuri decât
cele vegetale, acestea nu vor fi ridicate, iar deţinătorii vor fi
sancţionaţi contravenţional.

Menţionăm că utilajele vor trece o singură dată pe stradă.
În situaţii excepţionale (condiţii meteo, nerespectarea progra-

mului din motive obiective etc.) graficul de colectare poate fi
modificat.

PLAN DE ACŢIUNI 
PE ANUL 2022

27 ianuarie – 29 ianuarie 2022 – Acţiunea de strângere a bra-
zilor de Crăciun;

21 martie - 15 aprilie 2022 – Curăţenia de primăvară (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

15 aprilie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electro-
nice);

30 septembrie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (ac-
ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi elec-
tronice);

31 octombrie –  9 decembrie 2022 - Curăţenia de toamnă
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmeti-
zare). 

Distribuirea gratuită 
a rolei de saci galbeni 

pentru deşeuri reciclabile
în comuna Giroc

Retim Ecologic Service S.A. şi Primăria Comunei Giroc
anunţă persoanele fizice care locuiesc la case, deţinători ai unui
contract individual de salubritate, că în perioada 26.04-
27.05.2022, în comuna Giroc, se va derula acţiunea de distri-
buire a rolelor de saci galbeni pentru colectarea deşeurilor
reciclabile.

Sacii de culoare galbenă se vor distribui gratuit, la fiecare
adresă prevăzută în contractul de salubritate, din poartă în
poartă. O rolă conţine 50 de saci galbeni pentru următorii doi
ani din contract (adică 2 saci galbeni/lună).
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Filiala Timişoara a Academiei Române a găzduit 
lansarea volumului de versuri „Topire la rece”, semnat 
George Lână. Este cea de-a doua lansare a volumului, cel
de-al nouălea scris de poetul şi jurnalistul timişorean, la 
Timişoara, prima lansare în municipiul de pe Bega având
loc în toamna anului trecut la Teatrul pentru Copii şi Tine-
ret „Merlin”.   

Volumul este unul bilingv, română şi engleză, cele 51
de poezii din paginile sale fiind traduse din limba română
în limba engleză de scriitoarea Antuza Genescu. Ilustraţiile
din interiorul paginilor sunt realizate de artistul vizual
Maxim Dumitraş, iar postfaţa, intitulată „Mic eseu de 
erminie poetică”, poartă semnătura criticului literar Dan
Sgârţă.

Lansarea acestui volum a avut parte de invitaţi deose-
biţi, despre autor şi universul său poetic rostind un scurt
moment oratoric jurnalistul timişorean, dr. Lucian -Vasile
Szabo, primul redactor-şef al ziarului „Timişoara”. 

Referindu-se la efortul depus de poetul George Lână în
creaţia sa poetică, Lucian Vasile Szabo a spus: „A avut
această putere pe care marii poeţi o au, de a fi temeinic, de
a merge mai departe volum după
volum, la intervale de timp mai
mari sau mai mici, dar, oricum, 
într-o succesiune regulată, aşezată
(doi, trei, cinci ani) şi să realizeze,
să-şi contureze universul poetic la
modul sublim. Transformările sunt
importante în evoluţia lirică a lui
George Lână. 

Au rămas, însă, câteva repere, 
şi-au rămas câteva repere legate de
acuitatea aceasta a prezentului, dar
nu a prezentului în sens politic, al
senzaţionalismului jurnalistic, ci a
prezentului care marchează marile
experienţe sau micile experienţe ale
vieţii, micile tradiţii care te 
transformă, te schimbă, te fac să fii
uimit în faţa vieţii, a întâmplărilor,
a oamenilor. Este un sens pe care el
îl menţine”. 

Titlul acestui volum, „Topire la
rece”, potrivit celor relatate de
autor, provine de la abordarea 
acestei situaţii de către o echipă de
oameni de ştiinţă din Timişoara, la
sfârşitul anilor � 80, componenţii 
acelei echipe fiind nominalizaţi

pentru a li se decerna Premiul 
Academiei Române.

Dar, dincolo de începuturile 
titlului în lumea ştiinţelor exacte,
„Topire la rece” poate fi foarte bine
explicat şi prin intermediul 
ştiinţelor umaniste, al literaturii, al
filosofiei. Citind poezia care poartă
titlul volumului, observăm că
esenţa acestei „topiri la rece” este
iubirea, doar acest sentiment 
putând să aducă mântuirea 
„simultan” şi învingerea vremurilor
cu ierni grele.

În cuvântul rostit în timpul 
lansării, poetul George Lână a
transmis: „Cred că şansa mea în
poezie a fost că am acceptat,
aproape de la începuturi, că nu sunt
genial şi, atunci, a fost musai să mă
iau în serios într-altfel. 

Nici nu
aspiram la
genialitate, dar, cu toate astea, visam
la performanţă în poezie, pentru că,
cred că din totdeauna, şi mai ales în
ultimii 50 de ani, tot ce este de 
valoare nu prea are importanţă în
această ţară, din nefericire şi, atunci,
nefiind genial, am zis că este extrem
de important să lucrez la sânge 
poemele. 

Am avut şansa de a înţelege că
marea poezie este raportul ideal 
dintre emoţie şi idee (...). Nu poţi
produce poezie performantă, adică
poezie de valoare, dacă nu ai ca
reper marea poezie. Din nefericire,
lipsa aceasta nu este nici ea învăţată
în România. Există enorm de multă
superficialitate...”.

Poeziile volumului aduc cititorul
în faţa decriptării unor mesaje bine
ascunse de un poet care dă dovada
unui hermeneut ce stăpâneşte bine
arta cuvântului, solitudinea, contopirea
cu natura, con ştientizarea îmbinării
dintre om şi sfânt, metafizica, 
revolta, chiar ştiinţa, aduc cititorului

învăţături „despre credinţă frumuseţe şi forţă lăuntrică”. 
Distinsul profesor timişorean Iosif Cheie-Pantea, unul

dintre invitaţii de marcă ai acestei lansări, a apreciat poe-
ziile scrise de poetul George Lână şi a mărturisit că-i place
„adâncimea meditaţiei” care răzbate din cuprinsul lor, iar
cititorul este cuprins nu doar de emoţia propriu-zisă, ci şi
de nevoia de a pune întrebări în încercarea lui de a descifra
subînţelesul poeziilor scrise. 

În finalul cuvântului rostit, dr. Iosif Cheie-Pantea a 
subliniat faptul că şi poeţii care sunt consideraţi „mai puţin
geniali, reuşesc să emoţioneze” cu poezia lor. 

Volumul de versuri intitulat „Topire la rece” a apărut în
anul 2020 la Editura „WaldPress” din Timişoara, dar pentru
că în acel an erau restricţii impuse de virusul chinezesc,
volumul nu a fost lansat imediat după ce a fost scos de sub
tipar. 

Abia în 2021, în vară, cartea a fost lansată prima dată,
evenimentul petrecându-se la Lugoj, în aşezământul 
cultural care a fost casa familiei Brediceanu. 

Lansarea de la filiala Timişoara a Academiei Române a
avut parte şi de un scurt recital muzical, invitata specială
pentru acest moment fiind Maria Gloria Mihai, care a 
studiat muzica la Haute Ecole de Musique din Geneva şi a
început acolo un master, distinsa invitată interpretând la
vioară piese din repertoriul marilor compozitori ai muzicii
clasice.

Cornel SERACIN

„Topire la rece”, autor George Lână, lansat şi la Academia Română, filiala Timişoara

Asociaţia Naţională de Combatere a Braconajului
şi Poluării (ANCBP) în parteneriat cu Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timişoara
(USAMVBT) şi Asociaţia Organizaţia Studenţilor
USAB United Students Timişoara a marcat, în data
de 8 aprilie, la Giroc, deschiderea oficială a campa-
niei naţionale „Râuri de cristal” prin implementarea
primului proiect al acesteia în judeţul Timiş.

Partenerii principali ai proiectului „Râuri de cris-
tal” iniţiat de ANCBP în parteneriat cu USAMVBT,
Asociaţia Organizaţia Studenţilor USAB United Stu-
dents Timişoara au fost: Primăria Giroc, Liceul Teo-
retic „David Voniga” Giroc, Administraţia Naţională
Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă
Banat, Consiliul Judeţean Timiş, Profi România, Po-
liţia Locală Giroc, RETIM Ecologic Service SA,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri
Timiş şi societatea civilă.

Obiectivul principal al Campaniei „Râuri de cris-
tal” este derularea pe parcursul anului 2022 a unei

serii de proiecte implementate în 40 de judeţe ale ţării
şi îşi propune ecologizarea a o mie de kilometri de
cursuri de apă la nivel naţional.

Prin implementarea proiectului s-a ecologizat râul
Timiş pe un segment din zona localităţii Giroc, denu-
mit Lunca Timişului, pe o lungime de aproximativ
patru kilometri.

Colectarea deşeurilor s-a făcut selectiv, pe trei ca-
tegorii, respectiv: materiale plastice/metalice, sticlă
şi deşeuri amestecate, iar acestea au fost predate către
un operator autorizat.

La acţiunea de ecologizare au participat voluntari
ai ANCBP, studenţi din cadrul USAMVBT, elevi ai
liceului „David Voniga”, părinţi şi profesori, personal
din Primăria Giroc, lucrători ai Apelor Române, an-
gajaţi ai  RETIM Ecologic Service  SA, membri unui
club de motorişti şi ai altor parteneri.

Scopul proiectului este formarea şi dezvoltarea
conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic,
conştientizarea populaţiei privind importanţa depozi-
tării deşeurilor doar în locuri autorizate precum şi a
colectării selective în scopul reciclării. 

De asemenea, vor fi montate panouri de informare
care vor prezenta situaţia „înainte” şi „după” şi vor fi
distribuite constant în zonă pliante de conştientizare
pe întreaga perioadă a anului 2022 în scopul menţi-
nerii de către cetăţeni a zonei curate.

Foto: Adrian SĂCĂLUŞ

La Giroc s-a deschis campania naţională „Râuri de cristal”
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În 9 aprilie s-a celebrat ziua Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, un eveniment prin care
toţi cei care fac parte din familia acestei instituţii –
dascăli, elevi, părinţi, autorităţi locale – s-au bucurat
de evenimente dintre cele mai deosebite.

Ziua a început la ora 14, cu evenimentul „Neuro-
ştiinţa la clasă”, susţinut de dr. Ioan Gaşpar. La ora
15:30 a avut loc o lansare de carte cu scop caritabil.
Este vorba despre volumul „Aripi de înger”, de Ina
Bulzan. Lansarea a fost completată de un recital al
Incanto Quartetto. De la ora 17 s-au deschis diferitele
ateliere destinate elevilor: Craft de primăvară, cu des-
ignerul Laura Bogdan, Storytelling, cu bloggerul Ina
Bulzan şi prof. înv. primar Simona Romaş, Dezvol-
tare personală, cu psiholog Doriz Breaz, Şcoala pă-
rinţilor, cu dr. psiholog Oana Dău Gaşpar, CodejDojo
Timişoara. Seara s-a încheiat cu un recital extraordinar
susţinut de Mircea Baniciu & Band. Legendarul solist
al celebrei trupe timişorene Phoenix a cântat la Giroc
alături de Vlady Cnejevici – clape şi Teo Boar – chitară.

Scurt istoric al şcolii 
din Giroc

Actualul Liceu Teoretic „David Voniga” din Giroc
a primit terenul de construcţie în anul 1734, şcoala
fiind atestată documentar din anii 1774-1776; învă-
ţătorii amintiţi sunt Moise Bala şi Toma Moisescu.
Prima şcoală confesională a fost construită pe locul
actualului parc al Căminului Cultural, la jumătatea
secolului al XIX-lea. A doua şcoală confesională a
fost construită în 1899, alături de biserică, în actualul
spaţiu al Farmaciei şi al Poştei. La mijlocul secolului
al XIX-lea la Giroc funcţionează ca învăţător Moise
Bota, cel care tipăreşte primul abecedar românesc cu
litere latine în Banat. Prima şcoală de stat (actuala
clădire veche a şcolii) s-a construit în trei etape: 1919,
1927-1928, 1965. Clădirea nouă a şcolii actuale s-a
dat în funcţiune în anul 1974. Grădiniţa Giroc func-
ţionează din 1929 în clădirea vechii şcoli confesio-
nale (actualul spaţiu al Poştei). În anul 1972 grădiniţa
se mută în actualul local, iar în anul 2004 se dă în fo-
losinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţă. Între
anii 2005-2006 se dau în folosinţă corpul de legătură
între cele două clădiri ale şcolii, biblioteca comunală
şi laboratorul de informatică. În anul 2006 se dă în
folosinţă un nou corp de clădire pentru grădiniţa cu

program prelungit. În anul 2008 s-a dat în folosinţă
noua sală de sport, ce beneficiază de dotări moderne,
o tribună de 80 de locuri şi în care se pot practica: fot-
bal, handbal, baschet, volei, tenis de masă şi tenis de
câmp. În anul 2013 s-a înfiinţat Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, având o clasă liceală cu
profil de ştiinţe sociale. În anul 2015 a fost inaugurată
clădirea creşei, funcţională pentru un număr de o sută
de copii. Creşa dispune de cinci dormitoare, trei săli
de joacă, o bucătărie dotată cu toate cele necesare pre-
parării hranei celor mici, şase grupuri sanitare. De
asemenea, s-a amenajat un cabinet pentru educatoare,
spaţiu tehnic, vestiar, cabinet medical şi izolator. De
asemenea a fost inaugurată clădirea „After School”
cu două săli de clasă dotate cu calculatoare, tablă
smart, videoproiectoare şi smart TV, bucătărie, două
birouri şi două grupuri sanitare la standarde moderne.

De la înfiinţare şi până acum liceul girocean a reu-
şit să se claseze pe locuri fruntaşe în judeţ în ceea ce
priveşte promovabilitatea la examenul de Bacalau-
reat, semn că la Giroc se face şcoală temeinică.

La mulţi ani, liceu girocean!
Vasile TOMOIAGĂ

Foto: Adrian SĂCĂLUŞ

Sărbătoare la ziua Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc
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Maestrul Aurel Dorin Cuibariu s-a născut în
anul 1946, la 30 martie, în Sânmihaiu Român. 
Clasele primare le-a urmat în satul Unip, de unde
provenea tatăl său, Aurel Cuibariu. A urmat 
cursurile Liceului de Muzică din Timişoara, spe-
cialitatea clarinet, la clasa profesorului Iosif Faur.
În anul 1970 a absolvit Facultatea de Muzică din
Timişoara, iar debutul în televiziune îl face prin
anii 1967-1968 cu ajutorul domnului Eugen Gal.
A participat, în calitate de conducător al ansam-
blului studenţesc „Doina Timişului”, la mai multe
festivaluri studenţeşti şi de amatori. Începând din
1972 a fost cooptat în formaţia lui Gheorghe 
Zamfir. A fost momentul unui succes imens în ca-
rieră, cutreierând întreaga lume alături de această
formaţie. După cum spune Aurel Dorin Cuibariu,
singurele locuri de pe planetă în care nu a fost sunt
Polul Sud şi Polul Nord. A întreprins turnee în
Franţa, Elveţia, Austria, Italia, Spania, Germania,
ţările Benelux, Danemarca, Anglia, Statele Unite,
Canada, Australia, Japonia, Noua Zeelandă, Africa
de Sud, Tazmania etc. A concertat în săli de 
reputaţie mondială: în Europa a cântat în Victoria
Hall şi Grand Casino din Geneva, Sala Olimpia
din Paris, Beethoween Halle din Berlin, Opera
Haus din Viena, Teatre de la Ville din Paris, la fes-
tivalurile de vară de pe Coasta de Azur sau Palatul
Congreselor din Strassbourg; în SUA şi Canada
cântecele populare româneşti au răsunat la sediul
ONU din New York (la cea de-a 25-a aniversare a
Declaraţiei Drepturilor Omului, din anul 1973), la
Carnegie Hall din New York, Washington Center
din Washington, Kennedy Center din New York,
Lincoln Center din New York, Yalle University,
Beverly Hills Theatre din Los Angeles, Le Grand
Theatre de Quebec, Theatre Port Royal din 
Montreal; în Australia a participat la Festivalul de
Muzică din Perth, la Adelaide Festival Theatre,
Theatre de Melbourne, Palatul Parlamentului din
Cannbera, Opera House din Sydney, Town Halle
din Brisbane, Theatre de Tasmania din Hobarth,
Town Halle Wellington. De asemenea, la invitaţia
personală a împărătesei Japoniei, formaţia din care
a făcut parte şi chişozeanul Dorin Cuibariu a con-
certat la Casa Împăratului Hirohito şi a susţinut
două spectacole pentru public şi televiziune la
Opera din Tokyo. Sunt doar câteva momente, 
surprinse succint, din activitatea prodigioasă a 
profesorului Cuibariu.

Aurel Dorin Cuibariu a văzut lumina zilei 
într-o familie cu vădite înclinaţii muzicale, mama
sa fiind o foarte bună cântăreaţă vocală. „Muzica
este chiar viaţa mea. Viaţa mea nu poate fi despăr-
ţită de muzică în nici un fel… Cu muzică adorm,
cu muzică mă trezesc, pot spune că respir muzică”,

precizează maestrul Dorin Cuibariu. Pe lângă 
dragostea de a cânta la un instrument, maestrul
Cuibariu s-a mai născut cu un dar, acela de a-i 
îndruma şi pe alţii pe drumul artei. Toate instru-
mentele înrudite cu fluierul, clarinetul, saxofonul
şi taragotul i-au fost aliate în carieră. „Cu ele 
mi-am câştigat traiul şi mi-am făcut un nume. 
Graţie acestui dar de la Dumnezeu am reuşit să văd
lumea nu o dată, ci chiar de două ori”, continuă
Aurel Dorin Cuibariu. Aceste drumuri le-a făcut
timp de 20 de ani, alături de instrumentişti de
marcă din România, strânşi în jurul lui Gheorghe
Zamfir, celebrul naist. Au fost 20 de ani de turnee,
20 de ani de alergătură, începând din 1972.

De Gheorghe Zamfir îl leagă vechi aduceri
aminte, primele datând din perioada studenţiei.
„Din concurenţi, am devenit prieteni… În studen-
ţie, Gheorghe Zamfir conducea studenţii din 
Bucureşti, iar eu pe cei din Timişoara, aşa ne-am
cunoscut... Zamfir şi-a făcut o trupă mică, din
şapte persoane – Efta Botoca la vioară, Marin 
Chisăr (părintele şcolii de fluier din ţara noastră),
Toni Iordache la ţambal, Petru Vidrean la contra-
bas şi cu mine… Apoi eu l-am adus şi pe Pavel
Cebzan la clarinet”, precizează maestrul Cuibariu.

Pentru că aminteam de latura pedagogică a ac-
tivităţii maestrului, amintim că, nu cu mulţi ani în
urmă, prin colaborarea cu instituţiile de învăţământ
din Giroc şi Chişoda, a reuşit să adune laolaltă
peste 50 de copii cărora le-a insuflat dragostea

pentru instrumentele de suflat, în speţă pentru flu-
ier. 

Spirit altruist, maestrul Cuibariu a transmis mai
departe, unei serii impresionante de elevi 
(recunoaşte că nu le ştie numărul), dragostea pen-
tru folclor şi instrument.

Revenind la cariera impresionantă, legată în
special de formaţia cu care a bătut lumea-n lung
şi-n lat alături de Gheorghe Zamfir, maestrul 
Cuibariu are amintiri impresionante. Valoarea fol-
clorului românesc a fost recunoscută, graţie instru-
mentiştilor strânşi în jurul lui Gheorghe Zamfir
(dintre care trei – Dorin Cuibariu, Efta Botoca şi
Pavel Cebzan – au reprezentat cu cinste Banatul)
pe toate marile scene ale lumii. De-a lungul anilor,
am purtat mai multe dialoguri cu maestrul Dorin
Cuibariu, în special despre cariera sa prodigioasă.
De fiecare dată aproape, dintre concertele memo-
rabile, îl amintea pe cel de la Organizaţia Naţiuni-
lor Unite (ONU), păstrând şi acum invitaţia
nominală trimisă de secretarul general de atunci al
ONU, Kurt Waldheim. Apoi, un alt moment mar-
cant a fost invitaţia făcută de casa imperială a 
Japoniei. „Am fost invitaţi să cântăm 20 de minute
în cadrul unei recepţii la palatul imperial. Am cân-
tat trei ore şi jumătate, iar împărăteasa le-a oferit
concetăţenilor săi încă două concerte cu noi, prin
intermediul televiziunii”, îşi aminteşte Dorin 
Cuibariu. „În 20 de ani cu Gheorghe Zamfir am
văzut lumea de două ori şi jumătate. Am zburat
chiar şi peste Polul Nord”, ne spune maestrul.

Bineînţeles, viaţa de artist în România comu-
nistă nu a fost uşoară. Ieşirile în străinătate erau
reglementate strict, iar Dorin Cuibariu a simţit asta
pe pielea lui, cu ocazia unui turneu în Elveţia, în
cadrul căruia nu a putut cânta pentru că i s-a 
permis târziu deplasarea şi nu i s-a eliberat la timp
certificatul de muncă... Au fost însă şi multe 
momente fericite, şi multe momente amuzante –
pe care le rememorează cu zâmbetul pe buze. 

Maestrul Dorin Cuibariu, la frumoasa vârstă de
76 de ani, a rămas un om modest. Viaţa i-a arătat,
de-a lungul acestei perioade, multiplele ei faţete.
Pentru muzica, pentru arta folclorică românească,
a rămas un reper. „Muzica mea nu este de vândut
la tarabă, nici nu vreau asta. Am şi acum în atelier
un CD pe care îl ascult când lucrez. E o muzică,
să spun aşa, didactică”, conchide Dorin Cuibariu.

MAESTRUL DORIN CUIBARIU,
LA BORNA 76
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

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

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente ENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0765.778.162
Program

Luni-vineri: 20-08; 
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale: 

permanent
CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marţi: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289

Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)
CABINET MEDICAL 

DR. BARBONI LUCIA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc

Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661

Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marţi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chişoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC 

DR. OLARIU CODRUŢA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc

Telefon: 0721.742.950
Program

Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marţi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET MEDICAL PEDIATRIE 

Dr. Ramona Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda

Telefon: 0744.925.394
Program

Luni, marţi, joi: 14-21
Miercuri, vineri: 8-15

CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE
Dr. Florin Olariu

Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda
Telefon: 0729.943.898; 0256.412.289

Program
Luni, marţi, joi: 13-19
Miercuri, vineri: 8-14

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chişoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAŢII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18
FARMACIA CATENA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc
Program

Luni-vineri: 8-21
Sâmbătă: 9-16

Duminică: 9-13

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcţionează, vă rugăm să apelaţi numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale şi farmacii

Cabinete veterinare
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda

Telefon: 0728-445.054
Program

Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în

data de 03 a lunii 
următoare) şi intervalul

14-16 al fiecărei luni 

casieria este deschisă şi
sâmbătă între orele 9:00 –

13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848
Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni
Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 24 şi 26 mai 2022 în Po-
ligonul de tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noap-
tea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe
TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână
de război. Unităţile economice, societăţile comerciale agricole
şi alte organizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre
în zona periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RES-
TRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de
vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, auto-
turisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruţe sau
pe jos.
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CS Giroc-Chişoda mai dă o campioană
naţională la atletism

Raluca Letai – campioană
naţională la aruncarea discului,
categoria Copii 2 (născuţi 2010)

În 2 aprilie, la Arad,
s-au desfăşurat finalele
Campionatului Naţio-
nal de aruncări lungi.
Clubul Sportiv Giroc-
Chişpoda a participat
cu trei sportivi şi toţi
trei au ocupat poziţii pe
podiumul de premiere.

Astfel, Raluca Letai
(născută în anul 2010)
a devenit merituoasa
campioană naţională la
categoria Copii 2, cu o
aruncare a discului de
18,45 metri.

Luca Ciocoiu (năs-
cut în anul 2010) - la
categoria Copii 2 - a în-
cheiat concursul pe po-
ziţia a doua a
clasamentului naţional
cu o aruncare a suliţei
măsurând 19,89 metri.

Tot pe poziţia a doua
a podiumului, câştigă-
toare a medaliei de ar-
gint, a urcat şi Karina
Băloi (născută în anul
2009) - la categoria
Copii 1, cu o aruncare
a suliţei de 26,70 metri. 

Felicitări celor trei
merituoşi sportivi, pre-
cum şi antrenorilor
acestora, Oana şi Sorin
Staicu!

Avem campioni naţionali şi la karate!
Sasha Golub şi Mario Rădulescu

au cucerit medaliile de aur 
la Campionatul Naţional

desfăşurat la Făgăraş
Sportivii secţiei

de karate de la 
Clubul Sportiv
Giroc-Chişoda au
con firmat, din nou,
bunul nivel la care
se află în acest mo-
ment, de data
aceasta la Campio-
natul Naţional ce 
s-a desfăşurat la 
Făgăraş.

Sportivii pregătiţi
de George Coca şi
Radu Ţig au obţinut
două titluri naţionale
prin Sasha Ggolub
şi Mario Rădulescu,
la kumite (echipe),
la categoria 12-13
ani, trei clasări pe
poziţia a doua a po-
diumului, vicecam-
pioni naţionali, prin
Ştefan Juravle - ku-
mite juniori, Ale-
xandra Drucioc -
kata, categoria 10-
11 ani şi Daria Du-
mitraşcu - kata
junioare. Pe poziţia
a III-a a clasamente-
lor s-au situat Lu-
cian Sârbu - kumite
- categoria 12-13 ani
şi din nou Sasha
Golub - kumite - 12-
13 ani.

Felicitări tuturor, atât sportivilor, cât şi antrenorilor şi la cât mai multe astfel
de medalii strălucitoare la „colecţia” CS Giroc-Chişoda!

Juniorii republicani ai CS Giroc-Chişoda au trium-
fat în meciurile susţinute la Simeria şi Lugoj, după
ce au fost conduşi! La Simeria, juniorii U17 ai CS
Giroc-Chişoda s-au impus cu scorul de 7-3 în faţa
echipei gazdă, CFR Simeria, prin golurile marcate de
Hitian (de patru ori), Sima (de două ori) şi Braica,
asta după ce începutul de meci a fost dezastruos, gal-
ben-albaştrii din Simeria marcând de două ori în pri-
mele zece minute.

Pe o vreme mohorâtă, juniorii U19 au disputat la
Lugoj meciul cu formaţia gazdă CSŞ Lugoj. La fel
ca şi colegii lor mai tineri, au început meciul în de-
zavantaj, fiind conduşi încă din minutul 12, deşi au
irosit mai multe ocazii de gol, în minutele de început.
Pauza a fost un sfetnic bun şi imediat după pauză alb-
roşii au reuşit egalarea prin Robert Minzarari-Damşa,
cu o execuţie frumoasă - şut cu exteriorul, la colţul
lung, puţin boltit peste portar, după o centrare a lui

Andrei Mihai. La 1-1, eroul
echipei a fost portarul Miu-
lescu, care a parat o lovitură
de la 11 metri, ca imediat să
se mai opună odată şi în faza
imediat următoare penaltyu-
lui, respingând de data
aceasta în corner. A urmat
golul de 1-2, autor Denis
Unc, care a reluat mingea
centrată de Andrei Mihai şi
respinsă defectuos de apără-
torii lugojeni şi o nouă inter-
venţie salutară a portarului
nostru, Miulescu, care a blo-
cat mingea trimisă din pozi-
ţie de unu contra unu de
către atacantul advers!

Cu un minut înaintea flu-
ierului final al arbitrului,

Claudiu Fudulache a pus excelent latul la centrarea
venită tot din partea stângă a terenului, de data
aceasta de la Alexandru Ţîmbalaru!

Echipa trimisă în teren a fost următoarea: Miu-
lescu, Pervesu (’45, Mihai), Cojocaru, Weissmuller,
Ţîmbalaru, Minzarari-Damşa, Ioanovici, Stan (’60,
Fudulache), Unc, Brie (’75, Angheluş), Cuclaroş
(’60, Stanciu).

Pe bancă: Cocoroiu, Lucaci, Balosin, Gal, Micin.

Victorii şi la fotbal, în competiţiile de juniori


