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Străbună vatră bănățeană 
 

Aflăm din istoria culturii și a civilizației că, în general, comunitățile 

umane s-au dezvoltat pe malul râurilor.  

Comunitatea românească de la Giroc se înscrie și ea în acest context al 

formării și dăinuirii civilizației umane din Banat. Timișul este râul pe malul 

căruia, în istoria pierdută în negura vremurilor, s-au format mici așezări cu 

populație românească, ce au dăinuit aici, pe malul râului Timiș, sute de ani.  

Însă, din când în când, râul Timiș a ieșit din matcă, aducând mari 

pagube comunităților stabilite pe malul său. Văzându-se neputincioși în fața 

furiei apelor, localnicii și-au strămutat încet, încet micile lor gospodării pe un 

loc mai înalt și mai îndepărtat de malul râului și astfel s-a pus temelie unei noi 

vetre a satului Giroc. Pe această vatră, secole de-a rândul, generații după 

generații au rezistat vitregiilor istoriei și ocupațiilor străine. Este de remarcat 

faptul că, atunci când a avut loc strămutarea de pe malul Timișului pe actuala 

vatră, credincioșii ortodocși români și-au mutat, nu numai gospodăriile, ci au 

luat cu ei și ce aveau mai sfânt în comunitate și anume biserica de lemn. În 

acea biserică s-au rugat apoi multe secole, până la ridicarea noii biserici, în 

anul 1759. 

Localitatea este atestată documentar de la anul 1371. În acel document 

este amintit cneazul Gheorghe, care trimite un localnic la restaurarea cetății de 

la Orșova. După eliberarea Banatului de sub ocupația otomană (1718), românii 

vor avea posibilitatea să-și construiască aici o biserică de zid, în anul 1759, cu 

hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, iar în anul 1776 este menționată în 

documentele vremii o școală românească în localitate.  

În secolul al XIX-lea este amintită Școala Confesională din Giroc, 

astăzi păstrându-se școala confesională construită în anul 1899. La foarte puțin 

timp după actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, în Giroc se înființează o școală 

de stat în limba română.  

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au stabilit în localitate și 

câteva familii de meșteșugari de etnie germană.  

În timpul Primului Război Mondial, tinerii din Giroc au fost chemați și 

ei sub arme, iar optzeci și doi dintre ei nu s-au mai întors niciodată în satul lor, 

fiind răpuși de gloanțe și de obuze.  

În semn de cinstire față de cutezătorul român Aurel Vlaicu, în 1914 

credincioșii din Giroc au ridicat o cruce monument.  

La Marea Adunare de la Alba Iulia, unde s-a consfințit Marea Unire a 

românilor din toate provinciile românești, au participat și reprezentanți din 

localitatea Giroc: vrednicul preot David Voniga, învățătorul satului Atanasie 

Baicu, primarul Ioan Văcan și un țăran fruntaș, Ioan Ruja.  
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Cel de-Al Doilea Război Mondial a lăsat și el urmei adânci în 

comunitatea de la Giroc, douăzeci și patru de tineri au murit atunci pe front, iar 

alți optsprezece tineri au fost împușcați în data de 17 septembrie 1944, chiar în 

vatra satului Giroc.  

Noul regim instaurat după Război a confiscat în mod abuziv țarinile 

gospodarilor, după care au urmat apoi arestări, iar unii dintre ei au ajuns în 

temnițe și la Canal, de unde mulți nu s-au mai întors acasă.  

În prezent, comuna Giroc este una din cele mai mari comunități din 

Banat. Azi, după mai bine de 250 de ani, în comuna Giroc se construiește o 

monumentală biserica ortodoxă.  

Această carte este rodul unei cercetări îndelungate a celor patru 

giroceni, carte pe care o închină înaintașilor și o lasă moștenire generațiilor 

care vor dăinui pe această vatră veche românească. 

 

 

† Ioan 

al Banatului 
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Prefață 
 

Satul românesc Giroc, trecut prin valuri succesive de prefaceri, profunde 

în ultimele secole, trebuie prețuit ca unul din cele mai statornice și autentice 

sate ale Banatului, având temeiuri adânci în alcătuirea geografică, în firea 

aparte a țăranului bănățean și în trăinicia lui nepieritoare, în legăturile lui 

sufletești întărite prin unitatea aceluiași grai, aceleiași credințe, acelorași datini 

și obiceiuri, în asemănarea riguroasă a întocmirilor și așezămintelor moștenite 

din bătrâni și continuate astăzi pe un alt plan cu același atașament ferm la 

binele comunității. O astfel de întocmire pusă în slujba comunității este 

monografia ,,Giroc – Arc peste timp”, scrisă cu deosebită râvnă și talent de 

domnii Octavian Gruița, Ion Murariu (†), Florin Golban și Marius Matei. 

Ampla și bine documentata monografie completează seria lucrărilor 

destinate studierii localităților bănățene și continuă tradiția cercetărilor 

monografice inițiate de Institutul Social Banat-Crișana, din perioada 

interbelică. Ea permite reconstituirea trecutului acestui spațiu geografic și 

istoric, caracterizat prin vechime, continuitate de locuire și bogăție de fapte, 

având meritul de a aduce, într-o formă sintetică, informațiile cele mai concrete 

și relevante, beneficiind și de girul științific al unor specialiști în domeniu. 

Doar în măsura în care ne cunoaștem înaintașii vom ști să descifrăm cu 

mai multă rigoare imaginea noastră actuală și cea viitoare – ne spun în esență 

autorii. În această lume bulversată pe care o trăim, care se străduiește cu 

încăpățânare să ne abată atenția de la rădăcinile sănătoase ale moralității și 

mentalității înaintașilor - trăitori în respect față de om și Dumnezeu - 

reîntoarcerea la obârșii este mai mult decât necesară. 

Lucrarea amintită caută să valorifice potențialul istoric, cultural și 

etnografic al satului Giroc, urmărind într-o întrepătrundere firească cu marile 

evenimente istorice ale Banatului, să nuanțeze și să scoată în evidență 

specificul local. Funcția autorilor este, în general, informativă, totuși, de cele 

mai multe ori, ei își realizează menirea într-un mod mai degrabă creator, 

îmbrăcând rezultatele cercetărilor lor originale într-o formă care le trădează 

orientarea științifică, reușind acest lucru cu deosebită acribie. 

Severe ca structură, impunătoare prin concentrarea maximă a 

materialului cercetat, capitolele lucrării impun prin forța lor de sugestie, prin 

lipsa afirmațiilor arbitrare, subiectiv interpretabile, vrednicii autori reușind să 

se păstreze ferm pe terenul autenticității documentelor și a surselor științifice. 

Primul capitol prezintă relieful și structura geologică, clima, hidrografia, 

vegetația, flora și fauna satului Giroc. Pornind de la premisa că ,,spațiul nu este 

doar o categorie geografică, ci are și o dimensiune istorică în care un rol 

important îl deține omul”, o serie de factori, precum climatul cu nuanțe 

mediteraneene, regimul termic și pluviometric, potabilitatea bună a apei, au 
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concurat în spațiul apropiat Girocului la crearea unor condiții de habitat 

sedentar continuu începând încă din zorii istoriei și astfel se face legătura 

trainică cu capitolul doi, dedicat demografiei, evoluției populației satului, 

dinamismului și structurii populației, mișcarea migratorie în diferite perioade 

de timp, fenomenul emigrației în America, cronica șvabilor stabiliți în Giroc. 

Al treilea capitol prezintă cadrul istoric al zonei amintite mai sus, 

microzona cercetată făcând parte din aria de răspândire a purtătorilor culturii 

neolitice, dezvoltată pe baza unor moșteniri locale. Prin prisma cercetărilor 

efectuate de regretatul arheolog și istoric Florin Medeleț, se deduce faptul că 

întâlnim, și la Giroc, așezări de scurtă durată, în funcție de schimbările 

climaterice din diferite epoci istorice. 

Și perioada medievală este stric prezentată, considerându-se 1371, anul 

întemeierii satului, sau mai bine zis prima atestare documentară a satului Giroc, 

el existând cu certitudine înainte de această atestare. Fără a fi menționat în 

puținele documente ale evului mediu din perioada Regatului maghiar, Girocul 

a dăinuit și îl găsim pomenit în două deftere din timpul când Banatul era sub 

ocupație otomană. 

De asemenea întâlnim satul sub diverse denumiri și în perioada ocupației 

habsburgice, apoi pe mai multe vetre de locuire își continuă viețuirea. În timpul 

Revoluției de la 1848, în zonă au fost puternice mișcări legate de luptele pentru 

cucerirea Timișoarei. Odată cu crearea dualismului, istoria satului se 

diversifică și se îmbogățește cu noi episoade, mai ales legate de rezistența 

locuitorilor la politica de maghiarizare. Evenimentele legate de unirea 

Banatului cu România sunt bine reprezentate, așa cum și jertfele celor două 

războaie sunt consemnate pios. Un subcapitol este dedicat situației economice 

a satului în perioada interbelică, iar un altul, vieții economice și sociale din anii 

comunismului. 

Capitolul IV abordează amănunțit viața spirituală a locuitorilor din 

Giroc, prezentând biserica ortodoxă și momentele importante din viața bisericii 

și al celorlalte culte. Autorii pornesc de la premisa că întotdeauna biserica a 

fost un factor unitar de credință, dar și de simțire românească.  Un subcapitol 

este dedicat școlii și activității culturale din Giroc, surprinzând tradiția școlilor 

confesionale, schimbările structurale și organizatorice survenite în școală, 

efectele educației asupra mentalității locuitorilor. Activitatea culturală intensă, 

concretizată prin cor, fanfară, teatru, care a fost un factor determinant în 

modelarea conștiinței naționale, este tratată în alt subcapitol. Societățile 

culturale au avut un impact educativ semnificativ, generând moralitatea, 

respectul oamenilor și comportamentul țăranilor bazat pe valorile etice. Tot aici 

întâlnim informații legate de presa și cărțile apărute cu autori băștinași de-a 

lungul timpului, evidențiind acest fenomen de emulație culturală atât de bine 

reprezentat în Giroc. 
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Al cincilea capitol se referă la casa tradițională din sat, arhitectură și 

tipologie, portul popular bine conservat este cu făloșenie prezentat la 

evenimente. Apoi, se face o scurtă trecere în revistă a tradițiilor și se prezintă 

panoplia obiceiurilor legate de viața de familie, botez, nuntă, înmormântare, 

Paști, Crăciun și un grupaj important de eresuri. 

Capitolul al șaselea face o incursiune în lumea sportului prin 

reprezentanții cei mai de seamă ai satului Giroc, unde întâlnim iarăși vârfurile 

performanței sportive.  

În ultimul capitol, al șaptelea, sunt prezentate instituțiile importante de 

pe raza localității, principalele schimbări politice și realizările edilitar-

gospodărești, mai ales de după 1989, când Girocul cunoaște profunde 

transformări în toate domeniile. 

Anexele completează în mod fericit imaginea localității, cuprinzând 

toponime, porecle din Giroc, un glosar girocean, lista cadrelor didactice, a 

cetățenilor de onoare și rezultatele alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale 

și europarlamentare. 

Urmează o bogată bibliografie selectivă care subliniază și scoate și mai 

bine în relief conținutul elaborat al lucrării. 

Autorii, prin stilul alert practicat, dovedesc o bună mânuire a verbului, ei 

știind să dezvolte această modalitate narativă nuanțat și adecvat conținutului 

lucrării. 

Cu toții suntem conștienți că o lucrare scrisă chiar cu multă sârguință nu-

și împlinește menirea dacă nu este difuzată și popularizată prin tipar și aici 

intervin reprezentanții aleși ai comunității, care au făcut posibilă apariția 

acestei cărți spre cinstea lor și recunoștința noastră. 

Lucrarea ,,Giroc – Arc peste timp” nu este numai o formă de conservare 

a vieții satului, a evenimentelor notabile, ci mai ales, un mod de sustragere a 

acestora din fața ,,Molohului” numit uitare. 

Ioan Traia 
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,,Biruit-au gândul... ” 

 

Slovele cronicarului ne-au ajuns din urmă, străbătând veacurile. În ele am 

găsit îndemn pentru întreprinderea noastră. Așa cum Miron Costin se trudea 

,,să scoată lumii la vedere felul neamului nostru”, noi, cei de azi, ne-am 

încumetat în a da la lumină, pe cât a fost cu putință, cee ce se cunoaște din 

existența meleagurilor girocene și a comunității trăitoare aici de șase veacuri 

jumătate. 

Dacă înaintașii nu au găsit răgaz să lase mărturie despre strămoșii care i-

au precedat, ne-am străduit noi, acum să umplem acest gol. Puține referiri la 

Girocul de acum 90 de ani am aflat în ,,Calendarul Girocului pe anul 1936”, 

întocmit de preotul Horia Vișoiu; altele, mult mai numeroase și cuprinzătoare 

se datoresc lui Octavian Gruița, care le-a înmănuncheat în volumul ,,Giroc-

monografie istorică”, singurul de acest fel, apărut în 1996, cu prilejul 

aniversării a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului. 

Evenimentul a sporit apetitul pentru cercetarea izvoarelor care pot 

completa și îmbogăți imaginea localității în care viețuim, ca să o transmitem și 

celor care vor veni după noi. De aceea, cei patru autori ai Monografiei actuale, 

au editat înainte, zeci de articole și cărți care prezintă evoluția istorico-socială, 

dezvoltarea economică, viața spirituală, culturală, artistică, sportivă dar și 

aspecte etnografice, vorbirea din partea locului, care - toate - marchează 

identitatea noastră. 

Atenți la pulsul vremii, la schimbările ce se derulează rapid, la 

dezvoltarea în ansamblu din ultimele decenii, le-am reflectat pe cât ne-a fost cu 

putință. 

Conștienți că lucrarea de față nu este exhaustivă, putând fi amendată cu 

unele omisiuni strecurate fără voința noastră, nădăjduim totuși că nu este lipsită 

de interes nici pentru localnicii băștinași, nici pentru cei care, în număr tot mai 

mare, se stabilesc în acest areal, interesați să cunoască măcar crâmpeie din 

existența de veacuri a acestuia. 

  

 

Autorii 
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CAPITOLUL l  

CONDIŢII NATURALE 
                                      

 

1. Aşezarea, suprafaţa şi vecinii 

 

Localitatea Giroc este sat component al comunei Giroc, împreună cu 

satul Chişoda, distanţa pe şosea dintre cele două localităţi fiind de 1,5 km. Face 

parte, în acelaşi timp, din localităţile periurbane ale municipiului Timişoara. În 

ultimii 10 ani prin construirea şi dezvoltarea cartierului din zona Planişte şi 

Ogrindova (Cartierul Florilor) s-a realizat în mod practic legătura dintre Giroc 

şi Timişoara. Suprafaţa hotarului, în care a fost inclusă şi vatra satului, în anul 

1926 s-a întins pe 6311 jugăre cadastrale şi 1166 stânjeni
1
, în această suprafaţă 

fiind inclusă şi Pusta Beseny, actualmente cartier în sudul Timişoarei, teritoriu 

pe care, după cel de-al doilea război mondial, se construieşte tot mai mult şi 

care, de la 1 ianuarie 1977, se alipeşte oraşului, fiind scos din componenţa 

localităţii Giroc. 

În anul 1949, hotarul satului Giroc cuprindea 3632 ha
2
, iar în anul 1984 

avea 3307,11 ha, repartizate pe unităţi şi mod de folosinţă astfel: 

-SCPC Timişoara   1413ha 

-SMA Giroc    1ha 

-CAP Giroc    1371ha extravilan 

-CAP Giroc    5,65 ha intravilan 

-AEI Giroc    10ha 

-AESC Timişoara   254ha 

-Membrii CAP    165ha 

-Ţărani individuali   33,16 ha 

-Primăria Giroc    48,31 ha 

-Şcoala      0,60 ha 

-CPADM    1,22 ha 

-Căminul cultural   0,35 ha 

-Culte şi cimitir    3,82 ha 

 T O T A L    3307,11ha 

În ceea ce priveşte vecinii, în N are hotar comun cu Timişoara, în N-V şi 

V cu Chişoda, în S-V - Şag, în S - Pădureni, în S-E – Unip, iar în E – Urseni, 

cu care are legătura printr-un drum comunal nemodernizat. 

 

                                                 
1 Arhivele statului Timişoara, fond Camera de agricultură, Dosar 5/1926. 
2 Arhiva Primăriei Giroc, Dosar-Situaţii agricole din anul 1949. 
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2. Structura geologică şi relieful 

 

Câmpia Timişului, componentă a Depresiunii Panonice, de vârstă 

neozoică are în componenţa sa două etaje structurale: unul de fundament, 

alcătuit din şisturi cristaline şi depozite sedimentare preterţiare, şi altul alcătuit 

din depozitele terţiare care reprezintă umplutura depresiunii.  

Fundamentul câmpiei este alcătuit din şisturi cristaline şi mase eruptive şi 

au fost identificate în zona Timişoarei la adâncimi de peste 1742 metri
3
. 

Umplutura propriu-zisă a depresiunii o formează neogenul şi corespunde 

celei de-a doua etape de evoluţie, forajele stabilind în zona Timişoarei 

formaţiuni sedimentare din tortonian, sarmaţian şi pliocen. Tortonianul este 

reprezentat de: argile, marne, gresii dure, nisipuri şi pietrişuri. Formaţiunile de 

vârstă sarmaţiană sunt alcătuite din marne, conglomerate, argile şi nisipuri, iar 

cele din pliocen din nisipuri, nisipuri argiloase, marne și argile. 

Începând din cuaternar, în zona Timişoara - Timişul inferior se resimte 

fenomenul de subsidenţa, care este pus în evidenţă de fenomene precum: lipsa 

cuverturii de loess, dispariţia teraselor, care sunt înecate sub depozitele groase 

de aluviuni şi panta foarte redusă a râurilor, care la Timiş este sub 1%, iar 

prezenţa substratului argilos care împiedică infiltraţiile determină ca, după ploi 

şi inundaţii, apa să stagneze perioade îndelungate. 

În privinţa reliefului, localitatea Giroc este aşezată în Câmpia Timişului, 

altitudinea medie a acesteia menţinându-se în jur de 90 m, cu o uşoară înclinare 

înspre S, spre valea Timişului şi spre V. Pe teritoriul vetrei satului apar uşoare 

denivelări naturale sau de origine antropică, astfel locul cel mai înalt în 

intravilan este „Dealul Bochii”, denivelare numită impropriu ,,deal”, ea 

ridicându-se doar cu 2-3 m deasupra teritoriului, iar zonele cele mai joase fiind 

„Dudăria” şi „Vâna”, unde, până prin anii `70, apele bălteau în cea mai mare 

parte a  anului, situaţie eliminată prin săparea unui canal pentru scurgerea 

apelor pluviale. 

În cadrul hotarului, câmpia este joasă, de divagare, cu forme de 

microrelief, mici depresiuni, văioage şi grinduri. 

Panta foarte mică a câmpiei a favorizat puternica meandrare a văii 

Timişului şi inundarea unor întinse suprafeţe din luncă, băltirea fiind înlesnită 

şi de nivelul ridicat al apelor freatice. 

Fenomenul inundaţiilor şi al băltirii apelor a determinat organizarea unor 

lucrări de desecare şi îndiguire în Banat, începând cu sfârşitul secolului al 

XVIII-lea şi continuând în secolele următoare. Cu toate acestea, zonele mai 

joase din sudul localităţii (Livezi, Sălişte, Belicheri), în suprafaţă de circa 350 

                                                 
3 Ioan Munteanu, Rodica Munteanu, Timişoara-monografie, Timişoara, Editura Mirton, 2002, 

p. 10. 
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ha, suferă din cauza excesului de umiditate, îngreunând efectuarea lucrărilor 

agricole, motiv pentru care în aceste zone s-au săpat canale de desecare. 

Relieful de câmpie al localităţii s-a format pe o structură stratigrafică a 

subsolului, în care alternează depozitele sedimentare cu argile, nisipuri, 

pietrişuri şi marne, având în general o înclinare spre S, în direcţia axului văii 

Timişului. 

Forările efectuate în hotarul localităţii evidenţiază la suprafaţă o 

succesiune de nisipuri, pietrişuri şi argile feruginoase la adâncime de 4-6 m, 

care dau o culoare şi o compoziţie specifică apei freatice. 

 

3. Clima
4 

 

Localitatea Giroc se încadrează în climatul continental de tranziţie, 

specific câmpiei vestice, cu influenţe ale climei mediteraneene. 

  Temperatura medie anuală la Timişoara este de +10,9˚C, luna cea mai 

caldă fiind iulie (+21,1˚C), iar cea mai rece ianuarie (-1,6˚C). Temperaturile 

extreme s-au înregistrat în anii 1962, cu vara cea mai călduroasă (+40˚C) şi 

1963  (-35,8˚C), 1984-1985, cu iernile cele mai geroase. 

Precipitaţiile atmosferice în zona Timişoara au o valoare medie multi-

anuală de 501,9 mm. Ani cu precipitaţii bogate au fost: 1915 (1003 mm), 1954 

(834,7 mm) și 1974 (844,2 mm), iar anii cu precipitaţiile cele mai scăzute au 

fost 1984 (407 mm) şi 2000 (296,3 mm). În cursul unui an, cele mai bogate 

precipitaţii cad în luna iunie, iar cele mai reduse în februarie. 

Direcţia predominantă a vântului este cea nord-vestică, cu 13%, urmată 

de cea vestică cu 10,2%. Numărul mare al cazurilor de calm este de 41,9%. 

Cea mai scăzută frecvenţă o au vânturile dinspre sud (2,7%), care bat mai ales 

în lunile aprilie şi mai.  

Cu toate că vitezele medii lunare şi anuale ale vântului sunt reduse în 

zona noastră, au fost şi excepţii. În 27 aprilie 1982 (între orele 20 și 20,35) s-a 

înregistrat o vijelie cu viteza vântului de 40 m/s, când au fost descoperite hale 

la Complexul Avicol Giroc, grajduri la CAP şi a fost deteriorată reţeaua de 

curent electric şi de telefonie, la fel şi în 4 iulie 1990 (între orele 15,45 și 

16,10). La 25 august 1994 (între orele 18 și 19) o puternică furtună cu viteza 

vântului de 40 m/s a smuls copaci din rădăcini, a descoperit unele case şi a 

produs alte pagube materiale. În timpul furtunii care a avut loc la Timișoara în 

17 septembrie 2017, vântul a atins viteza de aproape 110 km/h, iar în Giroc a 

fost luat acoperișul  de la mai multe blocuri din partea de nord a localității. 

  

                                                 
4 Ibidem, pag.15. 
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4. Hidrografia 

 

Din punct de vedere hidrografic, Girocul este aşezat în bazinul Timiş -

Bega, aproximativ la aceeaşi distanţă între cele două râuri (6 km). 

Râul Timiş curge în hotarul localităţii pe o distanţă de 5 km, despărţind 

Girocul de satele Unip şi Pădureni. Valea este meandrată, alternând porţiuni de 

ţărm înalt de 4-6 m, care este predominant, cu ţărmul jos, cu plajă. Albia 

minoră are o lăţime care variază între 50-80 m, iar albia majoră, cuprinsă între 

cele două diguri care însoţesc râul într-o parte şi cealaltă, ajunge ca lăţime până 

la 700-800 m. 

În mod obişnuit, Timişul curge doar în albia minoră, exceptând 

perioadele de viituri (ultima dată în anul 2020) când, datorită debitului foarte 

ridicat provocat de precipitaţii şi topirea zăpezilor la munte, inundă şi albia 

majoră, ajungând, ca lăţime, de la un dig la altul). 

În timpul viiturilor şi al inundării albiei majore, apa stagnează perioade 

mai îndelungate în gropile din apropierea digului, numite „cubice”, care au fost 

formate prin săpare o dată cu ridicarea digului (dâlmei). 

Ultimele înălţări ale digului au avut loc în anii 1912-1913, când locuitorii 

satului participă din plin, folosindu-se toate căruţele existente în localitate, 

precum şi o numeroasă forţă de muncă manuală. În anii 1970-1971 se 

efectuează lucrări de consolidare şi de înălţare, dar de data aceasta, lucrările se 

efectuează mecanizat. 

Reţeaua hidrografică este reprezentată şi de canalul de irigaţii din 

sistemul Şag - Topolovăţ, taluzat cu plăci din beton, care traversează hotarul de 

la N-E către S-V, precum şi de canalele de desecare orientate pe aceeaşi 

direcţie. 

Canalul de irigaţii are apă doar în perioada primăvară - toamnă, având un 

rol şi în regularizarea râului Timiş de la Şag la Topolovăţ, preluând o mare 

cantitate de apă în perioada viiturilor, preîntâmpinând inundarea albiei majore 

a Timişului. 

Apele stătătoare au fost reprezentate, până la începutul anilor 2000, de 

două lacuri de origine antropică: Cătana şi Gârbărit. 

Lacul Cătana, aşezat în nordul vetrei satului şi în vestul cimitirului cu o 

adâncime de până la 1,5 m, a fost folosit o perioadă pentru irigarea fermei 

legumicole la CAP sau chiar ca pescărie, având şi un rol important în captarea 

apelor pluviale din partea de nord a satului. După anul 2000 acesta a fost 

astupat cu pământ şi alte resturi de materiale de construţii aduse din Timişoara 

sau din Giroc. 

Lacul Gârbărit, aşezat în sudul localităţii, adâncit şi extins în anii ’80 ca 

urmare a escavaţiilor pentru scoaterea nisipului, a fost folosit şi el o perioadă 

de timp pentru irigaţii la grădina de legume a CAP-ului. Ca urmare a 
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concesionării de după anul 2000 şi a efectuării unor importante investiţii a fost 

transformat în pescărie şi în loc de agrement. 

Stratul acvifer-freatic
5
 este cuprins între 2 și 30 metri şi cuprinde trei 

strate agrifere separate prin argile nisipoase. Deoarece conţinutul acestor ape 

este bogat în fier, mangan, nitraţi şi nitriţi, apele nu sunt potabile. 

Stratele acvifere de adâncime medie sunt cuprinse între 50 și 120 metri 

adâncime, fiind formate din 4 până la 9 straturi. 

În perioada anilor 1911-1948, în hotarul satului s-au forat patru fântâni la 

adâncimi cuprinse între 63 şi 88 metri care, legate între ele printr-o conductă, 

pompează apă potabilă în Timişoara. Anii construirii, pe grupuri de pompe, 

sunt următorii: 

-Grup I (Ciarda)  -1911  Pompa principală 

-Grup III (Milea) -1911 

-Grup V (Mescalu) -1937 

-Grup VI (Pădure) -1948 

 

5. Vegetaţia 

 

Flora localităţii se încadrează în silvostepa bănăţeană. Pădurea, aflată în 

sudul localităţii, la 5 km distanţă, pe valea Timişului, este în suprafaţă de 403 

ha şi cuprinde următoarele esenţe: stejar, carpen, ulm, jugastru, frasin şi gorun. 

Bogată este şi flora ierboasă a pădurii, reprezentată prin: viorele, toporaşi, 

brebenei, piciorul cocoşului etc. 

În lunca Timişului, cuprinsă între albie şi dig, sunt pajişti naturale, dar nu 

lipseşte, mai ales pe ţărm şi în cubice, vegetaţia arborescentă: plopul, salcia, 

precum şi arbuşti ca porumbarul şi măceşul. 

 

6. Fauna 

 

Varietatea formelor de vegetaţie, pădurea şi pajiştile naturale, valea 

râului Timiş, canalele de irigaţii şi desecare, precum şi lacurile determină o 

mare diversitate în lumea animală. 

Astfel, fauna de pădure este reprezentată prin: mistreţi, căprioare, vulpi, 

bursuci, veveriţe, păsări (privighetoarea, pupăza, dumbrăveanca, potârnichea 

etc.). La marginea pădurii şi pe terenurile cultivate întâlnim fazanii, ciocârlia 

                                                 
5
 La forajul executat pentru castelul de apă de la C A P Giroc, în prezent în incinta Centrului 

Comercial Totalco, a fost întâlnită următoarea stratificaţie: 

- 0-1,3 m argilă nisipoasă, cafenie, plastic vâscoasă, puţin umedă; 

- 1,3-2 m  nisip mijlociu, fin, galben uscat, cu îndesare mijlocie; 

- 2 -8 m nisip mijlociu galben cu intercalaţii ruginii, cu îndesare mijlocie, de la  4 m conţine 

pietriş, iar de la 6 m devine cenuşiu verzui. 
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de câmp, ciocârlanul, graurul, prepeliţa, uliul, sticleţii, piţigoiul, privighetoarea, 

guguştiucul şi turturelele. 

În lunca Timişului, pe canale şi în zona lacului Gârbărit, trăiesc raţe 

sălbatice, lişiţe şi stârci. 

Fauna piscicolă este reprezentată prin următoarele specii: crap, somn, 

ştiucă, avat, mreană, scobar, roşioară etc. 

 

7. Solurile
6
 

 

Roca mamă pe care s-au format solurile este reprezentată prin materiale 

aluvionare, diferenţiate textual, unele cu fenomene de podzolire superficială şi 

gleizare. 

În funcţie de frecvenţă, întâlnim următoarele tipuri de soluri: 

-sol aluvionar mediu humifer, mediu profund (25%); 

-sol aluvionar brun (27%); 

-sol aluvionar slab podzolit (12%); 

-cernoziom levigat freatic umed (12%); 

-sol aluvionar slab humifer superficial (7%); 

-lăcovişte semidrenată (7%);  

-sol aluvionar cernoziomic levigat (4%); 

-sol aluvionar periodic cu apă stagnată (2 %). 

Din studiile efectuate asupra solurilor din raza localităţii Giroc, se poate 

constata că sunt soluri aluvionare, cu un conţinut mediu de humus, mai scăzut 

în teritoriul limitrof râului Timiş, nivelul de aprovizionare cu fosfor şi potasiu 

este foarte bun şi au o reacţie moderat acidă. 

Aplicarea gunoiului de grajd, a îngrăşămintelor chimice, a 

amendamentelor şi a tuturor verigilor tehnologice specifice fiecărei culturi, 

asociată cu irigarea suprafeţelor afectate de secetă, poate duce la obţinerea unor 

recolte foarte bune. 

 

O. G. 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Arhiva CAP Giroc, Dosar, Studiu agrotehnic efectuat de Laboratorul  de Agrochimie şi 

Pedologie Timişoara, 1982. 
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CAPITOLUL II  

DEMOGRAFIA 

 
1. Evoluţia numerică 

 

Condiţiile naturale din această zonă, la jumătatea distanţei dintre Bega şi 

Timiş, precum şi existenţa în imediata apropiere a unui mare centru economic, 

au favorizat aşezarea pe aceste locuri a unei numeroase populaţii. 

Ca o trăsătură generală, se poate constata creşterea numărului de locuitori 

până în preajma Primului Război Mondial, când, pe lângă un spor natural 

ridicat, se constată şi un spor datorat migraţiei. Astfel, în perioada 1865-1870 

câteva familii germane din Grabaţi, Lenauheim şi Variaş cumpără pământ în 

Giroc şi se mută în vatra satului. 

Între anii 1910-1912, alte familii de germani, de data aceasta venite din 

Niţchidorf, din aceleaşi motive economice, se mută în hotarul localităţii Giroc, 

pe locul numit „Nemţi”, la ceva mai mult de 1 km distanţă spre S-E de vatra 

satului şi întemeiază un cătun ce cuprindea 12-15 case. Cătunul se menţine 

până în preajma anului 1921, după care locuitorii se mută în sat, unde îşi 

construiesc case. 

Cele mai vechi date privind numărul de case datează din anul 1717
7
 când 

sunt menţionate 70 de case, pentru ca într-un interval de 60 de ani, în 1776
8
, 

numărul de case să ajungă la 199, ceea ce desigur atrage şi creşterea 

proporţională a populaţiei, apreciată la 1000 de locuitori. 

 

Între anii 1869-1900
9
, numărul populaţiei evoluează astfel: 

 1869- 1970 locuitori; 

 1880- 1846 locuitori; 

 1890- 2022 locuitori; 

 1900- 2214 locuitori, din care: 1979 români, 117 germani, 114 

maghiari, 4 alte naţionalităţi.  

Diferenţa dinte anii 1869 și 1880 a fost de, - 124 locuitori, iar între 1869 

și 1910 de, + 391 locuitori. 

Faţă de anul 1717, când în Giroc erau 70 de case, în anul 1869 sunt 

menţionate 421 de case, creşterea fiind de 501,4%
10

, în care trăiau 416 

familii.  

                                                 
7 Samu Borovszky, Temesvarmegye, Budapesta, f.a. p. 48. 
8 Petru Radu si Dimitrie Onciulescu, Contribuţii la istoria dezvoltării învăţământului din Banat, 

Timişoara, Editura Litera, 1970, Timişoara, Editura EXCELSIOR ART,  p. 278. 
9 Ioan Munteanu, Banatul istoric (1867-1918). Aşezările. Populaţia., Timişoara, Editura  

Excelsior Art, vol.l, pag. 264. 
10 Ibidem, p. 133. 
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Evoluţia numărului de case între 1880 şi 1910
11

  a fost următoarea: 

 1880- 362 case; 

 1900- 409 case; 

 1910- 457 case; 

 

Diferenţa dintre 1869 și 1910 fiind de, + 36 case. 

Pentru anul 1910
12

 dispunem şi de date privind materialele din care erau 

construite casele din Giroc: 

-cărămidă   8 

-piatră şi văiugă   39 

-văiugă    407 

-lemn, altele   3 

-acoperiş-ţiglă   213 

-şindrilă    2 

-trestie şi paie   242 

În anii următori, populaţia cunoaşte o creştere, datorată atât sporului 

natural, cât şi sporului migratoriu, încât ajunge în anul 1910
13

 la 2361 

locuitori, majoritatea români de religie ortodoxă. 

 

Structura populaţiei după sex şi grupe de vârstă în anul 1910
14

 a fost: 

Total locuitori   2361;  bărbaţi – 1150; femei - 1211 

-până la 6 ani  273 loc. 

-între 6 - 11 ani  294 loc. 

-între 12-14 ani  147 loc. 

-între 15-19 ani  257 loc. 

-între 20-39 ani  728 loc. 

-între 40-60 ani  476 loc. 

-peste 60 ani  186 loc. 

Necăsătoriţi  1098 loc. 

Căsătoriţi  1064 loc. 

Văduvi   195 loc. 

Divorţaţi   4 loc.  

 

  

                                                 
11 Ibidem, p. 165. 
12 Ibidem, p. 264. 
13 Ibidem, p. 320.  
14 Ibidem, p. 369. 
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Structura populaţiei din Giroc după limba maternă în anii 1880 și 1910
15

: 

Limba maternă   Anul  1880  Anul   1910 

-români    1664   2010 

-maghiari   26   78 

-germani    80   186 

-sârbi, slovaci   1   18 

-nedeclaraţi (alţii)             75    69 

TOTAL    1846   2361 

 

După 1910, până în anul 1914, se menţine aceeaşi evoluţie, dar cei patru 

ani de război, cu o natalitate mult redusă, cu grele pierderi pe front (82 de 

morţi), îşi lasă amprenta asupra evoluţiei demografice, încât în anul 1920
16

 

numărul populaţiei scade la 2119 locuitori, grupaţi în 519 gospodării şi 

împărţiţi pe naţionalităţi după cum urmează: 

-români    1823 locuitori 

-maghiari   96 locuitori 

-germani    179 locuitori 

-evrei    13 locuitori 

-alţii    8 locuitori 

TOTAL    2119 locuitori 

 

Datorită motivelor menţionate, populaţia scade comparativ cu anul 1910, 

cu toate că numărul de case creşte cu 40, raportat la acelaşi an. 

În ceea ce priveşte structura populaţiei pe sexe, majoritatea erau femei, 

1108, şi doar 1011 bărbaţi
17
, iar populaţia era repartizată pe teritoriul comunei 

după cum urmează: 

-intravilan   1996 locuitori 

-Pusta Beseny   47 locuitori 

-Pusta Erarială   46 locuitori 

-Fântâni     5 locuitori 

-Ţiglărie    14 locuitori 

-pădurar I   2 locuitori 

-pădurar II    5 locuitori 

-dălmaş (Canton dig)  4 locuitori 

TOTAL    2119 locuitori 

 

  

                                                 
15 Constantin  Martinovici, Nicolae Istrate, Dicţionarul Transilvaniei, Banatului şi a celorlalte 

ţinuturi alipite, Cluj, Editura Arte Grafice ,,Ardealul” 1921, p. 116. 
16 Arhivele Statului Timişoara, fond  Prefectura Jud. Timiş-Torontal, Dosar 81/1920. 
17 Constantin  Martinovici, Nicolae Istrate, ibidem. 
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În 1930, populaţia era de 1995 locuitori repartizaţi pe naţionalităţi astfel: 

-1709 români 

-177 germani 

-78 maghiari 

-20 rromi 

-11 alţii 

Până la mijlocul deceniului al IV-lea se menţine aceeaşi tendinţă de 

reducere uşoară a populaţiei, sporul natural scade, nu mai există un spor 

migratoriu, iar mortalitatea se menţine încă foarte ridicată, motiv pentru care, 

în anul 1936, la Giroc sunt înregistraţi doar 2002 locuitori
18

. 

Populaţia localităţii începe din nou să crească până în preajma celui de-

Al Doilea Război Mondial, astfel că în anul 1939 se înregistrează 2073 

locuitori, repartizaţi pe naţionalităţi astfel:
 

-români    1729 locuitori 

-germani    186 locuitori 

-maghiari   148 locuitori 

-sârbi    2 locuitori 

-alţii    8 locuitori 

TOTAL    2073 locuitori 

 

Urmările războiului, natalitatea redusă, pierderile umane pe cele două 

fronturi, mortalitatea ridicată, determină din nou o reducere a populaţiei, astfel 

că, în anul 1945, se înregistrează 2050 locuitori, repartizaţi pe naţionalităţi 

astfel: 

-români    1735 locuitori 

-germani    165 locuitori 

-maghiar    88  locuitori 

-sârbi    1  locuitor 

-rromi    61  locuitori 

TOTAL     2050  locuitori 

 

Din 1945 până în 1954 are loc o uşoară creştere a populaţiei, care ajunge 

la 2146 locuitori, un spor de 94 locuitori în 10 ani, media sporului anual de 9,4 

locuitori pe an reprezentând chiar sporul natural. În această perioadă este foarte 

redus nivelul sporului migratoriu, satul nu era colectivizat încă, pământul nu se 

vindea, mijloc de transport spre Timişoara nu era decât pe calea ferată, destul 

de incomod pentru navetă, iar dezvoltarea industrială a Timişoarei nu atrăgea 

încă forţă de muncă din zone mai îndepărtate. 

                                                 
18 I. Lotreanu, Monografia Banatului, Timişoara, 1936, p.196. 
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Din anul 1954, populaţia începe să crească, accentuându-se acest 

fenomen după 1960, când sporul de populaţie este rezultatul unui ridicat spor 

migratoriu (sporul natural se menţine scăzut, în limitele obişnuite). Acum se 

constată o strămutare în Giroc a unor familii venite din judeţul Caraş-Severin, 

iar mai târziu din alte judeţe, în special din Ardeal. 

Dezvoltarea industriei timişorene, necesarul forţei de muncă şi 

imposibilitatea stabilirii în Timişoara, acesta fiind un oraş închis, determină 

multe familii să se stabilească în Giroc, unde cumpără case sau locuiesc în 

chirie şi de unde navetează în condiţii bune în Timişoara, mai ales după ce, în 

anul 1963, se înfiinţează traseul de autobuz pe ruta Timişoara – Giroc. 

La recensământul din 1966, populaţia se ridica la 2500 locuitori, sporul 

total faţă de anul 1954 datorându-se sporului migratoriu, sporul natural până în 

1966 fiind negativ, iar în urma măsurilor luate pe plan naţional pentru creşterea 

natalităţii, acesta devine pozitiv, începând cu anul 1967. 

În anul 1970, populaţia localităţii ajunge la 2767 locuitori
19

 (55% din 

totalul comunei care are 4993 locuitori), un spor de 267 persoane în 4 ani, 

adică un spor anual de 66 persoane. 

S-a calculat că în perioada 1960-1969 sporul mediu anual era de 22,14‰, 

iar în perioada 1966-1969 de 29‰ 
20

.  

Gruparea populaţiei pe vârste în 1970 era următoarea:
 

 

Categoria de vârsta  Total  Bărbaţi  Femei 

-0-19   ani   714   358  356 

-20-44 ani   1071  545   526 

-45-59 ani    506  234  272 

-peste 60 ani   476  205  271 

TOTAL    2767  1342  1425 

 

-între  0-16 ani –   604 (21,83%) locuitori 

-între 17-57 ani – 1669 (60,32%) locuitori 

-peste      57 ani –   494 (17,85%) locuitori. 

Cea mai numeroasă populaţie este cuprinsă în grupa 17-57 ani, 1669 

locuitori reprezintă tocmai populaţia aptă de muncă. 

Sub raportul sectoarelor de activitate, situatia este urmatoarea: 

  

Sector de activitate  Total  Bărbaţi  Femei 

Activ. de baza gr. A   1446 52,26% 983  463 

Activ. de deservire gr.B  27  0,98%  18   9 

Activ. de gr. A+B  1473  53,24% 1001  472 

                                                 
19 Arhiva Primariei Giroc, Schiţa de sistematizare a Comunei Giroc, Dosar nr. 14505/1970. 
20 Ibidem. 
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Populatie neocupata C  1294  46,97% 341  952 

TOTAL POPULAŢIE  2767  1342  1425 

Ponderea mare a populaţiei neocupate, de 1294 persoane, este 

reprezentată de copii, elevi, studenţi, femei casnice şi pensionari. 

Din totalul populaţiei ocupate, doar 27,45%, reprezentând 424 persoane, 

îşi desfăşoară activitatea în localitate, majoritatea de 72,55% 1049 persoane) 

muncesc în altă parte, cei mai mulţi în Timişoara. 

 

După domeniul de activitate în care lucrează personalul activ, situaţia 

este următoarea: 

Sector de activ.   Total   Deplas.   Localit.  Barbaţi  Femei 

Industrie   691 691  - 536   155  

Construcţii   58 58  -  58   - 

Agricultură  391 -   391 167   224 

Silvicultura  1 -   1 1   - 

Transporturi  84 83  1 80   4 

Telecomunicaţii  9 5  4 8   1 

Circulaţia mărfurilor 84 82  2 41   43 

Gospodărire comunală 37 35  2 16   21 

Cultură, învăţământ 13  5  8  6   7 

Ocrotirea sănătăţii 2 1  1 1   1 

Administraţie  6 -  6 4   2 

Or. politice şi sociale 1 -   1 1   - 

Alte ramuri  96 89  7  82   14 

Cei 1049 locuitori cu domiciliul în localitate, dar care îşi desfăşoară 

activitatea în Timişoara, formand populaţia navetistă, reprezintă 37,9% din 

totalul populaţiei. 

Apropierea de marele centru industrial Timişoara şi faptul că localitatea 

Giroc era comună periurbană, având funcţie de cazare, a făcut ca numărul 

activilor atraşi spre activităţile neagricole să fie tot mai mare, tendinţă ce s-a 

manifestat şi în anii următori. 

În anul 1970 densitatea medie era de 12,7 loc/ha, calculată la suprafaţa 

vetrei satului de 217,5 ha.  

Începând din luna ianuarie 1977, un număr de 145 gospodării, însumând 

o populaţie de 545 locuitori din afara vetrei propriu-zise a satului Giroc (în 

cartierul Fratelia B, alipit Timişoarei), trec, din punct de vedere administrativ, 

în componenţa municipiului, astfel că recensământul din ianuarie 1977 

cuprinde doar date referitoare la localitatea Giroc în înfăţişarea prezentă. 
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La recensământul din ianuarie 1977
21

 au fost înregistraţi 2598 locuitori, 

din care 1265 bărbaţi şi 1333 femei, dispunând de următorul fond de 

locuinţe:                   -număr de clădiri  644 

-număr de locuinţe  657 

-numărul camerelor de locuit 1515 

-supraf. locuibilă în m
2  

24217 

Indicele de locuibilitate era de 9,5 m
2 
/locuitor, iar încărcarea camerelor 

de locuit de 1,6 persoane/cameră.  

Suprafaţa perimetrului construibil era de 161 ha, iar densitatea de 15,96 

loc./ha. Conform schiţei de sistematizare, se preconiza reducerea perimetrului 

construibil până în anul 1985 la 151 ha. 

Gruparea populaţiei pe grupe de vârstă, după recensământul din 1977, era 

următoarea: 

-0-  14 ani  765 loc. 

-15-19 ani  167 loc. 

-20-49 ani  1129 loc. 

-50-59 ani  291 loc. 

-peste 60 ani  246 loc. 

 

După recensământul din 7-14 ianuarie 1992
22

, populaţia comunei era 

de 3951 locuitori, din care doar populaţia localităţii Giroc era de 2122 

locuitori, structurată pe naţionalităţi după cum urmează: 

 

-români   2005 loc. (94,48%) 

-maghiari  48 loc.  (2,26%) 

-germani   24 loc.  (1,13%) 

-rromi   38 loc.  (1,79%) 

-ucrainieni  3 loc.   (0,14%) 

-sârbi   3 loc.   (0,14%) 

-bulgari   1 loc.  (0,04%) 

TOTAL   2122 loc. 

 

În funcţie de religie, populaţia este grupată astfel: 

-religie ortodoxă   1862 loc. (87,74%) 

-romano-catolici  56 loc.  (2,64%) 

-greco-catolici   21 loc.  (1%) 

-reformaţi   9 loc. 

-evanghelici   1 loc. 

-baptişti    86 loc.  (4,05%) 

                                                 
21 Recensământul din anul 1977. 
22 Recensământul din anul 1992. 
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-penticostali   75 loc.  (3,53%) 

-adventişti   10 loc. 

-alte religii   2 loc. 

TOTAL    2122 loc. 

După sex, din cei 2122 locuitori, 992 erau de sex masculin, iar 1130 

de sex feminin. 

 

În ceea ce priveşte situaţia gospodăriilor, aceasta era următoarea: 

Nr.     Nr.         Nr.     Supraf.     Nr. gospod.  Locuinţe cu     Nu au  

clă-   locu-  camere   camere      populaţie      instalaţie           baie 

diri     inţe     de loc.    (mp)                               de apă                                                  

669     697     1887     29461          663                167                 477  

Indicele de locuibilitate era de 13,88 m
2
/locuitor, iar încărcarea camerelor 

de locuit – de, 0,9 persoane/cameră. 

Comparativ cu recensământul din 1977, condiţiile de locuire din 

localitate s-au îmbunătăţit, suprafaţa în m
2
 ce revine unui locuitor a crescut de 

la 9,3 m
2 

/locuitor, la 13,88 m
2
/locuitor. Încărcătura pe camera de locuit a 

scăzut de la o medie de 1,7 pers./cameră la 1,12 pers./cameră. 

Faţă de anul 1977, la recensământul din 1992, numărul populaţiei din 

localitate scade cu 476 locuitori. De fapt, în mod practic, numărul locuitorilor 

din Giroc nu scade, în această perioadă mulţi locuitori din Giroc îşi cumpără 

apartamente în Timişoara sau îşi schimbă doar în mod fictiv domiciliul, 

sustrăgându-se astfel din faţa unor sarcini suplimentare, la care erau obligaţi 

locuitorii satelor în timpul regimului comunist. 

La 1 ianuarie 1994, populaţia localităţii era de  1936 locuitori (din 

3606 ai comunei), 53,7%, din care 870 erau bărbaţi şi 1066 femei. 

După recensământul populaţiei şi locuinţelor desfăşurat în anul 2002
23

, 

localitatea Giroc numără 2293 locuitori (53,45% din totalul comunei).  

Structura populaţiei pe naţionalităţi era următoarea: 

-români  -2206 (96,2 %) 

-maghiari -42 (2 %) 

-rromi  -19  

-germani  -9 

-alţii  -17 

Structura după religie era în anul 2002, următoarea: 

-ortodocşi -1982 (86,43%) 

-baptişti  -123 (5,36%) 

-penticostali -110 (4,79%) 

-catolici  -39 

                                                 
23 Recensământul din anul 2002. 
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-adventişti -21 

-greco-catolici -11 

-reformaţi -7 

   Structura pe sexe se prezentă astfel: 

-masculin -1103 (48,10%) 

-feminin  -1190 (51,9%). 

La acelaşi recensământ, în Giroc au fost înregistrate 733 de gospodării cu 

un număr de 2354 camere în suprafaţă de 37 965 mp. 

Apropierea de Timișoara, infrastructura favorabilă, drumuri asfaltate, rețea 

de gaz, apă și canalizare, au făcut ca în ultimele două decenii sectorul imobiliar să 

cunoască o dezvoltare fără precedent, construindu-se mii de apartamente și case 

noi, astfel că populația Girocului la 1 iulie 2020 să ajungă la 18.715 locuitori, din 

care 8.985 bărbați și 9.730 femei. Fără a lua în considerare pe cei care au 

proprietăți în Giroc și locuiesc aici, dar au domiciliul în acte în alta parte. 

 

2. Mişcarea naturală a populaţiei 

  

Studiind registrul născuţilor încă de la sfărşitul sec. al XVlll-lea (1785), se 

constată o natalitate foarte ridicată până în preajma Primului Război Mondial. La 

finele secolului al XVlll-lea şi în secolul al XlX-lea natalitatea oscilând între 50–

60‰, pentru ca la începutul secolului al XX-lea să scadă la 30-40‰. 

Prezentăm în continuare evoluţia naşterilor în anii cei mai semnificativi 

în perioada 1787-1914
24

.  

Anul      1785   1790   1801   1806   1808   1809   1811   1813   1819
 

Născuţi    52     117     112     105     104     106     108     111     128    

 

Anul      1820  1855  1857  1866  1875  1866  1899  1900  1910  1914 

Născuţi  113    106    106     107    121    108    106     90      62      70 

În perioada anilor Primului Război Mondial se înregistrează cele mai 

puţine naşteri, după cum urmează: 1914 (70), 1915 (43), 1916 (17), 1918 (21). 

Între cele două războaie mondiale natalitatea este în jur de 20‰ (40 de 

naşteri anual), înregistrându-se însă şi ani cu valori mai ridicate, ca de 

exemplu: 1921 (55 naşteri), 1925 (54 naşteri), sau cu valori mai reduse, ca în 

anii: 1930 (33 naşteri), 1927 (34), 1936 (32), 1938 (27), 1940 (24). 

Anii de război, cu toate urmările lor nefaste, au consecinţe şi sub aspectul 

demografic, acum se înregistrează cea mai scăzută natalitate: 1941 (25), 1942 

(13), 1943 (21), 1944 (10) și 1945 (17).
 

Natalitatea continuă să scadă, după război menţinându-se în jurul valorii 

de 15‰ şi chiar sub, fapt cu consecinţe grave asupra asigurării forţei de muncă 

şi asupra tinereţii populaţiei din localitate. 

                                                 
24 Arhivele Statului Timişoara, Registrul botezaţilor din Giroc. 
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După aplicarea Decretului pentru reglementarea întreruperii sarcinii, de 

la 1 octombrie 1966, natalitatea cunoaşte în primii ani o creştere, meţinându-se 

la valori de peste 20‰, pentru ca în anii următori să scadă până la 15‰. La 

recensămintele din anii 1966 și 1977, natalitatea a fost în medie  de 17,5‰.   

Decesele cunosc aproximativ aceeaşi evoluţie ca şi naşterile, înregistrând 

valori foarte ridicate până în anul 1920. În secolul al XlX-lea mortalitatea 

infantilă era foarte ridicată, iar bolile, în special holera, ridică numărul 

deceselor, care atinge cifra record de 199 decese în anul 1871. 

Prezentăm în continuare anii cu numărul cel mai mare de decese
25

:  

Anul  1794 1800 1853 1856  1862 1865 1871  1872 

Nr. Decese 57 90 114 190 120 124 199 154 

 

Anul  1888 1892 1903 1909 1911 1917  1920 

Nr.decese 151 71 65 52  59 62 64      

În perioada interbelică mortalitatea scade, situaţia îmbunătăţindu-se 

evident după anul 1933, când unele măsuri de ordin sanitar vor duce la 

scăderea mortalităţii infantile. În anii de după Al Doilea Război Mondial, prin 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai, prin ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare 

din mediul rural şi printr-o asistenţa sanitară tot mai bună, longevitatea creşte, 

mortalitatea se menţine în limite normale, iar mortalitatea infantilă s-a redus 

foarte mult, fiind ani în care se apropie de zero. Între anii 1966-1977, 

mortalitatea a fost de 12,5‰. 

 

3. Mişcarea migratorie 

     

Aşa cum am menţionat la începutul acestui capitol, la sfârşitul secolului 

al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, a avut loc la Giroc imigrarea 

unor familii de germani din diferite sate bănăţene. 

Între cele două războaie mondiale nu mai întâlnim un asemenea fenomen, 

venirea unor locuitori din alte judeţe sau localităti are loc doar în urma 

căsătoriilor și nu se mai constată strămutarea unor familii compacte. 

În analiza fenomenului de imigrare, defăşurat în ultimii 40 de ani, pe 

baza unui sondaj efectuat în anul 1984
26

, (s-au luat în considerare numai 

gospodăriile nou-înfiinţate, unde ambii soţi au venit din afara judeţului) se 

constata întemeierea a 155 de noi gospodării în Giroc, fie prin cumpărare de la 

băştinaşi, fie prin construirea de case noi. 

Celor 155 de gospodării le corespund 512 de locuitori veniţi din 19 

judeţe ale ţării, cu precădere din: Bihor (221), Timiş (131), Caraş-Severin (42), 

ceilalţi din alte judeţe.. 

                                                 
25 Arhivele Statului Timisoara, Registrul decedaţilor din Giroc. 
26 Situaţie întocmită pe baza unui sondaj realizat în teren în anul 1984. 
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Prezentăm în continuare evoluţia fenomenului de imigrare pe ani şi după 

judeţele de provenienţă ale populaţiei. 

 

 

 

N
r.

 C
rt

. 
  

  
  
Ju

d
et

u
l 

pana la 1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Total 

1
. 
T
im
iş

 
1

7
 

3
 

8
 

1
0
 

3
 

1
0
 

4
 

 
7

 
5

 
4

 
  

1
 

  
  

7
 

4
 

  
2

 
5

 
5

 
6

 
7

 
8

 
5

 
 -

 
3

1
 

2
. 

B
ih

o
r 

3
3
 

6
 

4
 

6
 

7
 

2
 

1
0
 

2
 

2
1
 

2
 

3
 

3
 

2
 

4
 

1
 

2
 

7
 

2
 

 -
 

1
 

 -
 

3
 

 -
 

 -
  

 -
 

 -
 

2
2

1
 

3
. 
C
ar
aş

-S
e
v
er

in
 

2
 

 -
 

9
 

 -
 

 -
 

7
 

 -
 

- 
4

 
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
4

 
 -

 
 -

 
  

- 
4

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
1

0
 

 -
 

2
 

4
. 

A
ra

d
 

5
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

4
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
0
 

5
. 

H
u
n
ed

o
ar

a 
 -

  
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

2
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

2
 

6
. 

A
lb

a 
- 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

3
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
3
 

7
. 
M
eh
ed
in
ţi

 
 -

 
 -

 
1

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

1
2
 

4
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

  
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

7
 

8
. 
M
ar
am

u
re
ş 

2
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
4

 
 -

 
 -

 
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
3

 
1

 

9
. 
B
o
to
şa
n
i 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

2
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

0
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

7
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

9
 

1
0
. 
N
ea
m
ţ 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

  
 -

 
3

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
3

 

1
1
.S
ăl
aj

 
4

 
 -

 
 -

 
 -

 
2

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

3
 

 -
 

 -
 

 -
 

7
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

6
 

1
2

. 
V

as
lu

i 
6

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

3
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

9
 

1
3

. 
S

u
ce

av
a
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
1

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
1

 

1
4
. 
Ia
şi

 
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

2
 

1
5
. 
B
ra
şo
v

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

  
- 

2
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

2
 

1
6
. 
M
u
re
ş 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
2

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
4

 

1
7

. 
T

el
eo

rm
a
n

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 5
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

5
 

1
8

. 
O

lt
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
1

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

  
 -

 
1

 

1
9
. 
Ia
lo
m
iţ
a
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
  

 -
 

3
 

 -
 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 -
 

  
- 

 -
 

 -
 

 -
 

- 
 

 -
 

 -
 

 -
 

3
 

T
O

T
A

L
 

7
1
 

9
 

2
 

6
 

1
2
 

3
9
 

4
 

8
 

5
 

4
 

7
 

3
 

8
 

1
9
 

0
 

2
0
 

1
1
 

1
3
 

2
 

2
 

8
 

6
 

7
 

8
 

5
 

3
 

1
2
 

 



 28 
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 1. Timiş 7 1 3 2 1 4 1  2 1 1  1   2 1  1 4 2 1 2 2 1 - 0 

 2. Bihor 11 1 5 2 2 6 4 6 5 4 3 1 1 2 4 1 2 1 - 5   - 1   -  -  - - 7 

 3. Caraş-

Severin 
1 - 3   -   - 3   -   -  1 1   -   -   -   -   - 1   - -  - 1   -   -   -  - 2 - 13 

 4. Arad 1  -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - -   - 1   -   -  - -  - 3 

 5. 

Hunedoara 
 - -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   -   - - -   -   -   -   -  - - - 1 

 6. Alba - -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 2   -   -  - -   -   -   -   - - - - 2 

 7. Mehedinţi - - 1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 2 1   - - -   -   -   -   - - - - 4 

 8. 

Maramureş 
1 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   - 1 -   - 1   -   - - - 1 4 

 9. Botoşani -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   - 2   -   -   - - -   -   - 1   -  - - - 4 

10. Neamţ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   - -  -   -   -   -   - - -  - 1 

11.Sălaj 1   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   - 1 -   -   -   -   - -  -  - 4 

12. Vaslui 3   -   -   -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   - - -   -   -   -   - - - - 4 

13. Suceava -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   - - -   -   -   -   - -  -   - 1 

14. Iaşi 1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - -  -   -   -   -   - - - - 1 

15. Braşov -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   - -  -   -   - -   - - -   - 1 

16. Mureş -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   - - - 1   -   -   - -  - - 2 

17. 

Teleorman 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   - -  -   -   -   -   -   - - - 1 

18. Olt -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   -   - - -   -   -   -   -  - - - 1 

19. Ialomiţa -   -   -   -   -   -   -   -   - 1   -   -   -   -   -   -   - - -   -   -   -   -  - - - 1 

TOTAL 26 2 2 4 4 13 5 8 10 8 4 1 3 6 10 6 3 3 1 11 4 3 2 2 3 1 55 
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Fenomenul de imigrare este aproape proporţional răspândit în deceniile 

6, 7 și 8, având multiple cauze: apropierea de municipiul Timişoara şi 

posibiliatea foarte bună de navetă, dezvoltarea industriei timişorene şi 

necesarul forţei de muncă în oraş, mulţi din aceştia se stabilesc în Giroc, 

Timişoara fiind oraş închis. De asemenea, lipsa forţei de munca în agricultura 

localităţii i-a adus pe unii aici. 

Alături de imigrare, întâlnim şi fenomenul emigrării, mai răspândit la 

familiile noi constituite sau la cele până în jurul vârstei de 35-40 de ani, care îşi 

construiesc locuinţe proprietate personală în Timişoara, în Giroc continuând să 

trăiască membrii mai în vârsta din familie. Acest fenomen, coroborat cu 

natalitatea destul de redusă, constituia o problemă pentru localitatea noastră și 

atrăgea după sine îmbătrânirea populaţiei şi scăderea numărului de elevi 

cuprinşi în şcoală. 

 

Giroceni... în America 

 

Frământatul început al secolului XX, cu convulsiile lui economice, 

sociale şi politice, şi-a pus amprenta şi pe existenţa unora dintre girocenii 

noştri. Zvonurile care au cuprins atunci Ardealul şi Banatul, cum că în America 

se găseşte de lucru şi se plăteşte bine, i-au făcut pe unii să ia drumul emigraţiei. 

„Stăm câţiva ani, câştigăm bani, ne întoarcem, cumpărăm pământ şi scăpăm de 

sărăcie” – şi-or fi zis ei. Dar n-a fost în toate cazurile aşa. Unii au izbutit, alţii 

nu. Dacă ar mai trăi, ne-ar putea spune fiecare epopeea trăită. Aşa însă, cum 

oasele lor se odihnesc de mult în cimitirul satului, reconstituim din spusele 

urmaşilor crâmpeie din zbuciumata aventură a întâlnirii cu „pământul 

făgăduinţei”. Iată câteva destine: 

Marcu Stoia (moş Marcu luʼ Băboni, de mai târziu) fuge cu Floarea 

Stoia, care i-a devenit soţie, să scape de „gura lumii”, dar şi de teamă să nu fie 

trimis pe front de către stăpânirea austro-ungară, căci începuse războiul. Se 

stabilesc la Ohio. El lucrează pe pământul unui fermier împreună cu 

unsprezece negri, iar ea, într-un atelier de blănărie, la acelaşi fermier. Adună 

ceva bani cu care, când se vor întoarce, după terminarea războiului, îşi cumpără 

câteva lanţe de pământ. Au plecat doi şi s-au întors trei pentru că li se născuse 

un fiu, căruia i-au dat numele Gianny. La întoarcere, Gianny, care avea cinci 

ani, se pierde de ai lui. Îl vor găsi într-un târziu la bucătăria pachebotului. 

Gheorghe Marcu a luʼ Bâzoni, poreclit „Americanul”, a luat şi el drumul 

pribegiei în 1908, din cauza situaţiei materiale dificile. Cu el au mai plecat 

Vichente Urşica (zis Minda ăl bătrân), Pavel Ivaşcu (zis Paia), şi alţi tineri. 

Două săptămâni au călătorit cu vaporul pe apele înspumate ale Oceanului 

Atlantic, părăsind portul Brest din Franţa. Tânărul Marcu se va stabili în 

Detroit, unde îşi va cunoaşte viitoarea soţie: pe bănăţeanca Rebeca Terbancea 

din Fibiş. El va găsi de lucru la marile uzine Ford, pe când ea lucrează ca şi 
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croitoreasă. Cuprinşi de nostalgia locurilor natale, revin în ţară, dar se vor 

întoarce şi vor mai sta încă patru ani în SUA, suficient pentru a câştiga atât cât 

să poată să cumpere vreo zece-cinsprezece lanţe de pământ, ba să-l ajute şi pe 

nepotul său să cumpere casa preotului Trifu Petcu.  

Traian Bosa (a luʼ Achimoane) a trimis şi el bani munciţi soţiei, rămasă 

acasă cu doi copii, să mai cumpere ceva pământ şi să iasă din nevoi. La fel a 

făcut şi Petru Boca, stabilit o vreme la Chicago. Dorul de aventură l-a mânat 

însă mai departe, spre ţinuturile nordice, ceţoase. La întoarcere a adus cu el un 

geamantan de... pălării de cowboi. Ba şi-a câştigat şi porecla „Orait”, după ticul 

verbal care îi amuza pe consătenii săi.  

Ion Birtariu (a luʼ Capra) era copilandru când a plecat cu mama lui peste 

ocean. Cât a stat acolo, a trăit din ajutorul de şomaj. Când s-a întors îi plăcea să 

ne înveţe cuvinte englezeşti, pe noi, copiii, şi să ne demonstreze figuri din 

boxul american. Pavel Ivaşcu (Paia) a venit şi el înapoi, dar cu părere de rău că 

„în America câinii trăiesc mai bine decât oamenii”. 

Poate de aceea, din răzbunare pe neamul canin, banii adunaţi acolo s-au 

risipit curând în târguri, la chefuri, cu lăutarii, ca să moară în sărăcie. 

Destine, destine..., America i-a primit, dar nu i-a făcut pe toţi fericiţi şi 

nici pentru mult timp. Acest Eldorado visat şi dorit de unii dintre giroceni n-a 

însemnat neapărat îmbogăţire. N-a fost de ajuns doar atingerea tărâmului 

mirific, ca să găseşti mulţumire pentru tot restul vieţii. Şi mai e ceva: toţi s-au 

întors acasă, în satul lor pe care nu l-ar fi părăsit definitiv pentru nimic în 

lume
27

.
 

                               

Din cronica nemţilor (şvabilor) din Giroc 

 

Puţini din generaţiile actuale, şi mai ales dintre noii locuitori ai Girocului, 

ştiu că încă din a doua jumătate a secolului al XlX-lea şi până pe la începutul 

anilor ʼ90 în Giroc trăia o importantă comunitate germană, care, chiar dacă 

niciodată nu depăşea 10% din populaţia satului, prin seriozitatea de care a dat 

dovadă de-a lungul existenţei sale pe aceste meleaguri, prin hărnicie şi 

îndeosebi prin priceperea dovedită în diversele meserii, şi-a adus un aport 

deosebit la evoluţia economico-socială şi gospodărirea  satului. Acesta este 

motivul pentru care o istorie reală şi corectă a satului trebuie să cuprindă şi file 

din istoria acestei minorităţi.  

Datorită faptului că izvoarele istorice referitoare la nemţii din Giroc sunt 

puţine, ne vom folosi de scrierile şi informaţiile lăsate de ei în diferite încercări 

de realizare a unei cronici a Girocului sau a nemţilor din Giroc. Astfel, ne stau 

la dispoziţie unele informaţii păstrate de la Nikolaus Sehi (1899-1974), ai cărui 

înaintaşi se trag din localitatea Bann (Landstuhl Pfalz), Germania şi care au 

                                                 
27 Ion Murariu, Delia Pândei, în revista ,,Lumina satului”, Giroc, anul lV, nr.3 (16)/1996. 
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emigrat în Banat în perioada celui de al treilea val de colonizare a şvabilor, din 

anii 1780-1790. 

O altă lucrare este scrierea monografică ,,Cronica comunei Giroc” a lui 

Iosef Siller şi a fiului său Peter, apărută în Germania în anul 1992, care, cu 

dorul şi nostalgia faţă de locul copilăriei şi tinereţii, scrie: ,,Simt nevoia de a 

scrie despre concetăţenii mei şi despre evenimentele care s-au petrecut şi vă 

dedic dumneavoastră această cronică drept prilej de bucurie şi mulţumire, celor 

ce mi-au dat un bun exemplu în viaţă şi cu care am împărţit întotdeauna 

bucuriile şi necazurile. Este vorba despre satul Giroc, din Banat, hărăzit din 

voia lui Dumnezeu, unde o restrânsă comunitate germană s-a aşezat şi unde 

strămoşii noştri şi noi am trăit împreună mulţi ani cu bucurie. 

Patrie, un cuvânt care în zilele noastre îşi pierde înţelesul din ce în ce mai 

mult, însă ne amintim întotdeauna cu durere în suflet şi fără să vrem, de 

legătura pierdută, care ne-a unit într-o mare familie. Această familie s-a 

destrămat. Ne-am împrăştiat în toate direcţiile, încât abia dacă ne mai regăsim. 

Soarta ne-a îndepărtat pe noi, girocenii, ca şi pe atâţia alţii de locul natal, care, 

totuşi, ne leagă. Pe noi ne leagă încă şi în noua patrie atât de mult de acel loc, 

încât nimeni nu se poate dezice de faptul că adesea îi revin amintirile legate de 

locul în care şi-a petrecut o parte din viaţă. Deşi unii nu vor să recunoască, 

dorul de locul natal îi macină, şi am cântat de multe ori ,,nu vrem să ne 

despărţim niciodată”. 

De un real folos ne-au fost şi informaţiile, scrierile şi corespondenţa 

purtată cu domnul Stelzner Iosef, originar din Giroc, ulterior ajuns învăţător la 

Cărpiniş, iar mai apoi emigrat în Germania, din Cronica căruia apărută în 

Germania, am să reproduc mai multe informaţii în cele ce urmează şi ţin să-i 

mulţumesc şi cu această ocazie. 

Între anii 1865-1870 au venit în Giroc primele familii de nemţi pentru a 

cumpăra pământ ieftin, pentru a-l arenda sau pentru a practica diverse meserii. 

Astfel, croitorii, frizerii, pantofarii, zidarii, tâmplarii, fierarii, dulgherii sau 

rotarii găsesc din plin de lucru, ei practicând aceste meserii paralel cu 

agricultura. În multe domenii, etnicii germani au realizat aici o adevărată 

muncă de pionierat. Sosesc la Giroc, familii din: Grabaţ, Lenauheim, Parţa, 

Bulgăruş, Checea, Cenei, Iecea Mare, Ionel, Lugoj, Variaş, Orţişoara, Cărpiniş, 

Pancevo, Bacova, Becicherec, Uivar şi, nu în ultimul rând, din Niţchidorf.  

Între anii 1865-1870 au venit din Grabaţ, prin Ciarda, primele familii 

germane, precum: Sehi Matthias şi Fendler Henrich. Se presupune că în acelaşi 

timp a venit şi familia Rastastatter Franz din Ortişoara, iar în anii 1870-1871 

familiile Mertrensz Peter şi Kasper. 

Casa familiei Sehi (aflată şi în prezent, dar renovată şi modernizată pe 

strada Semenic) a fost prima casă de ţăran neamţ din sat, care a fost construită 

între anii 1873-1876, după modelul arhitectural din Grabaţ. Ea a fost construită 

din argilă şi pământ bătut şi acoperită cu ţiglă arsă. 
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Prezentăm, în continuare, originea şi locurile de baştină ale câtorva 

familii germane, stabilite după anul 1875 în Giroc. Astfel, familia Sehi a 

emigrat în anul 1776 din localitatea Bann (provincial Pfalz-Germania), 

aşezându-se la Grabaţ, după care, în 1875, se mută la Giroc. Familia Adam 

Peter provenea din Trier, iar străbunii familiei Augustin Frantz din St. 

Catherine. Familiile lui Nasz Katharina, căsătorită cu Blasi Wilhelm proveneau 

din Neuhausel (Pfalz). Străbunii familiei Csaftary proveneau din regiunea 

Lothringen, iar cei ai familiei Fendler Lorenz, din Franken. Familia Dassinger 

Peter provenea din Dettingen, iar soţia sa Karpitier Barbara, îşi avea originea în 

Lorena. Străbunii familiei Gerber Franz erau de loc din Eckersville - Alsacia, 

iar cei ai familiei Gion Maria, din Vahlen - Lorena. Nu se cunoaşte locul de 

origine al familiilor Grundhauser, Rastatter şi Hipp. 

Lipsa de lucru în alte ţinuturi aduce la Giroc diverşi meseriaşi, astfel în 

anul 1898 vine de la Lugoj, croitorul Hengl Martin, dar din lipsa unei locuinţe 

se întoarce de unde a venit, pentru a reveni în anul 1903 cu o căruţă în care şi-a 

făcut atelier şi locuinţă. Tot în 1898 se mută în sat şi fierarul Stelzner Georg, 

originar din Variaş. Aici găseşte de lucru din plin atât la localnici, cât şi la 

căruţaşii ce lucrau între anii 1905-1909 la înălţarea digului dintre Urseni şi Şag 

şi care veneau la fierarul Giuri cu uneltele şi căruţele la reparat şi cu caii la 

potcovit. Afacerea prosperă, îşi construieşte o casa mare unde deschide o 

prăvălie şi un birt. Erau renumite relaţiile de prietenie şi de întrajutorare dintre 

acesta şi multe familii de români, relaţii specifice şi pentru celelalte familii de 

nemţi cu băştinaşii români, transmise din generaţie în generaţie până la 

plecarea masivă a acestora în Germania, la sfârşitul anilor ’80 şi începutul 

anilor ’90  

Majoritatea emigranţilor germani au cumpărat terenuri ieftine de la un 

mare proprietar maghiar, ruinat de datorii, care a emigrat în Ungaria. O parte 

din aceştia, majoritatea veniţi din Niţchidorf în perioada 1910-1912, întemeiază 

un mic cătun, format din 12-15 case pe locul numit şi acum ,,La nemţi”, situat 

în S-E la 1 km distanţă de satul propriu-zis. Pământul cumpărat era mlăştinos, 

argilos, iar pe alocuri nisipos, cu o slabă fertilitate, dar, harnici şi cu o mare 

ambiţie, au vrut să demonstreze că nu există pământ bun sau rău, ci doar 

agricultori pricepuţi sau leneşi, astfel că în scurt timp pământurile lor au 

devenit roditoare. Acum printre familiile nou-venite se numără familiile 

Mellinger Georg şi Elisabeth (originari din regiunea Lorena), Pettla Karl şi 

Veronika, Augustin Nikolaus şi Franziska, Keller Adam şi Teresia. După 

Primul Război Mondial, şvabii din pusta de ,,La nemţi” se mută în sat, din 

dorinţa de a fi mai aproape de oraş, unde săptămânal mergeau să-şi vândă 

produsele, cât şi din dorinţa de a scăpa de jafuri la care au fost supuşi în 

cătunul lor izolat. Prima familie care se mută în sat este cea a lui Peter Rohs în 

perioada 1923-1925. 
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În timpul Primului Război Mondial şi nemţii din Giroc au participat la 

marea conflagraţie mondială şi şi-au dat şi ei jertfa de sânge pe câmpurile de 

luptă, unde au pierit: Muller Ignaz, Martin Pfeifanf, fraţii Carol şi Ştefan 

Thurn, Petru Schipfer, Georg Neuror, Keller Georg şi Dassinger Peter. Numele 

acestor eroi stă scris alături de cele ale eroilor romani pe monumentul ridicat în 

anul 1927 în faţa bisericii ortodoxe din Giroc. 

Prin reforma agrară din anul 1921, 21 de familii de nemţi din Giroc sunt 

împroprietărite, cu suprafaţa de 36 jug. și 800 stj., în aceleaşi condiţii în care au 

fost împroprietăriţi şi românii, ungurii sau sârbii. 

Perioada dintre cele două războaie mondiale este una de refacere a 

gospodăriilor ţărăneşti şi de prosperitate a micilor meseriaşi şi comercianţi 

nemţi, care, într-o statistică din anul 1939, reprezentau mai mult de un sfert din 

totalul meseriaşilor şi negustorilor din sat. 

Cel de al Doilea Război Mondial, cu pierderile umane şi materiale şi cu 

urmările sale, avea să aducă şi populaţiei germane din Giroc necazuri şi 

suferinţe. Astfel în război, în armata germană sau română au pierit: Stelzner 

Josef, Katalusi W., Ratz St., Furack Franz, Pirosch Paul, Petla Peter, Keller 

Iosef  şi Rohs Johan. 

Instalarea regimului comunist după anul 1945 a suplimentat suferinţele 

nemţilor din Giroc. Astfel unii dintre ei sunt deportaţi în URSS, celor  rămaşi 

acasă li se confiscă averea, iar în casa familiei Stelzner, după 1950, pentru o 

scurtă perioada, se instalează sediul CAP-ului.  

În 17 ianuarie 1945, grupuri de jandarmi însoţiţi de soldaţi ruşi şi civili 

giroceni, au început percheziţionarea tuturor familiilor de nemţi, ,,ridicând” 

toate femeile între 18 şi 30 de ani şi bărbaţii între 17 şi 45 de ani, ducându-i la 

primărie, iar după două zile erau îmbarcaţi în vagoane de marfă şi transportaţi 

în URSS, unde, în lagăre de munca au fost puşi  să lucreze în mine, şantiere sau 

colhozuri pentru ,,refacerea ţării”. Dintre nemţii din Giroc au avut o asemenea 

soartă următoarele persoane: Franziska Fendler, Schmadl Anna, Petla 

Elisabeth, Schipfer Iosef, Rohs Magdalena, Mellinger Therezia, Gerber 

Katharina, Grundhauser Katharina, Grundhauser Magdalena, Hipp Terezia, 

Löchinger Adam şi Franciska, Frey Therezia, Frey Katharina, Frey Barbara, 

Blum Elisabeth, Kunz Peter, Furak Iosef, Krebs Franz, Schannen Anna si 

Keller Magdalena. Un mic grup a reuşit să se ascundă şi să scape de deportare. 

Bolnavii au fost trimişi acasă în anul 1947: Hipp Therezia, Fendler F., Schmadl 

A. si Gerber K., iar restul în anul 1951, când au fost eliberaţi şi s-au întors în 

Giroc. În urma deportării părinţilor, mulţi copii au rămas în sat, fără părinţi, în 

îngrijirea bunicilor. 

După trecerea la colectivizare, următoarele familii germane se înscriu în 

CAP: Rohs Peter, Siller Iosef, Adam Peter, Kuhn Adam şi Schank Valentin, iar 

toţi ceilalţi iau drumul oraşului unde vor lucra ca buni meseriaşi în 
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întreprinderile timişorene până la pensionare sau până vor lua drumul 

Germaniei. 

Potrivit diverselor recensăminte, populaţia germană din Giroc nu a 

reprezentat niciodată mai mult de 200 de locuitori, deci mai puţin de 10% din 

populaţia satului. În aceste condiţii, la Giroc nu s-a putut organiza şcoala cu 

limba de predare germană, cei care doreau frecventarea unei asemenea şcoli 

mergeau la Chişoda, unde, în perioada interbelică, exista o asemenea secţie sau 

în anii ʼ80 se inscriau la secţii germane ale unor şcoli din Timişoara. Datorită 

acestei situaţii, majoritatea copiilor frecventau şcoala din Giroc, iar apoi licee 

sau şcoli de meserii din Timişoara, toate în limba română. 

 

Dorfplan der Gemeinde Girok-1980 

 
Josef-Tiberius Stelzner, Girok ,,Wie es einmal war...”, 1860-1992 

  

Ruga nemţilor din Giroc (Sărbătoarea Sfântului Martin - Kerwai-ul) 

 

Încă înaintea stabilirii nemţilor din Niţkidorf la Giroc, în anul 1910-1912, 

exista obiceiul, ca în 11 noiembrie, după tradiţia celor din Grabaţ, să se 

sărbătorească Ziua recoltei. Toamna, după ce toate muncile câmpului erau 

terminate, se tăia un viţel în cinstea roadelor adunate şi se sărbătorea ruga. 

Acest obicei a fost iniţiat de familiile Sehi Lorenz şi Sehi Matthias. De atunci 

se sărbătorea ruga întotdeauna. În anii 30 au existat adesea certuri şi 

neînţelegeri între ţăranii şi muncitorii care organizau acest eveniment. Fiecare 

dintre părţi dorea să-şi impună punctul de vedere în privinţa organizării, fapt ce 

făcea parte din mentalitatea şvabilor.  

Prima şi ultima rugă în perioada interbelică a avut loc în noiembrie 1941, 

când au prezentat parada portului popular 6 perechi, tineri născuţi între anii 

1920-1924. Fetele purtau costume tradiţionale şvăbeşti, specifice din Giarmata, 

Niţkidorf, Franzdorf sau Ulmbach, iar băieţii erau îmbrăcaţi în costume de 
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oraş. Pălăriile băieţilor erau împodobite de fetele partenere ajutate de mame. 

,,Rosmarinul” era confecţionat dintr-o tufă de plante cu acelaşi nume, 

împodobită cu panglici colorate, şi era purtat cu mândrie de către perechea de 

prim-dansatori pe străzile satului. Era o mare onoare pentru perechea care purta 

,,rosmarinul” (,,Strauss”). Băieţii colindau pe străzile satului cu o sticlă de vin 

în mână, însoţiţi de muzicanţi şi invitau oaspeţii de onoare la sărbătoarea rugii. 

Punctul culminant îl constituia licitarea ,,rosmarinului”. Sărbătoarea rugii dura 

de sâmbătă până marţi. 

După 1941, datorită războiului, cu toate nenorocirile pe care acesta le-a 

adus (deportare, confiscarea averilor şi foamete), nu s-a mai sarbătorit ruga în 

Giroc. 

Abia în 1947, după numeroase cereri şi demersuri făcute la autorităţi, 

Siller Sepp a fost împuternicit de catre comandantul jandarmeriei să organizeze 

evenimentul la Căminul Cultural (Casa Naţională). S-a ţinut bal duminica după 

amiază şi seara. Muzica a fost asigurată de către Hartwig Hans din Chişoda 

Veche. Pentru comunitatea nemţilor din Giroc a fost o mare mandrie să poată 

reînvia o veche tradiţie cu obiceiurle specifice şvabilor din Giroc.  

Generaţia celor născuţi în anii 1924-1928 era decimată de război şi 

deportări, iar ceilalţi erau înca prea tineri pentru a putea organiza ruga. Doar 

rareori se punea la cale câte o petrecere. O asemenea petrecere cu muzică a 

avut loc în anul 1948 în localul lui Lae Brodan, principalul organizator fiind 

Peter Adam. 

În anul 1949, când şvabii deportaţi în Rusia s-au întors acasă, se 

organizează din nou ruga, de data aceasta organizatorul principal fiind Adam 

Lochinger. Deşi s-au pus nenumărate piedici în calea organizării 

evenimentului, acesta a putut avea loc şi datorită sprijinului autorităţilor locale 

în frunte cu primarul Ioan Sârbu şi al notarului Ionescu Coriolan. La eveniment 

participă şi numeroşi concetăţeni români, ceea ce face ca evenimentul să aibă o 

mai mare amploare şi să fie o reuşită. 

În noiembrie 1950 se ţine din nou ruga la Căminul Cultural, fără 

ceremonia religioasă, muzica fiind asigurată de fanfara lui Martin Loris din 

Giarmata. 

În anul 1951, cu toate presiunile politice făcute asupra organizatorilor,  

prin unitate şi implicarea materială a întregii comunităţi se organizează ruga, cu 

spijinul fanfarei ,,Martin Loris” din Giarmata. 

Cu toate că în anul 1952, numeroşi tineri erau plecaţi în armată, cu o 

participare mai redusă, se organizează ruga la Căminul Cultural, fanfara fiind 

adusă din Niţkidorf sub conducerea lui Sibla Anton. 

Fiindcă în anul 1954 nu au fost tineri care să se ocupe de organizarea 

rugii, perechile căsătorite au hotărât să organizeze un bal la Căminul Cultural, 

iar fanfara condusă de Krautern din Giarmata a făcut ca şi acest eveniment să 

fie o reuşită. La fel s-au petrecut lucrurile şi în anul 1955. 



 36 

În anul 1957 se sărbătoreşte ruga cu rosmarin, iar din lipsa unei biserici 

catolice, ceremonia religioasă are loc în casa familiei Mertens. Acum la 

organizare participă tinerii nemţi din Giroc, Nitkidorf şi Şag născuţi în anii 

1938-1941. Perechea de prim-dansatori a fost Hipp Elisabeth şi Fendler Georg. 

Muzica a fost asigurată de fanfara din Iosefsdorf. 

La ruga din anul 1958, perechea de prim-dansatori a fost Eva Frey şi 

Peter Rohs, alături de alte cinci perechi şi, în ciuda vremii ploioase, petrecerea 

a fost o reuşită. 

În anii 1959 şi 1960, chiar dacă nu au fost perechi-dansatori, muzica 

bună şi veselia au făcut ca ruga să fie apreciată de toți participanţii. 

La ruga organizată în anul 1966 au participat şapte perechi, prim- 

dansatori fiind Stelzner Georg și Lӧchinger Amalia din Niţkidorf, la cea din 

1967 prim-dansatori au fost Christine Schuch şi Josef Siller, la cea din 1968 au 

participat 12 perechi, prim-dansatori fiind Marianne şi Steffi Şurlea, iar la cea 

din 1970 au fost opt perechi ca prim-dansatori fiind Eva Müller şi Franz 

Binder. 

Sfinţirea bisericii catolice din Giroc de la 8 septembrie 1971, corespunde 

cu ruga la care participă şapte perechi, cu prim-dansatorii Adam Krebs și 

Grundhauser Kristen Helli, invitat de onoare episcop locţiitor dr. Konrad 

Kernweis. 

Din anul 1972 ruga se organizează la începutul lunii septembrie. În acest 

an sunt unsprezece perechi, prim-dansatori fiind Erika Furak și Franz Mathis, 

invitaţi de onoare fiind dr. Borosch şi Pater Lukas. 

În anul 1975 au fost opt perechi de dansatori, prim-dansatori fiind Ritta 

Pfeiffer şi Raimund Müller, în anul 1976 au fost tot opt perechi de dansatori cu 

prim dansatorii Waninger-Furak Adelheid şi Milea-Muller Doru. 

La ruga din anul 1977 au participat cei mai mulţi dansatori, în număr de 

30 de perechi cu prim-dansatori Frey Quint și Agathe Fendler, iar la cea din 

1983 prim-dansatori au fost Erich Furak si Christine Muller, fanfara fiind 

condusă de Peter Zimmermann. 

Anul 1984 este ultimul în care se mai organizează ruga nemţilor din 

Giroc. Acum participă 23 de perechi formate din copii, tineri şi cupluri 

căsătorite, prim-dansatori fiind Erich Furak şi Renate Bechler din Giarmata, 

muzica fiind asigurată de fanfara ,,M. Loris” din Giarmata. 

Pe parcursul deceniilor în care ruga a fost organizată, ea a devenit o 

sărbătoare tradiţională la care a participat întregul sat, indiferent de etnie, 

vârstă sau rang social. În organizarea rugii s-a încetăţenit obiceiul ca alaiul ce 

se deplasa pe uliţele satului să meargă la casele autorităţilor (primar, director 

de şcoala, director de cămin), invitându-i la sărbătoarea comunităţii. La 

petrecerea ce se organiza la Căminul Cultural alături de etnicii germani 

participau şi foarte mulţi români într-o înţelegere deplină, aşa cum pe parcursul 
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a mai bine de un secol românii şi nemţii din Giroc au fost alături în toate 

momentele de bucurie sau de necaz. 

September 1984- Kirchweihzug der 23 Paare ziehen durch das Dorf zur 

Kirche. Das letzte Kirchweihfest in der Geschichte der Gemeinde Girok. 

Aspecte de la ultimul kerwai (ruga nemţilor) din anul 1984, când s-au 

format 23 de perechi din copii, tineri şi cupluri căsătorite. 

 

                  

 

 

O. G. 
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CAPITOLUL  III   

ISTORIE ȘI DEZVOLTARE  

ECONOMICO-SOCIALĂ 
 

1. Istoricul localităţii din vremurile cele mai îndepărtate până 

la Marea Unire din 1918 

 

 

Ca orişicare sat din Banat sau din România, Girocul îşi are hotarele sale. 

Dincolo de ele i se află vecinii care se numesc: Timişoara, Chişoda şi Şag către 

miazănoapte şi apus, Pădureni şi Unip, peste Timiş către miazăzi, Urseni şi 

Ciarda Roşie către răsărit.  

,,Dintre aceşti vecini, cei mai mulţi sunt pomeniţi în documente 

asemenea satului Giroc, încă din secolul al XIV–lea. Chişoda, Şagul şi Unipul 

sunt menţionate pe o listă cu aproape o sută de sate banăţene ce plătesc 

zeciuială trimişilor Papei din Roma catolică. Urseni şi Pădureni sub numele de 

Medveş şi Lighet, le aflăm în documentele veacului al XVIII–lea, iar Ciarda 

Roşie, care s-a mai numit şi Rotter Puszta sau Vörös Csarda, era han şi loc han 

încă înainte de 1828; un han necesar pentru cei ce mergeau la târgurile din 

Timişoara pentru că – la fel ca şi azi – era bine să fii în târg încă din zori, iar 

intrarea în cetate nu se putea face decât începând cu al treilea cântat al 

cocoşilor, când se deschidea Poarta Petrovaradinului, pe care intrau şi girocenii 

după ce plăteau cuvenita taxă. Astfel de ciarde se găseau pe toate drumurile de 

intrare în Timişoara. Voiam mai cu seamă să subliniez că asemeni Timişoarei, 

şi majoritatea satelor ce-o înconjoară sunt pomenite în documente scrise încă 

de acum 6-7 veacuri.  

Hotarele Girocului cuprind între ele felurite parcele de pământ cărora 

generaţii de giroceni le-au dat felurite nume. Unele dintre acestea le regăsim şi 

în hotarele multor altor sate din România şi Banat, demostrându-se şi astfel 

unitatea limbii române. Important mi se pare numărul mare de denumiri din 

hotarul Girocului (vezi anexa cu toponimele), lipsit de mari denivelări ale 

terenului. Acest număr mare de numiri de hotar caracterizează satele româneşti 

din Banat diferenţiindu-le de cele sârbeşti, maghiare sau germane, care au 

foarte puţine numiri de locuri din hotar – foarte adesea împrumutate sau 

traduse din română. Bogăţia toponimiei mici, locale este, cu certitudine, un 

indiciu de dăinuire multiseculară a satelor, de continuitate biologică, socială, 

dar şi etnică a comunităţilor umane”
28

.  

                                                 
28 Florin Medeleţ, Despre istoria străveche şi veche a Girocului, ( l ) în ,,Lumina satului”, 

nr.16/1996, Giroc. 
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Însuşi numele satului – Giroc este regăsit în Oltenia, în judeţul Arad, în 

părţile Careiului şi Sălajului, fiind una din acele numiri formate în limba 

română dintr-o rădăcină slavă. Originea toponimului este necunoscută, dar 

academicianul Iorgu Iordan, în lucrarea Dicţionarul numelor de familie 

româneşti
29
, arată că în româneşte există o rădăcină onomastică din bulgara 

veche, DZORO, care împreună cu sufixul OC au dat naştere unor toponime ca 

GIOROC şi prin asimilare vocalică ar fi posibil şi GIROC.
 

Alte denumiri din hotarul satului cum ar fi Satu Bătrân, Giroace şi 

Sălişce, indică vetre vechi ale satului (trei la număr, după tradiţie) sau locuri 

unde plugul sau alte săpături au dat la iveală urme din vechime – unele de 

vârsta mai multor milenii ale şederii şi vieţuirii oamenilor pe aceste pământuri 

mănoase udate de apa Timişului.  

O înşiruire a descoperirilor arheologice de la Giroc nu ni se pare lipsită 

de importanţă.  

,,Dintr-o vreme îndepărtată de noi cu câteva sute de mii de ani, provine 

un dinte de mamut, aflat în albia Timişului. Descoperiri asemănătoare înşiruite 

în câmpia joasă a Banatului de pe valea Tisei până la Vârşeţ şi de la Jimbolia şi 

Timişoara până la Coştei sau Jadani, aparţin unei vremi când câmpia Banatului 

aparţinea doar dobitoacelor şi când urma oamenilor nu fusese încă lăsată pe ea.  

Către anul 5000 î.Hr., îmblânzindu-se clima, crescând pădurile cu 

vieţuitoarele din ele şi făcându-se pământul mai bogat, grupurile de oameni ce 

pătrunseseră în Banat dinspre sudul mai cald se înmulţesc şi se aşează în locuri 

prielnice, pe malurile râurilor, unde nu lipsea peştele, vânatul, fructele şi 

lemnul pădurii, dar şi hrana pentru vite şi oi ca şi locurile unde, semănându-se, 

creşteau recolte bogate din pământ mănos. 

Numeroase urme de aşezări se-nşiruie şi pe Timiş dintre care unele, cum 

este marea aşezare cu templu de la Parţa sau aşezarea de la Chişoda, au fost 

cercetate arheologic şi sunt deosebit de importante. În hotarul Girocului, s-au 

descoperit fragmente ceramice neolitice indicând existenţa unei aşezări din 

acea vreme, cu locuinţe ale oamenilor care nu cunoşteau decât uneltele din 

lemn, os, corn şi piatră şlefuită şi cărora metalul le era încă necunoscut, sau îl 

aveau în cantităţi foarte mici (mai ales ace şi sule din aramă netopită, făcute 

prin ciocănire)”.
30

.   

,,Din această vreme, în pădurea Girocului, spre Timiş, s-a descoperit în 

1874  mormântul unui important personaj. Îngropat în poziţie chircită (poate 

legat astfel ca să nu mai apară ca strigoi printre cei vii), cel mort a avut în poală 

un soi de buzdugan din piatră şlefuită – o bila perforată – care era un semn al 

puterii şi autorităţii pe care o deţinuse în timplu vieţii. Ce cultivau, cum se 

                                                 
29 Iorgu Iordan, Dicţionarul numelor de familie româneşti , București, Editura Academiei 1984, 

pag. 223 
30 Florin Medeleţ, ibidem,  nr.17/1996. 
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hrăneau oamenii din acele vremuri? Cu siguranţă, cultivau grâul, orzul, ovăzul 

şi meiul – poate şi secara (mai rară în câmpie). Din cercetările de la Parţa ştim 

că seminţele şi deci şi holdele nu se amestecau. Domesticiseră şi creşteau nu 

numai oi, capre, porci (hrăniţi cu ghinda pădurii) şi vite mari, ci şi albine, ca şi 

unii pomi cu fructe sălbatice făcându-i domestici cum erau cireşii, merii sau 

prunii. Se hrăneau oamenii cu mai multe plante verzi, sălbatice, primăvara 

(brusture, ştevie, lobodă, urzici, trifoiul iepurelui, păpădie, ştir tânăr), dar deja 

ceapa, salata, varza, usturoiul, morcovul şi pătrunjelul, mai mici decât cele de 

azi, mai apropiate de starea lor sălbatică erau folosite. 

Beau oamenii din acele vremuri mied din miere, băuturi fermentate din 

fructe şi struguri şi mai cu seamă bere, având astfel şi drojdie pentru crescutul 

aluaturilor. Ştim că mâncau pâine din aluat crescut pentru că în mai multe 

locuri din Banat, în părţile Caransebeşului, Vârşeţului şi Panciovei s-au 

descoperit modele din lut ars ale unor pâini rotunde, aşa cum arătau şi pâinile 

coapte în cuptoare de bunicile sau străbunicile noastre. Laptele acrit şi alte 

brânzeturi, carnea proaspătă, sărată sau afumată, completau mesele oamenilor 

de atunci. Pentru copiii mici s-au făcut încă din acea vreme biberoane din lut 

ars, semn că se întâmpla ca unele mame să îşi piardă laptele. 

Casele şi le făceau oamenii din vremea aceea din bârne (unele plutite pe 

Timiş de la munte – mai ales lemnul de brad) şi nuiele lipite cu lut, deşi nu 

arareori îşi săpau pentru iarnă locuinţe ce se adânceau pe jumătate în pământ. 

Acoperişurile erau din stuf şi paie. Foloseau vetrele dar şi cuptoarele, îşi 

puneau rezervele de alimente în gropi pentru bucate, săpate anume, cu gâtul 

strâmt şi pântece mai mare, în vase de lut foarte mari, în coşuri de nuiele sau 

coajă de tei şi în pătule săltate deasupra pământului contra umezelii din vremea 

ploilor şi a zăpezilor, dar şi contra rozătoarelor într-o vreme când pisica nu era 

încă domesticită în Banat şi în Europa.  

Aveau seceri din lemn sau os, cu tăişul făcut din lame de piatră cioplită şi 

zimţuită, foloseau plantatoarele din lemn, iar arătura, câtă se făcea, era mai 

mult o scurmare a pământului cu un soi de arător din lemn tras de oameni sau 

vite ce tăia pământul cu vârful din lemn călit prin foc, sau aveau un fel de 

„brăzdar” din corn de cerb sau piatră. Inul, cânepa, din soiuri ce se 

selecţionaseră după clima acestor locuri şi care au rămas vestite toată 

antichitatea, ca şi lâna oilor sau părul caprelor, erau toarse şi ţesute cu războaie 

mai primitive decât cele din casele moşilor noştri, a căror formă a apărut abia 

în vremea dacilor, acum 2000 de ani. 

Spre sfârşitul acestei perioade de timp, după anul 2800 înainte de 

naşterea lui Christos, clima în aceste ţinuturi se schimbă. Pentru mai multe sute 

de ani, verile au devenit mai reci şi mai uscate, aşişderea iernilor. S-a împuţinat 

debitul râurilor şi lemnul pădurilor – mai ales în câmpie. Vechile aşezări se 

sting, fie din lipsa apei, fie din lipsa recoltelor, fie prin schimbarea 

îndeletnicirii oamenilor care, mai ales în câmpie, încep să crească mai multe 
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turme şi cirezi, umblând cu ele spre locuri cu păşuni mănoase. Agricultura, 

cultivarea plantelor cerealiere s-a tras către deal şi sub munte, unde umezeala 

era mai multă în cursul anului, şi unde secetele erau mai puţin nimicitoare. 

Începe să predomine meiul, secara – mai rezistente, dar şi grâul de primăvară 

ce creştea repede. Spre anul 1000 înainte de Christos, când clima va suferi iar 

schimbări şi iernile cu zăpezi mari vor fi mai dese şi mai lungi, grâul de toamnă 

va fi mai mult folosit, selectându-se un soi pe care romanii îl credeau ca având 

trei cămăşi spre a se apăra de frig, şi care dădea o făină renumită încă din anii 

de naştere a lui Christos.”
31

.  

,,Câmpiile deveniseră, aşadar, un fel de imense păşuni în care au pătruns 

val după val păstori dinspre stepele de răsărit ale Rusiei, de dincolo de Volga şi 

de Marea Caspică. Aceştia au altfel de obiceiuri în familie: la ei, şeful familiei 

nu mai este mama, ci tatăl şi averea se transmite din tată în fiu. Unii dintre ei 

îşi îngropau moşii sub movile mari de pământ aşa cum sunt numeroase şi în 

câmpia Banatului. Ele erau aşezate în câmp liber sau pe culmi neîmpădurite 

spre a fi zărite din depărtare. Acolo unde nu le aflăm, cum este şi hotarul 

Girocului sau al Şagului de pildă, fie se aflau păduri mari ce împiedicau 

vederea lor fie locuiau alţi oameni cu alte obiceiuri de înmormântare aşa cum 

pare mai probabil. Păstorii aceştia ce pătrundeau dinspre răsărit peste toată 

Europa, pătrundeau cam în aceleaşi timpuri (cam acum 6000-3500 de ani) şi în 

marea Indie. Din amestecul acestora cu agricultorii localnici s-au născut 

neamurile indo-europene. Din acea vreme „a indoeuropenizării”, când oamenii 

deprind să folosească armele şi uneltele din aramă topită în foc şi turnată în 

forme, datează şi un mormânt ce a conţinut mai multe vase din lut şi o secure 

din aramă care a fost găsit din întâmplare când s-a săpat o tranşee, dincolo de 

calea ferată ce separa Girocul de Timişoara. Descoperirea aceasta se alătură 

unora asemănătoare de la Şag, Ciacova, Lipova, Satchinez sau Fratelia şi indică 

înmormântarea unui războinic însemnat într-o vreme când armele de aramă 

erau rare şi deosebit de preţuite.  

După anul 2000 înainte de naşterea lui Christos, clima în Banat se 

îmblânzeşte iarăşi: se înmulţesc iar aşezările pe malul râurilor şi pâraielor, 

câmpiile au devenit mai roditoare, iar secetele şi iernile reci şi uscate s-au rărit. 

Se înmulţesc din nou satele celor ce fac agricultură, ce devin mai bogate. 

Pentru tracţiune, calul va fi folosit cum se cuvine de abia dupa anul 800 după 

naşterea lui Christos, când se vor inventa hamurile care să nu-l silească a trage 

la fel ca boul, cu gâtul, şi astfel să se sugrume. 

În epoca bronzului, pe lângă vechile unelte se răspândeşte îmblăciul, 

plugul din lemn cu brăzdar metalic (un soi de rariţă care nu-ntorcea brazda şi 

de aceea, după cum scria şi Homer, pe la 800 î.Hr. ogorul trebuia arat de trei 

ori) şi secerile din bronz. Dar, desigur, mai sunt de amintit topoarele şi securile 

                                                 
31 Florin Medeleţ, ibidem,  nr.17/1996. 



 42 

din bronz, vârfurile de săgeată, lance şi suliţă ca şi spadele cu două tăişuri 

turnate din bronz. Nu mai departe decât la Unip s-a aflat mai demult o astfel de 

spadă.  

Se mai făceau din bronz vase ciocănite şi nituite, folosite în scopuri 

religioase: astfel, la Fratelia, s-au descoperit unele unelte folosite de un meşter 

de pe la 1000 î.Hr. pentru a face astfel de vase. Se confecţionau şi numeroase 

podoabe – brăţări, colane, ace de păr, cercei, broşe şi pandantive alături de care 

se foloseau mărgelele din scoici, melci şi chihlimbar (adus de la Marea 

Baltică). Oamenii din acele vremi erau deja din neamul tracilor şi vorbeau o 

limbă din care se va naşte în mileniul următor, limba geto-dacă.  

Încă spre sfârşitul epocii neolitice au învăţat oamenii să-şi apere avutul şi 

vieţile cu ajutorul fortificaţiilor din pământ şi lemn ce înconjurau satele, aşa 

cum este, de pildă, fortificaţia de la Parţa. Acest obicei s-a generalizat în epoca 

bronzului. Este adevărat că nu ştim cu exactitate de când datează cetatea de 

pământ ce se află în pădurea Girocului care ar putea fi din epoca bronzului sau 

de mai târziu. Tot atât de adevărat este însă faptul că în partea de hotar a satului 

numită „Mescalu”, unde în ultimii ani, un tânăr arheolog bănăţean de origine – 

domnul Florin Gogâltan ce lucrează la Institutul de Arheologie din Cluj-

Napoca – a întreprins cercetări arheologice restrânse, dar importante, s-au 

descoperit urmele unei locuiri modeste – un fel de cătun – de pe la 1800 – 1600 

î.Hr., urmată, după o întrerupere de vreo 300 de  ani de o alta”.
32
. Cercetările 

au fost reluate în mai-iunie 2006 sub conducerea dr. Florin Gogâltan şi a lui 

Alexandru Szentmiklosi şi Valentin Cedică de la Muzeul Banatului Timişoara. 

Săpăturile arheologice au confirmat existenţa unui nivel aparţinând epocii 

bronzului (Cultura Cruceni- Belegiş).
33

 Cercetările au adus ca noutate 

identificarea unui nivel cu fragmente ceramice medievale târzii, precum şi a 

unei necropole moderne, mormintele cercetate (trei la numar, din care două de 

copii) fiind datate la sfârșitul secolului al XVlll-lea - începutul secolului al 

XlX-lea. Staţiunea arheologică este acoperită de un strat de nisip fin aluvionar, 

gros de circa 0,30 m
34

.  

Fotografiile aeriene ale sitului au relevat existenţa unui şant a cărui 

existenţă este marcată nu numai de umplutura tasată care îl face vizibil şi în 

teren, dar şi prin vegetaţia abundentă, (în special urzică), care marchează ductul 

şanţului. Şanţul delimita în vechime o incintă relativ elipsoidală de aproximativ 

50 m în diametru, râul Timiş erodând mai mult de două treimi din acesta. În 

urma săpăturilor s-aconstatat faptul că şanţul, nu foarte adânc, porneşte din 

                                                 
32 Florin Medeleţ, ibidem,  nr.18/1996. 
33 Florin Gogâltan, Vechi urme de locuire, în “Lumina satului”,  nr. 6/1994, Giroc. 
34 Valentin Cedică, Cercetările arheologice de la Giroc “Mescalu”, în Agenda Consiliului 

Judeţean Timiş, Timişoara, aprilie, 2007, p. 9. 
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nivelul al doilea al epocii bronzului, aparţinănd culturii Cruceni - Belegiş. 

Şanţul are o lăţime cuprinsă între 1,30-1,90 m la buză şi 0,70 m adâncime. 

Cercetările  arheologice din primăvara anului 2006 au confirmat existenţa 

unor locuri preistorice ce pot fi atribuite epocii târzii a bronzului şi primei 

epoci a fierului. În cadrul nivelului aparţinând epocii bronzului, cu o grosime 

cuprinsă între 0,25 și 0,75 m au fost distinse două subniveluri. Se remarcă un 

număr mare de căniţe, unele reintregibile, ale căror ornamente sunt 

caracteristice primei faze a culturii Cruceni - Belegiş. 

Alături de materialele ceramice caracteristice fazei a II-a a culturii 

Cruceni - Belegiş au mai fost descoperite, în poziţie secundară şi câteva 

fragmente ceramice ce aparţin bronzului timpuriu lll, respectiv grupului Gornea 

- Orleşti. Locuirea din această vreme a fost, de asemenea, surprinsă în cadrul 

sondajelor anterioare. Nivelul de cultură ce poate fi atribuit grupului Gornea - 

Kalakacea este, în zona cercetată, foarte subţire: aproximativ 7-10 cm. 

În concluzie, la Mescalu există mai multe niveluri de locuire, cel mai 

timpuriu aparţinând începutului epocii bronzului, iar cea mai târzie prezenţă 

fiind reprezentată de un cimitir din perioada modernă. Aşezarea din perioada 

timpurie a epocii bronzului timpuriu aparţine de grupul cultural Gornea - 

Orleşti şi este suprapusă de o aşezare datând din a doua jumătate a mileniului al 

doilea înainte de Christos (etapa târzie  a epocii bronzului), atribuită culturii 

Cruceni - Belegiş. Purtătorii acestei culturi - crescători de animale şi vânători s-

au aşezat pe malul Timişului, vatra acestui sat mişcându-se de-a lungul 

malului. Dacă despre aşezarea din bronzul timpuriu nu se cunosc prea multe, 

despre cea aparţinând culturii Cruceni - Belegiş (etapa târzie a epocii 

bronzului, săpăturile au dus la descoperirea mai multor locuinţe şi a unor urme 

de practicarea metalurgiei (tipare din gresie pentru turnarea unor obiecte din 

bronz, resturi de turnare, etc.). Succesiunea aşezărilor preistorice este 

continuată de o aşezare atribuită primei epoci a fierului, respectiv grupului 

cultural Gornea - Kalakacea. Deşi cercetările au surprins un strat de cultură 

atribuit epocii medievale, nu au fost identificate deocamdată complexe 

arheologice. Ultimul strat este reprezentat de necropola din secolele al XVIII-

lea - al XIX-lea, odată cu o monedă emisă la sfarşitul secolului al XVIII-lea
35

. 

,,Mai ştim că, cel puţin în vremea cuprinsă între anii 1400 şi 1000 înainte 

de Christos, Câmpia Timişoarei, mai ales la sud şi apus de oraşul de azi era 

foarte dens populată. La Fratelia, Parţa, Peciul Nou, Voiteg, Bogda, Cruceni ca 

şi în alte locuri, s-au cercetat cimitirele sătenilor de atunci care credeau că 

trupul ce moare nu-i important – şi de aceea îl ardeau pe ruguri şi puneau după 

ardere resturile celui ars în vase ce le îngropau în pământ, în vreme ce sufletul, 

credeau ei, este veşnic şi se mută dintr-o fiinţă în alta purificându-se treptat 

până ajunge la lumea zeilor din ceruri, la viaţa şi fericirea veşnică. Se puneau 

                                                 
35 Ibidem, p. 9. 
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în morminte, lângă oasele celui ars puse în vas, o cană cu apă şi un blid cu 

mâncare pentru setea şi foamea sufletului până la judecata care-i hărăzea soarta 

pe mai departe.  

Satele oamenilor acestora, traci după neam (poate amestecaţi cu iliri, 

dorieni şi veneţi) erau aşezări deschise, nefortificate, de agricultori. Este posibil 

totuşi ca aceşti agricultori să fi făcut o mare cetate în care să-şi adăpostească 

vitele şi familiile ce se întinde pe 1800 de hectare aflată în hotarul Jadaniului 

(Corneştiul de azi). Vremea aceasta, a epocii bronzului şi începutul epocii 

fierului, era o vreme a războaielor şi a marilor şefi de triburi, dar şi a marilor 

preoţi ai credinţelor urano-solare; dovadă sunt nu numai armele din bronz, ci şi 

podoabele din aur ce împodobeau la mari sărbători, veşmintele preoţilor.  

După anul 1000 şi spre anul 400 – 300 î.Hr., se întâmplă alte mari 

tulburări şi amestecuri de oameni în Europa. Spre ţinuturile noastre şi mai 

departe, spre apele Mediteranei, se îndreaptă triburi nordice. Altele, dinspre sud, 

urcă în Transilvania, pentru ca dinspre răsărit, să pătrundă în câmpia Tisei 

neamurile traco-cimeriene, alungate din nordul Mării Negre de către sciţi. O 

parte dintre sciţi au pătruns apoi în Transilvania unde sunt cunoscuţi sub 

numele de agatârşi. O altă parte s-au aşezat pe Tisa de mijloc la gurile Crişului 

şi a Someşului, vămuind sarea ce venea din Transilvania, amestecându-se cu 

iliri şi traci localnici, adică geto-daci. Către anul 400 – 350, tracii sudici urcă pe 

Dunăre până deasupra Porților-de-Fier și tot în jurul anului 350 î.Hr., dinspre 

apus, dinsre ţinuturile Austriei de azi, pătrund până în Transilvania, dar şi în 

câmpia Banatului, triburile de celţi invadatori. Cu aceste triburi încep să se 

războiască geto-dacii şi, mai apoi, să se alieze, atacându-i pe macedonenii din 

Balcani şi apoi pe romanii care le iau locul. Este o vreme când se înmulţesc fără 

număr uneltele şi armele din fier, ieftine, uşor de procurat şi de modelat cu 

ajutorul barosului şi ilăului, al unei perechi de foale şi a unui făraş cu jăratec. 

Peste tot, în mai toate satele, se dezvoltă ateliere de fierar sau cuptoare de redus 

minereul de fier. Dinspre sud, pătrunde în Dacia moneda din argint şi dacii, 

lipsindu-le o cantitate suficeintă de monedă, încep să le imite, transformând în 

monede mii de kilograme de argint extras din munţii lor. Aurul devine 

monopolul preoţilor daci şi vreme de mai bine de 400 de ani, nimeni din Dacia 

nu va folosi aurul pentru podoape şi monede. În aceste vremuri, după multe 

frământări, după înălţarea mai multor cetăţi întărite, se formează statul dac, al 

cărui prim rege s-a numit Burebista şi care stăpânea nu numai Banatul ci şi 

întinse ţinuturi spre apus, până spre Budapesta şi dincolo de ea, la Bratislava, 

unde s-a cercetat o cetate dacică. Ultimul dintre regii Daciei, Decebal, a fost 

înfrânt de romanii de sub conducerea împăratului Traian după două crâncene 

războaie desfăşurate între anii 101–102 şi 105–106 de după Christos. Statul dac 

a fost cucerit şi transformat în provincie romană, care a dăinuit până în anul 271 

de după Christos, perioadă de timp în care au fost ridicate zeci de oraşe şi sute 

de cetăţi şi cetăţuici. S-au construit drumuri şi ferme agricole, iar întinse ţinuturi 
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din Câmpia de Vest erau controlate de romani care urmăreau şi dezvoltarea 

satelor de localnici romanizaţi – daco-romani. Aceştia se deprinseseră cu 

folosirea monedei romane din bronz, îşi dezvoltaseră ateliere dintre care unele 

„exportau” mărfurile în provinciile imperiului şi îşi dezvoltaseră agricultura la 

un nivel nemaiîntâlnit până atunci în istoria agrară a ţinutului. În schimb, planul 

de tip roman al clădirilor civile se impune, transpus în lemn, la daco-romani: 

fără ca să dispară bordeiele şi colibele, ele nu mai înlocuiesc sau nu mai fac 

uitată tradiţia „latină” a construcţiilor rectilinii. Tot astfel, ceramica lucrată la 

roata olarului şi arsă în cuptoare cu placă cu reverberaţie, alimentate cu oxigen, 

caracteristică lumii romane, perpetuează vreme de secole în lumea daco-

romană. Doar funcţionarea cuptorului se modifică, înlocuindu-se tipul alimentat 

continuu cu oxigen (care producea ceramica de culoare roşie) cu cel cu ardere 

„înăbuşită” care produce ceramică la fel de fină, cu aceleaşi forme, dar de 

culoare cenuşie”
 36.

 

,,Înlocuirea se datorează aceloraşi motive ca şi celor care au determinat 

abandonarea producerii varului. După o perioadă cuprinsă între veacurile V–IV 

î.Hr. şi II de după naşterea lui Christos, în care clima Banatului devenise din 

nou mai rece, determinând din nou părăsirea câmpiilor joase ce se transformă în 

simple zone de păşunat, ameliorarea sensibilă de aproape trei veacuri a climei 

(de pe la 150 şi până spre 450), face din nou câmpia bănăţeană propice locuirii 

şi constatăm, arheologic, înmulţirea rapidă a aşezărilor săteşti. Între aceastea se 

numără şi aşezarea daco-romană din preajma satului Giroc, către Timiş, în zona 

Mantova. Tot către pădurea Girocului, ca de altfel în toată câmpia bănăţeană, s-

au păstrat şi întinse zone de păşunat folosite mai cu seamă de neamurile 

sarmatice (iazigi şi roxoloani) dar şi de daco-romanii localnici care furnizează 

păstorior iranici (sarmaţii) trăitori în care trase de boi, ceramica necesară, 

podoabele pentru femei (mai cu seamă mărgelele de stică colorată şi alte 

podoabe din argint închis), dar şi uneltele şi armele din fier. De pe la anul 300–

350 de după Christos datează un clopoţel din bronz ce se atârna la gâtul 

berbecului – la fel ca şi azi – semn al folosirii păşunilor pentru creşterea 

ovinelor. Astfel de clopoţei din bronz, inventaţi de meşteri greco-romani din 

atelierele oraşelor de la coasta Mării Negre folosiţi mai cu seamă de triburile de 

păstori sarmaţi, sunt utilizaţi şi de către daco-romani. 
 

Către anul 450, clima se înăspreşte din nou pentru câteva veacuri, până 

către anul 800–900 de după Christos. După trecerea hunilor peste pământurile 

noastre, risipiţi în pulberea timpului, nu mult după moartea lui Atila, către anul 

500–550, încep să pătrundă în spaţiul locuit de daco-romani, neamurie slave, 

atrase ca un magnet nu numai de bogăţia Imperiului Bizantin de dincolo de 

Dunăre, din Balcani, ci şi de clima mai dulce faţă de cea neîngăduit de aspră şi 

uscată aşezată peste marea stepă euro-asiatică de la Amur la Volga şi de 

                                                 
36 Florin Medeleţ, ibidem,  nr.19/1996. 
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dincolo de Don, Nistru şi Bug. Acesta este motivul principal al mişcării unei 

părţi, peste Dunăre, în Bulgaria, ca şi al mişcării avarilor de neam tătaric de la 

frontiera cu Imperiul Chinez şi de la umbra Marele Zid Chinezesc către 

ţinuturile dunărene din Slovacia şi Ungaria până în România şi Rusia. 

Zăgăzuiţi de un alt fel de a apăra frontiera – cu ajutorul fluviului şi al cetăţilor 

care formau aşa zisul „limes dunărean bizantin” – atât de diferit de Marele Zid 

Chinezesc care-i opriseră să pătrundă în China, avarii aliaţi cu slavii vor sparge 

acest limes şi slavii sudici, bulgari – sârbi – croaţi – macedoneni – sloveni, vor 

ocupa ţinuturile balcanice, dar şi o bună parte din Grecia, din insulele Egeene 

şi din Italia de nord. Avarii au intrat pentru jaf şi au ieşit din ţinuturile prea 

muntoase sud-dunărene cu prea puţine păşuni întinse pentru turmele şi cirezile 

lor, întemeindu-şi în Panonia, dar şi peste Banat, Crişana şi Slovacia de 

câmpie, marele lor caganat – de la Kagan, titlul conducătorului lor, înconjurat 

din toate părţile cu uriaşe valuri de pământ ce străbat Banatul şi Crişana de la 

sud la nord, şi apoi, nordul Ungariei, de la est la vest, rezemându-se pe 

Dunărea mijlocie în părţile Vârşeţului şi ale Budapestei. Acesta era marele ring 

al avarilor, cunoscut de franci, care sub conducerea marelui lor împărat Carol şi 

a urmaşilor săi, vor zdrobi puterea avară. Urmele avarilor le aflăm până în zona 

Timişoarei, unde s-a descoperit un mormânt de şef avar îngropat laolaltă cu 

calul său, cu găleata de lemn cercuită cu fier din care  să-l adape, cu pumnalul 

şi podoabele sale. Este o vreme când slavii, cei rămaşi după exodul majorităţii 

lor în Balcani, se amestecă cu daco-romanii ce vorbeau deja limba română 

străveche, în vreme ce, în limba română pătrund cuvintele slave. Unul din 

valurile de pământ numite probabil greşit „romane” şi care datează probabil din 

vremea avarilor, trece prin preajma Girocului  în hotarul Chişodei 

învecinate”.
37

.  

Că vatra de mai târziu a satului Giroc, cu hotarele sale, a fost locuită de 

către români în veacurile VIII – XII, înainte de atestarea documentară a 

localităţii, o dovedesc nu numai numele satului împreună cu o serie de numiri 

din hotar la fel de vechi cât limba română şi nu numai faptul că de la prima sa 

pomenire, indiferent că va fi fost ceea de la 1371
38

 (dată sigură în baza căreia 

am serbat vechimea satului) sau cea de la 1343, satul e condus de un cneaz – 

instituţie caracteristică pentru românii acelor veacuri care, în Banat, va dăinui 

aproape un mileniu, ci şi o sumedenie de materiale arheologice, fragmente 

ceramice din vase ce se datează în veacurile IX–XI de după Christos, 

                                                 
37 Florin Medeleţ, ibidem,  nr.20/1996. 
38 Coriolan Suciu,  Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, vol.l (A-N), Bucureşti, 

Ed. Academiei, 1967, pag. 262, care face referire la lucrarea istoricului E. Lukinikh 

Documenta  historiae valachorum in Hungaria vaga ad annum 1400 post Christum (Documente 

privind istoria valahilor din Ungaria care ilustrează aspecte nu prea limpezi de până la anul 

1400 după Christor) unde se menţioneză ,,Item Georgius de Gyrug i destinavit” trad. ,,Tot aşa 

George din Gyrug a trimis un om”. 
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descoperite de către Timiş de d-l. Ilie Teodorescu din Giroc şi aduse prin grija 

sa la Muzeul Banatului.  

Fără îndoială, prin firea lucrurilor şi din necesităţi ce ţin nu numai de 

limbă, economie şi congruenţă social–politică, ci şi de necesităţile militare, 

valea mijlocie a Timişului fusese cuprinsă în voievodatul lui Glad şi al 

continuatorului acestuia (rudenie cu el) ce s-a numit Ahtum. Firesc, în acea 

perioadă, când pe fondul îndulcirii climei se înmulţesc şi se îmbogăţesc din nou 

aşezările din câmpia de apus a Banatului, centrul puterii acestor duci bănăţeni 

se afla în Câmpia de Vest, pe Mureş şi Dunăre. Acolo se aflau cetăţile Kuvin şi 

Horom şi tot acolo spre apus, dar pe Mureş, Urbs Morisena, Cenadul cu 

mănăstirea călugărilor greci, bizantini veniţi de la Constantinopole şi cu duci 

bănăţeni botezându-se peste Dunăre, la Vidin. Cetele maghiarilor pătrunse în 

Panonia, câmpia de azi a Ungariei, venind dinspre Bugeacul cel de pe Nistru, 

unde ajunseseră, purtaţi de valul bulgar, au trecut pasurile Carpaţilor Nordici şi 

după ce vreme de aproape o sută de ani – păgâni fiind şi păstrând obiceiul 

călăriei şi al năvalei după pradă – au pătruns în raiduri rapide până în Franţa, 

Italia şi Germania, înfrânţi fiind au fost siliţi să se aşeze, să-şi schimbe 

îndeletnicirile şi să se creştineze. 

Creştinarea lor nu s-a încheiat la anul 1000, atunci când Ştefan, regele lor 

a primit botezul. Zeci de ani după aceea păgânii au fost puternici şi omorârea 

episcopulului de Cenad, Gerard, aflat la Budapesta, stă mărturie acestei 

afirmaţii.  

Aşa se face că putem vorbi cu dreptate,  nu numai datorită descoperirilor 

arheologice şi antropologice, ci şi în temeiul datelor istorice, despre cucerirea 

treptată a Transilvaniei şi Banatului de către regatul maghiar, care şi-a întins 

treptat,  autoritatea peste românii intracarpatici şi bănăţeni. Către anul 1200, 

regatul maghiar stăpânea ţinutul Timişoarei şi utiliza pentru conducerea sa din 

punct de vedere administrativ şi fiscal forma organizatorică nemaghiară, 

preexistentă în comunităţile de aici, cea a cnejilor – chinezilor cum se vor numi 

mai târziu. În veacurile ce-au urmat unii dintre cneji s-au pierdut printre ţăranii 

satelor devenind iobagi, alţii au pierit în tulburarea şi încrâncenarea războaielor 

şi răzmeriţelor, iar alţii au devenit nobili ai regatului maghiar.  

În această înlănţuire de idei trebuie înţeleasă şi ştirea din 1371 prin care, 

la ordinul banului de Severin, Himfy, cneazul Gheorghe din GYRUG trimite 

un bărbat în putere la muncă pentru refacerea vechii cetăţi a Orşovei. Aşadar, 

la Orşova au fost trimişi din zeci de sate bănăţene, sute de oameni spre a reface 

şanţul şi zidul de apărare al cetăţii. 

În anul 1389, Girocul este menționat sub numele de GYUREG, cu care 

ocazie regele Sigismund de Luxemburg al Ungariei donează moşia Gyoreg lui 

Vladislau, fiul lui Ştefan de Taar.
39 

                                                 
39 Tivadar Ortvay, Temes varmegye okleveltar, Timişoara, pag. 177. 
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S-ar putea ca istoricii care cred că Girocul de mai târziu este tot una cu 

un sat numit Sângeorge, din preajma Timişoarei, să nu greşească chiar atât de 

mult. Despre acest sat ştim dintr-un document de la 1343
40 

care avea în frunte 

un cneaz ce se numea Lucaciu şi care, în urma unui scandal pentru oi, este 

prins de duşmanii săi conduşi de Laurenţiu, bătut şi închis în satul Mera (din 

hotarul de azi al Pădurenilor) de unde scapă cu greutate. 

Fără a mai fi menţionat în puţinele documente ale veacurilor ce au urmat, 

putem socoti Girocul drept o localitate ce dăinuie în tot Evul Mediu. Va fi fost 

martora venirii ţăranilor răsculaţi a lui Doja la Timişoara şi a înfrângerii lor în 

1514. Va fi auzit cum s-a prăbuşit regatul maghiar sub lovitura otomană de la 

Mohacs din 1526. Prin anii aceia până spre 1552, s-au uitat sătenii din Giroc cu 

uimire la mercenarii spanioli, francezi, germani şi de alte neamuri ce ţineau de 

garnizoana Timişoarei şi vor fi fost obligaţi să muncească cu braţele şi carele la 

repararea zidurilor bătrâne ale cetăţii din ai cărui domeniu făceau parte foarte 

probabil. Tot astfel, mai târziu, în vremea turcilor a fost cuprins între cele 

nouăzeci de sate ce aveau obligaţia ca din patruzeci în patruzeci de ani să 

înlocuiască lemnul putrezit al cetăţii Timişoara cu un lemn nou, după cum ne 

spune călătorul turc Evlia Celebi.  

,,După ce otomanii au ocupat în 1552 cetatea Timişoarei, inspectorii 

financiari ai sultanului au străbătut ţinuturile bănăţene stăpânite de turci şi au 

întocmit liste ale satelor şi moşiilor existente, cu numele lor şi numărul 

proprietarilor de oi ce urmau să-şi plătească impozitele. Aceste registre, numite 

„defteruri” au o importanţă deosebită pentru istoria Banatului şi ele se află 

astăzi în Arhiva Preşedinţiei Osmane a Consiliului de Miniştrii din Istambul ce 

se cheamă în limba turcă Başbakanlik osmanli arşivi. Trei din acestea au ajuns 

să fie cunoscute şi prelucrate ştiinţific, şi anume cele din anii 1554, 1569 şi 

1579 pentru care s-au făcut microfilme aflate atât în Arhivele Statului de la 

Bucureşti, cât şi în cele de la Budapesta.  

În două dintre aceste defteruri (cele din 1569 şi 1579) satul Giroc 

pomenit în veacurile XIV–XV sub numele Györeg este menţionat sub numele 

Giuriq”.
41
. ,,În această perioadă satul se spulberase şi numele său îl purta o 

pustă – fără sat – de lângă Şag, adică în actualul hotar al localităţii. Putem 

presupune că locuitorii satului se vor fi retras în suburbiile Timişoarei, la Şag şi 

în alte sate din jur, cum ar fi Chişoda, numită pe atunci Szenmargita 

(prescurtare de la Sfânta Margareta), amintind de o veche mănăstire catolică. 

La fel s-a întâmplat şi cu locuitorii din Lighed, Pădurenii de azi. Părăsirea 

aceasta de vetre de sat se explică prin războaiele ce au avut loc, prin molimele 

                                                 
40 Florin Medeleţ,  Din  istoria  veche  şi  străveche  a  Girocului   (Vl),  în  “Lumina satului”, 

nr. 2/1997, Giroc. 
41 Florin Medeleţ,  Mic  adaus  la  ştirile  istorice  privind  satul  Giroc,  în “Lumina satului”,  nr.  

24/1998. 
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care au împuţinat peste măsură oamenii, dar şi prin înmulţirea celor ce creşteau 

vite faţă de cei care cultivau pământul, fenomen datorat atât răcirii climei în 

Banat cât şi nesiguranţei datorită jafurilor şi bunului plac al noilor stăpâni. Nu 

ştim când anume girocenii au revenit pe vatra şi pământul lor refăcând satul, 

dar cu siguranţă evenimentul s-a petrecut nu cu mult înainte de 1700, poate 

după 1690, an în care sultanul împroprietărea pe necredincioşi – adică creştinii 

– din Banat – de vreme ce într-un act ce datează din 1700 satul e pomenit cu 

numele Gyirog. Actul a fost publicat într-o colecţie de documente din perioada 

stăpânirii turce în Ungaria care a apărut în 7 volume la Budapesta, în anul 1872 

sub redacţia învăţaţilor Szilady Aron şi Szilagyi Sandor şi se află în volumul al 

Vll-lea”.
42

. 

Menţionarea satului la 1700 face mai limpede însemnarea de la începutul 

stăpânirii habsburgice, când se menţiona calitatea sa de „sat nou ridicat” şi 

când numele utilizat de funcţionarii de limbă germană ai vremii era cel de 

„Jurok”. 

Pusta şi apoi satul Giroc din vremea stăpânirii otomane în Banat (1552–

1716), depindeau administrativ de „nahia” (adică ţinutul) Timişoarei, aşa cum 

se menţionează în defterurile amintite, prelucrate ştiinţific de istoricul maghiar 

Engel Pal într-o recentă lucrare apărută la Szeged în 1996. 

Şi-au mutat vatra satului în cel puţin două rânduri din cauza albiei 

schimbătoare a Timişului, care inunda casele, şi poate, şi din alte pricini, cum 

au fost războaiele, molimele şi năpăstuirea oamenilor sărmani de către stăpâni. 

Că aşa s-au petrecut lucrurile, generaţie după generaţie, o dovedeşte şi faptul că 

numele satului nu s-a pierdut în aceste veacuri când documentele îl uită din 

vina mai ales a pierderii lor, şi că atunci când savantul şi generalul de origine 

italiană Ferdinand Marsigli, aflat în slujba împăraţilor de Habsburg, călătoreşte 

prin Banat pe la anul 1690–1700, notează numele satului alături de alte zece 

localităţi din preajma Timişoarei socotite de el localităţi nou înfiinţate („neo 

erecti pagi infra Tömisvar...”). Putem presupune că sunt sate ce-şi aşează în 

altă parte hotarele din bătrâni, casele, biserica din lemn şi cimitirul odată cu 

legea dată de otomani prin care aceştia i-au împropietărit pe ţăranii români şi 

sârbi bănăţeni cu pământul ce-l aveau. Această împropietărire va fi anulată de 

Împărăţia Habsburgilor după ce, la 1718, Banatul a intrat în stăpânirea lor ca 

domeniu particular al împăraţilor condus direct de la Viena.  

Iată-ne ajunşi cu istoria veche a Girocului la începutul veacului al XVIII–

lea, vreme de când datele documentare şi cartografice se înmulţesc foarte mult.  

Ştim de pildă, că încă prin 1716, când Timişoara e cucerită de armatele 

habsburgice conduse de prinţul Eugeniu de Savoia, autorităţile militare l-au 

recunoscut pe cneazul Girocului. Mai ştim că la 28 mai 1729
43

 un mare 

                                                 
42 Florin Medeleţ, Ibidem. 
43 Ibidem. 
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negustor şi industriaş timişorean pe nume Iovan Bibici (probabil sârb sau 

croat), primeşte aprobarea de a face pe Timiş în hotarul satului Juroc, o moară. 

Moara aceasta are înţelesul că se voia a fi pusă în acel loc pentru că acolo era 

mai aproape de ceea ce urma să macine, aşadar de holdele mănoase din zonă. 

Tot astfel, ştim că autorităţile militare ale districtului Timişoara atribuie loturi 

de pământ anume pentru biserică şi şcoală în vatra satului Giroc. În acei ani, s-

a ridicat acolo o biserică din lemn care a dăinuit până spre 1770
44

, când satul s-

a aşezat pe actuala sa vatră şi şi-a croit actualele uliţe, construind o nouă 

biserică ce dăinuie şi astăzi. Din vechea vatră, lângă noua biserică, au adus 

girocenii turnul de lemn al vechii biserici pentru clopotul care a zvonit din el 

peste sat până spre jumătatea veacului al XIX–lea. Mai ştim astfel că cneazul 

(chinezul) de Giroc alături de cei din Recaş, Topolovăţ şi alţii a fost implicat în 

răzmeriţa bănăţenilor contra habsburgilor din 1738 –1739, atunci când turcii au 

pătruns în Banat, ameninţând şi Timişoara. Cneazul Girocului plănuia să fugă 

la turci cu banii de dări ai satului. Acelaşi cneaz sau altul, câţiva ani mai târziu 

va fi reclamat de către sătenii din Giroc
45

 pentru purtarea sa incalificabilă. 

Drept urmare a jalbelor celor din sat, cneazul este schimbat de administraţia 

din Timişoara în 1745 şi înlocuit cu un altul.  

În anul 1739 este amintit un jude al Girocului
46
, fără a i se da numele, iar 

la 5 aprilie 1745 este atestat chinezul
47 
Girocului, dar tot fără nume. 

Pe măsura dezvoltării cetăţii şi oraşului Timişoara, pe măsură ce-n oraş 

sporesc numărul gurilor ce trebuie hrănite, Girocul este antrenat tot mai mult în 

economia de piaţă, aducând pe piaţa marelui oraş din preajmă legume, fructe, 

produse lactate, plante industriale şi tot ce oamenii şi industria oraşului cer 

plătind cu bani buni pentru aceste produse. Din acest punct de vedere, faţă de 

alte sate din Banat, mai izolate, Girocul a avut un mare avantaj pe care, 

dezvoltându-se, a ştiut să-l folosească. Istoria cea străveche şi veche a 

Girocului se încheie aici fără ca măcar toate filele să-i fie scrise. 

În 1746, probabil la fel ca şi localităţile Chişoda, Freidorf, Peciu Nou, 

Pişchia, Recaş, Giarmata, Dudeştii Noi şi Carani, Girocul era şi el tributar 

Timişoarei. 

În perioada medievală, menţionarea localităţii în diferite documente este 

sporadică. În Conscripţia lui Marsigli
48

 din 1690-1700, Girocul este amintit 

                                                 
44 E. Calincoff, Date privind prediile bănăţene din sec. al XVlll-lea, Analelel Banatului,  Serie 

Nouă, Arheologie-Istorie, Timişoara, ll, 1993, pag. 283. 
45 Florin Medeleţ, Din istoria veche şi străveche a Girocului, (Vlll), în “Lumina satului”, 

nr.23/1998, Giroc. 
46 Ibidem. 
47 Baroty, Adattar del Magyarorszag XVlll Szaszada Fortenetehez, l, 1893. 
48 P.Binder, Lista localităţilor din Banat de la sf. sec. al XVlll-lea, S.T.I.B., ll, 1970, pag.  61-

68. 
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sub numele de Gyirog, în 1717
49

 pe o hartă militară austriacă, apare sub 

numele de Juroc, între 1723-1725 figurează sub denumirea de Jurak pe harta 

lui Mercy
50

 iar J.J. Ehrler, în 1774
51

 o menţionează cu numele de Djurok care 

făcea parte din districtul Timişoara, cercul Parţa. Pe harta „Tabula Bannatus 

Temesiensis” a lui Griselini, din 1776
52

 figurează Juroc, iar în 1783 Dürac
53

. 

Pe harta „Temeschwarer Banat…” a lui Jakob Brazellini, din 1788, apare 

denumirea Diurak
54

 iar în 1788, Giurok sau diferite forme derivând din 

acesta: Gyurok (Atlasul regatului Ungariei), Gyiroc (între 1858-1911), 

Gyiireg (între 1911-1919), iar din 1920 se stabileşte denumirea de Giroc. 

Până în anul 1848, terenul agricol a fost proprietate camerală, iar 

locuitorii satului erau români de religie ortodoxă
55

. 

În timpul Revoluţiei române de la 1848, au fost puternice mişcări în 

zonă, fapt ce este atestat de ziarul „Luminătorul” din Timişoara, redactat de 

Pavel Rotaru, care publica în anul 1890 unele însemnări primite de la preotul 

Emilian Micu din Chişoda.
 

După revoluţie, în urma căreia s-a impus desfiinţarea iobăgiei, se 

accelerează dezvoltarea localităţii noastre pe calea capitalistă, menţinându-se 

însă şi puternice rămăşiţe feudale. Populaţia locală este grav afectată de seceta 

din anii 1863-1864, de situaţia politică, precum şi de criza economică ce 

cuprindea întreg Imperiul Austro-Ungar.  

În anii 1859-1860 au loc mari inundaţii pe Timiş
56

 care afectează Girocul 

şi Chişoda, iar în 1874 se face îndiguirea Timişului la Giroc, acţiune la care vor 

lucra din plin localnicii, atât cu animalele şi atelajele, cât şi cu bratele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

În 1870, Girocul era centru de plasă, prim-pretor fiind Dejan
57

 care îi obliga pe 

ţărani să se descopere când treceau pe lângă pretură, altfel îi bătea. 

Pentru dezvoltarea economiei locale, la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

învăţătorul Atanasie Baicu a înfiinţat „Banca Poporală Ghiroceana” (1897)
58  

care a sprijinit ţăranii români în achiziţionarea unor terenuri agricole puse în 

vânzare, acordând împrumuturi mai avantajoase ca băncile din Timişoara. 

                                                 
49 Coriolan Suciu,  Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, vol.l (A-N), Bucureşti, 

Ed. Academiei, 1967, pag. 262. 
50 Arhivele Statului Timişoara, Colecţia de harţi, Mercy, Der Temesvarer, 1723-1725. 
51 Johan Jakob Ehrler, Banatul de la origini până acum, 1774, Timişoara, Editura Facla, Trad. 

Costin Feneşan, 1982, pag. 146. 
52 Francesco  Griselini, Incercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei, 

Timişoara, Editura Facla, Trad. Costin Feneşan, 1984 (Harta din anexă). 
53 Samu Borovszky, Temesvarmegye, Budapesta, f.a. p. 48. 
54 Coriolan Suciu, op.cit. p.262. 
55 Samu Borovszky, op.cit. p. 48. 
56 Nicolae Firu, Monografia Chişodei, ll, R.I.S.B.C.,Timişoara, ian-apr. 1944, pag. 131. 
57 Horia Vişoiu, Calendarul Girocului, Timişoara,1936, p. 17. 
58 Ioan Crişanu, Câteva schiţe biografice, Arad, Tipografia Corvin,1937, pag. 19. 
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Având însă un capital mic, puterea ei de competiţie era redusa în raport cu 

acesta. 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, localitatea este conectată la 

reţeaua poştala şi telegrafică, iar o dată cu construirea căii ferate Timişoara - 

Buziaş, cu staţie la Semenic (actualmente Giroc), la 0,5 km distanţă de sat, 

Girocul obţine cale de comunicare modernă. 

Pe drumul dintre Giroc şi Timişoara, înainte de Primul Război Mondial a 

fost înfiinţat un stabiliment industrial pentru producerea de cărămizi, ce 

aparţinea firmei Burghard-Becker, care folosea forţa de muncă a numeroşilor 

ţărani săraci din comună sau a celor de la periferia oraşului Timişoara. Mai 

târziu, aceasta devine proprietatea lui Lindacher şi a lui Müller
59

 pentru ca 

după Al Doilea Război Mondial să-şi înceteze activitatea, fiind înăbuşită de 

concurenţa marilor fabrici din Lugoj şi Jimbolia. 

Tot în zona respectivă se aflau şi pustele vistieriei, teren ce aparţinea 

statului, iar în sud-estul localităţii, aproape de digul Timisului, se găsea moşia 

grofului maghiar Mescalo, ce avea acolo şi un castel. Pe  terenurile aparţinând 

vistieriei şi grofului lucrau cu precădere ţărani din Giroc. 

Mişcarea memorandistă, precum şi procesul intentat lui Valeriu Braniste, 

redactor la ziarul ,,Dreptatea” din Timișoara, au avut un puternic ecou şi în 

localitatea noastra.  

În mişcarea naţională se produc importante modificări de tactică la 

începutul secolului al XX-lea. În aceste condiţii, în anul 1901, la Giroc
60

 are 

loc conferinţa zonală a membrilor Partidului Naţional Român, la care participă 

şi Ioan Suciu, cel care a fost implicat în procesul memorandiştilor, fruntaş 

politic ce a participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 

Decembrie 1918. 

Întrunirea se încadrează în efortul partidului de a-şi consolida baza de 

masă şi de a da o nouă vigoare mişcării naţionale. 

La expoziţia universală de la Bucuresti din anul 1906, unde sunt trimise 

şi ţesături din Giroc, acestea sunt apreciate cu ,,Diploma Specială de Bronz”
61

 

dovadă a calităţilor şi talentului femeilor localnice. 

Pe linia pătrunderii elementelor capitaliste în viaţa rurală, în anul 1908, la 

Giroc se întemeiază ,,Asociaţia de Economie şi Credit” cu un capital de 44.466 

de coroane. Fondul de rezervă era de 11.593 coroane.  

Spre fructificare erau depuse 31.738 coroane. Cotizaţia săptămânală a 

fiecarui membru era de 20 fileri
62

. 

                                                 
59 Arhiva Primăriei Giroc, Situaţie întocmită de notarul A. Gavrilescu, 1938. 
60 Ibidem. 
61 Ioan Munteanu, Mişcarea naţională din Banat 1881-1918, Timişoara, Edit. Antib,1994, pag. 

131. 
62 Ioan Enescu, Ardealul, Banatul, Crişana şi Maramureşul, Bucureşti, 1919, II. 
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La începutul secolului al XX-lea se constată la Giroc, precum şi în alte 

sate timişene, pierderea pământului de către ţăranii sărăciţi, ,,care în ultimii 50 

de ani au pierdut în jur de 700 de jugăre”
63
, pământ cumpărat de străini, fapt ce 

duce în iulie 1904 la declanşarea în Giroc a unei greve a ţăranilor săraci şi a 

muncitorilor agricoli
64

. 

După anul 1900 se constată o intensificare a activităţii ASTREI pe linia 

educaţiei economice, culturale şi morale a populaţiei de la sate, un rol 

important avându-l Emanuil Ungurianu, care se deplasează în numeroase sate, 

unde susţine conferinţe pe aceste teme
65

.  

La 12 iunie 1904, la Giroc se desfăşoară Adunarea Cercuală a 

Despărţământului Timişoarei a ASTREI. Cu aceasta ocazie Emanuil 

Ungurianu prezintă ,,o icoană despre ocupaţiunea poporului românesc de pe 

teritoriul despărţământului, cu meseriile şi comerţul...”
66

 făcând constatarea că 

numărul meseriaşilor şi comercianţilor români din sat este mult prea mic faţa 

de ponderea populaţiei româneşti, făcând un apel la localnici să-şi trimită copiii 

la şcoli unde să înveţe meserii şi comerţ. Referindu-se la recensământul din 

anul 1900 când Girocul număra 2214 locuitori, din care 2112 erau români, din 

cei 33 de meseriaşi existenţi atunci doar 18 erau români, iar din cei 5 negustori 

niciunul nu era român, o cifra mult prea mică raportată la ponderea populaţiei 

româneşti
67
. Meseriaşii români se ocupau cu împletirea coşurilor de nuiele, pe 

care le vindeau în târguri şi din care obţineau ceva venituri
68

.  

Pentru sfârşitul secolului al XlX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 

respectiv anii 1895 și 1910, dispunem de date privind structura proprietăţii 

agricole în Giroc, numărul de animale, sfera ocupaţională şi situaţia practicării 

deverselor meserii, după cum urmează:
 

 

  

                                                 
63 Emanuil Ungurianu, Din scrierile mele- Idei şi păreri-, Arad, 1913, Editura Concordia, pag. 

75. 
64 Ioan Munteanu, Apullum, Alba Iulia, nr. 21/1983. 
65 Cornel Petroman, Astra în Banat până la Marea Unire, Timişoara, Editura Eurostampa 2006, 

pag. 389. 
66 Drapelul, Lugoj, lV, nr.64, din 1909, pag. 2. 
67 Emanuil Ungurianu, ibidem, pag. 84. 
68 Ibidem, pag. 67. 



 54 

Structura populaţiei agrare în anul 1910 şi  

numărul de animale în anii 1895 şi 1911
69

 

 
 

                                                             GIROC                      

Proprietari agricoli    306  

Supraf. agricolă până la 10 jug.   202  

Supraf. agricolă între 10-100 jug.  100  

Supraf. agricolă peste 100 jug.   2  

Alţii       2  

Nr. de crescători de animale în 1911  316  

Cornute  1895     574  

1911     544  

Cai 1895     454  

1911     479  

Capre    1895     -  

1911     -  

Porcine  1895     354  

1911     581  

Oi 1895     809  

1911     720  

 

Populaţia rurală şi ocupaţiile locuitorilor în anul 1910
70 

                                                               GIROC                       

Populaţie activă     992  

Populaţia pasivă     1369  

Ocupaţi în agricultură    896  

Alte ocupaţii agricole    3  

Ocupaţi în industrie    44  

Comerţ şi credit     14  

Transport     2  

Servicii publice      11 

Armată      -  

Zilieri      13  

Servitori      7  

Alte ocupatii     2  

Ştiutori de carte     1054 (44,7%)  

 

                                                 
69 Ioan Munteanu, Banatul istoric 1867-1918. Ocupaţii. Economia, Vol.2, Timişoara, Editura 

Excelsior Art, pag. 296. 
70 Ibidem, pag. 110. 
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Ateliere şi unităţi industriale. Numărul meşteşugarilor în anul 1910
71

 

 

                                                               GIROC                       

Total ateliere şi unit. Industrial   35  

Fără angajaţi      25  

Cu 1-2 angajaţi     10 

Cu 3-5 angajaţi     -  

Cu peste 5 angajaţi    -  

Meseria şi numărul –covaci (fierari)   11  

Maşinişti     2  

Tâmplari     4  

Tăbăcari      -  

Croitori      -  

Pantofari     3  

Morari      1  

Măcelari      -  

Zidari      2  

Dulgheri      2  

Cofetari      -  

 

Cu ocazia unor asemenea adunări Emanuil Ungurianu demască 

deficienţele din sânul comunităţilor româneşti ,,absenţa preocupării pentru 

lectură după terminarea şcolii primare, malnutriţia datorită posturilor 

îndelungate, luxul în vestimentaţia feminină, cheltuiala neraţionala cauzată de 

pomenile şi ospeţile opulente, pierderea timpului prin ţinerea unor serbători 

nerecunoscute de biserică etc.”, indicând şi soluţii de îndreptare a acestor rele 

,,care rod de la rădăcină viitorul neamului nostru”.
72

. 

 

 

2. Girocul în Primul Război Mondial 

O. G.   F. G. 

Izbucnit ca urmare a ciocnirii de interese dintre marile puteri ale lumii, 

Primul Război Mondial și-a lăsat amprenta și asupra vieții patriarhale pe care o 

duceau locuitorii Girocului la acest început de secol obligându-i la sacrificii 

umane și materiale în slujba unui stat care a devenit mai mult ,,o închisoare a 

popoarelor”. În timpul Primului Război Mondial (1914-1918), locuitorii 

Girocului au fost supuși la grele privațiuni: rechiziții de animale, produse 

agricole, neferoase, alimente și importante pierderi umane. 

                                                 
71 Ibidem, pag. 378. 
72 Drapelul, Lugoj, ll, nr. 63, din 1902, pag. 1-2. 
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Mulți fii ai acestor locuri au fost obligați să lupte în armata austro-

ungară, contrar oricăror interese ale lor și ale poporului din care făceau parte, 

departe de hotarele țării, „prin șanțurile Galiției, prin pădurile Bucovinei, prin 

pietrele pleșuve ale Italiei sau prin pustietățile înghețate ale Siberiei…”
73

. 

O statistică referitoare la participarea românilor din Imperiul austro-

ungar la Primul Război Mondial prezintă realitatea în privința românilor din 

Ardeal, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș care au participat la război. Din 

2.979.614 români ardeleni și bănățeni au participat ca soldați de front, 449.796 

de persoane, iar pentru servicii auxiliare au participat 34.578. Printre cei cărora 

soarta le-a zâmbit, se numără 37.898 de răniți vindecabili. Au murit pe câmpul 

de luptă 42.739 de persoane, în închisoare și prizonierat. În spitale, din pricina 

rănilor au mai decedat 11.275.  Alți 24.406 au rămas invalizi de război. La 

aceștia se mai adaugă un număr de 29.839 de persoane date dispărute. Este 

adevărat că nu toți au decedat dar o bună parte au fost îngropați de obuze sau 

sfârtecați și nu au mai fost găsiți niciodată. În urma celor căzuți au rămas 

38.630 de văduve și 79.226 de orfani. Cât privește statutul celor plecați pe 

front, un număr de 6.547 aveau ocupații intelectuale, 14.668 erau comercianți 

și meseriași, iar 468.329 erau plugari și muncitori. Un număr de 44.191 de 

ardeleni și bănățeni au fost decorați
74

. 

Conform legislației austro-ungare, inițial au fost convocați la război, 

bărbații între 21-42 de ani. Ulterior, au fost mobilizați pe front bărbații cu 

vârsta între 18-50 de ani. În 1918, au fost mobilizați și cei de 17 ani, iar după o 

lună de instrucție au fost trimiși pe front. În primele zile de mobilizare, din 

Giroc au plecat la război, 202 de bărbați, cifră ce reprezintă aproape 10 % din 

populația localității
75

.  

În baza cercetărilor actuale nu putem vehicula o cifră în privința 

bănățenilor participanți la război. Majoritatea bănățenilor au fost încorporați în 

Regimentele 33 infanterie Arad (54% români), 43 infanterie Caransebeș (78% 

români) și 61 infanterie Timișoara (38% români)
76

. Românii reprezentau peste 

50% din efectivul unităților respective.  

Regimentul 43 infanterie Caransebeș a fost trimis din primele zile în 

luptele de pe frontul sârbesc unde au avut de-a face cu dârzenia acestui popor. 

Pierderile au fost numeroase de ambele părți. Chiar dacă a fost cucerit 

Belgradul, sârbii au pornit o ofensivă viguroasă la finalul anului 1914 

recuperându-și capitala și mare parte din teritorii. Așa s-a încheiat campania pe 

frontul sârbesc în primul an de război. 

                                                 
73 Poporul românesc, din 19 mai 1923, Şoşdea, nr. 20. 
74 Păcăţian, 1923, p. 20-21. 
75 Românul, 1914, IV, nr. 264-269; Dudaș, 2014, p. 22. 
76 Dudaș, 1996, p. 80. 
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Dar cei mai mulți bănățeni au fost trimiși pe Frontul de est, în Galiția. 

Aici au luptat regimentele din Timișoara și Arad
77

. Moralul trupelor noastre era 

foarte scăzut. Iată ce relata un participant la război: ,,Soldatul român, ajuns pe 

câmpul de luptă se sbătea  necontenit între două primejdii. Datoria și porunca îl 

mâna la moarte, iar instinctul de conservare îl făcea să se păzească, să scape 

teafăr; dar teama cu pedeapsa cu moartea pentru neîmplinirea poruncii îl speria 

de la spate. Așa s-a sbătut în întreg războiul. Când se putea ne feream dar nu 

am neglijat niciodată complet datoria. Când n-aveam încotro, înfruntam 

moartea cu o îndrăzneală de admirat.”
78

. 

Românii din prima linie aveau pe lângă spaimele inerente, 

bombardamentul artileriei, atacul cavaleriei, infanteriei sau lansarea gazelor 

axfisiante, teama latentă de a nu lupta cu alți români dintr-o altă provincie 

istorică românească, în cazul de față Basarabia, care la data aceea făcea parte 

din Imperiul rus. Cel care a surprins foarte bine luptele de pe acest front a fost 

Octavian Tăslăuanu: ,,Da, de-o fi să ne batem cu frații din Basarabia, ce ne 

facem d-le laitnant?” îmi șoptește unul în ureche. Nu-i răspund. Aceaș 

întrebare mi-o pusesem singur și eram copleșit de gânduri. Cine știe ce blestem 

ne mai așteaptă!”
79

.   

La data de 11 septembrie 1914, regimentul  lui Octavian Tăslăuanu a 

suportat un atac rusesc în zona orașului Dimitrize. Din păcate, atacul a fost 

efectuat de soldați proveniți din Basarabia. „Între ruși erau mulți basarabeni, 

după spusa unor prizonieri. Ne luptaserăm, deci, ardelenii și bucovinenii 

împotriva basarabenilor. Am blestemat pădurea și soarta care ne silea să ne 

ucidem frate pe frate...”
80

.  

  Această stare de fapt a durat pentru o mare parte a românilor până la 

sfârșitul războiului. Din păcate, începând cu luna august 1916, o parte din 

ardeleni și bănățeni vor trebui să lupte și împotriva românilor din Regatul 

României, care intraseră în război pentru eliberarea teritoriilor aflate sub 

stăpânirea austro-ungară. 

 Pentru a nu avea surprize neplăcute, Imperiul cezaro-crăiesc a realizat o 

serie de permutări de trupe pentru a nu pune să lupte frați contra frați. Încă de 

la finele anului 1914, regimentele românești de lângă granița românească au 

fost redislocate. Regimentul 64 (Orăștie) a fost mutat la Viena, Regimentul 2 

(Brașov) și 52 (Cluj) la Praga, Regimentul 31 (Sibiu) la Brno iar Regimentul  

43 (Caransebeș) la Icin. Prin aceste mutări se spera ca regimentele respective 
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să reprezinte ,,mai multă garanție și fidelitate”. În locul acestor unități au venit 

trupe slovace sau sârbo-croate
81

. 

 Campania din 1915 a adus modificări majore în plan strategic și militar. 

În mai, Italia se alătura Antantei, deschizând un nou front. Luptele principale 

se vor da pe râul Isonzo și în Alpii Dolomiți. O parte a unităților bănățene, 

Regimentele 33 infanterie Arad și 61 infanterie Timișoara au fost mutate de pe 

frontul rus pe cel italian. În octombrie 1915, Bulgaria se alătură Puterilor 

Centrale, încercuind Serbia care și-a retras ce-a mai rămas din armată în Insula 

Corfu. Pentru România era clar că o intervenție în favoarea Antantei o va face 

să lupte împotriva Puterilor Centrale pe trei fronturi.   

 Și a venit anul 1916 când după lungi negocieri cu Antanta, România a 

declarat război Austro-Ungariei (14/27 august). Privită cu optimism de aliați, 

intrarea României în război a fost o decepție. Slaba finanțare a oștirii în anii 

premergători războiului a făcut ca armata română, care avea o cifră 

impunătoare (800.000 soldați) să aibă în dotare la jumătate din infanterie și 

artilerie, piese contemporane cu Războiul de independență. Lipseau bocancii, 

materialul sanitar, mitralierele (674 la toată armata), puștile mitralieră, căștile, 

măștile de gaze, grenadele, artileria antiaeriană și de munte, camioanele, 

obuzierele de mare calibru și aviația. Tragic era că nu existau cantități de 

armament și muniție însemnate, astfel încât după câteva săptămâni de luptă și 

pierderi, românii stăteau la cheremul aliaților pentru a-și dota rezerviștii care 

urmau să completeze efecivele. O țară cu 700 kilometri de frontieră muntoasă 

nu avea nicio unitate de vânători de munte
82

.  

Ofițerimea era ,,supraîncărcată la vârf”, având 154 de generali la 25 de 

divizii, dar numai 220 de maiori (30 % rezerviști) la 330 de batalioane, 820 de 

căpitani  (30 % rezerviști) la 1701 companii și 6700 locotenenți (75 % 

rezerviști) la 7 800 de plutoane. Pierderile mari din primele luni au făcut ca 

unele batalioane să fie conduse de căpitani sau locotenenți iar companiile de 

plutonieri sau alți gradați inferiori. Soldații erau peste 60% analfabeți, un 

subofițer revenind la 87 de soldați. Nici instrucția nu era la înălțime, soldații 

învățând în perioada premergătoare războiului, pasul de defilare și alte comenzi 

inutile. Majoritatea soldaților nu știau folosi grenadele, ce înseamnă un baraj de 

artilerie, un atac cu gaze sau al aviației și zepelinelor
83

.  

De partea cealaltă, se aflau armatele a trei imperii, german, austro-ungar 

și turc, la care se adăuga armata bulgară. Toate aceste armate aveau experiența 

a doi ani de război iar cea bulgară avea în spate participarea la cele două 

Războaie Balcanice. Dotarea era net superioară soldaților noștri, la fel și 

instrucția. Transportul muniției și al trupelor era mult mai ușor, între cele patru 
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state existând legături directe, nu ca între cele ale Antantei care aveau doar 

legături maritime. În concluzie, sfârșitul campaniei românești din 1916 era 

previzibil, mai ales că proporția covârșitoare a armamentului românesc era 

german și austro-ungar, aceste puteri știind cu cine au de-a face. 

După o înaintare destul de timidă în Ardeal și Banat (au fost eliberate 

Orșova, Brașovul, Miercurea Ciuc), trupele române s-au oprit pe acest front 

pentru a redresa situația în Dobrogea, unde avusese loc dezastrul de la 

Turtucaia. Divizii întregi din Transilvania au fost urcate în tren și trimise 

pentru Manevra de la Flămânda. Din păcate, ,,schimbarea cailor căruței în 

mijlocul râului”
84

 a fost un dezastru. Creșterea Dunării și atacul monitoarelor 

austro-ungare a pus capăt operațiunii și speranței românilor că pot restabili 

situația pe frontal de sud. Din păcate, o parte din trupele române aduse din 

Ardeal nici nu au părăsit trenul. Mai rău a fost că nu au fost utilizate în luptele 

de la Sibiu și Brașov unde românii au fost învinși succesiv de diviziile 

germano-austriece venite de pe alte fronturi.  

Au urmat luptele din trecători și înfrângerile de la Jiu și Neajlov-Argeș. 

Capitala și 2/3 din teritoriu au fost ocupate de Puterile Centrale. România mai 

pierdea 250 000 de soldați și o mare parte din potențialul economico-militar. 

Dezastrul României a afectat și aliatul rus, care așa slăbit cum era a trebuit să 

trimită un million de soldați în ajutorul României. 

În altă ordine de idei, intrarea României în război a ridicat moralul 

ardelenilor și bănățenilor care luptau în armata austro-ungară. O parte au căutat 

să se predea rușilor, italienilor sau românilor. Aici au cerut să se înscrie 

voluntari în armata română. La momentul intrării în război a României, în 

Rusia erau deja peste 120 000 de prizonieri austro-ungari de origine română. 

Abia după înlăturarea țarului Nicolae al II-lea și venirea la putere a lui 

Kerenski, rușii au fost de acord cu organizarea detașamentelor de voluntari 

ardeleni și bănățeni. Dar au apărut alte impedimente deoarece prizonierii erau 

folosiți ca mână de lucru gratuită. Abia în mai 1917, voluntarii au fost 

concentrați la Darnița, lângă Kiev. Pe 8 iunie s-a realizat o primire entuziastă la 

Iași. Erau 58 de ofițeri, 136 elevi aspiranți și 1100 trupă
85

. 

După un stagiu de patru săptămâni, volutarii au fost incluși în 

Regimentele 25 Rovine, 3 Olt, 19 Romanați, 5 Vânători. Ei au luat parte la 

bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Până în martie 1918, din Rusia au 

sosit 374 ofițeri și 8261 de soldați voluntari. Alți 22 de ofițeri și 1460 de soldați 

au rămas în Rusia să păzească depozitele armatei române
86

.  

Printre voluntarii menționați mai sus, se aflau mulți militari din Giroc. Ei 

și-au manifestat dorința de a lupta pentru idealul național, solicitând să fie 
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încadrați în armata română, alături de care participă la marile bătălii din vara 

anului 1917 (Mărăști, Mărășești și Oituz). Se cunosc numele a 10 militari din 

Giroc, care, fiind făcuți prizonieri în Rusia, ulterior au fost încadrați în armata 

română
87

. 

Voluntari veniţi din Rusia: 

Nr. Gradul şi numele Nr. casei 

1. Elev caporal Petcu Ioan 2 

2. Caporal Avrămuţ Iosif 78 

3. Soldat Birtariu Pavel 24 

4. Soldat Covaci Vichente 111 

5. Soldat Lazăr Trifu 340 

6. Soldat Loica Pavel 406 

7. Soldat Preda Iosif 101 

8.  Soldat Raicu Achim 51 

9. Soldat Tinca Iosif 419 

10. Soldat Vasii Gheorghe  
 

În luptele duse pe frontul din Italia au căzut până în aprilie 1918, 18.000 

de prizonieri austro-ungari, originari din Banat și Ardeal. Unii dintre ei 

fuseseră prizonieri la sârbi dar în momentul retragerii în insula Corfu, aceștia îi 

predaseră italienilor. În Italia, românii au făcut demersuri pentru aprobarea 

formării ,,Legiunii române din rândul prizonierilor”. Comandamentul italian a 

acceptat ca din primii 3000 de voluntari români să se formeze o unitate de luptă 

de 500 soldați. Pe 28 iulie, prima companie de voluntari români din Italia 

primea drapelul de luptă, ulterior formându-se alte două companii. Deși ulterior 

s-a format Regimentul I Horea, la lupte au participat doar cele trei companii 

formate anterior. Două companii au fost integrate unor unități italiene iar 

cealaltă, unei unități franceze. Ele au luptat la Vittorio Veneto și în Munții 

Grappa. În momentul încheierii Armistițiului de la Villa Giusti, alți voluntari 

constituiau Regimentul II Cloșca iar un număr de 10.000 de români așteptau să 

fie încadrați în alte unități de luptă
88

.  

În lunile, ianuarie – aprilie au pornit spre casă pe mare, Regimentele I 

Horea, II Cloșca și III Crișan. După debarcarea la Constanța, unitățile au fost 

trimise în Transilvania, unde au primit scurte permisii. Ulterior, unele unități au 

primit denumiri noi iar celelalte au fost demobilizate
89

. Printre voluntarii 

înrolați în Italia care au revenit în patrie au fost și următorii giroceni: 

Voluntari veniţi din Italia 

Nr. Gradul şi numele Nr. casei 

1. Soldat Aga Ion 163 
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2. Soldat Babescu Vasile 236 

3. Soldat Bosa Gheorghe 45 

4. Soldat Buibaş Ilie 32 

5. Soldat Brânda Petru 423 

6. Soldat Cojaia Simion 332 

7. Soldat Cojaia Ion 314 

8. Soldat Dragomir Andrei 454 

9. Soldat Drăguţ Ioan 376 

10. Soldat Gherban Iosif 77 

11. Soldat Gherban Petru 198 

12. Soldat Ioviţă Petru 53 

13. Soldat Loica Achim 317 

14. Soldat Loica Petru 317 

15. Soldat Loica Nicolae 406 

16. Soldat Marincu Trăilă 108 

17.  Soldat Marincu Vichente 151 

18. Soldat Marincu Zarie 425 

19. Soldat Neda Pavel 126 

20. Soldat Ruja Trăilă 418 

21. Soldat Sârbu Vichente 169 

22. Soldat Şocodol Petru 349 

23. Soldat Ştirban Gheorghe 193 

24. Soldat Urşica Trifu 78 

25. Soldat Urşica Ioan 241 

26. Soldat Văcan Trifu 366 

 

Primii prizonieri de război austro-ungari, originari din Banat au ajuns la 

francezi după ce au fost preluați de la sârbi în momentul retragerii acestora în 

insula Corfu. Ei proveneau din Regimentul 22 Vârșeț. În mai 1918 erau circa 

3.000 de prizonieri în Franța. Abia pe 22 octombrie 1918, președintele Franței, 

Raymond Poincare a emis un decret prin care aproba constituirea Legiunii 

române. Militarii români au fost încadrați în Legiunea străină. Datorită 

semnării Armistițiului de la Compiegne (11 noiembrie 1918), voluntarii români 

din Legiunea română din Franța nu au mai participat la luptele de pe frontul 

apusean. La 2 martie 1919 s-a înmânat Legiunii române, drapelul de luptă iar 

apoi soldații s-au îmbarcat pentru țară. Pe 20 iunie 1919 a părăsit Franța, 

ultimul detașament românesc
90

.  

 

Doi voluntari giroceni au fost membri ai Legiunii române din Franța. 

Nr. Gradul şi numele Nr. casei 

1. Soldat Draguţ Achim 189 

2. Soldat Ivaşcu Nicolae 331  
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Prin acţiunea lor patriotică, voluntarii transilvăneni şi bănăţeni şi-au 

demonstrat voinţa în faţa întregii Europe, servind astfel cauza nobilă a unirii 

tuturor românilor într-un stat naţional, unitar. Totodată, această mişcare a 

constituit un sprijin moral, politic şi militar pentru armata şi populaţia 

românească, unii find în situaţia de a apăra Moldova în faţa invadatorilor 

germani. 

Sacrificiile localităţii noastre în anii Primului Război Mondial au fost 

mari, cei 82 de morţi căzuţi în grele lupte au lăsat în urma lor orfani şi văduve, 

zeci de familii îndoliate, iar ajutoarele date de stat acestor familii s-au arătat cu 

totul insuficiente. 

 

Eroii din Giroc căzuți în Primul Război Mondial 

1. Vichente Seiman  42.George Buibaşiu 

2. Martin Pfeifanf  43.George Berlovan 

3. Ioan Ivaşcu   44.George Surdu 

4. Nicolae Aga   45.George Keller 

5. Ilie Rotariu   46.Ilie Cojaia 

6. Ioan Buibaşiu   47.Iosif Urşica 

7. Nicolae Raicu   48.Ioan Gruiţa 

8. George Dumitru  49.Ioan Gherban 

9. Efta Ciută   50.Ilie Miloşiu 

10. Ioan Văcan   51.Nicolae Ivaşcu 

11. Vichente Marcu  52.Toma Gherban 

12. Petru Petcu   53.Pavel Sârbu 

13. Ilie Creţu   54.Vichente Coandă 

14. Pavel Birtariu   55.Iosif Loica   

15. Simion Seiman  56.Nicolae Seiman 

16. Petru Dasinger   57.Ioan Babescu 

17. Ilie Loica   58.Vichente Marincu 

18. Pavel Dragomir  59.George Neda 

19. Vasile Avrămuţiu  60.Ioan Gaiţă 

20. Iorga Marincu    61.Vichente Buzăescu 

21. Andrei Cărbunariu  62.Ignatie Müller 

22. Andrei Moisă   63.Ioan Iorga 

23. Fraţii Carol Thurn şi  64.Efta Neda 

24. Ştefan Thurn    65.Gheorghe Muţiu 

25. Grigore Urşica   66.George Neuror 

26. Gheorghe Dragomir  67.Iosif Cincu 

27. Vichente Urşica  68.Ilie Drăgan 

28. Fraţii Ioan Creţu şi  69.Ioan Bocşa 

29. Pavel Creţu   70.Petru Schipfer 
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30. Vichente Văcan  71.Vichente Marincu 

31. Fraţii Ilie Radu şi  72.Petru Văcan 

32. Bosioc Radu    73.Vichente Dulăianţu 

33. Iosif Turcu   74.Dimitrie Bosa 

34. Fraţii Nicolae Stoica şi 75.Andrei Avrămuţiu 

35. Gheorghe Stoica  76.Francisc Gugeso 

36. Trifu Andraş   77.Achim Ruja 

37. Tata Nicolae Bosa şi fiul 78.Petru Brânda 

38. Dimitire Bosa   79.Petru Ciucu     

39. Trăilă Ruja   80.Vichente Dragomir 

40. Trifu Florea   81.Fraţii Ioan Gherban şi 

41. Ioan Şuveg   82.Nicolae Gherban 

 

În memoria celor căzuţi în acest război s-a ridicat în curtea bisericii, în 

anul 1927, un frumos monument din marmură albă, prin eforturile Băncii 

populare „Ghiroceana”, ale comunei politice şi ale familiilor eroilor. Pe acest 

monument stau înscrise următoarele cuvinte: „Omagiu şi recunoştinţă iubiţilor 

noştri căzuţi luptând pentru întregirea neamului”, iar pe cele trei laturi ale sale 

sunt înscrise numele acestor eroi. 

Ei au murit pe front fără a-şi vedea împlinit visul de veacuri, al lor şi al 

înaintaşilor lor, de a trăi într-o Românie unită. Dar această dorinţă va fi trăită 

de fraţii lor mai târziu, la Marea Adunare Naţionala de la Alba Iulia, unde se 

hotărăşte, conform voinţei poporului român, unirea Transilvaniei şi a Banatului 

cu România. 

Anii războiului provoacă suferinţe multiple populaţiei locale, cauzate de: 

lipsurile materiale, scumpete, speculă şi numeroasele pierderi umane pe front. 

Toate acestea duc la mari nemulţumiri, care în Timişoara se transformă în 

agitaţii sociale, la care cu siguranţă au participat şi mulţi săteni din Giroc, ei 

fiind profund ancoraţi în realităţile oraşului din imediata apropiere. 

Pentru atitudinea sa patriotică și lupta pentru drepturile naționale ale 

românilor Atanasie Baicu, învățătorul Girocului a fost internat la Sopron alături 

de câteva sute de alți militanți bănățeni pentru idealurile naționale. Cei internați 

la Sopron nu aveau voie să părăsească localitatea decât cu aprobare specială. 

Zilnic se prezentau la notarul comunal pentru a fii verificată prezența iar 

corespondența era cenzurată. Până în vara lui 1918, românii bănățeni internați 

la Sopron au fost eliberați. Învățătorul Atanasie Baicu este apoi trimis pe front 

în Rusia, România și Italia. A avut șansa de a scăpa cu viață din toate aceste 

grele încercări, trăind bucuria participării la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 

Decembrie 1918
91

. 
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Rechizițiile au fost foarte severe, țăranii având voie să păstreze 4 kg 

slănină și 5-8 kg untură de persoană pe perioada unui an. Ulterior, din 1917, 

după ce strângea recolta, unui adult îi revenea 15 kg cereale / lună iar unui 

copil 12 kg / lună. Restul recoltei era rechiziționată. În privința animalelor, un 

proprietar avea obligația să predea o vită pe an și între 2-10 oi, porci sau orice 

alte animale avea în gospodărie. Se mai rechiziționau tulei, fân, paie, pene, 

lână. Plata oferită de stat pentru produsele rechiziționate era sub prețul pieței
92

. 

În perioada 1914-1919 prețurile la alimentele de bază au crescut în 

următoarele procente: cu 387% la făină albă, cu 670% la pâine albă, 1040 % la 

carne de vită, 1526% la slănină, 1596 % la untură, 1566% la cartofi, 135% la 

fasole, 1032 % la unt, 121 % la lapte, 700% la ouă, 650% la lemne de foc, 445 

% la cărbune, 460 % la zahăr, 4257 % la orez, 900% la sare. Media prețurilor a 

25 articole de consum a crescut în medie cu 989%
93

.  

Odată, cu inflația au apărut alte fenomene, cartelele și specula. Cartelele 

la principalele produse alimentare, pâine, făină, untură, slănină, cartofi, zahăr 

au apărut încă din 1915. Cu cât s-a prelungit războiul au scăzut și cantitățile de 

alimente. Rațiile la pâine și cartofi ajungând în 1917, pentru două zile când ele 

trebuiau să țină de foame o săptămână. Specula a atins cote alarmante, la 

produsele alimentare și de îmbrăcăminte
94

. 

Pentru a suplini lipsa de materiale neferoase (cupru, alamă, bronz) au fost 

rechiziționate clopotele bisericilor, cazanele de țuică, căldările de alamă, ,,toate 

obiectele de argint, aramă și bronz sub cuvânt că fabrică tunuri și alte arme din 

ele”
95

. Bisericii din Giroc i-a mai rămas un singur clopot. Pentru cazanele de 

țuică a venit circulara 2126/2015 care informa primăriile că jandarmeria trebuie 

să rechiziționeze ,,cazanele de folosință proprie”. Județele bănățene trebuiau să 

trimită cazanele la Szeged
96

. 

În rezolvarea problemei naţionale în Banat, pe plan politic, se conturează 

două mari direcţii. Prima a fost formulată de liderul social democrat maghiar 

Otto Roth, care dorea organizarea unei Republici Autonome Banăţene în cadrul 

Ungariei şi înfiinţarea Sfatului Popular din Banat subordonat direct guvernului 

din Budapesta. A două viziune a fost a liderilor politici români, în frunte cu dr. 

Aurel Cosma, care doreau unirea Banatului cu Regatul României. 

La 31 octombrie are loc în sala Cazinoului Militar din Timişoara 

întrunirea fruntaşilor politici locali, unde Otto Roth aduce la cunoştinţa celor 

prezenţi decizia înfiinţării Republicii Bănăţene şi ataşamentul faţa de noul 

guvern maghiar. Acum răspunsul lui Aurel Cosma este prompt şi categoric: 
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„Noi, romanii, nu putem primi propunerile domnului Otto Roth. Aspiraţiile 

neamului nostru ne îndeamnă să urmăm altă cale. Vom constitui Consiliul 

nostru naţional!”. Apoi liderul român a mai exclamat: ,,Români, după mine, 

Trăiască Sfatul Național Român!”
97

.  

Acum el face apel la ţăranii români din satele limitrofe Timișoarei pentru 

apărarea Consiliului, iar preotul David Voniga este cel care impulsionează la 

Giroc, formarea unor Gărzi naționale de ţărani în acest sens. Românii din cele 

două comune au participat în număr mare la evenimentele din 31 octombrie de 

la Timișoara. Gărzile naționale din cele două localități erau formate din foștii 

luptători pe front care între timp s-au întors acasă și din tineri
98

.  

Ofiţerii români şi celelalte forţe politice româneşti hotărăsc formarea 

Consiliului Militar Naţional Român, al cărui președinte a fost ales liderul 

Partidului Național Român din Timiș, dr. Aurel Cosma. La comanda armată a 

fost ales locotenent-colonelul Miron Șerb. Ulterior, Consiliul Militar Național 

Român va activa în calitate de Consiliul Național Român al comitatului Timiș. 

În constituirea gărzilor naţionale române printre primele înfiinţate au fost cele 

de la Giroc şi Chişoda. Comandantul Garzii Naţionale Romane din Giroc a fost 

învățătorul Titu Telescu, iar la Chișoda a fost învățătorul Iosif Ciorogariu
99

. 

Locuitorii satului nostru au participat cu tot entuziasmul la acţiunile 

premergătoare Marii Uniri. Astfel la adunarea organizată în cercul electoral 

Becicherecul Mic, pe lângă reprezentanţii din alte sate timişene, participă şi 

ţăranii din Giroc, care-şi dau acordul lor celor aleşi să voteze pentru unirea 

Banatului cu România
100

.  

Dar evenimentele au continuat să se precipite, la 17 noiembrie 1918, în 

comuna noastră au intrat trupele sârbești. În aceeaşi zi a fost ocupată şi 

Timişoara. Generalul armatei sârbe, Djordje Djordjević, s-a arătat dispus să 

colaboreze cu etnici germani, maghiari și evrei, sperând ca în cazul unui 

plebiscit, aceștia vor înclina balanța în favoarea Serbiei. Era conștient în același 

timp că principala competitoare în privitința provincei proaspăt ocupate era 

România. De aceea, autorităţile de ocupaţie iau măsuri împotriva mişcării 

naţionale româneşti. Acum este arestat învăţătorul Petru Baicu, dârz luptător 

pentru idealurile naţionale. Va fii eliberat și va participa la Marea Adunare 

Națională de la Alba-Iulia
101

. 
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98 Vișoiu, Schiță de monografie a localității Giroc, manuscris, passim; Păiușan, 1993, p. 116. 
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La Marea Adunare Natională de la Alba Iulia, care a avut un caracter 

plebiscitar, participă şi o delegaţie din Giroc formată din: David Voniga, 

Atanasie Baicu, Ioan Ruja şi Ioan Văcan. De la Chișoda au participat următorii 

delegați: Iosif Ciorogariu, Nicolae Dumitru, Iosif Olariu, Petru Toma, Iosif 

Vlajicu
102
. Vestea unirii a fost primită în sat cu mare entuziasm, populaţia se 

strânge în faţa bisericii unde se intonează cântece patriotice şi se flutură drapele 

tricolore. Dorinţa legitimă a românilor bănăţeni de a se încadra în statul român 

unitar, nu s-a putut înfăptui în cursul anului 1918 datorită ocupaţiei militare 

sârbeşti, contraponderată de trupe coloniale franceze
103

. 

Cei întorși de la Alba-Iulia au observat cu satisfacție că încă din data de 2 

decembrie, își făcuseră apariția primele unități franceze, Divizia a 11-a condusă 

de generalul Juinot Gambetta. Apoi a venit Brigada de cavalerie condusă de 

generalul Leon Farret
104

. 

Francezii au sesizat că divergențele dintre români și sârbi se acutizează și 

au luat decizia ca între aceste popoare să se instituie o zonă de demarcație. 

Premierul Georges Clemanceau trimitea o dublă scrisoare generalilor Henri 

Berthelot (comandant al Armatei Dunării) și dʾEsperey (comandant al 

Armatelor Aliate din Orient): ,,punctele în litigiu din Ungaria și Banat vor fi 

ocupate de forțe franceze”. Zona delimitată era între următoarele limite: la est 

de linia Orșova – Mehadia – Caransebeș – Lugoj – Lipova; la vest de linia 

Cenad (inclusiv) – Comloșu Mare – Jimbolia -Panciova (exclusiv). Între aceste 

limite urmau să staționeze trupele franceze. La est de limită se avea în vedere 

înaintarea trupelor române și se putea instaura treptat, administrația 

românească. În privința liniei de demarcație vestice, chiar dacă francezii au 

solicitat din decembrie 1919 retragera trupelor sârbe pe aliniamentul fixat, 

comandamentul sârb de la Belgrad a refuzat solicitarea. Acestea vor staționa în 

Banat, în paralel cu cele franceze până la stabilirea frontierelor la Tratatele de 

pace de la Paris
105

. 

În ianuarie 1919 încep tratativele de pace de la Paris. În prvința trasării 

frontierei bănățene, aliații aveau în vedere tratatele semnate, componența etnică 

a provinciei, principiul autodeterminării popoarelor și cele două puncte de 

vedere ale românilor și sârbilor. Prim-ministrul Ionel Brătianu solicita integral 

Banatul, conform Tratatului din 4//17 august 1916 și a faptului că provincia 

reprezenta o unitate geografică și economică. Sârbii solicitau următoarea 

graniță: 25 km est de Biserica Albă – 30 km est Vârșeț – 10 km vest Reșița – 

28 km est Timișoara – est Lipova. Cu alte cuvinte, României i-ar fi rămas 
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aproximativ 75% din fostul comitat Caraș-Severin cu orașele Orșova, Reșița, 

Caransebeș și Lugoj. Sârbii aveau în vedere factorul strategic, Belgradul 

urmănd să nu mai fie din nou pe graniță și că exista o divizare ,,naturală între 

Banatul de munte și cel de câmpie”
106

.  

La 3 februarie, au fost desemnaţi opt experţi pentru analizarea 

problemelor teritoriale legate de România şi revendicările Regatului Sârbilor, 

Croaților și Slovenilor: Sir Ere Crowe, Allen Leeper (Marea Britanie), Andre 

Tardieu şi Jules Laroche (Franţa), Giacomo de Martino, Contele Vannutelli-

Rey (Italia), Clive Day şi Charles Seymour (SUA)
107

. Cele patru comisii au 

trasat fiecare câte o frontieră, cea engleză fiind cea mai avantajoasă nouă, pe 

când cele italiană și americană erau lipsite de temei fiind net favorabile 

Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor. 

Câtă vreme Brătianu a fost prim-ministru, a rămas intransigent, solicitând 

Banatul integral. Guvernul Nikola Pašić a acceptat să renunțe la Lipova și 1/3 

din fostul comitat Timiș. Totuși, Moldova Veche, Biserica Albă, Vărșeț și 

Timișoara erau revendicate de Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor. Pašić a 

făcut aceste cesiuni pornind de la principiul că între cele două state trebuie să 

primeze ,,compromisul, câștigul pentru ambele părți și separarea ... pe vecie și 

de neschimbat”
108

.  

La aceste cedări, sârbii au fost de acord deoarece între timp au avut loc 

două evenimente, a fost expusă varianta experților englezi, care au trasat o 

frontieră favorabilă României unde Biserica Albă, Vârșețul și Chichinda Mare 

reveneau nouă iar armata română s-a consolidat în Transilvania. Brătianu nu a 

acceptat nici varianta engleză. La 23 mai se reiau discuţiile în Comisia 

Teritorială. Prim-ministrul român a respins și această ofertă (era frontiera 

trasată de comisia franceză). La 2 iulie, Brătianu a părăsit Parisul și a declarat 

că niciodată nu va semna un tratat care n-ar atribui României în întregime 

Banatul. Hotărârea Consiliului Suprem, din 21 iunie, privind divizarea 

Banatului a fost primită cu indignare de români. Se avea în vedere delimitarea 

comisiei franceze, care în linii mari este frontiera actuală. Guvernul Alexandru 

Vaida-Voevod a acceptat noua frontieră pornind de la premisa că nu dorea un 

nou vecin ostil, așa cum erau Rusia Sovietică, Ungaria și Bulgaria. Cu alte 

cuvinte, a primat discernământul. De-o parte și de alta a frontierei rămâneau 

aproximativ 60 000 etnici ai statului vecin. La 20 iunie 1920 s-a semnat Trataul 

de la Trianon. României i-a fost atribuită o suprafață de 18 966 km² (2/3 din 

total), Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor 9 276 km², (1/3 din total), 

iar Ungariei 284 km² (1% din total). În 1922-1923 cei doi vecini au fost de 
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acord să realizeze o mică rectificare de frontieră, aceasta dăinuind și la o sută 

de ani de la unire
109

. 

Revenind în țară, în martie 1919, armata sârbă s-a retras pe aliniamentul 

Orșova – vest Lugoj – Lipova. Trupele franceze s-au retras din Caraș-Severin 

până la data de 22 iulie 1919. Abia pe 28 mai 1919, vor intra trupele române în 

comitatul Caraș-Severin
110

.  

Dar starea de ocupație s-a menţinut în comitetele Timiș și Torontal până 

la 27 iulie 1919. Trupele franceze au acceptat până la această dată coexistența 

administrației și ocupației sărbești. Până la 30 iulie atît trupele sârbești cât și 

cele franceze s-au retras de pe întreg teritoriul Banatului atribuit României. La 

retragerea armatelor sârbești din Giroc, acestea rechiziţionaseră de la săteni 

100 de cai, comiţând jafuri asupra populaţiei civile
 111

. 

După retragerea trupelor de ocupaţie, armata română a intrat festiv în 

Piaţa Unirii din Timişoara. Pe tot parcursul drumului de la intrarea în oraş şi 

până în centru, printre numeroşii locuitori veniţi să-i întâmpine se aflau şi 

ţărani din Giroc, îmbrăcaţi în costume populare, călărind cai albi, la fel ca 

numeroşi alţi ţărani veniţi din apropiere. Şi în aceste zile mobilizarea 

consătenilor noştri a fost făcută de preotul David Voniga şi de învăţătorul 

Atanasie Baicu. Populaţia germană din localitate sprijină actul Marii Uniri, 

trăind alături de localnicii români bucuria evenimentul 

O. G.   F. G. 

 

 

3. Dezvoltarea economico-socială între cele două războaie 

mondiale 

 

Legiferată sub impulsul necesităţilor de natură economică, precum şi a 

promisiunilor făcute de autorităţile române încă din timpul războiului, reforma 

agrară din anul 1921 reduce marea proprietate moşierească şi pe cea a baronilor 

maghiari. 

În urma exproprierilor şi a împroprietăririlor ce au avut loc la Giroc, 

creşte ponderea ţăranilor mijlocaşi, se reduce numărul ţăranilor fără pământ şi 

se formează o pătură de ţărani înstăriţi care încep să folosească tot mai multe 

maşini pentru agricultură.  

Prin reforma agrară din 1921, au fost împărţite la Giroc 1499
112

 jugăre de 

pământ, fiind expropriate moşiile baronului Mescalo, care avea şi un castel în 
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estul hotarului, precum şi pustele vistieriei, împreună cu fabrica de cărămidă, 

proprietatea lui Lindaneck şi Beseny
113

. 

În urma reformei, au fost împroprietărite 318 familii cu 892 jugăre 

repartizate pe naţionalităţi, după cum urmează: 

-274 familii de români împroprietărite cu 823 jug. şi 800 stj. 

-21 familii de germani împroprietărite cu 36 jug. şi 800 stj. 

-18 familii de maghiari împroprietărite cu 28 jug. şi 800 stj. 

-5 familii de sârbi împroprietărite cu 5 jug. şi 800 stj. 

În afara ţăranilor din localitate, au mai fost împroprietărite în hotarul 

Girocului şi următoarele instituţii: 

-comuna politică Giroc – 378 jug. şi 691 stj. 

-comuna bisericească Fratelia  

-comuna bisericească Timişoara-Ronaţ 

-comuna bisericească Sever Bocu 

Suprafaţa totală repartizată acestor instituţii a fost de 607 jugăre. 

Proprietatea comunală, formată din izlazuri şi păduri, este folosită tot de 

către populaţia satului, în schimbul achitării unor taxe. 

Tergiversarea aplicării reformei agrare atrage nemulţumirea unor ţărani 

săraci, care în anul 1930 înaintează un memoriu autorităţilor, protestând pentru 

faptul că au fost şterşi (sau uitaţi) de pe listele de împroprietăriţi
114

.
 

Suprafaţa medie a unui lot distribuit ţăranilor era de aproape 2,8 jug.. În 

perioada următoare reformei se constată că mulţi ţărani îşi vând pământul din 

lipsa animalelor de muncă sau a uneltelor.
 

Condiţiile favorabile create de înfăptuirea reformei agrare, hărnicia 

ţăranilor de pe aceste meleaguri, dornici să lucreze pământul, care acum a 

devenit proprietatea lor, folosirea unor îngrăşăminte naturale şi a unor 

asolamente tradiţionale determină mutaţii importante pe plan economic şi 

social, concretizate în consolidarea gospodăriei ţărăneşti mijlocii, precum şi în 

preocuparea constantă pentru procurarea uneltelor de muncă, a maşinilor 

agricole şi a unor animale din rase productive. 

În mod constant, suprafaţa agricolă în hotarul comunei Giroc a fost de 

6311 jug. şi 1160 stj. folosiţi în anul 1926, după cum urmează
115

: 

-teren arabil - 4445 jug. 

-păşune - 294 jug. 

-fâneaţă – 274 jug. 

-pădure – 658 jug. 

-vii – 5 jug. 
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Din toată suprafaţa, populaţia germană avea în folosinţă 199 jug., 

maghiarii 1400 stj., iar restul era în proprietatea ţăranilor români. 

Alături de cultura pământului, creşterea animalelor era o ocupaţie 

tradiţională, aducătoare de importante venituri, de altfel şi întinsele suprafeţe 

de păşuni şi fâneţe au constituit un cadru favorabil acestei îndeletniciri. 

Numărul de animale înregistrat în 1926 era următorul
116:

 

-animale de tracţiune – cai (unii din rasa Nonius) - 517 cap. 

-animale de reproducere şi lapte   - 676 cap. 

-iepe        - 304 cap. 

-porci       - 1445 cap. 

-oi       - 1458 cap. 

-alte animale      - 3 cap. 

Preocuparea pentru procurarea uneltelor de muncă şi a primelor maşini 

este demonstrată de faptul că, în acest an, se înregistrează 235 pluguri (un plug 

revenea la două gospodării), 4 batoze şi un  plug cu motor. 

Producţiile sunt încă scăzute, dar interesul pentru munca pământului în 

condiţii mai bune va duce la creşteri substanţiale de la o perioadă la alta, astfel 

că în anul 1932 se obţineau următoarele producţii la jugăr
117:

 

 

 -grâu de toamnă    260 kg/jug. 

 -orz      875 kg/jug. 

 -ovăz      525 kg/jug. 

În anul 1939 producţia la jugăr se ridică la: 

 -grâu      800 kg/jug. 

 -orz      900 kg/jug. 

 -porumb     200 kg/jug. 

 -cartofi      1000 kg/jug. 

 -floarea- soarelui    1200 kg/jug. 

 -sfeclă de zahăr     10.000 kg/jug. 

În anul 1939, suprafaţa agricolă a comunei, de 6311 jug. şi 1160 stj., era 

folosită după cum urmează
118

: 

-arabil      - 4239 jug. 

-grădini      - 177 jug. 

-livezi      - 274 jug. 

-vii      - 5 jug. 

-păşune      - 500 jug. 

-pădure      - 658 jug. 

-neproductiv     - 454 jug. 
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Numărul animalelor în acelaşi an era după cum urmează: 

-bovine (multe din rasa Siementhal ) -538 cap. 

-cabaline   (rasa Nonius)  -701 cap. 

-ovine    ( rasa Raţca)   -1160 cap. 

-porcine (York-92 şi Mangaliţa) -1093 cap. 

-caprine     -42 cap. 

-găini     -7204 cap. 

-măgari     -60 cap. 

Creşterea numărului de măgari, animal ce devine specific pentru Giroc, 

se explică prin faptul că mai multe zeci de familii practicau comerţul cu lapte 

în cartierul Lahovari (Elisabetin), din Timişoara, măgarul fiind folosit pentru 

transport. În privinţa uneltelor şi maşinilor, acestea rămân în continuare 

însuficiente, situaţie demonstrată de următoarea statistică
119

: 

-pluguri cu o brazdă cu grindeiul de fier: 3 gospodării au câte 2 bucăţi, 

266 gospodării au o bucată, 271 gospodării nu posedă 

-plug cu două brazde: 8 gospodării au o bucată, 271 gospodării nu 

posedă; 

-maşini de secerat şi legat snopi: 54 gospodării au o bucată, 487 

gospodării nu posedă; 

-tractoare: 6 bucăţi; 

-batoze:  7 bucăţi. 

În vederea procurării maşinilor şi uneltelor de muncă, ţăranii folosesc 

fondurile împrumutate de la „Banca Ghiroceana”, condusă de învăţătorul 

Atanasie Baicu, iar în 1937 a luat fiinţă asociaţia plugarilor „Bunii gospodari”, 

care, în anul 1938, procura la preţuri mai reduse 8 maşini de semănat. 

Cu toate măsurile întreprinse, are loc o accentuată diferenţiere a ţăranilor, 

jumătate din ei neavând maşini necesare pentru efectuarea vreunei lucrări 

agricole, motiv pentru care se practica obiceiul asocierii a 2-3 ţărani la 

efectuarea unor lucrări agricole (arat, semănat, prăşit, recoltat). 

În ceea ce priveşte sfera de ocupaţie a locuitorilor, după cum o atestă 

caracterul agrar al economiei comunei, majoritatea acestora sunt muncitori 

agricoli (986 în anul 1926)
120
, dar apropierea  de oraşul Timişoara, dezvoltarea 

sa economică
121

 determină atragerea a 150 de locuitori în sfera industrială sau 

comercială, majoritatea locuind în casele ce se construiesc în pusta Beseny, 

practic alipită Timişoarei. În anii următori, până în preajma războiului, se 

constată diversificarea ocupaţiilor în localitate, proporţia muncitorilor agricoli 

rămânând asemenea perioadei precedente. 
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Situaţia practicării profesiunilor în Giroc, în anul 1939, era 

următoarea
122

: 

  Profesiunea Romani Germani Unguri Evrei Total 

-comercianţi 2  1   - 2  5 

-cârciumari 2  1  -   -  3 

-potcovari 2  2  - - 4 

-tâmplari 2   -  - - 2 

-rotari  1  -  1 - 2 

-zidari  5  -  - - 5 

-pantofari -  2  - -  2 

-precupeţi 5  -  1 - 6 

-frizeri  2  5  - - 7 

-măcelari  1  -   1 -  2 

Total  22  11  3 2 38 

 

Ca urmare a efectelor pozitive ale reformei agrare din 1921, economia 

ţărănească cunoaşte o sensibilă redresare în perioada interbelică, se întăreşte 

poziţia ţăranului mijlocaş, se accentuează preocuparea pentru procurarea 

maşinilor, uneltelor şi a unor animale de rasă. Paralel cu aceasta, are loc în 

localitate o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de locuit, constatându-se şi o 

diversificare a profesiunilor care vin să răspundă unor necesităţi locale 

 

 

O. G. 

4. Girocul şi Chişoda în anii celui de-al Doilea Război Mondial 

(1939 - 1945) 

 

Girocul și Chişoda în perioada 1939 - 1941 

 

                                                                                             F. G. 

Girocul și Chișoda fac parte din categoria satelor românești din Câmpia 

Banatului. Descoperirile arheologice au demonstrat că acest spațiu a fost locuit 

încă din neolitic. În evul mediu, Chișoda este prima localitate care apare 

atestată documentar, în 1332, în evidențele papale sub denumirea de Tesuld. 

Apoi apare sub denumirea de Tesola (1334), Kezeld (1335), Kischoda (1761), 

Kisoda (1828), Tesöld (1913). Girocul este menționat documentar în 1371 când 

este pomenit cneazul Gheorghe din Gyrug. De-a lungul timpului au mai apărut 

următoarele titulaturi: Gyureg (1389), Gyirog (1717), Juroc (1776), Gyiroc 

                                                 
122 Arhiva Primăriei Giroc, Situaţie întocmită de notarul Atanasie Gavrilescu, 1938. 
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(1858-1911). După 1918 cele două sate intră sub administrație românească, 

fiind stabilite denumirile de Giroc și Chișoda
123

.  

Perioada interbelică a însemnat introducerea administrației românești, a 

reformelor moderne, a Constituției din 1923 care a introdus drepturile și 

libertățile cetățenești, votul universal. Reforma agrară (1921) a dus la 

împroprietărirea țăranilor din aceste localități cu suprafețe ceva mai mari de 

două hectare, a impulsionat cultivarea pământului, achiziția de utilaje moderne 

care au sporit producția și nivelul de trai. Viața liniștită, caracteristică acestei 

națiuni a fost tulburată de evenimentele din arena mondială, unde Germania, 

Italia și Japonia doreau o nouă reîmpărțire a lumii. În această vâltoare au fost 

angrenați și locuitorii celor două localități. 

Dezmembrarea Cehoslovaciei în martie 1939 a fost urmată de decizia 

guvernului Armand Călinescu de a mobiliza parțial armata română (21 martie 

1939). Erau vizate marile unități de la granițele de vest, sud și câteva divizii de 

rezervă. După invadarea Poloniei, pe 4 septembrie 1939 același guvern 

decretează mobilizarea generală, fiind chemați sub arme ,,toți cetățenii care 

aveau ordine de chemare, indiferent dacă mai efectuaseră sau nu o 

concentrareˮ
124

. 

Din păcate, subfinanțarea sistemului național de apărare a fost sesizată 

deopotrivă de militari și guvernanți. În comparație cu celelalte țări europene, 

România se afla la coada clasamentului în privința fondurilor repartizate 

armatei, din bugetul statului în perioada interbelică (13,79%). Acest lucru s-a 

răsfrânt asupra dotării și instrucției armatei. În septembrie 1939, armata avea 

asigurate 30% din carabine, 98% la puști-mitralieră, 70% la mitraliere, 38% la 

obuziere. Restul trupei urma să fie dotată cu arme din Primul Război Mondial. 

La tancuri, aviație, artilerie antitanc și antiaeriană situația era și mai gravă. 

Muniția era asigurată la unele guri de foc doar pentru un minim de zece zile. 

Instrucția lăsa și ea de dorit
125

. 

Tinerii care nu aveau 21 de ani beneficiau de pregătire separată. Cei între 

18 și 20 de ani participau la 40-50 de ședințe de pregătire premilitară, finalizate 

cu 4-7 zile de concentrare anuală la poligoanele din apropiere
126

.  

Girocenii și chișozenii au sesizat și ei lacunele din dotarea și instrucția 

premilitarei și nu numai. Cu această ocazie, antrenamentul s-a realizat între anii 

1934-1937 la Subcentrul Fratelia. Din 1937, cele două comune își vor antrena 

recruții la Subcentrul Chișoda. În acel an existau 35 de chișozeni și 30 de 

giroceni născuți în anii 1915-1917, care efectuau premilitara. De cele mai 

multe ori instrucția se făcea cu machete de lemn sau cu carabine Mannlicher 

                                                 
123 Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 52-57; Debuceanu, 2010, p. 3. 
124 Prisăcaru, 2014, p. 223, 227. 
125 Prisăcaru, 2014, p. 169, 184. 
126 Prisăcaru, 2014, p. 205; Gavrilescu, 1938, pag. 3. 
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md. 1895. După izbucnirea războiului s-au adus și trei Z.B.-uri, md. 1924. 

Responsabil de acest subcentru a fost locotenentul în rezervă Sever Popescu, 

învățător în Chișoda. Instrucția se făcea pe terenul islazului, în zilele de 

sâmbăta și dumineca. Tinerii se adunau în fața parcului de lângă biserica 

chișozeană. Apoi porneau încolonați spre islaz, cântând marșuri militare
127

.  

Pregătirea era întreruptă de numeroase permisii, scutiri medicale sau 

intervenții. Cu alte cuvinte, instrucția nu era luată în serios, lăsa de dorit, iar 

tinerii nu erau pregătiți pentru rigorile războiului modern. Se punea accent pe 

pasul de defilare, salut și comenzile militare. Cei intervievați nu-și amintesc ca 

ofițerii rezerviști (când s-a apropiat războiul a fost suplimentat numărul celor 

care instruiau tinerii) să-i fi pregătit vreodată pentru a contracara atacul 

tancurilor sau al aviației. În același timp, subofițerii se comportau urât cu 

tinerii, umilințele, înjurăturile, răcnetele și bătaia fiind nelipsite. La finalul 

stagiului, înainte de încorporare, comandantul subcentrului întocmea o 

caracterizare a tinerilor pe care o înainta cercului de recrutare. În baza acesteia 

și a altor criterii, tinerii celor două comune urmau să fie repartizați pe arme 

(infanterie, cavalerie, artilerie, vânători de munte, geniu) la diferite unități
128

.  

Fușereala, slaba pregătire de la premilitară a fost sesizată de cei 

concentrați și în cadrul armatei. Ofițeri, subofițeri și soldați deopotrivă, ,,nu 

cunoșteau armamentul din dotare, procedeele de luptă și conducere a focului, 

nu erau în măsură să-și îndeplinească misiunile specifice, nu erau pregătiți din 

punct de vedere tehnicˮ. La aceste lacune contribuia și gradul mare de 

analfabetism (43%) și slaba dezvoltare a unui învățământ mediu cu specific 

tehnologic
129

.  

Slăbiciunile armatei noastre erau cunoscute și de cancelariile altor state. 

Spre exemplu, atașatul militar al SUA la București, J. T. Ratay, transmitea la 

Washington următorul memoriu: ,,România avea sub arme 800 000 de oameni, 

dar aprovizionarea lor cu materiale de luptă este foarte slabă. Cred în mod cert 

că unitățile mecanizate și motorizate ale armatei germane – judecând după 

performanțele lor în Polonia – ar putea ajunge la București, de la frontiera 

româno-polonă, în aproximativ patru zile, chiar împotriva rezistenței 

românilor.ˮ
130

. 

Nu putem să omitem și analiza contrainformațiilor care au sesizat 

comportamentul celor mobilizați. Dacă românii erau bucuroși că au fost 

convocați, pe minoritarii germani, în cazul unei lupte cu Germania nu se putea 

conta. Ungurii oscilau între ,,pasivitate și ostilitateˮ. O parte a bulgarilor 

                                                 
127 Gavrilescu, 1938, pag. 3; Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010; Cerbu 

Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002; Vrăbeț, 2014, p. 269-270. 
128 Gavrilescu, 1938, pag. 3; Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010; Cerbu 

Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002; Vrăbeț, 2014, p. 269-270. 
129 Prisăcaru, 2014, p. 244, 137. 
130 Prisăcaru, 2014, p. 185. 



 75 

convocați ,,au fugit în Bulgariaˮ, iar cei care au venit la unități ,,nu s-au 

prezentat în termenul legalˮ. Nu trebuie uitat nici aspectul lingvistic, conform 

Recensământului populației din 1930, jumătate din populația minoritară a țării 

a declarat că nu cunoaște limba română
131

. 

Insistăm asupra acestor aspecte pentru a înțelege comunitatea germană 

din Giroc – Chișoda, care ulterior declanșării războiului, va opta în marea ei 

parte pentru încorporarea în Wehrmacht, Waffen SS sau Organizația Todt.  

În iarna 1939/1940, perioadă în care regele Carol al II-lea a efectuat 

vizite la garnizoanele din Chișinău, Cernăuți și Oradea, acesta a afirmat că 

armata este pregătită și nu va ceda nici-o brazdă din glia străbună. Continuau 

pregătirile pentru război, în Ardeal fortificându-se Poarta Someșului (Linia 

Carol II), iar în Basarabia, Linia Nistrului. Atacul Germaniei asupra Franței a 

sporit numărul concentraților, armata română având, în iunie 1940, peste 1 200 

000 de ofițeri, subofițeri și soldați mobilizați
132

.  

În plan extern, în vara anului 1940, inevitabilul s-a produs. Au urmat 

Ultimatumul sovietic, Dictatul de la Viena și Acordul de la Craiova. Au fost 

cedate Basarabia, Bucovina de Nord, Ardealul de Nord şi Cadrilaterul. Ca mai 

toţi locuitorii acestei ţări care au trăit evenimentele respective şi consătenii 

noştri au rămas consternaţi cum în mai puţin de trei luni de zile au fost cedați, 

fără luptă, 99 926  de Km² și 6.829.238 de locuitori, din care marea majoritate 

erau români
133

.  

Și în satele Giroc – Chişoda a existat o perioadă de nelinişte şi de 

nesiguranţă. O parte din bărbaţi au fost concentraţi chiar în provinciile cedate. 

La fel ca şi ceilalţi camarazi, nu au putut trage un foc de armă pentru apărarea 

teritoriilor respective. Lazăr Seiman era soldat în Regimentul 5 vânători din 

Divizia a 1-a infanterie, care era cantonată în județele Arad și Bihor. Cu 

această ocazie a văzut jalea din satele românești odată cu retragerea armatei 

noastre și venirea ungurilor. ,,Ni se rupea sufletul da n-aveam ce face. O trebuit 

să ne retragem. Soldații bihoreni sau maramureșeni nu știau ce să facă. Să se 

retragă cu noi sau să dezerteze, ca să rămână cu familiile în zona cedată. Unii 

or dezertat noaptea, daʾ majoritatea or rămas cu noi. Apoi, am trecut și prin 

sate ungurești. Aveau pregătite la stradă, vedre cu flori și abia așteptau să vină 

a lor. Pe noi ne-or huiduit, dar pe a lor i-o primit cu flori. Așa o fost.ˮ
134

. 

La scurt timp după cedarea teritoriilor, cei concentrați au fost, în mare 

parte, demobilizați. Din păcate, evenimentele s-au repercutat și asupra elevilor, 

mulți dintre ei având în toamna anului 1940, o frecvență redusă la școală
135

.  

                                                 
131 Prisăcaru, 2014, p. 136, 248. 
132 Prisăcaru, 2014, p. 144-166, 233. 
133 Prisăcaru, 2014, p. 255, 258. 
134 Seiman Lazăr, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
135 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010. 
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A urmat un exod al populației autohtone, din teritoriile cedate spre ce mai 

rămăsese din Regatul României. Din fața invaziei sovietice au fugit peste 300 

000 de români basarabeni și bucovineni. Din păcate, aproximativ 500 000 de 

români dintre cei rămași în teritoriul cedat vor fi deportați de NKVD în Asia 

Centrală și Siberia. În decursul a patru ani, din Ardealul de Nord au fost 

expulzați de către maghiari 217 942 de români. La această cifră se adaugă un 

număr de 290 000 de refugiați. Autoritățile maghiare de ocupație au executat 

aproximativ 1 000 de români și au arestat 15 000. Alți 70 000 vor fi trimiși la 

muncă silnică în URSS, mulți murind în urma condițiilor grele de muncă. În 

final, din Cadrilater au mai venit aproximativ 110 000 de români în urma 

schimbului de populație realizat cu Bulgaria
136

.  

În acest context, au sosit la Giroc refugiații ardeleni. Familiile respective 

veneau din județul Cluj. Refugiaților le-au fost repartizate casele evreilor Isidor 

Kohn și Emeric Greber care, în contextul guvernării legionare, părăsiseră 

localitatea. Dar cel mai mare val de refugiați va veni în Giroc în 1944, odată cu 

retragerea din Basarabia și Bucovina de Nord. Conform unui proces verbal, 

întocmit de către Primăria Giroc pe 5 iunie 1945, nu mai puțin de 60 de 

basarabeni și bucovineni locuiau la data respectivă în localitate
137

. 

În Chișoda au fost primite 24 de persoane din Ardeal. Au venit familiile 

de refugiați Ciuhandu, Lăzău, Rus și Codreanu din Roșia, Mihai Bravu și 

Sohodol – Lazuri (Județul Bihor). Din satul Șeredeiu (Județul Sălaj) a venit 

familia Cristea. O parte a pribegilor au fost găzduiți în casa părintelui Aga 

Victor. La Ion Covaciu au stat ,,ardeleni din Roșiaˮ. Din Cadrilater a venit 

Todor Gheorghe, din satul Chiuluc (Județul Durustor). După eliberarea 

Ardealului de Nord (1944), refugiații din Giroc au optat pentru a rămâne în 

această localitate. Sălăjenii din Chişoda au ales să se întoarcă în locurile 

natale
138

. 

Cedările teritoriale nu au rămas fără repercusiuni pentru conducerea 

politică de la acea dată. Prim-ministru a fost numit generalul Ion Antonescu. 

Regele Carol al II-lea (1930-1940) a fost obligat să renunțe la tron în favoarea 

fiului său, Mihai I (1940-1947). Pe 23 noiembrie 1940 generalul Ion Antonescu 

va semna tratatul de aderare la Pactul Tripartit. În scurtă vreme, au intrat în țară 

600.000 de soldați germani.  

                                                 
136 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1702/553, dosar 101/1945, p. 22-23; Zamfir, Banciu, 
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O parte a acestora au invadat Iugoslavia în aprilie 1941. Vecinii noștri au 

fost atacați de germani (Operațiunea 25) și dinspre frontiera bănățeană fără ca 

generalul Ion Antonescu să angajeze trupe românești în zdrobirea fostului aliat. 

Un fapt inedit s-a petrecut pe 6 aprilie 1941, când trei bombardiere iugoslave 

au lansat 12 bombe asupra Timișoarei, fără a provoca victime
139

.  

Înainte de a aborda participarea consătenilor noștri la marea conflagrație 

mondială, prezentăm câteva date consemnate în urma Recensământului 

populației, realizat în 1941. Se împlinea un deceniu de la fostul recensământ din 

1930, dar pentru factorii politici existau și alte motive pentru realizarea acestui 

demers. Se cedaseră teritorii și populații, iar în urma Campaniei din est, prin 

Acordul de la Tighina (30 august 1941), Transnistria intrase sub administrație 

românească. Guvernanții erau interesați de aspectele militare și economice, 

dorind să știe exact pe ce potențial uman și pe ce resurse se poate baza țara. 

Pentru o mai bună înțelegere a evoluției demografice a celor două 

localități vom prezenta datele ambelor Recensăminte, din 1930 și 1941
140

.  
Giroc Populație Români Maghiari Germani Țigani Evrei Alții 

1930 1995 1709 78 177 20 11  

1941 2100 1742 131 214 - - 13 

Sesizăm că primele trei naționalități au cunoscut o ușoară creștere 

numerică în deceniul analizat. Evreii, așa cum am prezentat anterior, au părăsit 

localitatea. Ciudat este că rromii nu mai apar menționați, probabil declarându-

se români. Pe sexe, erau 1008 bărbați și 1065 femei (1938)
141

.  

În privința clădirilor, la Recensământul din 1941 în Giroc existau 562 

clădiri
142

. 

Hrana locuitorilor era ,,satisfăcătoareˮ, girocenii consumând două rânduri 

de mâncare pe zi. Raportul notarului menționa că ,,pâinea de grâuˮ era baza 

alimentației, urmată de ,,cartofi, fasole, varzăˮ
143
. Ca și în cazul Chișodei, 

raportul nu menționa nimic despre consumul cărnii. Dl. Gruița Octavian spunea 

că exista obiceiul de a se consuma carne în afara postului, doar joia și dumineca. 

Cei săraci săreau peste ziua de joi și tăiau de obicei, o pasăre doar duminica
144

. 

Familia acelei perioade a început să renunțe la economia autarhică. Dacă 

înainte de Primul Război Mondial, totul se realiza în cadrul familiei, de la 

alimente până la îmbrăcăminte, în două decenii acest lucru va cunoaște 

modificări majore. Se cumpărau chibrituri, petrol lampant, utilaje agricole, 

căruțe, pluguri, grape, tractoare etc. Populația începuse să achiziționeze 

costume, cămăși de mătase, geci de piele, pantofi, fuste, rochii. Totuși, puterea 
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de cumpărare era limitată de lipsa capitalului. Ca fapt divers, nu s-a 

rechiziționat niciun automobil din Giroc sau Chișoda în timpul războiului 

pentru că nimeni nu deținea așa ceva. 

La terenuri și animale avem următoarea situație statistică pentru anii 

1938 și 1941. La aceleași date, hotarul Comunei Giroc era de 6311 jugăre 

(aprox. 3150 ha) și 1160 stânjeni, repartizat după cum urmează
145

: 
Giroc Arabil Grădini Livezi Vie Pășune Pădure Neproductiv 

1938 4239 jug 177 jug 274 jug 5 jug 500 jug 658 jug 454 jug 

1941 2499 ha 100 ha - 2 372 ha 403 - 

Tot în aceiași perioadă, localitatea avea următorul șeptel
146

: 
Giroc Vite Cabaline Ovine Porcine Caprine Găini Măgari Total animale 

1938 538 701 1160 1093 42 7204 60 10 798 

1941 504 726 1200 1300 85 - 64 - 

Majoritatea vitelor erau din rasa Siementhal. Caii erau din rasa Nonius. 

La oi întâlneam Rațca și Țigaia. Cea mai mare parte a porcinelor erau 

Mangalița și York 92. La o analiză comparativă, Girocul avea față de Chișoda 

o suprafață de teren dublă, proporția păstrându-se și în privința bovinelor, 

porcinelor și a cabalinelor. În Chișoda nu era niciun măgar, iar la Giroc acesta 

devenise specific, multe familii folosindu-l ca animal de povară pentru 

transportul produselor lactate la Timișoara
147

. 

Producția agricolă era peste media națională la grâu, porumb și sfeclă de 

zahăr. În schimb, la cartofi, producția era modestă. Iată cifrele producției 

agricole
148

: 
Giroc Grâu Orz Porumb Cartofi Floarea

soarelui 

Sfeclă de 

zahăr 

1939 800 kg/jug. 900 kg/jug. 1000 

kg/jug. 

1000 

kg/jug. 

1200 

kg/jug. 

10 000 kg/jug. 

1941 1150 kg/ha 1360 kg/ha 1400kg/ha - - - 

 La o analiză a inventarului mecanizării și al dotării cu utilaje specifice 

diferitelor cicluri de etapă ale agriculturii, constatăm că dotarea Girocului cu 

utilaje moderne se afla într-o fază incipientă. Iată inventarul: 

- pluguri cu o brazdă, cu grindeiul de fier: 3 gospodării aveau 2 bucăți, 266 

gospodării aveau o bucată și 271 gospodării nu aveau; 

- plug cu două brazde: 8 gospodări aveau 1 bucată; 

- mașini de secerat și legat snopii: 54 gospodării au 1 bucată, 487 

gospodării nu posedă; 
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- tractoare: 6 bucăți; 

- batoze: 7 bucăți
149

. 

Datorită Băncii Ghiroceana, condusă de învățătorul Atanasie Baicu și a 

Asociației Bunii Gospodari, în 1938 s-au achiziționat 8 mașini de semănat
150

. 

Totuși, pașii întreprinși în mecanizarea agriculturii erau timizi, mai mult de 

jumătate din familii tânjind după un plug. 

În privința profesiunilor, Girocul avea următoarea situație (1938): 

agricultori – 1943; intelectuali – 20; comercianți – 5 (2 români, 1 german, 2 

evrei); cârciumari – 3 (2 români, 1 german); potcovari – 4 (2 români, 2 

germani); tâmplari – 2 (2 români); rotari – 2 (1 român, 1 ungur); zidari -  5 (5 

români); pantofari – 2 (2 germani); precupeți – 6 (5 români, 1 ungur); frizeri – 

7 (2 români, 5 germani); măcelari – 2 (1 român, 1 ungur); băcani -  5 (2 evrei, 2 

germani, 1 român)
151

. 

Majoritatea agricultorilor aveau proprietăți mici. Conform statisticii, 850 

persoane dețineau loturi între 1 și 10 hectare. Treizeci și unu de persoane aveau 

suprafețe de teren cuprinse între 10 și 100 hectare. Nimeni nu deținea suprafețe 

de peste 100 de hectare
152

. 

Din păcate, la Giroc nu avem menționat numărul celor care munceau la 

oraș. În hotarul comunei exista o fabrică de cărămidă, Lindacher Matei & 

Műler Iosif. În mod sigur au fost giroceni care au lucrat la această fabrică. 

Babescu Trifu deținea o Moară cu o forță motrice de 20 c.p. capabilă să macine 

5 000 kg în 24 de ore (1939). Gherban Petru deținea din 1918 o Uleiniță, 

capabilă să proceseze 80 de litri, de ulei pe zi. Marincu Vichente avea o 

distilerie din 1914, capabilă să facă 150 litri de răchie  pe zi
153

. 

Un calcul al acestor meserii ne duce la 2055 persoane cu ocupații știute. 

Dacă scădem acest număr din 2100 locuitori, existenți în 1941, rezultă că doar 

45 de giroceni puteau să presteze munci la oraș. Chișoda avea 115 muncitori ce 

o făcea să stea mult mai bine la acest capitol. Probabil conta și faptul că această 

localitate era mult mai apropiată de oraș. Dacă în anul 1918, în Giroc nu 

existau comercianți sau cârciumari români, la 1938 au apărut câte 2 din fiecare 

categorie
154

. 

În plan politic, Primăria Giroc a avut la conducere în perioada analizată, 

următorii primari. Marincu Lazăr (Roșu) era membru al Partidului Național 

Creștin (președinte al partidului era poetul Octavian Goga) și a stat în post 
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câteva luni, la începutul anului 1938. Rotariu Vichentie (Cătana) era de 29 de 

ani, fără copii. A fost primar din partea Gărzii de Fier (legionarilor) doar câteva 

luni (1940-1941). Petcu Petru (Jebeleanu) avea 37 de ani și doi copii. A fost 

apreciat de comunitate (1941-1944). Lazăr Vichentie (Ghimiș), avea 44 ani și 

doi copii. Era membru al Frontului Plugarilor. A fost primarul în timpul căruia 

au avut loc evenimentele tulburi din anii 1944-1946 și s-a realizat Reforma 

agrară. 

Primarul Comunei Giroc, Petcu Petru înainta pe 18 februarie 1941 pentru 

dezbaterea Consiliului comunal următorul Proiect de buget: 

Total general al veniturilor – 1 451 435 lei; 

Total general al cheltuielilor – 1 451 435 lei
155

. 

Veniturile proveneau din:  

1. Venituri ordinare:  

Cote adiționale pe lângă impozitul direct – 26 499 lei;  

Cotă pe consumul rachiurilor – 1 500 lei; 

Impozit 19% pentru proprietăți agricole exploatate în regie – 146 532 lei; 

Taxe pentru serviciul administrativ – 343 490 lei; 

Rămășițe de încasat din exerciții închise – 416 440 lei; 

Total: 1 009 637 lei. 

2. Venituri extraordinare: 140 768 lei. 

3. Venituri cu destinație specială: 282 900 lei. 

             Total general venituri: 1 433 305 lei
156

. 

             La capitolul cheltuieli reținem câteva cifre:  

 Retribuția personalului administrativ – 141 360 lei; 

 Încălzitul primărie – 35 000 lei; 

 Măturatul coșurilor – 19 566 lei; 

 Datorii – 411 599 lei; 

 Învățământ – 90 500 lei; 

 Plata personalului sanitar – 28 800 lei ș.a.m.d.
157

. 

Sunt cheltuieli care astăzi ar face deliciul unora. Nu se realizau investiții, 

cu excepția amenajării drumurilor. În rest, se fac plăți ale aparatului 

administrativ și cheltuieli care nu trebuie scoase din contextul istoric. Spre 

exemplu, întreținerea telefonului costa 23 400 lei pe an. Pe statele de plată ale 

primăriei se aflau unsprezece funcționari: un notar, un perceptor, o moașă, 

șapte profesori și un agent activ. Da, Girocul avea doar o moașă?! Ca fapt 

divers, în registrele decedaților apar în perioada războiului aproape o sută de 

cazuri de mortalitate infantilă în ambele localități. Cu alte cuvinte, oamenii 
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mureau cu zile și nimeni nu se gândea să investească în sănătate prin aducerea 

unui medic primar
158

. 

În privința învățământului, în anii 1927-1928 s-au construit încă două săli 

de clasă și un atelier. În 1929 s-a format Școala de copii mici, grădinița. Din 

1936, Aurelia Cărdaș răspundea de grădiniță. Școala de stat din Giroc avea 

șapte cadre didactice, din care unul se ocupa de grădiniță. Directorii școlii au 

fost Ion Sferdean (1932-1938), Ioan Stoicu (1938-1942) și Ionescu Barbu 

(1942-1950). Dintre învățători, mai menționăm pe Ioan Belengeanu, Aurelia 

Cărdaș, Nina Mălaiu, Elena Păunescu, Constanța Bumbescu, Florica 

Luminosu, Livia Svoboda, Cojocaru Gheorghe
159

.  

În plan religios, Horia Vișoiu a devenit preot paroh din 1933. A condus 

destinele acestei parohii până în 1978 (între 1952-1954 a fost trimis forțat de 

comuniști la Șantierul Bicaz, fără a fi fost judecat). După eliberarea Basarabiei 

a făcut parte în anul 1941 dintr-o misiune religioasă de refacere a bisericii 

strămoșești de acolo. Reîntors acasă a redactat broșura Misiune sfântă în 

Basarabia desrobită
160

. 

În plan cultural, Căminul (actuala Casă națională) a fost edificat în 1922. 

Se numea Căminul Cultural Marele Voevod Mihai I de Alba Iulia. Activitatea 

căminului a fost coordonată de către preotul Horia Vișoiu. Corul Bisericesc 

Ortodox Român din Giroc s-a înființat în 1889. Între 1913-1933 corul a fost 

condus de învățătorul Mihai Bocșa, iar din 1933 până în 1952, de către preotul 

Horia Vișoiu. Din 1943, un rol deosebit în activitatea Corului girocean o are 

învățătorul Ioan Belengean, cel care a unificat cele două facțiuni apărute în 

1937. Corul avea următorul repertoriu: ,,Cultul patrieiˮ, ,,Bobocele în ineleˮ, 

,,Lung îi drumul Dunăriiˮ, ,,Calcă, române, plin de mândrie!ˮ, și ,,Tricolorulˮ. 

O voce deosebită a fost cea a solistului Iosif Drăguț
161

. 

În anul 1928 s-a înființat Fanfara Gavril Musicescu. Inițial, destinele 

fanfarei au fost conduse de Ioan Văcan. Din 1936 până în 1955 conducerea a fost 

preluată de Ion Ilie Pascotă. În 1944 fanfara își întrerupe temporar activitatea 

deoarece trupele sovietice staționate la Giroc, confiscă instrumentele muzicale
162

.  

Pentru Chișoda, avem următoarea evidență a populației, clădirilor, 

meseriilor și a șeptelului. Multe din aceste date apar în premieră
163

. 
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Chișoda Populație Români Maghiari Germani Romi Evrei Sârbi Bulgari 

1930 1615 1090 89 399 13 3 11 5 

1941 1602 1114 97 356 - - - - 

Și în cazul Chișodei este insesizabilă fluctuația numerică a populației. În 

1941, nu mai apar rromii (țiganii), evreii, sârbii și bulgarii. Dacă evreii au 

părăsit localitatea, în cazul rromilor este posibil să se fi temut de deportări și să 

se declare români. Mortalitatea infantilă nu a fost eradicată, iar natalitatea era 

în scădere ,,fiind și aici sistemul de unuˮ, adică predominau familiile cu doar 

un copil. Pe sexe, la 1938 erau 711 bărbați și 834 de femei
164

.  

Chișoda avea în 1941, 413 clădiri, fără Colonia Kende și alte gospodării 

care, în 1925 au devenit o așezare de sine stătătoare care s-a numit Chișoda 

Nouă (Fratelia). Noua localitate prelua din hotarul Chișodei 230 hectare. În 

1948, această localitate a devenit cartier al Timișoarei
165

.  

Hrana locuitorilor era ,,neîndestulătoareˮ, chișozenii mâncând doar de 

două ori pe zi. Dimineața se servea ,,un prânz subțire și seara altul cu cină de 

zeamă și legume. Lapte și ouă se consumă puțin din cauză că acestea se vând 

pe piață în Timișoaraˮ, consemna Dimitrievici Ciril, notarul Chișodei din acea 

perioadă
166
. Menționăm că oamenii erau credincioși, ținând încă zilele de post. 

Carnea se mânca după terminarea postului, la Crăciun și la Paște, când se 

sacrificau animalele. Locuitorii celor două sate trebuie priviți din perspectiva 

acelor vremuri când nu era dezvoltat cultul pentru mâncare.  

În schimb, economia de consum se afla într-o fază destul de avansată. 

Treptat are loc un fenomen și anume portul tradițional era înlocuit cu hainele 

cumpărate frecvent din comerț. Nicolae Firu, contemporanul acelor vremuri a 

surprins cel mai bine schimbările ce au avut loc după Unire, în Chișoda: ,,În 

ultimii douăzeci de ani, portul original al țăranului este înlocuit cu straie 

orășenești, iar femeile, mai ales cele tinere, au început să poarte haine de 

mătasă, pantofi, etc. Țăranca de astăzi nu se mai îmbracă cu haine țesute și 

împodobite cu dantelă, crestături, ciurătură ori înflorită la mâneci, ci se îmbracă 

cu haine de la șatră. Spăcelul – cămașa – de odinioară este înlocuită cu bluza 

,,nemțascăˮ. Singură cătrința a rămas de mărturie că țăranca este română.  

Când privești țărăncile adunate dumineca în jurul jocului, precum și 

fetele și nevestele din joc, îmbrăcate și împodobite în strae de mătase, cu 

turbane pe cap, fără voe îți vine în minte descântecul:  

Bine-i stă mândrii gătată,/ Tot cu haine de la șatră, 

Dar mai bine i sʾar sta/ De-ar fi țesute de ea. 

De când țăranca a început să se îmbrace, atât dânsa cât și bărbatul, după 

moda orășenească, a pierit din casă războiul. Feciorii de azi ... poartă cămașă 
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de mătasă, cumpărate din prăvălie, haine nemțești, în picioare ghete la modă, 

ciorapi de mătasă, la gât cravată de mătasă, etc., așa că nu se mai pot deosebi 

de nemți.ˮ
167

. 

Orașul de lângă noi a schimbat mentalități, iar locuitorii nu făceau 

altceva decât să fie în pas cu moda. Dispărea lumea tradițională, arhaică, 

sătească și apărea cultura de masă, europeană. Câteva decenii, vechiul și noul 

au coabitat, în fotografiile epocii apărând pe lângă oameni la costum, tot mai 

puțini tradiționaliști. 

La terenuri și animale avem următoarea situație statistică pentru 1938. 

Hotarul Comunei Chișoda era de 1499 hectare, repartizat după cum 

urmează
168

: 

Chișoda Arabil Fânaț Pășune Vie Intravilan Drumuri 

1938 1086 

ha 

15 ha 228 ha 71 ha 105 ha 58 ha 

Spre deosebire de Giroc, Chișoda nu avea pădure. Lemnele erau 

procurate de către cetățeni din Pădureni, Giroc sau din comerț
169

. 

Tot pentru același an, numărul animalelor era următorul: 
Chișoda Bovine Cabaline Ovine Porcine Total animale 

1938 213 271 900 477 1861 

Vitele erau din rasele Svițere și Siementhal. Caii erau de ,,rasa 

bănățeanăˮ. La oi întâlneam Bârsana, Țigaia și Merinos. Cea mai mare parte a 

porcilor erau Mangalița și foarte puțini erau din rasa engleză, York 92
170
. Față 

de zilele noastre, numărul ovinelor era mult mai redus. Aproape fiecare familie 

avea câteva capete dar lipsa unui islaz comunal mai mare a limitat sporirea 

numărului de oi. 

În privința profesiunilor, Chișoda avea următoarea situație (1938): 

agricultori – 1369; muncitori – 115; comercianți – 7; cârciumari – 4; industrie 

– 1; rotari – 2; fauri – 2; croitori – 1; bărbieri – 2; brutari – 2; măcelari – 2; 

tâmplari – 1
171

. 

Majoritatea agricultorilor dețineau loturi între 1 și 5 hectare. Treizeci de 

persoane aveau suprafețe de teren cuprinse între 5 și 15 hectare. Doar trei 

persoane aveau suprafețe mai mari de 15 hectare
172

.  

Menționăm faptul că pământul de la Chișoda era mult mai fertil decât cel 

de la Giroc. Urșica Petru, cel care s-a ocupat de destinele CAP – ului Giroc, a 

remarcat că de pe două hectare girocene se putea obține recolta unui hectar 

chișozean. Se cultivau cereale, ,,grâu de Banat, porumb românesc sau 
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americanˮ, furaje (trifoi, lucernă, sfeclă). Apariția Fabrici de zahăr (1931-1932) 

în Freidorf a stimulat cultivarea acestui produs care a sporit veniturile 

chișozenilor. De pe la 1900 nu se mai cultivau inul și cânepa
173

.  

Locuitorii comunei obțineau venituri din vânzarea lactatelor, păsărilor și 

a ouălor. De obicei, laptele de la o vacă era consumat de către familie iar restul 

era dus la piață, clienților permanenți.  

Deși Chișoda era situată lângă Timișoara, numărul muncitorilor și al 

celor care desfășurau alte activități nu reprezenta nici zece la sută din totalul 

populației. Majoritatea celor care lucrau la oraș erau germanii care ,,aproape 

toți sunt meseriași și muncitori în Timișoara.ˮ
174

.  

În privința industriei din localitate, aceasta se afla într-o fază embrionară. 

Existau în comună patru băcănii. În 1928 a dat faliment singura întreprindere 

din localitate, fabrica de cărămidă Hercule S.A.
175

.  

Abia în 1936, Petru Olariu (Pepi luʾ Cincu) a înființat o fabrică de 

țesătorie, ,,care se dezvoltă mereu.ˮ
176
. Făbricuța avea în dotare trei războaie de 

țesut care erau deservite de patron și de un angajat. Deoarece, satul nu era 

electrificat, războaiele erau puse în funcțiune de un motor de tractor prin niște 

curele de transmisie. Se producea o pânză albă, de bună calitate, care în epocă 

se numea America. Deși a avut piață de desfacere, lipsa de materie primă 

datorată războiului a obligat patronul să închidă fabrica în 1943
177

. 

În 1937 lucrurile se îmbunătățesc și în domeniul sanitar. Atunci a început 

construcția unui dispensar medical, modern din fonduri locale și subvenții de la 

bugetul de stat. A fost dotat cu instrumentar necesar pentru o intervenție 

primară. A fost introdusă apa curentă cu ajutorul unei pompe iar lângă camera 

de consultații s-a construit și o cameră pentru medic și familia sa. La izbucnirea 

războiului a sosit și primul medic la dispensar, dr. Carol Braun (1939-1941). 

Apoi a venit dr. Munteanu Mihail (1941-1946)
178

.  

În plan politic, în perioada analizată s-au aflat la conducerea Chișodei 

mai mulți primari care au venit și au plecat de la putere datorită fluctuațiilor 

politice generate de alegeri și de instaurarea celor trei dictaturi (carlistă, 

antonesciană și comunistă). O scurtă perioadă, învățătorul Iosif Ciorogariu a 

condus destinele localității (1937-1938). A părăsit această funcție în semn de 

protest față de agravarea situației din țară, odată cu instaurarea regimului 

autoritar al lui Carol al II-lea. Moise Aurel (Vijolie) s-a aflat la conducerea 

comunei în perioadele 1938-1940; 1941-1945. Era membru al Partidului 

Național Țărănesc și a avut referințe foarte bune din partea comunității. 
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Mandatul său a fost întrerupt pentru câteva luni (1940-1941) de către Cionca 

George (Geoarge a lui Iohan), membru al Gărzii de Fier (legionarii). Primarul 

Vuici Petru (1945-1946) a condus destinele comunității la finalul războiului. 

Era membru al Frontului Plugarilor și a realizat Reforma agrară în localitate. 

Deosebit de importante sunt și cifrele unui Buget din acea perioadă. 

Moise Aurel, primarul de la aceea dată, aviza următorul Buget al Chișodei 

pentru anul 1941:  

Venituri de 558 897 lei.  

Defalcate, veniturile proveneau din: 

Impozitul agricol – 105 400 lei; 

Impozite comunale – 30 720 lei; 

Taxe comunale – 18 000 lei; 

Venituri diverse 87 777 lei; 

Venituri cu destinație specială 227 700 lei
179

. 

Cheltuielile arătau așa:  

Administrația comunală, personal -107 600 lei; 

Administrația comunală, materiale – 67 715 lei; 

Subvenții – 13 422 lei; 

Indemnizații de transport notarului – 46 963 lei; 

Datorii – 3 900 lei; 

Învățământ și culte – 50 000 lei; 

Agricultură – 3 900 lei; 

Furnituri cancelarie – 3 100 lei; 

Întreținerea liniei telefonice și plata abonamentului – 17 000 lei; 

Abonament ,,Monitorul Oficialˮ și ,,Buletinul județuluiˮ - 3 250 lei; 

Întocmirea planului de sistematizare al comunei – 2 610 lei; 

Registre și imprimate – 5 100 lei; 

Plata taxelor poștale pentru corespondența oficială – 2 000 lei; 

Cheltuieli extraordinare (drumuri) – 64 000 lei; 

Cheltuieli pentru pază în comuna – 168 500 lei (aici intrau cheltuieli 

pentru încălzit, dotare Apărare pasivă, pompe și chirie Jandarmerie – 84 500 lei 

plus 72 000 lei pentru 3 guarzi comunali);  

Cheltuieli pentru paza câmpului – 57 900 lei (pentru 4 guarzi câmpeni); 

Total cheltuieli – 558 897 lei
180

. 

În afara drumurilor, care erau lucrări edilitar gospodărești, investițiile 

aveau cu totul alte destinații atunci. Raportat la buget, ni se par exagerate 

sumele pentru paza comunei și a câmpului. Nu putem să nu remarcăm faptul că 

nu se punea problema de a introduce iluminatul electric sau rețele de apă și 

canal. Era o perioadă în care nu se întâmpla mare lucru. În ambele localități se 
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puteau iniția campanii de prevenire a unor boli, de vaccinare, de instruire și 

igienă a populației. Deși era o mortalitate infantilă ridicată nimeni nu făcea 

nimic pentru înlăturarea acestui flagel. 

În privința educației, în anul școlar 1928-1929 învățământul primar trece 

la șapte clase iar, în 1937 s-a format Grădinița de copii. Școala de stat din 

Chișoda avea patru cadre didactice, doi învățători și două învățătoare. Sever 

Popescu era învățător și director (1934-1954). Ioan Wild și Reghina Grădau 

erau învățătorii care i se subordonau. Elisaveta Popescu era învățătoare și 

directoare la grădiniță. Între 1937-1945, au mai activat ca învățătoare / 

educatoare, Maria Ursu, Elena Firu, Olga Busuioc și Florica Luminosu
181

.  

Unui învățător îi reveneau două clase iar Sever Popescu coordona 

activitatea claselor V-VII. Până în 1927 la școală a existat și o secție de predare 

în limba germană. Din acel an, ,,elevii germani au fost împărțiți laolaltă cu 

elevii româniˮ. În privința alfabetizării, erau în evidențele primăriei, că nu știu 

să scrie și să citească, doar 40 de persoane. Acestea erau femei în vârstă. 

Populația germană nu avea niciun neștiutor de carte
182

. Era un procent peste 

media națională, ceea ce demonstrează că analfabetismul era pe cale de a fi 

eradicat.  

De destinele Bisericii ortodoxe din Chișoda s-a ocupat 44 de ani, preotul 

paroh Victor Aga (1904-1948). A avut o intensă activitate de cercetare, 

publicistică și literară. A fost redactor la Plugarul român și a întocmit 

volumele Galeria de biografii ilustrate din Banat și Crișana și Simbolica 

biblică și creștină. A publicat două calendare și două volume de poezii: Verzi 

și uscate și Călăuza plugarului
183

. 

În plan cultural, anul 1922 a marcat apariția societății Casa de educație 

națională, care ulterior s-a numit ASTRA. Aceasta a activat și în anii 

războiului. Casa de cultură (actuala Casă națională) a fost edificată în 1928, cu 

1,5 milioane de lei, la stăruințele preotului Victor Aga și a învățătorului Iosif 

Ciorogariu. Casa de cultură deținea Biblioteca bisericii, care număra 500 de 

volume. Cărțile au fost donate de către Asociația ASTRA, primărie, învățătorii 

Nicolae Firu, Iosif Ciorogariu și alți cetățeni. În 1934 s-a înființat societatea 

Căminul Cultural, tot acum punându-se bazele Organizației culturale Serviciul 

Sfânt, care a existat până în septembrie 1939. În 1942 societatea Căminul 

Cultural
 
se afiliază societății ASTRA, devenind componentă a acestei mari 

asociații culturale. Pe perioada războiului, activitatea societății s-a intensificat. 

S-au strâns ajutoare pentru soldați, văduve de război, orfani și pentru cei 

nevoiași. În același timp, căutau să explice comunicatele de presă pentru ca 

                                                 
181 Dimitrievici, 1938, p. 4, 8, 11; Petru Chira, interviu realizat în 2019. 
182 Dimitrievici, 1938, p. 4, 8, 11; Petru Chira, interviu realizat în 2019. 
183 Debuceanu, 2010, p. 22. 
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populația să cunoască situația frontului. La scurtă vreme după război, filiala 

societății ASTRA din Chișoda s-a desființat
184

.  

Corul bisericesc s-a înființat, în 1881, la inițiativa învățătorului Simion 

Moldovan. Iosif Ciorogariu a condus corul din 1895 până în 1925, când 

conducerea a preluat-o Ioan Vasii, consilier comunal. Corul în al cărui 

repertoriu intrau melodii populare și bisericești avea 40 de membrii. De obicei 

cântau melodii din repertoriul compozitorilor Ion Vidu și D. G. Chiriac. Cele 

mai interpretate piese populare erau: ,,Pe cărare sub un bradˮ, ,,De-ar fii 

mândraˮ, ,,Supărat badea-i de-asearăˮ, ,,Peste geal la nana-n valeˮ, ,,Ana 

Lugojanaˮ, ,,Neghinuță neagrăˮ. Din rândul coriștilor mai tineri s-a format o 

echipă de dansuri populare care jucau ,,Soroculˮ, ,,Ardeleanaˮ, ,,Bătutaˮ, 

,,Hora uniriiˮ și de Rusalii erau ,,Călușeriˮ. Chișoda nu avea fanfară
185

.  

 

Războiul din Răsărit 

 

Intrarea efectivă a României în război a avut loc pe data de 22 iunie 1941. 

Alături de germani, românii au eliberat în patru săptămâni Basarabia şi Bucovina 

de Nord. Girocenii și chişozenii au contribuit la eliberarea acestor provincii, dar şi 

la continuarea războiului dincolo de frontiere, în URSS. Menționăm că la ambele 

campanii (est şi vest), din Giroc au participat în jur de 150 de persoane (în 1994 

mai trăiau 47 de veterani de război). Contribuția Chişodei a fost însemnată, de aici 

au plecat pe front peste 100 de persoane (în 1994 mai trăiau 24 de veterani de 

război)
186

. Cu cât s-a prelungit mai mult războiul cu atât mai mare a fost tributul de 

sânge dat de tinerii celor două localități.  

Cu două săptămâni înainte de declanșarea războiului, Marile unități 

românești (divizii și brigăzi) au fost concentrate în Bucovina sau Lunca Prutului, 

gata să pornească atacul la prima comandă. La artilerie, pe parcursul anului au 

venit guri de foc capturate de germani de la francezi, cehoslovaci și polonezi. 

Efectele militare uzate au fost înlocuite cu altele noi. Erau diferite modele, unele 

având nasturi cu efigia regelui Ferdinand I. La cavalerie, s-a schimbat 

harnașamentul. Un veteran spunea: ,,Unii o primit haine și hamuri noi, alții nu.ˮ
187

.  

Cei care au participat la luptele din Basarabia au sesizat că înaintarea 

noastră a fost rapidă, fără ca unitățile lor să aibă pierderi semnificative. Moralul 

trupei a fost ridicat, soldații fiind conștienți că luptă pentru eliberarea 

teritoriului recent ocupat de sovietici. În această parte a războiului dotarea 

                                                 
184 Dimitrievici, 1938, p. 8-9; Firu, 1943, Anul XI, p. 469; Băloni, 1995, Anul II, nr. 1 (10), p. 

4; Debuceanu, 2010, p. 33, 5; Vrăbeț, 2014, p. 258-261. 
185 Dimitrievici, 1938, p. 8-9; Firu, 1943, Anul XI, p. 469; Băloni, 1995, Anul II, nr. 1 (10), p. 

4; Debuceanu, 2010, p. 33, 54; Vrăbeț, 2014, p. 258-261. 
186 Murariu, 1994, Anul II, nr. 3 (8), p. 8. 
187 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010; Cerbu Iosif, veteran de război, 

interviu realizat în 2002. 
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sovieticilor era deficitară, rezistența lor în fața unităților noastre fiind 

sporadică. În patru săptămâni, românii au atins Nistrul. Au sesizat cât de rău o 

duceau basarabenii după un an de ocupație bolșevică. Bucuria eliberării a fost 

împărtășită atât de românii basarabeni, cât și de minoritarii ruși sau ucraineni. 

Indiferent de naționalitate, basarabenii au dat din puținul ce-l aveau, neuitate 

fiind mesele întinse ad-hoc și partidele de cărți
188

. 

După dezrobirea Basarabiei, s-a organizat în această provincie o misiune 

religioasă condusă episcopul Timișoarei, Vasile Lăzărescu. Printre cei 

doisprezece preoți bănățeni se afla și preotul parohiei Giroc, Horia Vișoiu. Iată 

ce a surprins preotul nostru în capitala Basarabiei: ,,Mâini sacrilege n-au cruțat 

nici măreața Catedrală a Chișinăului. Cupola e distrusă complet, ca și interiorul 

sfântului locaș. ...Nemernicii urmând pilda strămoșilor lor, au voit să 

răstignească din nou credința! Necredincioșii au tras focuri de armă și 

mitralieră în splendidele icoane ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului. 

Gloanțele n-au pătruns însă, ci s-au oprit în sticla subțire ce le acoperă, unde se 

găsesc și azi. La dreapta sfântului altar, e numai scrum și cenușă. Singură, 

icoana Mântuitorului e neatinsă.ˮ
 189

. Pe lângă orașul aruncat în aer de trupele 

sovietice aflate în retragere, Horia Vișoiu a observat și atrocitățile săvârșite de 

NKVD, pe perioada ocupației. Odată instaurată administrația românească, 

oamenii s-au întors cu fața la credința strămoșească și la modul de viață de 

dinainte de 26 iunie 1940.  

După ce unitățile au trecut Nistrul, de la Tighina la Tiraspol s-a realizat 

un sondaj de către autoritățile române în rândul trupei. Erau întrebați dacă sunt 

de acord cu trecerea dincolo de granițele firești. De frica represaliilor, soldații 

au declarat că sunt de acord cu trecerea Nistrului. Veteranul Ioan Lazăr, soldat 

în Regimentul 6 artilerie călăreață din Brigada 9 cavalerie, rememora cu 

amărăciune: ,,Cum o fost gazda așa o fost și sluga, dar numai Dumnezeu știe 

ce-o fost în sufletul nostru când am trecut în URSS.ˮ
190

.  

Ca regia să fie bine realizată, pentru a inspira curaj soldaților, propaganda 

românească a ticluit catrene pe care le-au cântat soldații la trecerea Nistrului. 

Redăm un fragment: 

,,România țară mică,/ De Rusia nu i-i frică. 

Șapte mere-ntr-o basma / Și-am plecat la Moscova, 

Și din pielea lui Stalin / Facem cizme la Berlin. 

Dumnezeu ne-a ajutat/ Să dăm rușii peste cap. 

De la Nistru pânʾ la Bug,/ Să vezi rușii cum mai fug!ˮ
191

. 

                                                 
188 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002; Lazăr Ioan, veteran de război, 

interviu realizat în 2010. 
189 Vișoiu, 1943, p. 26-27. 
190 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010. 
191 Gruița Octavian, interviu realizat în 2019 (L-au cântat soldații din unitatea sublocotentului 

Lăzărescu, cadru didactic la Școala din Giroc). 
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Armata a 3-a română a continuat marșul la nordul litoralului Mării 

Negre, ajungând la Marea de Azov și în Crimeea. În compunerea Armatei a 3  

- a au intrat Corpul de cavalerie (Brigăzile 5, 6 și 8 cavalerie) și Corpul de 

munte (Brigăzile 1, 2 și 4 munte). Marile unități enumerate erau cel mai 

mobile și antrenate, având, pe lângă tracțiunea hipo și motorizare. Erau 

singurele unități în măsură să țină pasul cu trupele germane motorizate
192

. 

Armata a 4-a română a coborât spre marele port, Odessa. Orașul a fost 

asediat până în octombrie. Sovieticii s-au retras pe mare și au cedat urbea 

românilor. Veteranii noștri rememorează că armata română avea un număr 

insuficient de obuziere și blindate. De cealaltă parte, sovieticii aveau 

fortificații foarte bine amenajate, camuflate și dotate. Își amintesc de 

lunetiștii sovietici, spre deosebire de noi, care încă nu aveam în dotare aceste 

arme. Înaintarea noastră a fost lentă, presărată cu numeroase pierderi, chiar 

dacă orașul a fost bombardat mai multe luni. Fiind zile de vară, 

participanților le-au rămas întipărite în minte fețele celor căzuți, care dacă nu 

erau îngropați, se înnegreau și se umflau până seara, fiind de nerecunoscut. 

Imaginea apocaliptică era completată de mirosul pestilențial și de vaietele 

celor răniți, care erau ridicați de sanitari cu mare greutate de pe câmpul de 

luptă
193

. 

Ca amploare a fost prima bătălie din URSS la care a participat armata 

română. Efectivul celor care au luat parte la asediul orașului a fost de 340 

223 militari. Ca număr de pierderi, a fost a treia bătălie, după cele de la 

Stalingrad și Iași-Chișinău. S-au înregistrat pierderi de 98 156 soldați (18 730 

morți, 67 955 răniți și 11 471 dispăruți)
194

. 

Iosif Cerbu a primit botezul focului în zona de est a Odessei, fiind 

soldat în Regimentul 13 călărași (Brigada 9 cavalerie). Marea unitate a 

înaintat împreună cu Brigada 1 cavalerie pentru a cuceri orașul. Aici a avut 

parte de un desant marin: ,,Îi vedeam pe ruși cum înaintau cu bărcile la un 

kilometru depărtare de poziția noastră spre alte unități românești. Din acel 

grup s-a desprins o barcă, ce se îndrepta spre escadronul nostru. Noi aveam 

vreo 200 de oameni și eram culcați sus pe mal, așteptându-i. Când barca o 

ajuns la mal i-am somat să se predea. Fiind mult mai numeroși decât ei, rușii 

s-au predat fără să tragă un foc de armă. În rândul celor 30 de prizonieri erau 

și doi comisari politici. Căpitanul nostru o întrebat cine vrea să execute pe 

acești politruci fanatici. Am observat cum colegi de-ai mei au ridicat mâna 

pentru a face parte din plutonul de execuție. N-o durat mult și pe cei doi 

comisari i-o pușcat. Acesta este doar un episod care nu-mi dă pace nici astăzi. 

                                                 
192 Scafeş, Şerbănescu, 1996, p. 32. 
193 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002; Lazăr Ioan, veteran de război, 

interviu realizat în 2010. 
194 Scafeş, Şerbănescu, 1996, p. 31; Műler, 2015, p. 67. 
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Am fost informați că acești comisari fanatici stau în spatele trupelor din 

prima linie și-i împușcă pe soldații care se retrag din fața inamicului. Numa   

că cei doi nu ne-or făcut nouă nimic și s-or predat la fel ca restul rușilor?!”
195

. 

După intrarea în Odessa, trupele române au avut un moment de repaus, 

care a fost perturbat de aruncarea în aer a Comandamentului Diviziei a 10-a 

infanterie, eveniment în urma căruia a murit generalul Ion Glogojanu, 

comandantul acestei mari unități (22.10.1941). Au urmat câteva zile în care 

românii au căutat cu febrilitate partizanii sovietici, așa cum rememora Cerbu 

Iosif. Au fost executați civilii care la percheziție aveau arme asupra lor sau la 

domiciliu. În același timp, au avut loc lupte cu cei care se ascunseseră. Când 

se apropiau patrule românești să percheziționeze casele partizanilor, aceștia 

începeau să riposteze. Un eveniment nedorit a zguduit compania veteranului 

amintit. Dintr-o casă trăgeau de la geamuri trei partizani, dar femeile s-au 

ascuns în pivniță. După lichidarea partizanilor, românii fără a ști că la subsol 

sunt necombatanți au aruncat preventiv câteva grenade. Când au intrat în 

pivniță, femeile zăceau într-o baltă de sânge, fără să aibă vreo armă asupra 

lor. Camarazii lui Cerbu Iosif rememorau cu remușcare la o lună de la 

eveniment faptul că nu au prevăzut că în respectiva pivniță se aflau civili 

neînarmați
196

. 

Dacă am ajuns la episodul partizanilor trebuie să menționăm că aceștia 

au creat o stare de neliniște în rândul soldaților noștri. Deși în urma retragerii 

au rămas numai bătrânii, femeile și copiii, bărbații fiind încorporați, pe ici pe 

colo era organizată câte o unitate de partizani. Surprinzător era faptul că fete, 

prizonieri evadați sau bătrâni fuseseră instruiți din timp pentru a provoca 

panică în rândul românilor sau al germanilor. Aceștia erau ajutați de cele mai 

multe ori de către conaționalii lor. Este adevărat că nu puteau face mari 

pagube în rândul trupelor de ocupație, dar efectul psihologic era devastator. 

Astfel, în special noaptea, românii nu părăseau perimetrul unde erau 

încartiruiți. Memorabilă este remarca lui Ioan Lazăr: ,,Noi ca militari 

organizați pe front nu am putut să plecăm anapoda, de capuʾ nostru, că o stat 

unu și ci-o pângit și ci-o dat josˮ
197

.  

Afirmațiile veteranului nostru sunt confirmate de un raport 

contrainformativ al Diviziei 9 cavalerie, care sintetiza că fiecare localnic era 

,,un element dubiosˮ, iar autoritățile civile erau ,,suspecte sau de rea credințăˮ, 

acordând sprijin partizanilor. ,,Populația constituie un pericol neprecizat în 

eventualitatea unui atac inamic la Perekop, cu dezvoltare spre sud.ˮ
198

. 

                                                 
195 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
196 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
197 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010. 
198 Duțu, 2019, p. 415. 
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 Și relațiile românilor cu civilii sau prizonierii sovietici au fost 

interesante. Memorabile sunt imaginile de după ocuparea unei așezări. Nu mai 

întâlneai fabrici, cereale sau animale, pentru că sovieticii în retragere au distrus 

sau au evacuat mare parte din ce puteau folosi adversarii. Ca urmare, soldații 

noștri nu au prea intrat în curțile oamenilor ca să rechiziționeze alimente, 

pentru că cei rămași acasă nu aveau rezerve nici pentru strictul necesar. Dar 

dacă treceau pe lângă un colhoz și raportau comandantului de baterie că au 

văzut un porc, „o trăbuit să ce duci să-l aduci, că soldatuʾ român noʾ primit 

niciodată hrană destulă.”
199

.  

Din puținul care l-au avut, soldații noștri au dat mâncare copiilor sau 

civililor sovietici. ,,Mie nu mi-o plăcut niciodată să-mi bat joc. Când îi vedeam 

pe copii fără tată, fără casă mi se rupea sufletul. O mâncat și ei pe lângă noi și 

noi pe lângă ei și-o mai trecut o zi.”
200

.  

În înaintarea spre est, românii au capturat un număr mare de prizonieri 

sovietici. Veteranii noștri au trecut pe lângă coloanele respective, fără a putea 

schimba vorbe cu aceștia. Au sesizat faptul că erau flămânzi și plini de 

păduchi. Memorabilă este secvența din drumul spre Caucaz, când ai noștri au 

fost transportați cu trenul. Era linie dublă și, din sens opus, venea o garnitură 

de tren cu prizonieri sovietici. Lazăr Ioan își amintea: ,,Erau morți de foame. 

Nu m-o răbdat inima și le-am aruncat o pâine în vagon. S-or omorât în bătaie 

ca să apuce o bucată fiecare. Să ferească Dumnezeu, să nu mai vie război!”
201

. 

Aspectele enumerate s-au petrecut în Campania din anul 1941. Germanii 

și românii au ajuns pe Frontul de sud până la finalul anului, la Rostov pe Don 

și în Crimeea. O mare parte a unităților din Armata a 4-a au fost demobilizate, 

iar soldații au petrecut sărbătorile de iarnă pe la casele lor.  

La finalul anului, conducerea militară a tras o serie de învățăminte din 

campania încheiată. Deși pare destul de dură, analiza locotenent-colonelului 

Alexandru Dobriceanu, din statul major al Diviziei 1 gardă, este una obiectivă: 

,,Soldatul este departe de a fi o individualitate pe câmpul de luptă, trebuie 

supravegheat și controlat mereu. Este înfricoșat de carele de luptă și de focul 

brandurilor din care cauză nu ochește când trage. Se pune ușor în panică, mai 

ales când ofițerii au căzut. Neobișnuit cu tragerile îndeajuns din timp de pace 

nu folosește bine și just focul armelor sale; nu știe să descopere obiectivele, nu 

se poate stăpâni așteptând pe inamic să se apropie ca să-l poată distruge, ci 

deschide foc de la distanțe mult mai mari decât eficace, descoperindu-se, 

neobținând rezultate. Nu este obișnuit cu camuflajul, din care cauză de cele mai 

multe ori se mișcă în vederea inamicului, nu folosește terenul și mai ales nu-l 

                                                 
199 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010. 
200 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
201 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010; Cerbu Iosif, veteran de război, 

interviu realizat în 2002. 
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amenajează repede când se oprește. Nu caută pe inamic și în special nu se 

infiltrează de teama de a nu fi capturat și caută să fie mereu încadrat. Nu este 

obișnuit să lucreze cu carele de luptă și aviația și nici aceste arme, la rându-le, 

nu știu a acționa în legătură cu infanteria. Nu folosește efectul produs de 

tragerile de artilerie asupra inamicului, deoarece pleacă la atac târziu, după 

ridicarea acestora, dând putința inamicului să-și revină și să-și pună în aplicare 

planul său de foc. Asaltul pare a fi fost uitat. Disciplina focului nu este 

cunoscută, din care cauză risipă de munițiuni, fără rezultate efective.”
202

. 

Deși Antonescu a demobilizat mare parte din trupe, războiul nu era 

încheiat. Toate aceste neajunsuri la care se adăugau cele de dotare și de 

doctrină militară învechită trebuiau rapid înlăturate altfel, în viitoarea campanie 

se prefigura o tragedie de proporții. 

 

Dramatismul luptelor a fost surprins tocmai de colonelul Ioan Francisc 

Rotta: ,,8 – 10 februarie 1944. Grușino (sud Harkov). Inamicul pare hotărât a 

apăra cu orice preț Grușino. Ploaia de branduri și arme automate se năpustește 

înspăimântătoare asupra companiei locotenent Botog, fără însă a curma 

hotărârea sau a încetini atacul, care se apropie tot mai mult de sat. Pentru 

moment focul inamic este așa de năprasnic că oprește și țintuiește la pământ 

compania locotenentului Botog și cu toate pierderile suferite caută totuși să-și 

deschidă drum. Intervine în acest timp, din inițiativă proprie, compania 

locotenent Mihăilescu, care schimbând puțin de direcție își îndreaptă atacul 

spre sud-est, manevrând apărarea dușmană cu două plutoane. Inamicul surprins 

șovăie; focul începe a fi dezordonat și întreg Batalionul 1 asaltează satul, odată 

                                                 
202 Duțu, 2019, p. 487. 
203 Scafeş, Şerbănescu, 1996, p. 40. 
204 Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013. 

Puține unități au rămas pe front la începutul anului 1942. Este vorba de 

unitățile Armatei a 3-a române, care aveau un efectiv de 54 375 soldați. Aceste 

mari unități au trebuit să facă față contraofensivei de iarnă, declanșată de 

sovietici. Diviziile 1, 2 infanterie și Detașamentul de schiori colonel Ioan 

Francisc Rotta din compunerea Brigăzii 3 mixte munte au intervenit la sud de 

Harkov, la Lozovaia, pentru a închide breșa dintre armatele 6 și 17 germane
203

.  

Avrămuț Ioan (Niță), Urșica Ioan și Bosa Ion erau soldați în Regimentul 

5 vânători din Divizia 1 infanterie. Au efectuat un marș de peste 150 kilometri 

pe un frig de -30˚ Celsius pentru a stabiliza frontul. Din cauza gerului cumplit, 

Bosa Ion a contactat meningită și, în câteva zile, a decedat. 

S-au dat lupte grele, în urma cărora Avrămuț Ioan a fost rănit la picior. 

Din păcate, tratamentul aplicat de medicii noștri a fost neadecvat, ba mai mult, 

rana i-a fost curățată superficial. Astfel, a apărut cangrena. Apoi s-a produs 

inevitabilul, giroceanului amputându-i-se piciorul
204

.
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cu primele începuturi de seară. Profitând de întuneric, inamicul rezistă casă cu 

casă, care trebuie asaltate, așa că odată cu căderea întunericului nu se poate 

smulge inamicului  decât jumătate din sat; în timp patrulele din Batalionul 2 

ajung în partea de sud-est a satului. Cele trei tancuri germane, despotmolite 

între timp, își fac apariția în Grușino așteptând și ele reluarea atacului pentru 

cucerirea completă a satului. Toate contraatacurile violente bolșevice pentru 

cucerirea părții pierdute se sfarmă în fața eroismului vânătorilor schiori și a 

barajului prompt dezlănțuit de tunarii de munte. Inamicul lasă în fața liniilor 

noastre mormane de cadavre. Așteaptă la pândă, ziua, dar odată cu ea atacul 

ambelor batalioane se dezlănțuie furtunos și prin foc de baionetă, casă cu casă 

și colț cu colț, este asaltat într-un iureș nebunesc. Bolșevicii surprinși și de al 

doilea atac, mai încearcă odată să se agațe de colhozul satului, dar în același 

timp intervin cele trei tancuri germane și ultima rezistență este înfrântă. 

Localitatea este în întregime în mâinile vânătorilor skiori. Satul este plin de 

cadavre și mormane de muniție abandonate în goana înapoi a resturilor 

bolșevice”
205

. 

În cadrul acestor lupte, caporalul Urșica Ioan (Granciu) a avut o soartă 

tragică, pe 19 februarie 1942, fiind ucis în luptă. Rămâneau în urma eroului o 

văduvă, Mărie și un copil, Ioan
206

. 

A venit primăvara și luptele au continuat în acest sector. Pe 17 mai 1942, 

româno-germanii declanșează o ofensivă pe direcția de înaintare, Izium. 

Chișozeanul Löhinger Petre era la fel ca și cei trei giroceni, soldat în  

Regimentul 5 vânători din Divizia 1 infanterie. Pe 21 mai 1942 cade răpus de 

un cartuș în lupta pentru ocuparea cotei 177
207

. 

Patru zile mai târziu, pe 25 mai 1942 avea să cadă la datorie și giroceanul 

Rotariu Gheorghe. În viața civilă a fost muncitor CFR. Era soldat în același 

Regiment 5 vânători din Divizia 1 infanterie. A fost înmormântat în cimitirul 

Novo-Mihailowka. Din păcate, Gheorghe, singura mângâiere pentru Rotariu 

Ioan (69 ani) și Maria (62 ani) nu a mai putut să le ofere sprijin, aceștia 

rămânând singuri la vârsta senectuții
208

. 

 Contraofensiva sovietică, de iarnă a stopat presiunea germană asupra 

Moscovei și a împins trupele Axei zeci de kilometri mai în vest. A urmat o 

perioadă de refacere pentru toți combatanții. S-au completat efectivele, s-au 

îngrijit răniții, iar comandamentul german a realizat un nou plan de campanie. 

Armata germană, secondată de armata română, reia ofensiva pe Frontul de Sud 

în luna iunie. Se urmărea cucerirea întregii Peninsule Crimeea și pregătirea 
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ofensivei spre Stalingrad și Caucaz pentru ocuparea câmpurilor petrolifere din 

zona Baku. 

 Din păcate, mareșalul Antonescu și-a suprasolicitat potențialul militar, 

fiind singurul aliat al Germaniei, care a trimis pe front două armate. Pentru 

ofensiva din iunie 1942, pe aripa de sud a Frontului de Est au participat 26 de 

divizii românești: 11 spre Stalingrad, 7 divizii în Stepa Calmucă, 6 în Caucaz și 

2 în Crimeea. Pentru a avea spatele asigurat, obiectivul principal al 

operațiunilor militare din Crimeea, a fost să elimine forțele sovietice din 

Peninsula Kerci. Până în luna iulie a fost cucerit celebrul port Sevastopol. Un 

rol deosebit în aceste lupte l-au avut diviziile românești de vânători de munte și 

cavalerie.  

A urmat înaintarea rapidă spre noile obiective, Stalingrad, Kuban și 

Caucaz. Consătenii noștri vor da tributul lor de sânge pentru depășirea acestor 

obstacole. Șocodol Gheorghe a participat la marea bătălie de la Stalingrad, 

fiind artilerist în Regimentul 1 artilerie din Divizia 1 infanterie. Într-o primă 

etapă, românii au ocupat pozițiile pe Don, la sud de Armata a 6-a germană și au 

căutat să înainteze spre Stepa Calmucă. Diviziile 1, 2, 4 și 18 infanterie 

constituiau Corpul 6 armată român, comandat de generalul Corneliu Dragalina. 

Atacurile acestui corp de armată au fost realizate cu multe pierderi, 

deoarece sovieticii aveau cazematele bine amenajate, astfel încât i-au surprins 

pe ai noștri în foc încrucișat. Insistența comandanților de a ataca doar cu 

infanterie a avut un singur rezultat, ,,înroșirea Donului cu sângele alor noștri. 

Câteva zile, tot veneau la vale trupurile românilor pe care sovieticii nu le-or 

îngropat, ci le-or aruncat în Don.ˮ
209
. Totuși, înaintarea trupelor române a fost 

constantă, fiind forțate pe rând cursurile de apă Aksay și Miskova și cucerite o 

serie de cazemate sovietice. 

Sergentul Constantin Ionel Marincu (Ionel a luʾ Găină) a căzut pe 12 

iulie 1942, în ofensiva spre ,,frontul Donuluiˮ. Era sergent în Regimentul 10 

călărași (Sibiu) din Corpul 7 armată. Regimentul forma Grupul 1 de cercetare 

al corpului. Fiecare corp dispunea de un divizion de cavalerie, iar fiecare 

divizie de cate un escadron. În înaintarea unității sale spre Butucovka (am găsit 

și grafia Butucovna) s-au auzit împușcături. A fost trimis împreună cu o grupă, 

să cerceteze de unde vin împușcăturile. Analiza cu binoclul regiunea, moment 

în care a fost răpus de un glonț. A mai strigat ,,Au! Au! Fetele mele!ˮ
210

.  

Din nefericire, rămâneau singure acasă, soția Elena, fetița Domnica de 3 

ani și o altă fetiță care a decedat la câteva luni după tată. Familia îndoliată a 

comandat eroului Constantin Ionel Marincu un obelisc din marmură albă pe 
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care este scris următorul epitaf care redă momentele impresionante și dramatice 

în care a căzut: ,,Era o mândră și frumoasă zi de vară,  

Când eram chemat la datorie pentru Țară./ Toți ostașii Țării și buni români, 

Am fost chemați să ne apărăm țara de păgâni./ Acasă am lăsat tată, mamă și a 

mea soție, 

Pe Felicia mea dragă ce nimic nu știe,/ Pe Cornelia așteptată-n lume să se 

nască, 

Pe iubitul ei tată-n lume să nu-l cunoască./ Rămase amândouă fetițe dragi 

deodată,  

Să crească în lume fără milă de tată./ Tatăl vostru drag a plecat de la voi,  

Pe câmpul de luptă la război,/ Să lupte să se jertfească pentru Țară,  

Pentru România scumpă chiar să moară!/ Prin lupte mari și cu mare biruință,  

Am fost decorat cu Bărbăție și credință./ Era o zi de Duminică când ordin s-a 

dat, 

Cu toți să fim pregătiți pentru atac,/ Dușmanul cu un glonte m-a împușcat, 

Viața și zilele mele dragi s-au scurtat,/ Moartea mi-a fost atât de îngrozitoare,  

Atât am putut spune unde și ce mă doare,/ Am strigat camarazi și pe al meu 

verișor,  

Să vină cu toți să nu mă lase să mor./ Cu gândul meu la voi cei rămași acasă 

cu dor, 

În brațele lui Ion am închis ochii și-am spus că mor./ Groapa deschisă de 

curând m-a așteptat,/ De camarazii mei buni am fost înmormântat./ Pe 

mormântul meu au fost puse cununi de flori, 

 Iar la cap stă crucea și steagul cu trei culori”
211

. 

Caporalul Petru Tuțu Bosa, verișorul lui Constantin Marincu a căzut pe 

17 iulie 1942, la Saraefca (am găsit și grafia Salaewka). Făcea parte din același 

Regiment 10 călărași (Plutonul 3) al Grupului 1 cercetare din Corpul 7 armată. 

Înaintând printr-un lan de floarea soarelui s-au tras de către partizani focuri de 

armă. Giroceanul a primit misiunea să anihileze inamicul. La ora 16, o rafală 

de pușcă-mitralieră îi seceră pe Petru și alți doi camarazi. Partizanul a fost 

capturat și la interogatoriu a declarat că i-a jurat fidelitate lui Stalin până la 

moarte. A fost executat rapid de căpitanul unității noastre
212

.  

Petru Bosa lăsa singuri, soția Maria și copiii Maria de 9 ani și Petru de un 

anișor, asta după ce fratele de tată, Bosa Ion, murise la începutul anului pe 

front. Soția îndoliată a ridicat un obelisc care are dăltuit următorul epitaf: 

A fost o mare și frumoasă zi de vară,/ Plecând eu la datorie pentru Țară. 

Să-mi apăr al meu scump pământ,/ Cu gândul la viață ori în mormânt. 
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Am lăsat acasă scumpa mea soție/ Drăgălașa mea săraca fetiță Mărie. 

Și tot ce-i scump în lume un copilaș,/ Pe Petrică cel dorit, mic ca un 

îngeraș. 

Să crească amândoi copii deodată,/ Rămași de mine fără de milă de tată. 

Lăsați în grija Domnului cel Sfânt,/ Ca să aibă grija lor pe acest pământ. 

Cu gândul meu cel bun și curat,/ Împreună cu verișorul meu am plecat. 

Zile, nopți cu vitejie am luptat,/ Până ce pe inamic l-am alungat. 

Prin lupte mari de suferință,/ Am adus semnul nostru de biruință. 

Pentru Țara noastră scumpă Românie,/ Am luptat toți împreună cu 

vitejie, 

Într-o zi primind ordin de înaintat,/ Noi cu toții pe cai am încălecat. 

Mergând cu toții pe drum călare,/ Dar trei gloanțe de pușcă tare, 

Pieptul meu de viteaz l-a secerat,/ Mort de pe cal jos am picat. 

Moartea mi-a fost atât de fulgerătoare,/ Întrucât nu am putut spune ce mă 

doare./  Așa a fost, să plec, să nu mai viu înapoi, 

Să mor pe pământ rusesc ca un erou
213

. 

Nici caporalul Buibaș Trifu (Truțu) nu a avut o soartă mai fericită. Era 

caporal în Regimentul 38 artilerie (Arad), din Divizia 1 infanterie. A participat 

la aceleași lupte, dar a fost grav rănit la finalul lunii octombrie sau începutul lui 

noiembrie. Cert este că a fost evacuat într-un spital de campanie. Apoi, a fost 

transportat în patrie, la spitalul Drăghici din Vaslui unde a decedat pe 20 

noiembrie 1942
214

.  

Familia (soția Cristina și fiul Ilie de 4 ani) a adus trupul eroului Buibaș 

Trifu în cimitirul din Giroc unde-și doarme somnul de veci sub următorul 

epitaf care-i eternizează memoria:  

,,Când frumoasa mea scumpă Țară m-a chemat, 

Eu la datorie ca un ostaș bun am plecat./ Acasă cu dor tot ce-i scump în 

lume am lăsat, 

Părinți, soție, pe al meu copilaș și am plecat./ La război în luptă pentru 

țară să o apărăm,/ Pentru ea chiar viața scumpă-n lume să ne-o dăm./ Am luptat 

cu credința în Dumnezeu atât de tare,/ Ca să ne putem reîntregii ale noastre 

hotare./ Într-o zi un glonte dușman otrăvit cu dor,/ M-a străpuns și mi-a rănit al 

meu picior./ În spital după câteva zile boala mi s-a agravat,/ Dar în acest timp 

de frățiorul meu am fost vizitat./ Dorul și gândul meu la voi cei de acasă mi s-a 

alinat, Și-n aceste clipe grele, viața mea s-a terminat./ Voi cei de-acasă când 

vestea morții mele vi s-a dat,/ Cu lacrimi, trenul cu sicriul meu l-ați așteptat./ 

Pe pieptul meu viteaz îmi erau puse cununi cu flori,/ Iar la cap îmi stă crucea și 

steagul trei culori./ Groapă deschisă în al meu pământ m-a așteptat,/ Și-n aceste 

clipe, cu durere am fost înmormântat./ Părinți, soție, toți rămași în lume cu 
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mare dor,/ Vă zic să vă mângâiați cu al meu puișor./ De acum înainte veniți la-l 

meu trist mormânt,/ Durerea-n astă lume să v-o alinați plângând,/ Căci Tuțu 

vostru drag a plecat din astă lume./ Între Eroii neamului este scris al meu 

nume,/ Mort pentru Țară ca un Erou sfânt
215

. 

Epitafurile se asemănă deoarece textele au fost compuse de poetul în grai 

bănățean, Ioan Neda. Monumentele lui Constantin Ionel Marincu și Petru Tuțu 

Bosa au fost ridicate în fața bisericii din Giroc, flancând crucea ridicată de 

Banca Giroceana în 1927. Schimbarea regimului a făcut ca la începutul anilor 

ʾ50, monumentele să fie mutate în cimitir
216

.  

Dar războiul continua implacabil, schilodind oameni sau frângând 

destine. Ioan Lazăr, a luptat în Kuban. Principalul obiectiv a fost portul 

Novorosiisk. Lângă localitatea Anapa au fost atacați de aviația sovietică. 

Celebrele Rata (Polikarpov I-16) au prins bateria artileristului în poziția de 

luptă. Avioanele au început să-i mitralieze și bombardeze. Cu această ocazie au 

murit doi buni prieteni de-ai consăteanului nostru, unul din Blajova și altul din 

Icloda. ,,Io cu Ivașcu am sărit să-i ajutăm, că erau bănățeni daʾ noștri. La cel 

din Blajova vedeam cum ies pe la coaste bășici cu sânge de la plămâni. L-o luat 

salvarea, daʾ o murit pe drum. Când te gândești că un glonț atât de mic poate 

doborî un om așa de mare!ˮ, încheia interlocutorul nostru
217

. 

Diviziile de cavalerie și de munte au înaintat constant, ajungând până la 

Nalcik, în Cecenia. Aceste cuceriri au fost ultimele victorii ale Axei pe anul 

1942. Contraofensiva sovietică de la Stalingrad a oprit înaintarea și în acest 

sector. 

Chișozeanul Kovaci Gaspar făcea parte din Grupul 4 vânători de munte 

(Batalionul 8) al Diviziei 2 vânători de munte. Cu această unitate a înaintat la 

Nalcik, unde a fost nevoit să lupte în condiții de relief accidentat. Pe data de 8 

noiembrie 1942, Kovaci a fost decorat cu medalia ,,Bărbăție și Credință cu 

Spade, clasa a III-aˮ prin O.Z. 127/1942. Trei zile mai târziu, pe data de 11 

noiembrie 1942 eroul nostru a fost rănit pe câmpul de luptă (O.Z. 136/1942). 

Rana a fost minoră, deoarece în luna februarie 1943, după câteva luni petrecute 

în linia întâi a fost spitalizat 4 zile pentru degerături (7.02 – 11. 02. 1943)
218

. 

Despre condițiile grele din spitale, dotarea insuficientă a acestora și slaba 

pregătire a corpului medical au comentat și alți veterani. Erau spitale 

improvizate, cu geamuri încă sparte, unde doctorii români te-ar fi tratat, dar 

lipseau medicamentele și alte materiale de specialitate. Totuși, unul din eroii 

noștri, Ioan Lazăr era bucuros că a fost dus la Melitopol, unde a fost operat de 

medicii germani. Dar ce i-a surprins cel mai mult pe soldații care au luptat în 
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răsărit a fost faptul că doctorii, asistentele și infirmierele sovietice au fost 

acceptate pentru a practica medicina în continuare, îngrijind pacienți români 

sau germani
219

. 

Mai la nord de acest teatru de operațiuni, la Stalingrad, de luni bune se 

duceau lupte grele între germani și sovietici. Până la jumătatea lunii noiembrie 

1942, orașul fusese cucerit în proporție de peste 90%. A urmat drama 

Armatelor a 3-a și a 4-a române, care apărau flancurile Armatei a 6-a germane 

care lupta în orașul de pe Volga. O parte din soldații români au venit pe front în 

lunile septembrie-noiembrie, în urma unor marșuri forțate, deosebit de 

istovitoare.  

Armata a 3-a română era comandată de generalul de armată Petre 

Dumitrescu. La nord se învecina cu Armata a 8-a italiană iar la sud cu Armata 

a 6-a germană. Sectorul românesc avea 156 km și dispunea în prima linie de 

șapte divizii de infanterie și o divizie de cavalerie (Corpurile de armată 1, 2, 4, 

5). În rezervă se aflau o divizie de infanterie, una de cavalerie și Corpul 48 

blindat (Diviziile 1 blindată română și 22 blindată germană). Efectivele 

Armatei însumau 152 494 români și 11 211 germani. Densitatea unităților 

române în prima linie era extrem de redusă, unui batalion revenindu-i un sector 

de apărare de 4-5 km. Datorită lungirii liniilor de aprovizionare lucrările de 

geniu erau inexistente. Lipseau obstacolele naturale și artificiale anticar. În 

anumite zone au fost ridicate obstacole împotriva infanteriei care constau în 

linii de sârmă ghimpată. În privința mijloacelor anticar, majoritatea pieselor 

erau tunuri de 37 mm și 47 mm care puteau străpunge blindaje de 30-50 mm. 

Singurele tunuri care puteau străpunge blindajele tancurilor sovietice Kliment 

Voroșilov 1 (50-130 mm) și T 34 (45-60 mm) erau piesele de 75 mm. Din 

păcate, doar 6 asemenea piese se aflau în dotarea unei divizii românești. Cu 

alte cuvinte, o piesă de 75 mm românească revenea unui sector de 3-4 km
220

. 

La rându-i, artileria de câmp era formată în proporție covârșitoare din 

piese care au fost folosite și în Primul Război Mondial. La aceste piese 

învechite, unele demne de a sta în muzee se adăuga lipsa acută de muniții. 

Căpitanul Dumitru Păsat, participant la luptele de la Cotul Donului, spunea: 

,,Și, fiindcă veni vorba de artilerie și tancuri, este suficient să arăt că artileria 

noastră nu avea voie să tragă (înainte de 19 noiembrie 1942) decât un număr 

mic de obuze, ca să facă economie, mai ales că aprovizionarea cu muniție din 

țară se făcea foarte greu din lipsă de mijloace de transport. Inamicul însă 
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dispunea de muniții așa de multe, că își permitea luxul să tragă cu artileria și 

după unul sau doi oameni.ˮ
221

. 

Nici în cazul efectelor de campanie situația soldaților noștri nu era mai 

bună. Războiul prelungit și lipsa materiilor prime din industria textilă au făcut 

ca pentru soldații din eșalonul doi să se folosească întreg echipamentul existent 

dar și cel din rezervă care în mare parte era degradat fiind folosit deja în 

campania din acel an. Căpitanul Dumitru Păsat prezenta situația soldaților 

români: ,,În timpul acesta, iarna se arăta, cu fiecare zi ce trecea, tot mai 

geroasă. Noi eram echipați, așa cum am mai spus înainte, în afară de bocanci, 

cu efecte recuperate de la morți și de la răniți. Iarna venea, dar trupa era tot în 

chiloți și pantaloni peticiți.ˮ
222

.  

Și generalul Petre Dumitrescu admitea că: ,,Foarte multe pierderi din 

cauza degerăturilor, puteau fi evitate dacă trupele noastre ar fi avut un 

echipament bun de iarnă. Echipamentul de hârtie german, ca și cel îmblănit 

trimis din țară (căciuli, cojoace, etc.) a sosit în cea mai mare parte prea târziu, 

după bătălie.ˮ
223

. 

Alimentația proastă a fost și ea în măsură să scadă moralul și vitalitatea 

trupei. Pe 15 octombrie 1942, același general Petre Dumitrescu comunica 

generalului german Maximilian von Weichs, comandantul Grupului de armate 

B: ,,Carne proaspătă se primește foarte rar sau deloc. Cantitățile de hrană nu 

sunt suficiente ca să hrănească un om care stă noaptea afară în frig și toată ziua 

luptă sau lucrează. Lipsește complet sarea, așa că mâncarea nu are gust. 

Alimentele vin târziu. Divizia 9 nu a primit deloc de două zile. Trebuie să 

avem o rezervă de cel puțin 10 zile hrană ca să preîntâmpine aceste întârzieri, 

mai ales pe vreme de noroi. Lipsa săpunului a dus la o situație sanitară ,,foarte 

proastăˮ
224

. 

În fața Armatei a 3-a române se aflau Armatele 1 gardă, 65, 21, 5 tancuri, 

17 și 2 aeriene care compuneau Frontul Sud-Vest al cărui comandant era 

generalul-locotenent Nicolai F. Vatutin. În total, trupele sovietice numărau 29 

divizii de infanterie, 17 brigăzi blindate, 6 divizii cavalerie, 1 brigadă 

distrugere și 3 brigăzi moto. În dotarea acestor unități se aflau 5 888 de tunuri 

și aruncătoare de mine, 728 tancuri și autotunuri și 790 avioane de luptă
225

. 

Armata a 4-a română era comandată de generalul de armată Constantin 

Constantinescu-Claps și se subordona Armatei 4 tancuri germane a lui 

Hermann Hoth. În medie, la această armată, o piesă de tun antitanc de 75 mm 

revenea la 10 km de front. Armata a 4-a română totaliza 75 580 de militari și 
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avea sectorul de apărare la sudul Armatei a 6-a germane. Pe acești 250 km de 

front se aflau două Corpuri de armată (6 și 7), care însumau 8 divizii de 

infanterie și cavalerie. Din păcate, pe un sector de front mai lung decât cel al 

Armatei a 3-a (156 km avea aceasta) se aflau cele mai puține și mai epuizate 

trupe care fuseseră pe front aproape tot anul 1942. Efectivele luptătoare 

reprezentau ,,25% la Divizia 1 infanterie, 30% la Divizia 2 infanterie, 34% la 

Divizia 4 infanterie, 57% la Divizia 5 cavalerie, 64% la Divizia 8 cavalerie și 

73% la Divizia 18 infanterie.ˮ
226

. Divizia 1 infanterie avea 50% din efective în 

luptă de la începutul anului, fără a fi avut o zi de concediu. Unității îi revenea 

un sector de apărare de 25 km
227

. 

În fața Armatei a 4-a române se aflau Armatele 62, 64, 57 și 51 care 

compuneau Frontul Sud-Est (din 28 septembrie s-a numit Stalingrad) condus 

de generalul-locotenent Andrei I. Eremenko. În compunerea acestor armate 

intrau 9 divizii de infanterie, 3 de cavalerie, 7 brigăzi de blindate și 4 brigăzi 

moto. Și aici superioritatea efectivelor și a dotării era în favoarea sovieticilor 

care dețineau 4931 de tunuri și aruncătoare de mine și 455 de tancuri și 

autotunuri
228

. 

Informațiile furnizate de trupele românești arătau foarte clar că sovieticii 

își concentrează trupele în vederea unui contraatac care să încercuiască forțele 

Axei, aflate în luptă la Stalingrad. Semnalele de alarmă ale generalilor români, 

în frunte cu mareșalul Antonescu au fost trecute cu vederea de Înaltul 

comandament german, care a întârziat trimiterea de întăriri pentru apărarea 

flancurilor. În același timp, comandanții români solicitau armament modern, 

alimente, mine antitanc, materiale de construcții, lemn, sârmă ghimpată, sobe 

de campanie. 

Sugestivă este telegrama generalului Hauffe către generalul Wagner, 

șeful serviciilor O.K.H., în privința trupelor române de la Stalingrad: ,,alături 

de alte greutăți, blocarea trenurilor a împiedicat nu numai asigurarea creării 

rezervelor de materiale pentru Armatele 3 și 4 dar a făcut aproape imposibilă 

chiar și acoperirea satisfăcătoare a necesarului zilnic al ambelor armate. Pentru 

a putea acoperi necesitățile cele mai acute în cele mai importante sectoare ale 

aprovizionării (muniție și alimente) a trebuit să fie suspendată temporar 

activitatea în celelalte sectoare (materiale de construcții, mine, lemn pentru 

construcții, poduri etc.). La ambele armate române s-a pus astfel sub semnul 

îndoielii posibilitatea construirii adăposturilor pentru iarnă, a minării 

planificate a terenului, a pregătirii amplasamentelor de iarnă pentru tancuri, a 

construirii podurilor rezistente la inundații și sloiuri. Cele mai urgente cerințe 
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le au formațiunile de construcții care sunt în așteptarea trenurilor de materiale 

ale serviciilor trupelor de uscat. Românii sunt angajați în raioane inospitaliere 

deosebit de sărace în lemn, au ajuns printre ultimii în pozițiile lor și nu posedă 

mijloace de aprovizionare și transport, pe care le au germanii. De exemplu, din 

cele 300 000 mine necesare armatei române s-au livrat numai 54 000 

(incluzând și cele pentru Armata 4 tancuri germană); alte livrări sunt puțin 

probabile. 

Din cei 1000 km sârmă ghimpată necesară pentru sectorul Don s-au livrat 

numai 200 km, datorită lipsei materialului lemnos, construirea barajelor de 

sârmă proprii este limitată; din cele 36 trenuri cu materiale de construcție nu au 

sosit decât 13; din 13 detașamente de construcție (poduri și drumuri) pentru 

ambele armate române nu au sosit decât 6; starea vremii (până acum îngheț, iar 

acum ploaie și noroi) va îngreuna și mai mult situația. Iarna care se apropie, 

împreună cu lipsa de materiale de construcție și combustibil, vor face și mai 

dificilă amenajarea pozițiilor de tragere și a adăposturilor. 

Cunosc bine datele problemei și toate oficialitățile germane de aici fac 

totul pentru îmbunătățirea situației. Șeful Marelui Stat Major român, care m-a 

vizitat și care m-a rugat insistent să intervin O.K.H., a fost în permanență ținut 

la curent – de către mine – cu greutățile de netrecut întâmpinate, putându-l 

astfel influența într-o măsură suficientă în privința conducerii comune a 

operațiilor militare. 

Cu toate acestea, marea majoritate a românilor nu este convinsă că 

această situație este numai provizorie și se simte dezavantajată, atât în 

domeniul tactic, cât și în acel al aprovizionării. În afară de necesitățile de ordin 

tactic, care nu fac obiectul raportului meu, mă consider purtătorul de cuvânt de 

încredere al românilor în a vă atrage atenția asupra situației. 

Mă îngrijorează nu numai scăderea rezistenței materiale și morale a 

românilor, ci și repercusiunile serioase ce le poate avea aceasta asupra coaliției 

și a poziției mareșalului, care a condiționat trimiterea diviziilor române de 

respectarea promisiunii Fuhrerului în privința aprovizionării. Trebuie luat în 

considerație și faptul că România, ca furnizoare de petrol, prezintă o 

importanță hotărâtoare. 

Ca atare, este imperios necesar un ajutor imediat și substanțial și o 

îmbunătățire simțitoare în toate domeniile de aprovizionare. Acest lucru este 

posibil prin aportul tuturor eșaloanelor la ajutorarea rapidă a românilor, prin 

asigurarea unei capacității de transport auto de 1500 tone, cu o cantitate 

suficientă de carburanți, cât și prin sporirea – cât de curând – a numărului de 

trenuri pentru comandamentul serviciilor Grupului de armate Don.”
229

.  

Telegrama era trimisă pe data de 18 noiembrie 1942, cu o zi înaintea 

declanșării marii contraofensive sovietice. Cu alte cuvinte, soldații români erau 
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uitați în voia sorții, trebuind să facă față unei teribile lovituri în condițiile în 

care li se oferiseră cantități infime de hrană, îmbrăcăminte, armament și 

muniții. 

Unul din multele răspunsuri pe care le-a primit Marele Cartier General 

român în perioada premergătoare bătăliei, de la Înaltul comandament al 

Wehrmacht-ului (OKW) și de la Înaltul comandament al forțelor de uscat 

(OKH) interzicea categoric retragerea de pe orice poziție: ,,Soldatul își va 

amenaja un loc de refugiu, un bârlog de lup unde să se ascundă și să încerce să 

se asigure. El nu trebuie să se preocupe de ceea ce se întâmplă în dreapta sau în 

stânga lui sau în spatele său. El trebuie să fie preocupat numai de lupta 

împotriva dușmanului, indiferent din ce direcție este atacat (...). În cazul în care 

rămâne izolat de camarazii săi, el trebuie să lupte mai departe până sosește 

sprijinul. În caz de nevoie, bârlogul îi va servi de mormânt.”
230

. 

Poate că respectivele sfaturi au fost îmbrățișate cu căldură de trupele SS 

sau ale Wehrmachtului, care au fost educate și instruite în spiritul unui Reich 

milenar. Mi-e greu să cred că soldații români, luați de lângă familiile lor și duși 

la capătul pământului puteau considera tranșeea amenajată ca pe un bârlog sau 

mormânt. În același timp, ei nu erau atât de naivi să creadă că odată ce au 

pierdut flancurile în fața valurilor successive de tancuri, vor fi salvați de alte 

alte forțe dacă vor păstra pozițiile cu orice preț. Constatăm că cele două 

comandamente germane solicitau românilor mai mult decât puteau ei oferi. 

Vom observa că această abordare intransigentă va pecetlui soarta tuturor 

trupelor încercuite, indiferent dacă erau române sau germane. 

Pe 19-20 noiembrie 1942 începea Operațiunea Uranus. Sovieticii au 

atacat sectoarele Armatelor a 3-a și a 4-a române. După câteva ore, deși unele 

unități române s-au bătut bine, liniile românești au fost străpunse de masele de 

tancuri sovietice, urmate de numeroase trupe de cavalerie și infanterie. Ambele 

vârfuri ofensive sovietice urmăreau localitatea Kalaci. 

La Divizia 1 infanterie, cel mai bine a surprins contraofensiva sovietică, 

soldatul Gheorghe Bătrân: ,,Valea și pozițiile se zguduie de atâta zgomot. Pe la 

orele 5.30 au început și salvele de proiectile executate de katiușa. La un 

moment dat, de-a lungul frontului s-a auzit un zgomot paralizant: vin tancurile! 

Nu peste mult timp, acestea apar însoțite de infanterie. Deci acțiunile ofensive 

rusești s-au dezlănțuit. Apărarea noastră nu a putut face față forțelor atacatoare 

și a început o retragere precipitată, adică fiecare cum poate. Mulți militari 

români au căzut prizonieri și de asemenea baterii întregi de tunuri de la 

Regimentul 38 și 1 artilerie rămân în mâinile rușilor. În sectorul nostru, atacul 

rușilor continuă de la 5 dimineața fără întrerupere în zona comunei Plodovitoe, 

unde era și comanda Diviziei 1 infanterie și unde eram cantonați. Pe la orele 9 

se fac pregătiri de plecare. Postul de comandă al Diviziei 1 infanterie se pusese 
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în mișcare cu toate mașinile, iar după ele au urmat căruțele unităților. Pentru a 

asigura retragerea diviziei au fost introduse în luptă batalioanele de recruți de la 

regimentele 93 și 85 infanterie. Spre seară ne-a ajuns vestea că aceste 

batalioane nici nu au ajuns bine în fața inamicului și deja au fost decimate de 

tăvălugul de foc și fier al inamicului. Căruțele noastre se scurg spre o localitate 

ce se află la aproximativ 20 km de Plodovitoe. Aici era și un punct de trecere 

peste râu. Trecerea pe pod era dirijată de jandarmii Corpului 6 armată, care ne-

au oprit în localitate. Pe la două noaptea am luat-o din loc într-o panică 

generalizată, deoarece s-a dat alarma că inamicul se apropie. Astfel, 

informațiile confuze au pus coloana în mișcare și am orbecăit restul nopții, iar a 

doua zi de la o localitate la alta, rătăcindu-ne de coloana unității de mai multe 

ori.”
231

. 

Pătrunderea impetuoasă a maselor de tancuri sovietice era de așteptat. Nu 

mai puteai face față tancurilor de nouă generație, proaspăt ieșite de pe liniile de 

producție cu tunuri concepute înainte de război. Și decidenții politici români 

știau acest aspect. În acel an, Divizia 1 blindată a testat eficacitatea tunurilor de 

37 mm și 47 mm împotriva unui T-34 capturat. Testul a dovedit că T-34 era 

invulnerabil din orice poziție în fața tunului de 37 mm al tancului R-2 Skoda pe 

care-l dețineau românii. La tunul de 47 mm, tancul sovietic era vulnerabil doar 

în spatele turelei.  

De cealaltă parte, sovieticii au expus în fața trupei ,,efectul materialului 

românesc asupra tancurilor”, sporindu-le moralul
232
. Inconștiența și lipsa de 

responsabilitate a dus la masacrarea cu bună știință a tinerilor trimiși să 

oprească tăvălugul sovietic cu tunuri depășite sau insuficiente. 

Cei care au trăit contraofensiva sovietică rememorează frigul pătrunzător 

de -20˚ Celsius, bombardamentul cumplit cu katiușe, care a prevestit atacul și 

masele de tancuri cu infanteriști pe ele. Șocodol Gheorghe a fost cuprins de 

spaima celor care se retrăgeau din fața sovieticilor. Era servant în Regimentul 1 

artilerie la un tun de câmp Schneider-Putilov (76,2 mm), din celălalt război, 

care în perioada interbelică a fost retubat în țară pentru a uniformiza calibrele, 

ai prelungi tirul și durata de viață. Șansa lui a fost că tunurile de câmp erau cu 

vreo 3 km în spatele celor din prima linie. Aceștia aveau în dotare acele tunuri 

antitanc de calibru mic care nu aveau niciun efect asupra tancurilor sovietice. 

Veteranul nostru rememora cum servanții români de la piesele antitanc au tras 

și peste 10 proiectile perforante într-un tanc fără a avea niciun efect. Apoi au 

urmat clipe de groază când tancurile sovietice au zdrobit sub șenile piesele 

noastre cu tot cu servanți. Soldații de pe tancuri, dotați cu PPD 40 și PPS 41 au 

făcut prăpăd în rândul românilor
233

.  
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,,Din linia întâi fugeau spre noi, soldați cu hainele rupte de suflul 

exploziilor, care au băgat panica în cei din linia a doua și în artileriști. Nu pot 

uita fețele pline de groază și strigătele lor: - Ne-au prăpădit tancurile! Atâtea 

tancuri nu am văzut în viața mea! Fugiți fraților că ne prăpădesc! Alții ziceau 

într-una: - Doamne ajută! – Doamne scapă-ne! Și fugeau cât vedeau cu ochii. 

Nu se mai gândea nimeni să facă o nouă linie de apărare.”
234

. Ulterior, bateria 

eroului nostru a primit ordin de retragere. În scurt timp au înhămat caii la 

tunuri și au părăsit pozițiile inițiale. 

Pentru a avea o evidență clară a dezastrului, pe data de 22 noiembrie s-a 

efectuat apelul la Armata a 4-a română, care retrăsese ce mai putuse din trupe 

pe râul Aksay:  

,,Divizia 1 infanterie mai avea 700 infanteriști din Regimentul 85 

infanterie, 11 puști mitaliere, și 4 tunuri anticar la Tundutowo. Detașamentul 

Colonel Palade era compus din resturi de la Regimentul 93 infanterie, de la 

Batalionul 1 infanterie, de la  Regimentul 85 infanterie și 41 piese de artilerie. 

Restul, până la 52 piese ale diviziei, sunt distruse sau evacuate.  

Divizia 2 infanterie mai număra 100 de soldați, 5 piese de artilerie plus 

formațiunile de servicii cu circa 700 de oameni.  

Divizia 18 infanterie număra 8 ofițeri și 157 soldați cu 14 tunuri anticar 

germane. Artilerie de câmp nu mai avea deloc. Totalul forțelor de care 

dispunea Corpul 6 armată se ridica la valoarea a 4-5 batalioane.”
235

. 

Nu deținem date despre pierderile umane provocate de români, 

sovieticilor. Știm, conform raportului nr. 37153/29 ianuarie 1943, al Aramtei 4 

române către Marele Stat Major că: ,,în intervalul 20 noiembrie – 26 decembrie 

1942, unitățile Armatei 4 au distrus un număr de 38 tancuri sovietice, detaliate 

astfel: Divizia 1 infanterie – 9; Divizia 4 infanterie – 12; Divizia 8 cavalerie – 

9; Divizia 5 cavalerie – 4
236

.  

Sovieticii au atacat în acest sector cu 455 de tancuri și autotunuri. 

Distrugerile provocate de români în două luni de lupte (atac – contraatac – 

atac) au reprezentat sub 10% din tancurile inițiale ale atacatorului, pentru că în 

mod sigur au mai venit și alte piese de pe liniile de producție în perioada 

respectivă. Analizând cifrele, ne putem da seamă de forța combativă a armatei 

noastre. Este tot mai evident că românii aveau o combativitate scăzută, fiind 

trupe ideale pentru acțiunile de urmărire, hărțuire și pază a adversarului. În 

momentul în care au fost lăsați singuri, la fel ca la Odessa, românii au 

înregistrat pierderi însemnate pentru cucerirea câtorva metri de pământ. 

O parte din diviziile celor două armate se aflau în încercuire. Cu toată 

rezistența Grupului general Lascăr și a altor divizii germane, soarta acestor 
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unități a fost pecetluită. Au fost încercuite Armatele a 6-a și unități din a 4-a 

tancuri germane și 5 divizii de infanterie, una de cavalerie din Armata a 3-a 

română și o divizie de infanterie de la Armata a 4-a română
237

. 

Tot pe 22 noiembrie, generalul Lascăr  din Armata a 3-a, a transmis 

situația unităților aflate în încercuire: ,,Situația este foarte grea. Cercul se 

strânge cu fiecare oră.  

Aseară au sosit doi parlamentari cu propuneri de a se preda, la care li s-a 

răspuns negativ de toate diviziile. 

Regimentele de artilerie nu mai au decât 40 de lovituri de tun.  

Muniția pentru front terminată în cea mai mare parte; muniția de 

infanterie, foarte redusă. 

De trei zile trupa românească nemâncată;  

Azi dimineață a început presiunea puternică a inamicului cu tancuri și 

Katiușa, la stânga Diviziei 15 și la dreapta Diviziei 6. 

În noaptea de 22/23 noiembrie, am proiectat străpungerea spre 

Cernîșevskaia. 

Răniții, în număr mare, posibilități de îngrijire foarte reduse. 

Tunurile anticar de orice categorie, fără efect asupra majorității carelor. 

Infanteria strivită de care.  

Maximum de rezistență până mâine 

În prima urgență muniție și benzină.”
238

. 

Inițiativele Armatei a 3-a, ale Marelui Cartier General și ale lui 

Antonescu de a permite ieșirea grupului Lascăr din încercuire s-au lovit de 

refuzul lui Hitler care suna așa: ,,Diviziile 15, 13, 6 și 5 române și restul 

Diviziei 14 române își vor menține cu orice preț și până la capăt, pozițiile lor 

actuale.”
239

.  

Deși posibilitatea de a ieși din încercuire a întregului grup Lascăr era 

discutabilă, ea sa lovit de refuzul categoric al dictatorului german. Grupul 

Lascăr a demonstrat că românii pot apăra ,,bârlogul lupului”, dar lipsa 

rezervelor care să execute depresurarea a făcut ca ajutorul așteptat să nu a mai 

vină niciodată.  

În seara de 22 noiembrie au fost capturați generalii Mihail Lascăr și 

Nicolae Mazarini. Unitățile generalilor Ioan Sion (Divizia 15 infanterie) și 

Traian Stănescu (Divizia 6 infanterie) au rezistat până pe 24 noiembrie. Nu 

trebuie uitat eroismul generalului Ioan Sion, cel care a căzut la datorie în 

încercarea de a-și scoate din încercuire Divizia 15 infanterie. Menționăm 
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bravura maiorului Gheorghe Rășcănescu, care a ieșit din încercuire cu 

Batalionul 1 din Regimentul 15 dorobanți
240

. 

Din nefericire, începea calvarul pentru câteva zeci de mii de români care 

au avut neșansa de a cădea în prizonierat. Colonelul Constantin Teodorescu, 

comandantul Regimentului 15 infanterie, nota prima reacție a sovieticilor după 

ce românii au aruncat armele: ,,Purtarea trupelor sovietice a fost bestială. Luau 

de la prizonieri hrana, căciulile, cojoacele și îmbrăcămintea, lăsându-i goi pe 

ger și viscol. Pe ofițeri îi scoteau din rândurile trupei și îi împușcau. Marea 

majoritate a prizonierilor a fost împușcată sau călcată cu tancurile, ca un fel de 

distracție.”
241

. 

Grigore Gheba, viitorul matematician a fost sublocotenent în Regimentul 

9 infanterie (Divizia 5 infanterie) a surprins primele săptămâni de prizonierat: 

,,Dimineața am fost scoși din bordei și duși pe jos în afara pădurii, pe un câmp 

cu zeci de mii de prizonieri, încolonați pe zeci de kilometri. Am fost indroduși 

în coloană și am început să mergem spre necunoscut. De-a lungul coloanei, pe 

ambele părți eram păziți de soldați ruși călare (uzbeci). A început marșul a 

circa 50 000 de prizonieri, de toate naționalitățile, spre lagărele din Siberia și 

altele din apropierea Munților Urali și Moscova. Era noiembrie 1942 și iarna 

rusească își simțea prezența, ningea neîncetat, iar noaptea viscolea și era ger. 

Coloanele nesfârșite de năpăstuiți ai soartei, în lupta cu moartea, își târau 

picioarele prin nămeți, epuizați, fiindcă hrana, care consta din grăunțele de 

porumb pe care le mai găseau prin fostele colhozuri, era pe sfârșite. Răniții 

care au fost acceptați să intre în coloană, pentru că cei grav au murit din prima 

zi a predării noastre, cădeau unul câte unul în zăpadă și acolo rămâneau. 

Nopțile eram lăsați în plin camp nepăziți, nu aveam unde fugi și nici puterea de 

a o face. Dimineața, zăpada era presărată, cât vedeai cu ochii, cu puncte negre: 

erau cadavrele celor care nu mai rezistaseră frigului și epuizării. Cât se putea 

vedea pe acest câmp al morții, era un sinistru fâlfâit de mantale în bătaia 

vântului, semn că acolo căzuse un om răpus de ger. Calvarul drumului a durat 

trei săptămâni, cel mai apropiat lagăr fiind la două sute de kilometri.”
242

.  

Frigul părtunzător, marșurile epuizante, slaba alimentație și îngrijire vor 

face ca din cei căzuți prizonieri la Stalingrad să se întoarcă acasă, aproximativ 

10%. 

Cei care au reușit să se retragă continuau confruntarea, încercând să 

formeze noi linii de apărare. În luptele de consolidare a frontului, de pe valea 

râului Aksay, este răpus chișozeanul Cocioba Ilie. Era soldat la Regimentul 1 

artilerie din Divizia 1 infanterie. Aflat pe principala direcție de atac a ofensivei 

sovietice, chișozeanul nostru a căutat cu disperare să stopeze împreună cu 
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ceilalți camarazi, masele de tancuri sovietice. Nu a reușit acest lucru iar pe data 

de 28 noiembrie 1942, a căzut la datorie
243

. 

Tributul de sânge al girocenilor a continuat. Petru Bocea (Liță) a murit 

într-un spital de campanie de lângă Stalingrad după ce fusese adus grav rănit. 

Un alt participant la război, Lazăr Seiman, i-a găsit crucea lângă o gară din 

apropierea spitalului. Nu cunoaștem alte amănunte despre formațiunea din care 

făcea parte sau despre faptele lui de arme. Este posibil să fi luptat în Divizia 1 

infanterie, deoarece și Lazăr Seiman era soldat al acestei unități
244

. 

În acele zile tragice a căzut la datorie și Șocodol Ion (Stoioni), fratele lui 

Șocodol Gheorghe. Era soldat în Batalionul 10 vânători munte al Diviziei 2 

vânători, care lupta în Caucaz. Inițial a fost rănit și, ca o ironie a sorții, doctorii 

germani au căutat să-l salveze. Zilele lui s-au sfârșit în Spitalul german de 

campanie 6/572, pe 13 decembrie 1942. Rămâneau fără soț și tată, soția Maria 

și băieții Vichentie (10 ani) și Nicolae (8 ani). Pe 15 ianuarie 1943 se emitea 

eroului medalia Bărbăție și Credință cu spade, clasa a III-a, pentru fapte de 

arme săvârșite în războiul contra Rusiei Sovietice în anul 1941. Familia 

îndoliată a primit brevetul prin poștă
245

.  

Trupele care au evitat încercuirea s-au reorganizat pe râul Cir (Armata a 

3-a română) și pe râul Aksay (Armata a 4-a română). Ulterior, germanii au 

declanșat operațiunea Viscolul (12-22 decembrie 1942), dar nu au reușit să 

scoată din încercuire trupele de la Stalingrad. Din gruparea de armate Hoth – 

Manstein făceau parte Corpul 57 tancuri german dar și ce mai rămăsese din 

Armata a 4-a română (Corpul 6 – Diviziile de infanterie 2, 18; Corpul 7 – 

Diviziile de infanterie 1, 4; Grupul de cavalerie General Popescu – Diviziile 5, 

8 cavalerie). Cum am prezentat, aceste divizii erau decimate, cei câțiva soldați 

încropiți în fugă proveneau de la trenurile de luptă și de la formațiunile de 

servicii. La 30 noiembrie, Armata a 4-a română avea următorul efectiv: 39 000 

soldați din care doar 12 000 erau luptători
246

.  

Moralul era foarte scăzut. Un raport al maiorului Atache din 8 decembrie, 

prezenta următoarea stare de spirit a Diviziei 1 infanterie: ,,Comandantul 

Regimentului 85 infanterie a declarat că soldații săi nu vor să mai lupte, aruncă 

armele și fug, cer să se întoarcă acasă. Întrebat de ce nu împușcă fugarii a 

răspuns că riscă să fie împușcați ofițerii de către soldați. Alți soldați au spus 

ofițerului care încerca să-i oprească: ,,Am mers destul înainte, acum mai 

mergem și înapoi. Ni s-a promis într-una că vom fi schimbați și nu am fost.”
247

.  
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În situația disperată, generalul Corneliu Dragalina a cerut ,,suspendarea 

recursurilor și grațierilor pentru infracțiunile de lașitate și dezertare în prezența 

inamicului.”
248

. 

Cu aceste umbre ale diviziilor de altădată nu se mai putea obține mare 

lucru decât, distrugerea totală. La Sharnutovsky, pe 26 decembrie au fost 

spulberate de sovietici, Diviziile de cavalerie general Popescu și Corpul 6 

armată român. Ba mai mult, operațiunea Micul Saturn, declanșată de sovietici a 

pecetluit soarta întregului sector, fiind distruse și Armatele a 2-a maghiară și a 

8-a italiană
249

.  

Cu două zile înaintea capitulării Stalingradului, pe 1 februarie 1943 avea 

să cadă în luptă giroceanul Rohs Ioan (Johann). Făcea parte din Regimentul 2 

roșiori din organica Diviziei 1 cavalerie (Armata a 3-a română). După 

contraofensiva sovietică această divizie a luptat în încercuirea de la Stalingrad. 

Rămâneau singuri, văduva Magdalena, copiii, Eva (4 ani) și Petru (2 ani)
250

.  

Bătălia de la Stalingrad a însemnat cea mai mare înfrângere din istoria 

armatei române. Românii au pierdut, în perioada 19 noiembrie – 7 ianuarie 

1943, 158 854 militari – morți, răniți și dispăruți
251

. 

Dacă în 1941, armata română a dovedit carențe în pregătire, suferind 

datorită lipsei de experiență, în 1942, soldații și ofițerii erau mult mai bine 

antrenați. Cu un armament corespunzător ar fi răspuns satisfăcător în câmpul 

tactic. Pierderea a 3 700 de ofițeri, a 3 500 de subofițeri și a 150 000 de soldați 

experimentați ducea la o lipsă acută de cadre care după un studiu de 

specialitate necesita câțiva ani pentru a înlătura criza provocată de dezastrul de 

la Stalingrad
252

. 

La pierderile umane, care au fost cele mai dureroase s-au adăugat și cele 

materiale. În perioada 15 noiembrie – 7 decembrie (înaintea declanșării 

operațiunii Viscolul), Armatele a 3-a și a 4-a române au pierdut 71 724 puști 

(procentul pierderilor 50%); 2 495 puști mitraliere (63%); 778 mitraliere 

(68%); 2 612 pistoale mitralieră (64%); 4 495 pistoale (61%); 77 mitraliere 

A.A. (63%); 459 tunuri antiaeriene (74%); 693 aruncătoare Brandt (69%); 162 

tunuri de câmp (72%); 138 obuziere de câmp (71%); 44 tunuri lungi (73%). 

Într-o scrisoare adresată lui Manstein, colonelul de stat major Hans Doerr 

sintetiza starea de fapt a armatei române: ,,sub denumirea de Armata 4 română 
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nu figurează divizii sau alte unități apte de luptă... ea fiind constituită din 

coloane de refugiați adunate de-a valma.ˮ
253

. 

A urmat un episod dureros al retragerii și al revenirii trupelor române în 

patrie. Trupele motorizate germane au refuzat de multe ori să ia în camioane 

răniții sau soldații români. Șocodol Gheorghe, din Regimentul 1 artilerie își 

amintea: ,,Cei de la infanterie nu puteau ține pasul cu înaintarea sovietică și 

nici cu noi de la artilerie, care aveam cai. Ca să scape de prizonierat or încercat 

să se suie în camioanele nemțești, care erau aproape goale. Germanii nu i-or 

lăsat pe ai noștri să urce, zdrobindu-le mâinile cu obloanele sau cu patul armei. 

Din când în când mai trăgeau câte o rafală în aer ca să nu se apropie românii de 

camioane.ˮ
254
. Este adevărat că acesta este un episod, poate marginal, dar l-am 

auzit și de la alți participanți la război. 

Și tratamentul inuman la adresa soldaților români a continuat. Pe 10 

decembrie 1942, generalul Socrate Mardari a informat Șeful de stat major 

despre situația din URSS:  

,,1. Pe căile ferate din Caucaz, în timp ce soldații germani călătoresc în 

vagoane încălzite, ofițerilor și ostașilor noștri li se destină vagoane neîncălzite; 

mai mult încă sunt dați jos din aceste vagoane neîncălzite, fără niciun motiv 

plauzibil. 

2. Pe calea ferată Salsk – Remontnaia, ofițerilor și soldaților români nu li 

se permite intrarea în vagoane închise, astfel sunt nevoiți a călători pe 

platforme, pe tampoane și, în cel mai bun caz, în cabinele de frâne. 

3. Chiar pe cale ferată Rostov – Dnepropetrovsk s-au semnalat  asemenea 

cazuri.ˮ
255

. 

Generalul Ilie Șteflea, șef al Marelui Cartier General a atras atenția 

Misiunii Militare Germane pe 19 decembrie ca ,,această stare de lucruri să 

încetezeˮ deoarece ,,nu este admisibil ca în timp ce soldați germani călătoresc 

în vagoane încălzite, ostașii români să călătorească pe platforme.ˮ
256

. 

Orice s-ar spune, comportamentul germanilor, era în măsură să 

submineze orice alianță și să creeze dispute între camarazi. Dacă am ajuns la 

subiectul camaraderie între aliați, cert este că relațiile au fost de conjunctură și 

destul de reci. Mai toți cei care au luptat în răsărit spuneau următoarele: ,,Noi 

nu mergeam la nemți și ei nu veneau la noi. Noi aveam cantonamentul nostru, 

ei aveau cantonamentul lor. Ca să nu mai zic că noi nu știam nemțește, ei nu 

știau românește. Ne înțelegeam doar prin semne.ˮ
 257

.  
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Ion Lazăr a sesizat și el această răceală, dar când luptau cot la cot cu 

germanii, aceștia au fost corecți. Și când aliații se ocupau cu aprovizionarea era 

mult mai bine decât o făceau românii. ,,Nemții nu se băgau în mâncare, băutură 

sau tutun. Cât aveai rația atâta primeai. Ba mai mult, ei aveau supliment de 

dulciuri și marmeladă, pe care noi îl primeam rar. De multe ori ne dădeau din 

dulciurile lor. Dacă i-aș compara cu rușii, mai bine o fost cu nemții. O fost 

oameni și oameni! Când am primit permisia după spitalizarea de la Melitopol, 

am ieșit la drum să fac semn să mă ia în camion. Unul după altul, nemții îmi 

făceau semn că mă ia următorul. O trecut toată coloana dar nu m-o luat nimeni. 

Aproape jumătate din permisie am petrecut-o pe drum.ˮ
258

, rememora cu 

amărăciune veteranul.  

Datorită înrăutățirii situației de la Stalingrad, începând cu luna ianuarie, 

cele șase divizii românești din Caucaz și Kuban s-au retras organizat spre capul 

de pod Taman alături de Armata a 17-a germană. Armata 1-a germană s-a 

retras spre Rostov. Pregătirea trupelor (Diviziile de munte 2, 3; cavalerie 6, 9; 

infanterie 10, 19) dar și anvergura mai mică a Operațiunilor sovietice a 

Munților și a Mării în comparație cu Operațiunea Uranus, au făcut ca aceste 

unități să fie mult mai norocoase, reușind să-și salveze oamenii și armamentul 

din dotare
259

. 

Deși la prima vedere, constatăm că soarta trupelor noastre a fost 

pecetluită de inferioritatea numerică, din cauza dotării învechite, a lipsei de 

muniții și alimente dar și a unei conduceri militare care era mai aproape ca 

mentalitate de fostul război, nu credem că mai sensibilizăm pe cineva dacă în 

lumina documentelor, românii au fost considerați, totuși cei mai buni aliați ai 

germanilor. Șeful propagandei naziste, Joseph Goebbels afirma la scurtă vreme 

după bătălie că ,,românii se comportaseră cel mai bine; apoi italienii și, la 

sfârșit, maghiarii.ˮ
260

.  

După război, fostul ofițer al Wehrmachtului, generalul Hans Speidel a 

ajuns șeful de stat-major al NATO. La întrebarea unui jurnalist american ,,care 

dintre trupele aliate fuseseră cei mai buni combatanți: finlandezii, croații sau 

maghiarii?ˮ a răspuns: ,,Niciunii! Românii au fost cei mai buni. Dă-le 

comandanți capabili și nu vei găsi soldați mai buni.ˮ
261

. 

Un ofițer aliat, maiorul italian Domenico Faso făcea o comparație între 

conaționalii lui și români: ,,Mi se rupe inima când îi văd trecând. La ce ne-am 

mai putea aștepta oare, din partea unor soldați ca ei? La primul foc, o rup la 

fugă sau se predau. Chiar dacă printre ei se află și oameni de nădejde, și aceștia 

sunt măturați de către mulțime. Îmi vine să urlu de furie și de rușine. Acesta să 
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fie, oare, soldatul italian? Unde a ajuns poporul nostru? Cel mai rușinos lucru 

este să ne comparăm cu popoare despre care am considerat mereu că ne sunt 

inferioare. Printre ai noștri, am văzut trecând și câțiva români. Aveau, cu toții, 

uniforma în ordine și erau înarmați, până la ultimul; aveau arme chiar și cei 

care își târau picioarele degerate, înfășurate în cârpe...ˮ
262

.  

Dacă facem o istorie contrafactuală și nu ne plasăm în epoca respectivă, 

chiar dacă responsabilii militari au conștientizat minusurile armatei române, 

înfrângerile din iarna lui 1942 au fost neașteptate de la generali și până la 

simpli soldați. În septembrie 1942, șeful Marelui Cartier General, generalul Ilie 

Șteflea considera într-o scrisoare adresată colonelului Radu Davidescu că 

sovieticii se află în pragul colapsului: ,,Rușii au pierdut în vara aceasta forțe și 

materiale enorme și se pare că declinul rezistenței lor se accentuează pe zi ce 

trece. Aici se crede că după căderea Stalingradului (care este iminentă și după 

cucerirea altor regiuni importante din Caucaz), moralul rușilor va scădea atât 

de mult încât se cântărește ideea dacă nu ar fi preferabil să se aștepte rezultatul 

repercusiunilor de ordin psihologic ale slăbirii forțelor și resurselor 

sovietice.ˮ
263

.  

Nu în aceleași coordonate se înscrie și părerea pe care a îmărtășit-o 

locotenent-colonelul Nicolae Dragomir, generalului Socrate Mardari, cu câteva 

săptămâni înainte de declanșarea contraofensivei sovietice: ,,Întreaga armată, 

care prin sforțări supraomenești, a putut reface și susține actualul front, este 

pusă în fața întrebării dacă soldații, care au trecut prin atacul carelor rusești, și 

dacă recruții, care nu au mai văzut care de luptă, acum pot să rămână pe poziții 

singuri fără armament anticar și fără altă apărare anticar. Personal și împreună 

cu întregul comandament cred că trupele noastre se vor debanda, fără a mai 

vorbi de sacrificiile sângeroase impuse de apărarea cu pieptul gol înaintea 

carelor rusești, grele.”
264

.  

Previziunile s-au adeverit în cursul încleștărilor din noiembrie-

decembrie. Existau și ofițeri lucizi, de carieră care nu s-au lăsat amăgiți de 

ofensivele de vară germane și au analizat la rece capacitatea combativă a 

armatei noastre. Nu înțelegem cum s-a jucat totul pe cartea dotării de către 

germani, când era evident că abia-și puteau satisfice necesitățile lor. Rămași 

singuri, cu artileria perimată și insuficientă era o naivitate să crezi că niște bieți 

țărani vor putea opri tancurile cu foi de cort, nisip aruncat pe țeava tunului, 

buruieni aprinse și cocteiluri Molotov. Așa au procedat soldații noștri când pe 

tancuri nu era infanterie sovietică. Se urcau pe tanc cu foi de cort și acopereau 

periscopul sau vizetele în speranța că se va deschide capacul turelei. Atunci 

lichidau echipajul sovietic prin împușcare sau grenadare. Alteori, cu vegetație 
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uscată de stepă se încerca incendierea tancurilor. Prin aruncarea câtorva pumni 

de nisip pe țeava tunului acesta era scos din luptă la primul proiectil lansat. 

Uneori, aceste practici au dat roade.  

La rândul lor, veteranii de război intervievați au avut o percepție 

originală despre încleștările din 1942. Ei puneau revirimentul sovieticilor pe 

seama ajutorului dat de anglo-americani. Șocodol Gheorghe spunea: ,,Am 

înaintat în Rusia 2000 km iar sovieticii se retrăgeau și iar se retrăgeau. Cum 

înaintam, treceau pe lângă noi coloane de zeci de mii de prizonieri. Nu 

credeam că mai pot organiza un contraatac care să facă atâtea pagube. Cum o 

adunat atâtea tancuri peste noapte am înțeles pe front și după război. În mod 

sigur o fost ajutați pentru că la prizonierii sovietici am găsit conserve 

americane. Ofițerii noștri ziceau că tancurile, Jeep-urile, avioanele și 

camioanele pe care le vedeam la sovietici erau primite de la americani.ˮ
 265

.  

Ioan Lazăr a avut și el o explicație a ceea ce s-a întâmplat: ,,Rușii or avut 

tunuri noi, cu bătaie mai lungă ca a noastră și cu calibre mai mari. Toate 

tunurile aveau roți de metal cu cauciuc și erau trase de mașini. În schimb, noi 

aveam încă roți cu spițe de lemn și aproape toate tunurile erau trase de cai. 

Numai obuzierele erau trase de camioane. Servanții români de la artileria 

divizionară, o plecat pe front cu tunurile cu care o făcut instrucție înainte de 

război și tot cu alea o terminat războiul. Aveam tunuri amovibile Putilov la 

care puteam schimba calibrul. Eram ca omuʾ sărac, îți făceai treaba cu ele dar 

erau depășite. Pot să spun că Divizia 9 cavalerie o avut noroc că o luptat în 

Caucaz și nu o fost trimisă la Cotul Donului, că altfel cine știe dacă mai 

vorbeam astăzi.ˮ
266

. Simple, dar pline de realism sunt cuvintele celor doi 

veterani. 

Revenind la specialiști, documentele vremii sintetizau cauzele înfrângerii 

românești: ,,atacului în masă cu tancuri contra piepturilor fragile ale 

luptătorilor, lipsiți de apărare contra carelor, eficace și suficient de numeroasă, 

toate celelalte cauze fiind considerate cu totul secundare. Fără tancuri, aproape 

invulnerabile, rușii nu puteau avea decât succese locale... Trebuia câștigată mai 

întâi lupta antitanc. Defensiva nu se mai poate baza pe contraatacuri de 

infanterie atâta timp cât atacul dispune de care... Marile unități de infanterie se 

macină foarte repede în lupta contra tancurilor dacă nu dispun de apărare 

antitanc eficace... Contraatacurile contra unui inamic care dispune de care nu se 

pot executa decât tot cu care.ˮ
267

. 

Cert este că tragicele încleștări de la Stalingrad, Cotul Donului și Stepa 

Calmucă au frânt vieți și au marcat destine. Nu putem să nu acuzăm 

conducerea de atunci, în speță pe mareșalul Ion Antonescu pentru lipsa de 

                                                 
265 Șocodol Gheorghe, veteran de război, interviu realizat în 1988. 
266 Lazăr Ioan, veteran de război, interviu realizat în 2010. 
267 Duțu, 2019, p. 504. 
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luciditate în a trimite sute de mii de soldați la moarte sigură. Deși a fost 

avertizat de generalul Iosif Iacobici și de politicienii vremii a continuat să dea 

prea multă crezare promisiunilor lui Hitler. În același timp, trebuia să 

conștientizeze starea embrionară a industriei românești de apărare și 

slăbiciunile economiei în general, care nu puteau satisface necesitățile frontului 

la o asemenea anvergură. Mareșalul se crampona de dictonul ,,Drumul la Cluj 

trece prin Stalingradˮ. Spera că o prezență superioară a armatei române față de 

cea a armatei ungare în URSS, îl va face pe Hitler să reconsidere poziția 

României la finalul războiului, ca răsplată retrocedându-i Ardealul de Nord. 

După înfrângere, mareșalul a avut tăria de a-și asuma dezastrul: 

,,Răspunderea în fața istoriei o port eu pentru că nu am făcut mai mult decât am 

făcut pentru a împiedica masacrarea armatelor, datorită urgenței cu care a 

procedat conducerea germană, a lipsei totale de prevedere și a impasivității cu 

care a primit semnalele noastre de alarmă și pregătirile știute din vreme ale 

inamicului.ˮ
268
. Lecția pe care a învățat-o Antonescu a fost aceea de a reduce la 

minim trupele participante la viitoarele lupte de pe frontul din URSS. Din 

păcate, lecția a fost scump plătită. 

Stalingradul, Cotul Donului și Stepa Calmucă au fost luptele în care 

locuitorii celor două sate au dat cel mai mare tribut de sânge, la fel cum au 

făcut și alți fii ai acestei țări, care cu inima grea au plecat pe un drum fără de 

întoarcere. 

Încheiem campania din 1942 prin a vă prezenta destinul frânt al lui 

Rotariu Gheorghe (Dumnezeul cailor). Părinții au ridicat în memoria fiului o 

cruce în cimitirul din sat, fără ca eroul să fi fost înhumat aici. Acesta s-a născut 

în 1919 și a căzut la datorie pe 25 mai 1942. Epitaful de pe cruce sintetizează 

destinul tragic al sutelor de mii de tineri români trimiși să moară departe de țară 

într-un război tot mai străin de ei:  

Of tu moarte înfricoșată/ Ce dispui de-a noastră soartă 

Cum nu ți-a fost ție greață/ Să mă iei tânăr din viață 

Cum nu ți-a fost ție milă/ Să mor în țară străină 

Și la cap să n-am lumină. 

Oare cerul cel de sus/ N-a avut nimic de spus? 

C-am lăsat în urma mea/ Doi părinți cu jale grea 

O măicuță cu durere/ Și un tată plin de jele.
269

. 

Începutul anului 1943 avea prevestiri sumbre. Pierderile colosale în 

oameni și materiale puteau fii înlocuite cu greu de către guvernanți și de 

industria de apărare românească. Ce-a mai scăpat din diviziile noastre a intrat 

în țară pe la Tighina în martie–aprilie. Pe front au mai rămas doar opt divizii. 

Pentru a nu fi încercuite, diviziile din Kuban s-au retras în Peninsula Taman. 

                                                 
268 Ozunu, Otu, 1999, p. 233. 
269 Epitaf în Cimitirul din Giroc al eroului Rotariu Gheorghe (1919-1942). 
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Până în septembrie 1943 trupele româno-germane au rezistat în acest sector. 

Capul de pod Taman a fost părăsit, soldații fiind evacuați, cu șlepurile, în 

Peninsula Crimeea. Până în aprilie 1944, trupele de aici au avut o perioadă de 

acalmie. 

Jivi Pavel este cel care a continuat nedoritul șir de pierderi în rândul 

consătenilor noștri. Era chișozean și făcea parte din Regimentul 6 artilerie 

călăreață din Divizia 9 cavalerie. A luptat de la începutul războiului în această 

campanie. Pe 23 septembrie 1943 este rănit de schije la kilometrul 80 Liman, la 

malul Mării Negre (Ucraina). La scurtă vreme a decedat
270

.  

Dacă la eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord trupele noastre 

aveau un moral ridicat din motive lesne de înțeles, nu același lucru îl putem 

spune despre participarea la luptele care au urmat după trecerea Nistrului. 

Țăranul român era robust, deloc pretențios, capabil să facă multe sacrificii. Din 

păcate, mulți dintre ei abia știau să scrie și să citească. La școală, elevilor li s-a 

inoculat că românii au participat în istoria lor doar la războaie de apărare, idee 

profund înrădăcinată în mentalul colectiv. Ei nu puteau să înțeleagă de ce 

războiul continua dincolo de Nistru fiind trimiși la mii de kilometrii distanță de 

propriile frontiere (Stepa Calmucă, Caucaz, Stalingrad) pentru a lupta cu un 

dușman fie el și istoric. Mai menționăm faptul că, spre deosebire de soldații 

germani care erau îndoctrinați ideologic, soldații români nu cunoșteau acest 

fenomen. Este adevărat că mareșalul Ion Antonescu a declarat războiul nostru 

ca unul Sfânt, dar mult trâmbițata Cruciadă împotriva bolșevismului a avut un 

efect redus asupra moralului soldatului român. În concluzie, mulți au luat 

decizia de a dezerta sau a se automutila pentru a scăpa din prima linie. 

Când menționăm diferite evenimente din război și nu numai, trebuie să 

ne transpunem în timp, pentru a înțelege mentalitatea celor de atunci. 

Subliniem că deciziile consătenilor noștri nu trebuie privite cu asprime, mulți 

dintre ei participând la anumite faze ale războiului, însă din cauza ororilor 

trăite acolo nu au mai putut să facă față, psihic, în linia întâi.   

Pentru a scăpa de front, mulți soldați au luat crunta decizie de a se 

automutila. Într-o discuție cu un participant la războiul din răsărit, acesta ne-a 

explicat o parte din grozăviile prin care a trecut. În 1943 a căutat din răsputeri 

să scape de front. Era în Peninsula Taman, și împreună cu un coleg de 

încredere, au hotărât să se împuște cu o armă rusească de captură. Au 

considerat că ar fi mai puțin dureros și nu ar provoca un handicap major dacă s-

ar împușca în mâna stângă. Iată ce ne-a povestit veteranul: ,,Am ridicat mâna 

dincolo de o cale ferată și camaradul a tras de la trei metri pentru ca pe rană să 

nu apară urme de praf de pușcă sau arsuri. Apoi l-am rănit io. Am curățat 

plăgile, pe urmă le-am acoperit cu pâine, ca să nu se infecteze. Am fost bănuiţi 

că ne-am automutilat. Io l-am ales pe camaradul meu pentru că era oltean și am 
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zis că-i mai curajos, dar era să ne dea de gol. Ne-au interogat o vreme, ba ne-o 

și bătut, pentru că nu spunem adevărul. Căpitanul bănuia că ne-am automutilat, 

dar în cele din urmă am fost trimiși acasă. Așa am scăpat de front.ˮ
271

. 

Și veteranul a continuat cu câteva explicații: ,,Trebuie să știți domnʾ 

profesor că nu oricine îi făcut să bage o baionetă în pieptul altui om. Doar cei 

care or trecut prin iadul războiului pot să ne înțeleagă, dar nici ei nu trebuie să 

ne judece.ˮ
272

. 

Completăm că în urma dezastrului de la Stalingrad erau prea puțini cei 

care mai credeau în posibilitatea ca germanii și românii să câștige războiul. 

Motivele enumerate au cântărit enorm în deciziile unor soldați de a se 

automutila sau de a dezerta pentru a scăpa de front. 

Un subiect sensibil, care necesită o abordare echidistantă este și situația 

etnicilor germani, care au avut atitudini diverse față de vâltoarea în care au fost 

angrenați. În urma unui acord încheiat între statul român și cel german, pe 13 

aprilie 1943, mareșalul Ion Antonescu a acceptat ca sașii și șvabii din România 

să se poată ,,înrola în forțele armate germane, fără pericolul de a-și pierde 

cetățenia românăˮ. Mulți dintre etnicii germani făcuseră acest lucru cu mult 

înainte, sustrăgându-se încorporării în armata română. Până la sfârșitul anului 

1943, peste 60.000 de germani cu cetățenie română s-au înrolat în unitățile 

Waffen SS și peste 15.000 în Wehrmacht sau în Organizația Todt
273

.  

Germanii din Giroc şi Chişoda au avut idealuri și viziuni diferite de la 

caz la caz. O parte din ei au considerat firesc să plece pe front ca soldați ai 

armatei române. În această categorie evidențiem pe Ludwig Iacob și Rohs Ioan, 

din Giroc, și pe Färber Anton și Lӧchinger Petru, din Chişoda, care au căzut pe 

câmpul de onoare în luptele din URSS. O altă parte a etnicilor germani au ales 

înrolarea în armata germană sau au fost obligați să facă acest lucru.  

Într-un tabel întocmit de jandarmeria din Giroc aflăm numele persoanelor 

care, până la 23 august 1944 s-au înrolat în armata germană: Giel Joseph, 

Adam Peter, Grűnthaűser Peter, Műller Peter, Műller Johann, Betlla Joseph, 

Betlla Karl, Betlla Vendl, Gerber Nikolaus, Stelzner Joseph, Sehii Nikolaus, 

Sehii Johann, Schȁnen Peter, Schȁnen Johann, Keller Joseph, Adam Joseph, 

Schiller Joseph, Műller Joseph, Melinger Matias, Fűrak Franz, Tűrn Georg, 

Műller Anton, Schmadll Peter, Schȁnk Valentin, Pirosch Paul, Jung Vendl, 

Kaftary Johann
274

.  

După cum observăm, 27 de etnici germani din Giroc au luptat pentru 

Germania și au fost incluși în diferite formațiuni ale acestei armate. Dintre 

aceștia, o parte au căzut pe câmpul de luptă: Stelzner Joseph, Katalusi W., Ratz 

                                                 
271 Cerbu Iosif, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
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273 Scafeş, Şerbănescu, 1996, p. 207. 
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Stefan, Fűrack Franz, Pirosch Paul, Petla Peter, Iakob Stein (căzut pe 27 aprilie 

1944 la Sevastopol) și Keller Joseph
275

. 

Același tabel menționează, pentru localitatea Chişoda, 41 de etnici 

germani înrolați în Waffen SS sau în Wehrmacht: Scheibling Anton, Gőtz 

Anton, Gőtz Johann, Wiener Johann, Schȁfer Peter, Grabatzer Peter, 

Grűnthaűser Anton, Martin Nikolaus, Műller Albert, Nicola Iakob, Farber 

Matias, Keller Heinirich, Wagner Peter, Hummel Nikolaus, Zimmer Franz, 

Loring Franz, Gőtz Michael, Bohnn Peter, Zeisz Peter, Dőrner Peter, Kalosch 

Franz, Hudas Ladislau, Kőnig Nikolaus, Wolff Peter,  Iacusi Rudolf,  Bus 

Peter, Miskoltz Miklós, Czinner Iacob, Ibach Matias, Schȁfer Johann, Mehr 

Francisc, Benksek Alexander, Kleizer Iacob, Lindermann Michael, Farber 

Matias, Scheibling Anton, Seller Anton, Lanner Iacob, Klostermann Ioseph, 

Klostermann
 
 Johann, Klostermann

 
Johann II

276
.   

Dintre aceștia, următoarele persoane au căzut pe diferitele teatre de 

operațiuni ale armatei germane: Gőtz Johann, Grabatzer Peter, Nicola Iakob, 

Dőrner Peter, Ibach Matias, Schȁfer Johann, Kleizer Iacob, Klostermann 

Ioseph, Klostermann
 
 Johann

277
. 

La prima vedere ne surprinde procentul foarte mare de germani înrolați în 

armata germană în raport cu populația de aceeași etnie, aflată în cele două 

localități la Recensământul din 1941. Astfel, din 177 germani giroceni, 27 (15 

%), au fost mobilizați de Germania. Din 356 germani chișozeni, 41 au plecat la 

război pentru aceeași țară (12 %). La fel ca problema dezertorilor români și 

chestiunea etnicilor germani trebuie privită din prisma celor de atunci. Etnicii 

germani deveniseră cetățeni români după Marea Unire (1918). La fel ca 

românii bănățeni, șvabii au privit cu optimism crearea României Mari, 

aducându-și adeziunea la îndeplinirea idealului național românesc. Apoi, în 

Germania a venit la putere cancelarul Adolf Hitler (1933), mulți etnici germani 

fiind fascinați de acest personaj carismatic.  

Ion Dumitru-Tetu a creionat subtil schimbarea de atitudine a șvabilor 

,,cei harnici, ordonați și modeștiˮ, din Chișoda după ce au fost organizați în 

,,Deutsche Volksgruppeˮ. De când au fost incluși în această organizație ,,au 

devenit mai mult decât încrezuțiˮ și ,,trec pe lângă tine fără să te observe, în 

uniformele lor negre de membri ai Deutsche Volksgruppe, cu cizme lucitoare, 

negre, bine văcsuite.ˮ
278

. 

Cetățenii de etnie germană au avut mai multe motive să se înroleze în 

armata germană. Primul ar fi glasul sângelui de neam. Nu trebuie excluse 

                                                 
275 Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 34; Gruița, 2009, nr. 1 (66), p. 5. 
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277 Monument funerar ridicat de către Mischkovsky Ekaterina în Cimitirul din Chișoda în 

memoria celor decedați în război și în deportările din URSS. 
278 Dumitru-Tetu, 1985, p. 46. 
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dotarea, solda și hrana care erau mai bune în armata germană. Nici bătaia nu se 

mai practica în armata germană, lucru care la noi era încă frecvent. Este 

adevărat că în luarea deciziei, șvabii și sașii au fost influențați și de faptul că ei 

nu luptau împotriva României, ci luptau în armata germană, aliata noastră. 

Am găsit și alte aspecte mai puțin cunoscute ale fenomenului amintit. 

Într-un raport al CNSAS, Albert Branci Antoniu, etnic german din Sat Chinez 

afirma că între el și Grupul Etnic German au existat conflicte pe această temă, 

chiar dacă nu era membru al grupului amintit. I se solicitase să se înscrie în 

Wehrmact, Waffen SS sau Organizația Todt. Ca măsuri represive, Grupul Etnic 

German i-a dat ,,afară copiii din școală, urmând școala românăˮ. Aceste măsuri 

trebuie văzute în contextul anului 1943, când armata germană era în impas și 

încerca prin toate mijloacele să suplimenteze pierderile uriașe de până atunci. 

Hitler și statisticienii săi au găsit soluția prin încorporarea etnicilor germani din 

țările ocupate sau din cele aliate. După cum sesizăm, nu toți au fost încântați de 

acest lucru. Deși cazul amintit nu are legătură cu localitățile noastre, putem 

extrapola și bănui că asemenea cazuri au existat și la noi
279

. 

Mai prezentăm un aspect inedit și anume cel al lui Krȁmer Josef, care la 

sfârșitul anului 1943 satisfăcea serviciul militar în armata română la 

Câmpulung – Muscel. La apelul de dimineață, toți etnicii germani au fost scoși 

în fața formației. Li s-a comunicat că nu mai erau soldați ai armatei române ci 

ai celei germane. Deși unii au protestat, în frunte cu Krȁmer Josef, li s-a 

recomandat să scrie lui Hitler sau lui Antonescu dar până vor primi răspuns, să 

execute ordinul și să se prezinte la comandamentele unităților germane
280

. 

Ce putem reproșa mareșalului Ion Antonescu, dar și regimului comunist 

este faptul că statul român a renunțat prea ușor la cetățenii săi de origine 

germană, care, de cele mai multe ori, au făcut cinste acestei țări prin nivelul 

înalt de pregătire profesională, conduita morală, hărnicie, stare materială foarte 

bună ş.a.. De partea cealaltă nu putem să nu cităm dictonul românesc: 

,,Dragoste cu sila nu se face”. 

Anul 1943 a fost unul de refacere, pe front fiind foarte puține unități. Mai 

mult de șase luni trupele româno-germane s-au retras metodic din Kuban și au 

rezistat în Peninsula Taman. Ulterior, în lunile septembrie-octombrie, trupele 

din Taman au fost retrase în Peninsula Crimeea. Evacuarea s-a făcut pe mare 

cu șlepurile sau cu aviația de transport
281

. 

Lunile februarie și martie ale anului 1944 au adus o nouă ofensivă 

sovietică, pe Frontul de Sud, fiind eliberat tot nordul litoralului Mării Negre. În 

consecință, românii și germanii au fost obligați să efectueze replieri succesive.  
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Kovaci Gaspar din Chișoda era soldat în Regimentul 4 vânători și de la 

ultima spitalizare a participat neîntrerupt pe front, din 27 iulie 1943 până în 5 

martie 1944. Din păcate, la această ultimă dată a fost grav rănit în localitatea 

Bagorova (O.Z. 234/1944). Două zile mai târziu, pe 7 martie 1944, murea, în 

urma rănilor, la Compania sanitară germană din aceeași localitate. Lăsa în 

urmă un copil de șase luni și o soție văduvă la 20 de ani. Pe 18 august 1944 era 

decorat post mortem cu medalia ,,Bărbăție și Credință cu Spade, clasa a III-aˮ 

prin O.Z. 1566/1945. A fost aceeași palidă consolare acordată de Ministerul de 

Război pentru cei rămași acasă
282

. 

Ofensiva sovietică a continuat. Trupele româno-germane au fost împinse 

dincolo de Nistru, frontul stabilizându-se, în aprilie, pe linia Kolomeea, Solca, 

Fălticeni, Pașcani, Târgu Frumos, Iași, Chișinău și Linia Nistrului
283

.  

De fapt, sovieticii intraseră pe teritoriul național. Trimise în grabă de 

mareșal, trupele române, neexperimentate au fost completate de unități de 

blindate germane (Div. 17 Panzer, Div. SS Panzer Totenkopf, Div. 24 Panzer, 

Div. 23 Panzer, Div. Grossdeutschland, Div. 3 Panzer, Div. 14 Panzer), care 

trebuie să recunoaștem că au dus greul bătăliei. Alături de germani, acești 

recruți au obținut o strălucită victorie la Târgu Frumos (8-13 aprilie 1944). La 

izbândă au contribuit și noile arme antitanc, Panzerfaust și Panzerschreck. 

Balanța au înclinat-o diviziile germane de blindate care aveau în dotare 

celebrele tancuri Panther și Tiger. Din păcate, aceste unități vor fi retrase în 

lunile următoare de pe frontul românesc pe cel polonez, lăsând fără capacitate 

de reacție Grupul de armate Ucraina Sud.  

Mitraliorul Teodorescu Vichentie era soldat în Regimentul 93 infanterie 

din Divizia 1 infanterie. A participat la aceste lupte și a constatat că podișul 

moldovenesc era propice luptelor de apărare. Iată cum a văzut încleștarea: 

,,Între noi și ruși era mai puțin de 500 de metri. Cel care ataca se expunea 

focului inamic pentru că venea prin vale și era tot timpul secerat. Când 

sovieticii or atacat cu infanterie or avut pierderi foarte mari. Nici cu tancurile 

n-or fost mai norocoși pentru că erau loviți de artileria antitanc și de 

Panzerfaust. Dacă pericolul creștea, ofițerii cereau prin telefon ajutorul 

tancurilor și al aviației care contraatacau și făceau prăpăd. Dacă pierdeam o 

poziție, ne retrăgeam pe alt deal și săpam altă tranșee. Bătălia n-o durat mult, 

dar n-am crezut că rușii pot pierde atâția oameni și atâtea tancuri. O pușcat 

nemții și românii la ei de-o umplut văile alea cu morți și tancuri distruse. În 

momentele de acalmie am îngropat pe năcăjiții căzuți și am observat că aveau 

tălpile bocancilor, găurite și hainele peticite, pline de păduchi. Unii erau prinși 

la brâu și la bocanci cu drot. Vedeai prin gaura bocancului că erau carne vie de 
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la atâta marș. În ranițele lor erau câteva lucruri: bucăți de pâine, conserve și 

vodcă. Cu ăștia o câștigat Stalin, războiul.ˮ
284

.  

Și consăteanul nostru continua: ,,Atunci, eu și alți doi giroceni ne-am dat 

seama că n-are rost să murim. Cu noi sau fără noi tot pierdeam războiul. Dacă 

nu erau nemții, noi nu puteam să-i oprim pe ruși. Aveam și noi arme antitanc 

dar io nu am văzut tancuri românești, numai nemțești. Mai era ceva ce nemții 

aveau și noi nu. Ei luptau chiar dacă nu-și apărau țara. Noi nu mai voiam să 

luptăm. Când eram singuri, fără ofițeri vorbeam cum am face să scăpăm. La a 

doua luptă de la Târgu Frumos, mai exact pe 4 mai, împreună cu Iosif Maghiar 

(Pichi) și Aga Petru (Chila) ne-am luat lumea-n cap și-am dezertat.ˮ
285

. 

Este un fenomen pe care l-am auzit și la alți veterani de război. Mulți 

căutau să obțină foi medicale de drum, care să le permită să ajungă acasă. 

Doctorii români le ziceau că le pot întocmi acele formalități, dar patrulele de 

jandarmi îi vor prinde și vor constata că sunt sănătoși. Apoi îi vor duce dintr-un 

post de jandarmi în altul, rupându-le oasele în bătaie până vor ajunge la 

batalion. Așa că mulți s-au împăcat cu soarta și nu au încercat varianta cu foaia 

de drum
286
. Cu această stare de spirit au intrat mulți dintre soldații noștri în 

crucialele confruntări cu sovieticii din vara anului 1944. Nu mai exista 

motivația de a lupta. 

La insistențele lui Hitler, la 1 aprilie 1944, mareșalul Antonescu a mai 

păstrat în Crimeea 7 divizii române: 10, 19 infanterie, 1, 2, 3 munte, 6 și 9 

cavalerie, cu un efectiv de 64 712 militari. A fost o gravă eroare strategică, 

deoarece intrarea în peninsulă era ocupată de sovietici, iar evacuarea în caz de 

înfrângere se putea face doar pe mare
287

.  

Pe 11 aprilie 1944 a început ofensiva sovietică în Crimeea. Trupele 

române care apărau intrarea în peninsulă au fost rapid depășite de către 

sovietici. A urmat o cursă contracronometru de evitare a încercuirii și de 

retragere spre Sevastopol, unde soldații așteptau să fie evacuați de flotele 

românească și germană.  

Căpitanul Aurică Sitaru, șeful Biroului operații al Statului major al 

Diviziei 19 infanterie a surprins deruta românilor: ,,Eram hotărâți, în disperarea 

noastră, să ne croim drum, cu orice preț, spre ultima zonă de concentrare, spre 

Sevastopol. Continuu împresurați de tancuri și de subunități de cavalerie, 

bombardați și mitraliați de aviație, hărțuiți de partizani, ucigași foarte activi; 

eram flămânzi, cu răni supurânde, cu echipamentul ciuruit de gloanțe, sfârtecați 

de schije, mâncați de păduchi, cu febră, cu tensiunea maximă a luptelor 

apocaliptice, a focului necruțător, a cruzimii adversarului, ne înăbușeam cum 
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puteam groaza, frica de moarte, care ne pândea secundă de secundă, peste tot. 

O cumplită tragedie, din care doream și încercam cu disperare să ieșim 

victorioși, cu orice preț. Preferam pieirea cu demnitate, decât captivitatea, 

surghiunul... Frica paralizantă, urletele răniților, scrâșnetul înfiorător al 

șenilelor, care striveau sub greutatea tonelor de oțel trupuri, treceau la un metru 

de trupul lungit pe pământul rece, umed, gata de a înghiții, de a te face una cu 

glia stropită de sânge și răscolită de explozii. Era jocul teribil, înfiorător al 

morții iminente. Și totuși, ostașii noștri își adunau puterile, își scuturau 

buimăceala, luptau eroic. Rațiunea și experiența își spunea cuvântul; luptam cu 

disperare, dar și cu îndârjire, nu ne lăsam răpuși. Luptam adesea la baionetă. 

Uneori, tornada de foc avea o forță înspăimântătoare, carbonizând, incinerând. 

Se crea o atmosferă supraîncărcată, o ploaie de foc. Și totuși..., se aprindea în 

sufletele noastre flacăra speranței, a entuziasmului chiar.ˮ
288

. 

Pentru cei retrași în punga de la Sevastopol a fost declanșată Operațiunea 

60 000, de la cifra românilor aflați în peninsula Crimeea. Din păcate au fost 

evacuați doar 42 190 de români, 22 000 fiind uciși sau luați prizonieri. Tragic 

este faptul că Diviziile a 19-a infanterie și a 9-a cavalerie, care aveau bazele de 

mobilizare în județele Timiș-Torontal, Caraș, Severin, Arad și Hunedoara, au 

avut pierderi însemnate. Mai afectate au fost diviziile de munte, care au apărat 

retragerea fiind trupe de sacrificiu
289

. 

În luptele de la Bunker-Berg, Sevastopol, a luptat și giroceanul Matei 

Stan. Era soldat în Batalionul 16 vânători de munte din Divizia 2 munte. Pe 

data de 27 aprilie 1944, ora 18, a căzut la datorie în timpul unui contraatac
290

.  

O parte din navele de evacuare au fost scufundate de aviația sovietică. Nu 

am avut șansa de a intervieva un girocean sau chișozean participant la 

evacuarea din Crimeea, dar am întâlnit un alt bănățean, Miloș Ion din Izvin 

(Divizia 19 infanterie). Acesta ne-a relatat următoarele: ,,A venit aviația 

sovietică și ne-a lovit o bombă. La început, echipajul german de pe nava Teja, 

cea care ne ducea a reușit să astupe găurile și s-o păstreze pe linia de plutire. 

Apoi, rușii ne-au potopit cu încă o salvă de bombe. Nici două minute n-a durat 

și ne-am scufundat. Vă imaginați că în navă erau români de la munte sau de la 

pustă care nu înotaseră niciodată. N-a durat un minut și 70% din ei s-au înecat. 

Am căutat să ne ținem de ceva și-am găsit un colac de care trăgeam 17 

camarazi. Celelalte nave erau supraaglomerate, făceau față cu greu atacurilor 

sovietice și nu au venit în ajutorul nostru. Una mai mică s-a întors și ne-a 

aruncat niște colaci de salvare. Până a doua zi, lângă colac am mai rămas nouă 

camarazi. A treia zi, mai eram trei. Atunci a venit o vedetă germană și ne-o 

pescuit. O fost trei zile de coșmar în care mă gândeam ce-o să fac în 
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imensitatea aia de apă, io care până atunci n-am văzut marea. Nu de multe ori 

mi-o trecut prin minte să dau drumul la colac, să termin odată. Dar, Dumnezeu 

mi-o dat gânduʾ al bun și-am ieșit la liman.ˮ
291

. 

Era deja vara lui 1944 și se adeveriseră previziunile lui Iuliu Maniu și 

Dinu Brătianu care, în 1941, îl sfătuiseră pe Antonescu să nu mai trimită trupe 

dincolo de Nistru pentru că va veni o zi în care vor trebui apărate frontierele 

noastre și eliberat Ardealul de Nord. Pierderile înregistrate în trei ani de război 

s-au resimțit în timpul ofensivei sovietice Iași – Chișinău, când majoritatea 

trupelor o formau recruții născuți în anii 1921-1923, care avuseseră o perioada 

de instrucție redusă. Nici industria română de apărare nu a putut ține pasul cu 

cerințele războiului modern, producând, după cum zicea un veteran, ,,puțin și 

gingașˮ
292

.  

După o perioadă de acalmie, pe data de 24 aprilie 1944 a început a doua 

etapă a Bătăliei de la Târgu Frumos. Până la 28 aprilie trupele româno-germane 

au reușit să elibereze orașul Pașcani. Pe 30 aprilie, sovietici atacă cu furie 

sectorul Divizie 18 munte, pe direcția Vulturi – Iași. Era un atac demonstrativ 

ce urmărea să distragă atenția de la principala forță de invazie care urmărea 

același oraș Târgu Frumos. În respectiva bătălie, a luptat chișozeanul Cionca 

Iosif. Era gradat în Regimentul 92 vânători de munte, din Divizia 18 munte. 

Marea unitate română făcea parte din Subgrupul de Armate Wöhler, fiind aflat 

la dispoziția Armatei a 6-a germane
293

.  

Cionca Iosif a contribuit la stoparea ofensivei sovietice și la stabilizarea 

frontului în sectorul său de apărare. Din nefericire, în aceste confruntări a fost 

rănit. O mină lansată de un Brandt sovietic i-a retezat membrul inferior stâng. 

Câteva zile s-a zbătut între viață și moarte. În cele din urmă, a decedat pe 3 mai 

1944, în Spitalul de la Vaslui. Două zile mai târziu a fost înmormântat în 

Cimitirul Eroilor din Vaslui, unde-și doarme somnul de veci și eroul 

Războiului de Independență, Peneș Curcanul
294

.  

Pe 2 mai 1944 a fost declanșată ofensiva sovietică spre Târgu Frumos. 

Totul a început printr-un baraj de artilerie devastator. Tunurile și aruncătoarele 

de mine erau acompaniate de lansatoarele katiușa. A urmat atacul tancurilor 

sovietice însoțite de infanterie. Datorită terenului deluros piesele germano-

române de artilerie antitanc au fost foarte bine mascate în teren și au făcut 

pagube considerabile în rândul tancurilor sovietice. La rândul lor, tancurile 

germane au atacat din flanc și au pecetluit soarta acestei ofensive sovietice.  

O altă jertfă adusă în lupta împotriva comunismului bolșevic a fost cea a 

sublocotenentului Cocioba Gheorghe Octavian. Tatăl, Cocioba Gheorghe a fost 
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jandarm și o perioadă a fost detașat de la Chișoda la Șusca (Județul Caraș). 

Acolo a venit pe lume, la 2 februarie 1921, eroul nostru. A urmat cursurile 

Liceului Traian Doda din Caransebeș după care a absolvit Școala de Ofițeri 

Activi de la București. A fost repartizat la Regimentul 1 vânători, din Divizia 3 

infanterie, care avea sectorul de apărare la nord de Iași, în satul Lețcani.  

La unul din aceste atacuri, efectuat pe data de 4 iunie 1944, 

sublocotenentul Cocioba Gheorghe Octavian și-a comandat trupa pentru a 

respinge inamicul. În luptele de la cota 162, la nord de orașul Iași (Lețcani) 

cade sfârtecat de un proiectil de Brandt. În a doua parte a anului 1945, familia 

îndoliată primea acasă ,,Ordinul Coroana Românieiˮ cu spade în gradul de 

Cavaler cu panglică de ,,Virtute Militarăˮ și Frunza de Stejar ,,Post Mortemˮ 

Sublocotenentului Cocioba Gheorghe Octavian, din Reg. 1 Vânătoriˮ (emis pe 

20 iulie 1945)
295
. Eroul nostru a fost singurul ofițer activ al Girocului și al 

Chișodei, participant la al Doilea Război Mondial. Din păcate, viața acestor 

tineri s-a frânt prea repede, lăsând durere și regrete celor de acasă. 

Au urmat aproape trei luni de acalmie pe frontul din Moldova, timp în 

care s-au completat efectivele și se aștepta cu înfrigurare ofensiva sovietică. Cu 

o instrucție în grabă, cu aceleași ZB-uri, cu artilerie antitanc, antiaeriană și 

tancuri insuficiente, cei 402 538 militari care compuneau Armatele a 3-a și a 4-

a română așteptau ofensiva sovietică. În țară mai erau mobilizați 674 471 de 

soldați. Alături de români așteptau și Armatele a 6-a și a 8-a germane care 

aveau pe front 427 121 militari. Alți 199 514 de germani se aflau la etape și în 

interior
296

.  

La câțiva kilometri est de poziția sublocotenentului Cocioba Gheorghe 

Octavian se afla Hudrea Nicolae, pușcaș în Batalionul 106 vânători de munte 

din Comandamentul 103 munte (dublură a Diviziei 3 munte). Pierderile din 

Crimeea și nevoia de a avea cât mai multe trupe de vânători de munte în 

vederea apărării teritoriului național au făcut ca Divizia 18 infanterie să devină 

Divizia 18 munte. Pe lângă fiecare din cele patru Divizii de munte (1-4) a mai 

fost format câte un comandament de munte. Astfel au apărut Comandamentele 

101-104 munte. O asemenea unitate avea în componență 4 batalioane, 

încadrate de 143 ofițeri, 148 subofițeri și 4 069 soldați
297

.  

Revenind la Hudrea Nicolae, acesta avea unitatea amplasată la Podul 

Iloaiei. Inițial a primit o misiune de cercetare în urma căreia a fost rănit la 

mână într-o încleștare din a doua etapă a Bătăliei de la Târgu Frumos. A fost 
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pansat iar pentru faptele de arme a fost citat cu ordin de zi pe unitate și felicitat 

în fața camarazilor. Ulterior a fost retrimis în linia întâi
298

. 

Apoi a început Ofensiva sovietică Iași – Chișinău (20-29 august 1944). 

Veteranul nostru se afla de data aceasta lângă Humulești unde a surprins 

trupele române în plină retragere împreună cu populația civilă. Rememora 

degringolada și spaima din fața sovieticilor: ,,Veneau oameni cu o junincă 

legată pă juʾ de iei, cu ce-o putut strânge într-o căruță, muieri fără bărbați, cu 

prunci și bătrâni, desculți, flămânzi, spărieți, vai și amar! Pă noi, ne îndemnau 

să nu mergem pe front, dacă vrem să mai avem zile. Apoi ne-o adunat și o 

trăbuit să formăm o nouă linie de apărare. Daʾ cu ce să-i oprești? Cu un ZB-eu 

cu cinci gloanțe! O fost și tunuri cu aruncătoare de mine daʾ cred că le-o 

pierdut când s-o retras, că în sectorul nostʾ n-am văzut nicio piesă. Și-apoi o 

vinit rușii. Care-o tras, o tras, care nu, o fugit sau o căzut prizonieri. Știe-i 

Dumnezeu! Io eram pe o poziție, unde am rezistat o vreme. Apoi am rămas 

singur, alimentele și muniția s-o terminat. Rușii o pornit la atac și am căzut 

prizonier.ˮ
299

. 

Retragerea diviziilor blindate germane (pe frontul din Moldova au rămas 

2 divizii blindate germane și una română) pe alte teatre de operațiuni a scăzut 

capacitatea de reacție a unităților româno-germane în cazul unui atac masiv cu 

tancuri. Bătălia de la Târgu Frumos a demonstrat că sovieticii puteau fi opriți 

de artileria antitanc în colaborare cu contraatacul tancurilor și al aviației. La 

acea luptă colaborarea inter-arme a fost perfectă și nu a putut fi străpuns frontul 

de apărare. Din păcate, Operațiunea Iași-Chișinău seamănă cu încercuirea de la 

Cotul Donului și Stepa Calmucă când trupele române, lipsite de suficient 

material antitanc și trupe blindate, au fost măturate de tancurile sovietice iar 

pierderile noastre au fost catastrofale. 

Incompetența, slaba dotare și faptul că eram prea mici pentru un război 

atât de mare au pecetluit soarta Războiului din Est, dar și a mareșalului Ion 

Antonescu, care pe data de 23 august 1944 a fost arestat din ordinul regelui 

Mihai I. Sovieticii au continuat să captureze români chiar dacă aceștia nu mai 

luptau împotriva lor. Pierderile noastre între 19-30 august 1944 au fost de 8 

305 morți, 24 989 răniți și 153 883 dispăruți
300

.  

Campania din Est a urmărit eliberarea teritoriilor ocupate de sovietici în 

1940, Basarabia și Bucovina de Nord. Și atunci guvernanții aveau de ales între 

doi giganți ai unei Europe bipolare: Germania sau URSS-ul. Ne este greu să 

credem că am fi avut o soluție intermediară, fără ca țara noastră să nu dispară 

de pe hartă. Germania nu putea pierde petrolul românesc, iar URSS-ul nu 

credem că s-ar fi mulțumit doar cu atât, de vreme ce, după ocuparea Basarabiei 
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a provocat nenumărate incidente la frontieră și au ocupat câteva insule în Delta 

Dunării. 

Generalul Antonescu a ales apropierea de Germania iar pe 22 iunie 1941, 

am atacat, alături de această țară, colosul de la răsărit. Acum revine aceeași 

întrebare. Putea România să se oprească la Nistru? În condițiile date, credem că 

acest lucru nu era posibil. Dar ce putea face mareșalul Antonescu? Nu ar fi 

trebuit să deporteze evreii și rromii (țiganii) în Transnistria. Mai trebuia să 

trimită pe front, la fel ca ceilalți aliați ai Germaniei, doar o armată. Astfel, 

economia românească ar fi suportat mai ușor războiul, soldații noștri ar fi fost 

mai bine dotați și instruiți, iar pierderile ar fi fost minime. Dar, s-au luat 

deciziile pe care le cunoaștem, iar armata noastră, la fel ca în 1916, era 

numeroasă, condusă după tactici învechite, slab dotată și instruită. Bilanțul pe 

Frontul de Est a fost următorul: 71 585 morți, 243 622 răniți și bolnavi și 309 

333 dispăruți
301

.  

Dincolo de cifre, trebuie evidențiate calitățile și patriotismul mareșalului 

Antonescu, ale regelui Mihai și ale armatei române. Mareșalul a avut inspirația 

de a reduce (este adevărat, destul de târziu, după dezastrul de la Stalingrad) 

numărul trupelor pe frontul din URSS începând cu anul 1943 și a ridicat, sub 

arme, pe teritoriul național, un număr de peste 1 000 000 de soldați. Mulți 

dintre aceștia erau masați la frontiera cu Ungaria, gata pentru a respinge orice 

ofensivă germano-maghiară în cazul întoarcerii armelor împotriva Axei și 

pentru declanșarea eliberării Ardealului. Regele Mihai a luat cea mai 

importantă decizie, aceea de a-l înlătura pe mareșal, care se cramponase de 

alianța cu Germania, chiar și atunci când știa că partida era pierdută. Armata 

română a executat după 23 august 1944, în unanimitate, ordinul regelui de a 

întoarce armele împotriva germanilor, dacă aceștia nu părăsesc teritoriul 

național.  

Dacă am compara reușita noastră cu eșecurile Italiei (iulie 1943) și ale 

Ungariei (martie 1944) de a părăsi Axa, menționăm că situația armatei române 

a fost mult mai dificilă decât a armatei italiene, care avea în spate pe anglo-

americanii care nu i-au capturat așa cum au făcut sovieticii cu noi, am opina că 

ne-am descurcat mult mai bine. Să fi pe marginea prăpastiei, să renaști ca 

păsărea Phoenix în doar două săptămâni iar apoi să declanșezi ofensiva pentru 

eliberarea Ardealului a fost ceva unic în război. Nu trebuie omisă nici scurtarea 

războiului cu șase luni prin ieșirea României din alianța cu Germania, frontul 

ajungând de pe Nistru, pe Tisa. 
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Frontul de acasă (1940-1944) 

 

La prima vedere am spune că cei de acasă au dus o viață mai ușoară decât 

cei de pe front, dar lucrurile nu au stat așa, ele fiind mult mai complexe. Este 

adevărat că civilii nu au trăit ororile celor din linia întâi, dar au avut și ei 

spaimele lor. Gândul că cei de pe front nu s-ar putea întoarce, combinat cu 

lipsa brațelor de muncă pentru cei în etate sau femeile rămase cu copiii erau 

spaimele celor de acasă. Rechizițiile, lipsa alimentelor de bază, inflația, raziile 

jandarmeriei, bombardamentele americane au fost alte teme de neliniște pentru 

giroceni și chișozeni. 

În paralel cu mobilizarea, autoritățile au efectuat rechiziții. Deoarece era 

nevoie de cai pentru tracțiune și cavalerie, multe animale au fost ridicate din 

satele noastre. Cu gândul că animalele vor fi de folos țării și fiilor concentrați, 

oamenii le-au predat fără a se opune.  

Tot acum au fost rechiziționate, căruțe și harnașamente pentru soldații 

mobilizați. La Chișoda, notarul Dimitrievici Ciril înainta primarului un proces 

verbal cu un număr de 40 de persoane, de la care s-a rechiziționat câte un cal 

(40 de animale). În procesul verbal era trecută și valoarea fiecărui animal. Un 

alt document consemna ridicarea a 61 de trăsuri și hamuri. Până în noiembrie 

1940, din Chișoda s-au rechiziționat 205 cai, 112 hamuri, 152 de căruțe și 61 

de biciclete
302

. O mare parte a animalelor au fost înapoiate proprietarilor după 

demobilizarea din toamna anului 1940. 

Pentru Giroc deținem date despre rechizițiile din 1941. Conform unui 

proces verbal, doar Regimentul 1 artilerie a rechiziționat de la Giroc, pe 24 

iunie 1941, 88 de cai. O situație statistică a rechizițiilor din Giroc arată ce a 

însemnat războiul pentru șeptelul din localitate. Pe lângă faptul că au fost 

convocați la război cei mai tineri bărbați, au fost rechiziționate animalele, 

căruțele, harnașamentele și o serie întreagă de alte elemente necesare pe front. 

Astfel, în anii 1941-1942 sau rechiziționat, conform unui raport din 23 

februarie 1942: 265 cai (64 la baterii, 37 la coloane, 36 cavalerie la unități; pe 

front erau 50 la baterii, 13 la coloane, 30 cavalerie, 7 tren), 284 căruțe, 62 

biciclete, 59 hamuri
303

.  

Tabelele întocmite la rechiziții aveau și o rubrică în care animalul, căruța 

sau alt produs aveau trecute valoarea în lei. Spre exemplu, caii erau evaluați la 

5 000-7 000 de lei în 1940 și 12 000-15 000 de lei, în 1941. Constatăm o 

devalorizare de 100% a leului în doar un an. Lângă evaluare era și o rubrică în 

care cel care preda calul își exprima acordul s-au dezacordul în privința 

                                                 
302 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1728/555, dosar 2/1940, Chișoda, pag. 3-5, 28-30, 

65. 
303 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1702/553, dosar 77/1941, Giroc, pag. 234-235; Dir. 

Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1702/553, dosar 77/1941, Giroc, pag. 354. 
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evaluării făcute. Toți cetățenii Girocului și ai Chișodei au respins suma 

evaluatorului, considerând-o prea mică
304

.  

Elevii erau și ei implicați în acțiunile care vizau sprijinirea frontului. În 

școlile de la Giroc și Chișoda se confecționau căciuli, veste, ciorapi și mănuși 

din lână, care erau trimise pe front. Mare a fost bucuria elevilor din Chişoda 

când soldații din prima linie le-au trimis scrisori de mulțumire pentru bunurile 

primite. Clasele V-VII mai aveau și activități extrașcolare. Trebuiau să ajute 

familiile nevoiașe sau pe cele care aveau bărbații plecați pe front. În curtea 

școlilor s-au amenajat bucătării unde fetele ajutau o gospodină să prepare o 

masă caldă pe cheltuiala primăriei sau a bisericii pentru orfani sau cei cu 

venituri modeste
305

. 

Orice produs alimentar era raționalizat, de aceea s-au introdus cartelele. 

Deși se lucrau intens ogoarele, producția agricolă era necesară și la echilibrarea 

balanței de plăți a României. Pe baza cerealelor, a produselor animaliere și 

petroliere, mareșalul Ion Antonescu obținea utilaje, armament și materii prime 

pentru industria de apărare. Țăranii noștri își aduc aminte de penuria de făină. 

Pentru a suplini lipsa de făină, în pâine se adăuga mălai. Moise Victoria 

rememorează cum elevii din Chişoda au început să facă haz de necaz pe 

această temă, strigând în pauze la școală sau în drum spre casă:  

,,De când Carol a plecat/ Pâine albă n-am mâncat. 

Antonescu și Mihai/ Ne dau pâine cu mălaiˮ
306

.    

Un alt eveniment important al acelor vremuri a fost aducerea la Giroc și 

Chișoda a unor prizonieri sovietici din lagărul de la Timişoara. Amintitul lagăr 

își avea amplasamentul pe Calea Torontalului (Aeroportul utilitar Cioca). 

Pentru o anumită sumă stabilită de către statul român, țăranii care aveau 

suprafețe mari de teren puteau să ia în propria gospodărie, prizonieri sovietici 

pentru câteva luni. Prizonierii erau solicitați primăvara, vara și toamna, când 

calendarul muncilor agricole era încărcat
307

.  

La Giroc și Chişoda au fost câteva familii care au găzduit prizonieri, 

numărul sovieticilor fiind de până la 30 în fiecare localitate. Lipsindu-le brațele 

de muncă, deoarece aveau membri ai familiei plecați pe front, gazdele erau 

bucuroase că efectuau muncile sezoniere cu acest ajutor nesperat. Și prizonierii 

erau mulțumiți, deoarece primeau alimentație mai bună decât în lagăr, iar 

timpul le trecea mult mai ușor. Au rămas memorabile serile de la birturile 

                                                 
304 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1728/555, dosar 2/1940, Chișoda, pag. 3-5, 28-30, 

65; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1702/553, dosar 77/1941, Giroc, pag. 234-235; Dir. 

Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv., Fond 1702/553, dosar 77/1941, Giroc, pag. 354. 
305 Moise Victoria, interviu realizat în 2013; Urşica Petru, interviu realizat în 2013. 
306 Moise Victoria, interviu realizat în 2013. 
307 Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013; Urşica Petru, interviu realizat în 2013. 
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satelor unde se adunau sovieticii și cântau la acordeon înconjurați de consătenii 

noștri
308

.  

Un fenomen mai puțin menționat în studiile istorice a fost neprezentarea 

multor români la centrele de încorporare ori dezertarea pe parcursul drumului 

spre și de pe front. Conform legislației românești, dezertarea pe timp de război 

era considerată crimă și se pedepsea cu moartea și confiscarea averii. În 1943, 

Legea nr. 232 a prevăzut aplicarea unui tatuaj cu litera D pe dosul palmelor 

pentru cei care recidivau. Mareșalul a mai propus: ,,Cei tatuați trebuie afișați în 

bisericile și comunele în care se instalează și în cele de origine.ˮ
309

. 

Odată cu pierderile tot mai mari și cu îndepărtarea frontului de casă, 

dezertările au sporit, doar în trimestrul unu al anului 1943 înregistrându-se 3 

436 de dezertori. În perioada 1 aprilie 1943 – 1 aprilie 1944 au fost condamnați 

pentru dezertare 10 528 de militari (9 386 în țară și 1 142 pe front) din care 1 

029 la moarte, 6 040 la muncă silnică pe viață, 1 242 la muncă silnică pe timp 

limitat, 798 la temniță grea și 1 419 cu închisoare corecțională. Din păcate, 

aceste ,,dezertări în masă la unitățile de marș au influențat și moralul celor de 

pe frontˮ, spunea un comunicat al Armatei 1-a din 1945
310

. 

În situația respectivă s-au aflat și mulți consăteni de-ai noștri. Menționăm 

că la Giroc și Chişoda au existat zeci de dezertori. Aceștia s-au ascuns pe la 

casele lor, la neamuri sau la pădure, fiind căutați periodic de jandarmeria 

locală. Contemporanii acelor vremuri își reamintesc cum jandarmii Apetrei 

Constantin, Ursu Gheorghe și Diaconescu Mihail căutau frecvent dezertorii. 

Martorii mai povestesc cum unii dintre cei urmăriți riscau să fie prinși, 

,,umblând serile pe la birturi sau în alte ocazii pe la rugile de la Uliuc și 

Unip.ˮ
311

. 

Teodorescu Vichentie, Iosif Maghiar (Pichi) și Aga Petru (Chila) au fost 

soldați în Regimentul 93 infanterie din Divizia 1 infanterie. Au participat la 

ambele faze ale Bătăliei de la Târgu Frumos. Pe 4 mai 1944 au hotărât să 

dezerteze. Au fugit de pe front cu armamentul din dotare. Trei săptămâni a 

durat drumul spre casă. Au mers doar noaptea iar ziua poposeau prin lanuri de 

porumb sau prin păduri. Evitau orașele și satele pentru că erau înțesate de 

poliție și jandarmerie. De câteva ori au urcat în trenuri marfare care le-au mai 

scurtat drumul.  

Teodorescu Vichentie rememora: ,,Eram tunși zero, tineri, cu bocanci în 

picioare și pantaloni soldățești. Cum să nu știe oamenii cu care intram în 

contact, că eram dezertori? Ca să nu facem păduchi, cum intram în armată 

                                                 
308 Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013; Urşica Petru, interviu realizat în 2013. 
309 Duțu, 2019, p. 381. 
310 Duțu, 2019, p. 381-383. 
311 Urşica Petru, interviu realizat în 2013; Avrămuț Petru, interviu realizat în 2013; Moise 

Victoria, interviu realizat în 2013. 
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eram tunși. Pe unde te duceai acesta era semnul distinctiv că erai cătană. Noi 

nu am scăpat de pe front ca să fim iarăși prinși și trimiși în prima linie. N-am 

intrat în contact cu ardelenii, să cerem mâncare sau apă. Știam că jandarmii 

aveau informatorii lor și de aceea ne feream să luăm contact cu țăranii. Așa că 

până am ajuns acasă, nu am intrat în nicio gospodărie și nu am cerut mâncare 

țăranilor care lucrau la arie.ˮ
312

. 

La începutul lunii iunie au ajuns la Pădureni unde s-au ascuns o perioadă, 

tocmai în pădure. După atâtea zile de foame și privațiuni au văzut în văzduh un 

cocor. Atunci au folosit pentru prima dată una din arme pentru a împușca 

pasărea. Au făcut foc și după ce au fript-o au mâncat pe săturate. Au plâns de 

bucurie că au ajuns acasă. Apoi au venit în Giroc unde au stat ascunși la 

neamuri și au dormit de cele mai multe ori în fân sau în cotărcile de porumb. 

Nu au cutezat să meargă la casele lor deoarece, jandarmii patrulau frecvent. Cu 

ajutorul neamurilor au luat legătura cu părinții. Aceștia le trimiteau de-ale 

gurii, dar nu i-au văzut în toată această perioadă pentru a nu-i deconspira
313

.  

Între timp, Teodorescu Vichentie a fost declarat dezertor. A urmat 

inevitabilul și în scurtă vreme a fost judecat de Tribunalul Militar. A primit în 

contumacie o condamnare de 20 de ani, muncă silnică. Au urmat evenimentele 

de la 23 august 1944 iar pedeapsa și-a pierdut valabilitatea prin prescripție. Cei 

trei au fost mobilizați din nou și au participat la luptele de apărare a Banatului 

iar apoi la cele de pe Frontul de vest
314

.  

Pătimirile celor trei giroceni sunt doar o parte din întâmplările care au 

venit odată cu războiul. Acești oameni aflaseră de la puținii supraviețuitori 

despre dezastrul de la Stalingrad. Erau terifiați de război și nu doreau decât să 

supraviețuiască. Instinctul de conservare a primat în fața datoriei față de o 

cauză pierdută. 

Este știut faptul că existau și reglementări legislative pentru a scuti 

trimiterea pe front. În această categorie intrau cei care aveau familii cu mulți 

copii, cultivau tutun sau dețineau tractoare. De aceea, mulți consăteni au căutat 

să îndeplinească unul din aceste criterii pentru a scăpa persoana dorită de la o 

nouă trimitere pe front. Spre exemplu, în cadrul familiei Urşica s-a făcut tot 

posibilul pentru achiziționarea a două tractoare. Îndeplinirea criteriului amintit 

a făcut ca ambii băieți să se întoarcă acasă de pe frontul din URSS. Familia 

respectivă a fost un caz fericit, majoritatea gospodarilor giroceni şi chişozeni 

neputând îndeplini din varii motive nici unul din criteriile necesare eliberării
315

. 

                                                 
312 Teodorescu Vichentie, veteran de război, interviu realizat în 1990. 
313 Teodorescu Vichentie, veteran de război, interviu realizat în 1990. 
314 Teodorescu Vichentie, veteran de război, interviu realizat în 1990; Haţegan Simion, veteran, 

interviu realizat în 2010 (Hațegan Simion a luptat alături de Iosif Magearu la luptele pentru 

apărarea Girocului fiind soldați în Regimentul 5 vânători).  
315 Urşica Petru, interviu realizat în 2013. 
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O altă metodă pentru a fi reformat sau a fi pur și simplu scăpat era 

mituirea celor de Centrul Militar Zonal sau a Jandarmeriei. De obicei, tot cei cu 

stare reușeau să eludeze sistemul, iar cei mai umili mergeau să facă frontul. 

Chera Ilie își amintește cum cei avuți ,,au împins perechi de boi sau de cai 

selecționați și astfel au rămas la poalele muierilorˮ, așa cum se zicea în epocă. 

Spre finalul războiului din est, pierderile mari nu i-au mai scăpat pe cei care 

până atunci au reușit acest lucru și o mare parte din ei au fost trimiși, în cele 

din urmă, pe front
316

. 

Totuși, o neliniște apăsătoare măcina pe cei de acasă și anume gândul că 

cei dragi lor nu s-ar mai putea întoarce. Pentru o perioadă, Urşica Petru a 

împărtășit familiilor din Giroc trista veste a pierderii celor dragi. Deoarece 

poștașul Drăguț a fost trimis pe front, dirigintă de poștă a devenit preoteasa 

Vişoiu, care, pentru a scăpa de momentele sfâșietoare, a înmânat 

corespondența consăteanului nostru. Telegramele anunțau familiilor trista 

veste. ,,Din păcate, într-o perioadă scurtă de timp a trebuit să duc două scrisori 

familiei Stoia și alte două familiei Bosa, ambele pierzând pe front câte doi 

copii. Nu pot exprima în cuvinte necazul familiilor respectiveˮ, rememora 

poștașul acelor vremuri
317

. 

În continuare, redăm o scrisoare îndoliată, din timpul războiului, care 

aducea trista veste, familiei eroului Cionca Iosif, din Chișoda:  

,,Îndurerată familie, 

Îmi revine trista datorie de a vă încunoștiința despre moartea fiului, 

soțului dumneavoastră Cionca Iosif  din unitatea 92 Vânători de Mte.  

În luptele avute cu inamicul a fost rănit la membrul inferior stâng. Deși 

doctorii au depus toate eforturile pentru a-l salva, în ziua de 3 Mai 1944, la 

orele 10, după ce a fost împărtășit cu Sfintele Taine și-a dat sfârșitul în mâinile 

Creatorului. 

A fost înmormântat după tradiția noastră creștinească și cu onorurile 

militare cuvenite în ziua de 5 Mai 1944, în cimitirul eroilor din Comuna 

Vaslui, Județul Vaslui. Mormântul se află în rândul IV nr. 114. În chestiunile 

drepturilor bănești și de ocrotire vă rugăm să vă adresați autorităților 

competente de unde veți primi toate lămuririle necesare. 

Obiectele rămase în urma eroului, unitatea din care a făcut parte le 

retrimite familiei în cel mai scurt timp. Avizul de deces de la Oficiul Stării 

Civile a armatei l-a expediat la Primăria acelei Comune. 

Prin prezenta vă exprim cele mai sincere condoleanțe și mângâierea Dvs. 

în această grea încercare să fie că scumpul Dvs. s-a sacrificat pentru Patrie. A 

murit moarte de erou pentru Reîntregirea țării. Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!  

                                                 
316 Chera Ilie, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
317 Urşica Petru, interviu realizat în 2013. 
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Duhovnicul Spitalului 15 Campanie. 

Preot Căpt. Craiovan Virgil.ˮ
318

. 

Din fericire, au fost și scrisori în care cei de pe front trimiteau crâmpeie din 

viața cotidiană, încurajând deopotrivă atât pe cei de acasă cât și propria 

persoană. Iată scrisoarea trimisă mamei de către Urșica Gheorghe din 

Regimentul 1 artilerie:  

,,Dragă mamă știu că ochii/  Neadormiți stau toată noaptea, 

Că fecioru-i dus departe/ Că s-o pus atâta cale între el și între tine. 

Potolește-ți mamă plânsul,/ Potolește-l și fi tare, 

Căci feciorul este teafăr,/ Stă la pândă lângă mare. 

Și cu ochii scurmă marea,/ Pe Ivan dacă zărește, 

Camarazii săi trezește./ Și atuncea să vezi mamă! 

Eu cu mâna pe-aparate,/ Îmi pun tunul în direcție, 

Și când totul este gata/ Foc se-aude de-artilerie! 

Și când pleacă lovitura/ Urlă parc-ar fi o fiară, 

Ciolovecii mi-i omoară./ Și trage cu mult soi, 

Trage Geoarge a luʾ Boroi.ˮ
319

. 

Caporalul Gheorghe Gherban (Pătlacu) din Regimentul 2 roșiori trimitea, 

pe 16 martie 1945, o scrisoare soției, exprimându-și neliniștea pentru cei de 

acasă. Cu această ocazie, anunța moartea camaradului din Chișoda, sergentul 

Stoicu Aurel. 

,,Prin această scrisoare veți ști despre mine că până în prezent sunt 

sănătos, care sănătate v-o doresc și vouă la toți din partea mea. 

Să știi, dragă Aurică, că am primit scrisoarea din 28 februarie a.c. și m-a 

bucurat așa de mult când am văzut desenate mâna și piciorul scumpei mele 

păpușe. Îmi pare bine că mi-ai trimis mie măcar ceva, ca să o văd până o să 

ajung acasă, căci până atunci o să fie cam mult. 

Să ști că am înțeles că Relu lu’ Paia o murit. Îmi pare rău, că a fost un om 

foarte bun. 

Te rog, să ai grijă de scumpa și iubita noastră fetiță până când o să vin și 

eu acasă. Eu ți-am mai scris atâtea scrisori, dar tu nu mi-ai răspuns. 

Să-mi scrii dacă tata și mama sunt sănătoși. Spune-le din partea mea 

sănătate la toți și ție îți doresc la fel și la scumpa mea fetiță să-i ajute 

Dumnezeu ca să crească mare. 

Te sărut cu drag, al tău soț, Gheorghe, scumpa mea Aurică și fetița și pe 

dragii mei părinți, sănătate din partea mea.ˮ
320

.   

                                                                         Caporal Gheorghe Gherban 

                                                 
318 Scrisoare trimisă familiei de preotul Batalionului. 
319 Urşica Petru, interviu realizat în 2013 (Este scrisoarea trimisă acasă de Gheorghe Urșica, 

servant în Regimentul 1 artilerie). 
320 Murariu, 1994, Anul II, nr. 3 (8), p. 4. 
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Din păcate, la finalul lunii aprilie 1945, cel care a scris aceste rânduri a 

căzut la datorie în Slovacia. 

În perioada analizată, etnici germani, în frunte cu Giaftary Ioan, Sehi 

Nicolae și Scheibling Petru au ,,organizat și condus grupuri etnice germane în 

raza comunei Girocˮ, care nu au avut atitudine ostilă la adresa propriului stat. 

Ce nu putem înțelege este un alt fenomen care s-a petrecut imediat după 

lovitura de stat de la 23 august 1944. Documentele și mărturiile consemnate de 

jandarmerie la vremea respectivă demonstrează că Schanen Petru a avut o 

atitudine ostilă la adresa statului român. Conform unui raport al Jandarmeriei 

din Giroc sesizăm că persoana amintită ,,a dat informații asupra armatei 

române și aliate și este bănuit ca autor moral al executării de germani a 

gardianului Dobrici Moiseˮ pe data de 17 septembrie 1944. Într-o primă fază, 

gardianul a fost lăsat să-și caute membrii familiei, pe care-i credea refugiați la 

Giroc. La părăsirea localității, Schanen Petru a informat trupele germane că 

gardianul nu era din localitate și acesta a fost executat la Halta Semenic
321

. A 

fost un gest reprobabil, mai ales că Schanen Petru locuia în sânul comunității 

noastre. 

În spiritul vremurilor de atunci, Grupul Etnic German a copiat modelul 

german. Acesta a inițiat activități sportive, educative, culturale, de propagandă, 

tabere, marșuri și excursii care de cele mai multe ori erau separate de ale 

românilor. Cu cât s-a prelungit războiul, românii nu au mai avut acces la aceste 

activități
322

. 

Un alt episod al celui de-al Doilea Război Mondial, de care puțini își mai 

amintesc a constat în răspândirea de manifeste comuniste, antirăzboi de către 

omul de stânga Sfetea Dănilă. Acest personaj straniu lucra în Timișoara, la 

atelierele Varadi. O scurtă perioadă, în timpul războiului a fost arestat, în celulă 

învățând rusește. După venirea sovieticilor a avut o ascensiune fulminantă, 

ajungând secretar al Frontului Plugarilor, iar, după naționalizare, președinte al 

Cooperativelor de Consum Timiș. Din cauza excesului de alcool a fost exclus 

din partid, la sfârșitul anilor ʾ50
323

. 

Revenind la perioada războiului, deoarece Sfetea Dănilă nu avea mașină 

de scris, manifestele le-a procurat de la fabrica Guban. Conform unei situații 

numerice, întocmite de către plutonierul Diaconescu Mihail, pe data de 4 iunie 

1944, în Giroc a fost lansat un manifest dintr-un ,,aparat de sondajˮ (balon). 

Apoi, pe datele de 5 și 6 iunie au fost răspândite un număr de 316 manifeste în 

Giroc și alte 200 de bucăți ,,cu caracter subversivˮ, în Chişoda. Deoarece nu au 

                                                 
321 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 43-44. 
322 Vrăbeț, 2014, p. 211-212. 
323 Urşica Petru, interviu realizat în 2013; Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013. 
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avut dovezi pentru ultimele fapte, jandarmii doar l-au bănuit pe amintitul 

Sfetea Dănilă
324

. 

Conflictul se apropia implacabil de frontierele noastre, România tinzând 

să devină teatru de război. Dacă în debutul anului 1944 sovieticii erau în 

Transnistria, nu același lucru îl putem spune despre bombardamentele anglo-

americane, care au devenit tot mai amenințătoare. Timişoara era un important 

oraș industrial și nod feroviar, motiv pentru care a cunoscut două raiduri 

aeriene, devastatoare. Plecate de la baza aeriană Foggia, din Italia, 

bombardierele anglo-americane veneau atât ziua, cât și noaptea. Din datele de 

care dispunem la ora actuală, știm că aviația de vânătoare română nu s-a ridicat 

în aer pentru a riposta la vreunul din raidurile întreprinse împotriva 

Timișoarei
325

. 

Scopul bombardamentelor anglo-americane asupra României a fost de a 

reduce contribuția industriei naționale cu produse petroliere, de a distruge 

punctele strategice ale principalului aliat al Germaniei: gări, depozite militare, 

fabrici de armament, cazărmi, instalații portuare, aerodromuri și nu numai. Se 

mai crea diversiune și se dorea subminarea moralului, astfel încât înaintarea 

sovietică să fie percepută de români ca ceva firesc, frontul urmând să se 

prăbușească și din interior.  

Între 30 septembrie 1943 și 16 aprilie 1944 au avut loc mai multe raiduri 

asupra Banatului, cu scop de a lansa manifeste, a efectua fotografii și a verifica 

vigilența apărării antiaeriene. În același timp au tranzitat teritoriul avioanele 

care bombardaseră alte orașe din țară sau zona petrolieră Ploiești
326

. 

Primul atac, efectuat de RAF (Royal Air Force), a avut loc în noaptea de 

16/17 iunie între orele 00.08 – 03.20. La ora 10.30 de minute a sunat prealarma 

aeriană. Câteva zeci de minute mai târziu suna alarma care confirma iminența 

atacului. Deodată, cerul era brăzdat de sute de rachete luminoase. Acestea au 

fost lansate de antiaeriana românească, dar și de bombardierele engleze. Primii 

doreau să identifice avioanele, iar ceilalți țintele terestre. Martorii de atunci își 

amintesc cum în timpul bombardamentului din noaptea de 16/17 iunie ,,s-a 

făcut dintr-o dată zi, putând să ridici acul de jos.ˮ
327

.  

Au fost lovite sistematic, colonia Blașcovici, gara orașului (Domnița 

Elena), triajul ei, Fabrica de Tutun, Clubul Hipic, Sanatoriul Parc, Banca 

Generală de Credit, Clubul Nautic Român, Institutul Notre Damme, Moara 

Prohaszka, Biserica ortodoxă de pe str. Radu Rosetti, Școala de pe str. 
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Războieni nr. 2, Atelierele C.F.R, Fabrica de Chibrituri, Fabrica de Spirt, I.E.T, 

Dispensarul T.B.C, hotelurile Metropol și Doje, cinematograful Lyra, Banca de 

Credit Român, Societatea Globus Transport S.A, Fabrica de Tricotaje și o serie 

de locuințe. Au fost înregistrați, 12 morți, 56 răniți, 56 case distruse și 126 

avariate grav
328

.  

Atât de mult afectaseră bombele explozive, dar mai ales cele incendiare 

orașul, încât vâlvătaia era vizibilă din ambele sate. Consătenii noștri își aduc 

aminte și acum cu groază de acele momente. Cetățenii fuseseră informați de 

iminența raidurilor. De aceea, în perioada respectivă multă lume și-a 

confecționat adăposturi aeriene. În limbajul epocii, adăposturile se numeau 

decunguri. Ele erau în formă de L și aveau cel puțin un metru și jumătate pe o 

latură. Tavanul era întărit cu grinzi de lemn peste care se așeza un strat 

apreciabil de pământ
329

.  

 Marea majoritate a girocenilor şi a chişozenilor nu aveau încredere în 

aceste adăposturi, motiv pentru care aveau pregătite ponevile și pernele pentru 

a fugi de la casele lor, la marginea satelor. Concetățenii noștri se refugiau la 

ieșirile din sat, de pe străzile Muncitorilor (la Boroi), Mureş (la Guţu) şi 

Trandafirilor (la Becu). Chişozenii se refugiau la ieșirile din sat, pe străzile 

Fagului (la Neda) și Primăverii (la Boşcotă). Chiar dacă tuturor le era frică de 

neprevăzut, mulți savurau momentele când bâjbâiau pe întuneric. Memorabil 

este un episod în care preotul Aga Victor și câțiva consăteni s-au așezat, fără să 

știe, în urzici
330

. 

Anglo-americanii au aruncat și foițe de aluminiu (șpanuri) care s-au 

răspândit în curțile oamenilor
331
. Foițele respective aveau scopul de a deruta 

radarele germane de tip Freya și Wűrtzburg. Ele reverberau ecouri radio, 

asemănătoare cu cele produse de avioane, românii și germanii neștiind numărul 

exact al avioanelor care efectuau raidul.  

Câteva zile mai târziu, pe 3 iulie 1944, a avut loc al doilea bombardament 

al Timișoarei. De data aceasta au venit americanii (US Air Force) în plină zi. 

La ora 10.45 a sunat prealarma, urmată la ora 11 de alarma iminentă. Câteva 

minute mai târziu erau vizibile zgomotoasele bombardiere B 24 Liberator a 
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căror bombardament a durat între orele 10.52 – 13.45. Erau 250 de 

bombardiere care au lansat peste 10 000 de bombe explozive și incendiare
332

.  

Deoarece țintele erau vizibile, bombardamentul american a fost mult mai 

devastator decât cel englez. El a provocat Timișoarei pagube imense, cifrate 

doar ,,în raza circumscripției a I-a la 979.000.000 lei din care valoarea 

imobilelor era de 629.000.000 lei.ˮ. Au fost distruse complet gara Domnița 

Elena (o bijuterie arhitectonică, înlocuită de comuniști cu construcția actuală), 

Moara Mare (Prohaszka), Depozitul de petrol Unirea (fosta I.R.A.) și Fabrica 

de Tutun. În cifre, pagubele se prezintă astfel: Fabrica de Tricotaje (Pasmatexul 

de astăzi) – 15.000.000 lei, Societatea Continental pentru Comerțul Fierului 

(astăzi acolo se află clădirile Electro-Motor și Fabrica de Pălării) – 70.000.000 

lei, Moara Mare (Prohaszka – moara de pe malul Begăi), Banca Italiano-

Română – 25.000.000 lei s.a.. Totalul pagubelor înregistrate de organele de 

resort județene se ridică la suma de 1.339.486.000 lei
333

.  

Bombele au căzut până în apropierea Spitalului de Copii ,,Luis Țurcanuˮ 

și a Catedralei Mitropolitane, dar marele edificiu nu a fost afectat. Pe lângă 

pagubele materiale, trebuie menționate și pagubele umane. Au fost înregistrați 

oficial, 90 morți și 162 răniți grav. Au fost distruse 189 case și localuri de 

instituții iar alte 232 au fost grav avariate. Ca un peisaj apocaliptic au fost 

prezentate efectele bombardamentului asupra Gării Domnița Elena, unde liniile 

ferate au fost smulse de pe traverse, vagoanele erau aruncate la mare distanță și 

întâlneai ,,cadavre peste tot în împrejurimile gării.ˮ
334

. 

Cel mai bine a surprins ceea ce a urmat, Ștefan Boleraz, (n. 1927), care, 

la vremea respectivă, era licean și făcea parte din A.P.E. (apărarea pasivă): ,,Eu 

am fost în echipa de detecție. După bombardamentul care a fost ziua, ni s-au 

dat măști de gaze, mănuși de cauciuc și am fost pus să mă duc pe malul Begăi, 

acolo unde era fabrica de lanțuri, unde era moara veche. Acolo a trebuit să 

detectăm morții. Armata a venit, erau numai veterani bătrâni, restul armatei era 

pe front. Eram doar noi… elevii și bătrânii. Veneau cu camioane, și noi 

scoteam morții și-i aruncam în camioane. Am văzut o mână, am tras de ea și… 

s-a tras din corp. Am văzut cap fără corp și corp fără cap, corp fără picioare… 

le-am dus la cimitirul săracilor. Acolo nu erau excavatoare. Mai mulți oameni, 

prizonieri de război, au săpat. S-au aruncat morții în groapa comună. În 

cimitirul din Iosefin au fost duse cadavrele din bombele incendiare, de la 

bombardamentul de noapte. Au fost arși de vii… Am văzut oameni umflați, cu 
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corpul ca jumările. Veneau oamenii să-i recunoască, dar n-au putut. Au fost 

incinerați.ˮ
335

.  

Am insistat cu câteva aspecte legate de bombardamentele Timișoarei 

deoarece, viața girocenilor și a chișozenilor era legată, ca de multe ori de-a 

lungul istoriei, de soarta marelui oraș de lângă noi.   

Teama locuitorilor din satele noastre era îndreptățită, deoarece într-un 

raport al jandarmeriei din Giroc au fost menționate 27 de bombe căzute pe 

hotarul localității Chişoda. Din fericire, bombele explozive au fost lansate în 

afara vetrei satului și nu au provocat pagube umane. Bombele de la Chişoda au 

fost lansate în zona Livezilor, la fântâna luʾ Chela, unde este astăzi CET-ul. 

Bombele au făcut cratere uriașe, tinerii de atunci amintindu-și de faptul că pe 

fundul acestora era apă.  

Se ajunsese, mai exact, la pânza freatică
336

.  

Nu deținem amănunte despre scopul bombelor lansate la Chişoda, dar, 

emitem câteva ipoteze. Deoarece la Fratelia erau gara și o baterie de artilerie 

antiaeriană (în toată Timișoara erau cinci baterii antiaeriene: 21, 27, 82, 83, 

218, care formau Divizionul de artilerie a.a. 23)
337

, există posibilitatea ca 

americanii să fi lansat bombele în încercarea de a distruge obiectivul civil și 

bateria a.a.. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca unele motoare ale 

bombardierelor să fi fost avariate de antiaeriană, echipajele respective lansând 

bombele la întâmplare pentru a putea redresa aparatele. Această supoziție este 

mai plauzibilă, deoarece bombardamentul s-a realizat ziua, iar probabilitatea ca 

Gara Fratelia să nu fie lovită era extrem de redusă. 

Au existat și consăteni care au surprins pe viu evenimentele din 

Timişoara. Giroceanul Urşica Petru a urmărit bombardamentul de zi la 

Distribuția depozitului de carburanți (astăzi Punctele cardinale). Consăteanul 

rememora cum prizonierii ruși care erau salahori jucau cărți și a început 

alarma. De jur împrejur erau Tribunalul, piața orașului și câmpul de instrucție a 

armatei. În zonă nu erau adăposturi aeriene, de aceea oamenii au fugit spre 

Cioca Pusta (Calea Torontalului). Bombele au fost lansate chiar asupra 

Depozitului de carburanți, din respectivul amplasament rămânând cratere și 

fiare torsionate
338

. 

Pe chișozeanul Gâlcă Vichentie bombardamentul l-a surprins la 

Societatea Continental pentru Comerțul Fierului (Fabrica de lanțuri). Deși au 

fost alarmați de iminența raidului, adăpostul aerian nu era pe măsura bombelor 
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lansate, care variau în greutate de la 225 la 2000 de kilograme. Suflul exploziei 

a proiectat personajul amintit în Bega, fiind lovit de schije pe față și abdomen. 

Din fericire, a supraviețuit momentului
339

. 

În scurtă vreme, sovieticii au intrat pe teritoriul românesc, declanșând pe 

20 august 1944 Operațiunea Iași – Chișinău. Frontul româno-german s-a 

prăbușit, iar mareșalul Ion Antonescu a fost arestat din ordinul regelui Mihai. 

S-a format un guvern condus de generalul Constantin Sănătescu. Deciziile de 

după această dată vor avea impact și asupra comunităților noastre. 

 

Girocul şi Chişoda în timpul ofensivei germane din septembrie 1944 

Studiul de față urmărește evoluția evenimentelor de după actul de la 23 

August, când trupele române, într-un cadru mai amplu, au reușit să respingă 

ofensiva germano-maghiară, care urmărea ocuparea Ardealului și a Banatului 

pentru ca apoi să ajungă în Valea Prahovei cu scopul de a obține câmpurile 

petrolifere necesare mașinii de luptă germane.  

În ultimele zile ale lunii august, soldații români au reușit să dezarmeze 

trupele germane de pe teritoriul Banatului, cel mai important contigent aflându-

se pe aeroportul de la Lugoj. S-au semnalat mai multe incidente la pichetele de 

frontieră. Grănicerii și soldații români și-au făcut datoria, respingând sau 

capturând soldații germano-maghiari, care au încercat câteva infiltrări. Soldații 

și ofițerii germani capturați au fost duși în cazarma Huniade (actualul Muzeu al 

Banatului) unde atunci era sediul Regimentului 6 artilerie
340

. 

În paralel, trupele române au ocupat dispozitivul de luptă care începea de 

la Arad și continua până la Dunăre. În sectorul Timișoarei, apărarea era 

asigurată de unități din Divizia 9 cavalerie (Regimentul 13 călărași, 

Regimentul 6 artilerie călăreață), Divizia 1 infanterie (Regimentul 5 vânători, 

Regimentul 1 artilerie) și Regimentul 17 infanterie (2 batalioane de recruți). 

Unitățile amintite ocupau aliniamentul cuprins între Mureș și Jebel, care avea o 

lungime de 75 km
341

. 

Atât Divizia 9 cavalerie cât și Diviziile 19 infanterie și 14 infanterie-

instrucție formau Corpul 7 Teritorial, comandat de generalul de divizie Carol 

Schmidt. Divizia 19 infanterie era condusă de generalul de brigadă Mihail 

Lăcătușu, urmând să ocupe dispozitivul de apărare Deta – Baziaș – Orșova. 

Unitatea avea 12 237 de soldați (12 batalioane din care 6 erau de recruți)
342

. 
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Începând cu 11 septembrie 1944, timp de o săptămână, unitățile germane 

și maghiare au declanșat acțiuni ofensive, repetate pentru a ocupa Banatul. În 

acea zi, la orele 6.50, din Banatul sârbesc, unități din Divizia 4 Poliție SS moto 

(Grupul de luptă Behrends) intră pe teritoriul românesc pe la punctul de 

frontieră Stamora – Moravița. Forțele germane, care s-au îndreptat spre 

Timișoara, au fost conduse de generalul SS Herman Behrends. Unitățile 

germane au fost sprijinite de forțele Armatei a 3-a ungare, care atacau pe 

direcțiile Sânicolaul Mare și Jimbolia
343

.  

În fața Diviziei 19 infanterie se va afla Detașamentul de corp de armată 

Schneckenburger care va ataca pe direcția Grădinari – Anina – Baia de Aramă. 

Comandantul unității germane era generalul Willi Schneckenburger. Unitățile 

amintite făceau parte din Grupul de armate F care staționa în Balcani, al cărui 

comandant era feldmareșalul Maximilian von Weichs. Obiectivul acestor 

unități era ocuparea capitalei Banatului românesc și înaintarea spre Deva. 

Ofensiva germano-maghiară a început pe 11 septembrie și a continuat până pe 

data de 17 a aceleiași luni, o parte a județului Timiş-Torontal fiind ocupată în 

această perioadă
344

. 

În fața invaziei germane, generalul de brigadă Dumitru Popescu, 

comandantul Diviziei 9 cavalerie și al întregului sector de apărare Timișoara, a 

sesizat că terenul unde urma să se desfășoare lupta era o câmpie cultivată, prea 

puțin favorabilă apărătorilor. Nici cursurile de apă nu erau de prea mare ajutor. 

Comandamentul român a conștientizat că singurele ,,puncte tari în fâșia de 

apărare a divizieiˮ le constituiau localitățile
345

.  

Drept urmare, în cazul în care înaintarea inamicului s-ar fi realizat rapid 

datorită superiorității numerice și a materialului blindat, în apărarea orașului, 

un rol important ar fi revenit localităților din jurul Timișoarei. 

Înaintarea trupelor germane a obligat comandamentul român să ia decizii 

urgente. Pentru apărarea sectorului sudic cel unde se preconiza direcția 

principală de atac a trupelor germane a fost dispus Regimentul 13 călărași 

condus de locotenent-colonelul Ioan Enescu. În sectorul respectiv intrau satele 

Giroc, Chişoda, Fratelia și Freidorf. Știind că adversarul dispunea și de cca. 30 

de tancuri, regimentul a fost întărit cu compania 4 intervenție, singura unitate 

din zonă care dispunea de tunuri anticar. Pentru a ușura apărarea s-a trecut la 

ridicarea de baricade, obstacole anticar și lucrări de compartimentare, la care a 

participat cu entuziasm și populația satelor respective
346

. 
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Din momentul în care a violat frontiera românească, inamicul a înaintat 

permanent, cele câteva plutoane de grăniceri români retrăgându-se din fața 

superiorității germane. În câteva ore de marș, trupele motorizate ajung la 

periferia Timișoarei. Încă din prima zi a invaziei (11 septembrie) la intrarea în 

oraș, dinspre Şag, pe la orele 11 încep luptele pentru apărarea orașului. Armata 

română a distrus rapid un tanc mijlociu și trei autoblindate. Ulterior, tancul 

capturat a fost repus în funcție de ai noștri. În paralel, alte unități germane 

cuceresc Șagul și Parța
347

.  

În fața invaziei germane, o parte a locuitorilor Parței și ai Șagului se 

refugiază în Chişoda. Trupele inamice încercau să realizeze o breșă în 

dispozitivul românesc. Ele au căutat să cucerească în prima fază Chişoda. 

Atacul terestru german a fost însoțit și de unul aerian. Din păcate, majoritatea 

refugiaților din localitățile amintite înaintau în acel moment la marginea 

Chişodei, mai exact pe strada Oituz. La vremea aceea, în apropierea cimitirului 

era casa familiei Petran, măcelarul Chișodei. Din avion se putea sesiza 

convoiul refugiaților, care flanca amintita casă. Piloții bombardierelor germane 

crezând că în zona respectivă avansa un convoi militar s-au pentru a teroriza 

refugiații, au mitraliat căruțele și au lansat bombe asupra casei. Locuința a fost 

distrusă complet, dar membrii familiei respective au supraviețuit. O altă bombă 

a căzut ,,pe lângă Trăilă a luʾ Degan, adică vizavi de Pupuˮ
348

. În timp ce 

survolau, Stukasu-rile germane au mitraliat de câteva ori Chișoda, fără a face 

victime
349

. 

A urmat răspunsul aviației române. Grupul 3 bombardament în picaj era 

dotat cu 12 Junkers 87 Stukas. Acesta a făcut inamicului pagube considerabile 

în tehnică și oameni, coloana de înaintare a acestora fiind dezorganizată. 

Atacul aerian a fost coordonat cu contraatacul infanteriștilor care au restabilit 

situația, românii păstrând localitatea Chişoda
350

.  

Comandamentul român a sesizat că grosul trupelor germane nu era 

angrenat în luptă, unitatea care atacase orașul nefiind altceva decât avangarda 

acestei armate. Generalul Popescu a luat decizia de a recupera teritoriul pierdut 

printr-o lovitură îndrăzneață. Sarcina realizării contraatacului a revenit unei 

unități de elită a armatei române, și anume Regimentului 5 vânători. Până 

atunci unitatea a stat în rezerva apărării orașului, fiind cantonată în localitatea 

Sânandrei. Regimentul era condus de locotenent-colonelul Alexandru Giuran. 

Sprijinit de focul concentrat a două baterii de tunuri din Regimentul 1 artilerie, 

unitatea de vânători a eliberat, până la orele 20, satele Șag și Parța. Ca urmare a 
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înaintării rapide, Regimentului 5 vânători a realizat și eliberarea prizonierilor 

români capturați în ziua respectivă de către germani
351

.  

O zi mai târziu, pe 12 septembrie, locotenent-colonelul Alexandru Giuran 

a profitat de inactivitatea inamicului și-a ordonat înaintarea unității spre satele 

Jebel și Voiteg. Trupele germane au fost respinse, localitățile amintite fiind 

eliberate până la orele 18.30
352

. 

Acalmia inamicului ascundea de fapt, amploarea unei noi ofensive 

preconizate pentru 13 septembrie. În zona Deta – Gătaia erau concentrate tot 

mai multe piese de artilerie, tancuri și  unități motorizate. Despre afluxul 

trupelor germane știa și comandamentul român de la unitățile din prima linie, 

de la aviația română și de la telefonista Elena Ghenescu de la centrala SART, 

care a rămas la datorie în Deta. Riscându-și viața, centralista a reușit să 

transmită comandamentului Diviziei 9 cavalerie, informații despre efectivele 

umane și de tancuri ale adversarului. Deoarece, ofensiva asupra 

Detașamentului Păuliș începuse, iar trupele germano-maghiare cuceriseră 

Jimbolia ajungând la localitatea Șagu (astăzi în jud. Arad), generalul Dumitru 

Popescu a hotărât retragerea Batalionului doi și a altor unități din compunerea 

Regimentului 5 vânători în Timișoara. În apărarea Șagului și a Parței a rămas 

doar Batalionul unu
353

. 

Unității îi revenea un sector de apărare foarte larg, de 5 kilometri, în 

dispozitivul de luptă existând multe zone neacoperite. În defavoarea 

apărătorilor venea și lipsa de acoperire a flancurilor. Pe 16 septembrie are loc 

un bombardament puternic asupra pozițiilor acestei unități, dar și asupra satelor 

Giroc și Chișoda. Cu această ocazie, multe familii își părăsesc locuințele și se 

refugiază la Remetea, Hitiaș, Sacoșu Turcesc, Bucovăț, Dragșina, Ficătar și 

Bazoș. Cei care nu mergeau la neamuri, o făceau la cunoștințe sau la colegii de 

muncă de la oraș
354

. 

Cu această ocazie au avut loc adevărate drame în cadrul comunităților 

noastre. Deoarece casele și numeroasele animale nu puteau fi părăsite, cineva 

urma să se sacrifice în cadrul fiecărei familii pentru a rămâne în gospodărie. 

Dar cea mai de preț avere a comunității erau copiii, viitorul nației noastre. 

Aceștia, la fel ca de multe ori în istoria noastră trebuiau salvați cu orice preț. 

                                                 
351 Popescu, 1968, p. 59-66; Stoica, Gomboş, 1997, p. 64-70. 
352 Popescu, 1968, p. 59-66; Stoica, Gomboş, 1997, p. 64-76. 
353 Popescu, 1968, p. 41, 67; Stoica, Gomboş, 1997, p. 79; Duțu, 2019, p. 410; Haţegan Simion 

- veteran, interviu realizat în 2010.  
354 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 37; Popescu, 1968, 

p. 80, 83; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74; Stoica, Gomboş, 1997, p. 88; Murariu, 2007, p. 

98-103; Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010; Moise Victoria, interviu 

realizat în 2013; Jivi Aurel, interviu realizat în 2013; Avrămuţ Domnica, interviu realizat în 

2013. 
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Avrămuț Domnica rememora cu lacrimi în ochi cum bunicii le reproșau 

copiilor că sunt lăsați la cheremul invadatorilor:  

,, - Unde pleci Lie, că io niciodată nu v-am lăsat singuri? 

- Ce să facem mamă?! Trebuie să rămână cineva acasă cu animalele, iar 

noi mergem să salvăm copiii! Pentru ei plecăm, mamă!ˮ
355

.  

Cu alte cuvinte, majoritatea populației active și a copiilor au părăsit 

localitățile, iar în gospodării au rămas doar bătrânii. Au existat și numeroase 

cazuri când în gospodării nu a rămas nici un membru al familiei, de animale 

urmând să se ocupe vecinii
356

. 

Speranța celor care au rămas acasă era în armata română. Cu toate că 

Batalionul 1 din Regimentul 5 vânători a fost întărit cu alte patru piese antitanc, 

acesta nu a putut rezista în fața presiunii inamice. În dreptul localității Giroc, 

germanii au descoperit o zonă mai puțin apărată a Timișului și au forțat cu 

ușurință acest curs de apă, fiind pe punctul de a încercui Batalionul 1 

românesc. Cu mare greutate, profitând de lanurile de porumb, pâlcuri de soldați 

români ajung dezorganizate la Giroc, Fratelia și Chişoda pe care încearcă să le 

apere cu disperare
357

.  

La orele 18.30, sectorul de apărare Giroc – Chişoda – Calea Șagului era 

coordonat de același locotenent-colonelul Ioan Enescu. Superioritatea în 

artilerie și infanterie a adversarului a început să se concretizeze în teren, la 

orele 19.30, pe 16 septembrie, germanii pătrunzând în localitatea Chişoda. Un 

contraatac românesc curăță localitatea de elementele inamice în aceeași seară. 

Compania de vânători comandată de locotenentul Adam Toma a reușit să 

captureze cu această ocazie un număr mare de germani. Era finalul unei zile 

grele, de luptă, în urma căreia apărarea română rezista tenace presiunii 

germano-ungare în timp ce o serie de localități din preajma Timișoarei erau 

cucerite de invadatori. Apărătorii orașului au devenit optimiști, deoarece în 

zonă au început să sosească trupe sovietice din Divizia 110 infanterie
358

. 

Pentru apărătorii Timișoarei, ziua de 17 septembrie a fost cel mai greu 

examen, inamicul intensificându-și ofensiva în speranța ocupării marelui oraș. 

Încă de la orele 6, germanii profită de superioritatea în artilerie și atacă satele 

Giroc și Chişoda. Situația apărătorilor s-a agravat deoarece trupe motorizate 

                                                 
355 Avrămuţ Domnica, interviu realizat în 2013. 
356 Avrămuţ Domnica, interviu realizat în 2013; Urşica Petru, interviu realizat în 2013.  
357 Popescu, 1968, p. 83-90; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74; Stoica, Gomboş, 1997, p. 88-

90; Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de 

război, interviu realizat în 2010. 
358 Popescu, 1968, p. 83-90; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74; Stoica, Gomboş, 1997, p. 88-

90; Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de 

război, interviu realizat în 2010. 
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germane au ocupat localitățile Urseni, Uliuc, Moșnița Nouă, Moșnița Veche, 

Bucovăț, continuându-și înaintarea spre Remetea și Ghiroda
359

.  

Înaintarea rapidă a germanilor a surprins o parte a refugiaților giroceni și 

chişozeni pe drumul spre localitățile amintite. Aici nu au mai putut intra, 

deoarece germanii le ocupaseră. Refugiații au fost întâmpinați cu focuri de 

mitralieră și au fost nevoiți să se întoarcă acasă. După o noapte petrecută sub 

cerul liber, refugiații au început să înainteze spre sat împreună cu coloanele de 

soldați români și sovietici, care mergeau spre Timișoara. Înaintarea s-a realizat 

cu dificultate, deoarece aviația inamică mitralia frecvent convoaiele. Martorii 

își amintesc cum săreau din căruțe pentru a se adăposti prin semănăturile de pe 

marginea drumului, sub copaci sau podețe
360

. 

Presiunea exercitată de invadatori a obligat pe apărătorii Girocului și ai 

Chişodei să cedeze teren, pe la orele 16.30 germanii pătrunzând în aceste 

localități. În noua situație, locotenent-colonelul Ion Enescu și-a dat seama că 

era nevoie de o acțiune îndrăzneață în vederea eliberării celor două comune. 

Comandantul Regimentului 13 călărași a dat ordinele necesare eliberării celor 

două așezări. Din păcate, un proiectil de Brandt îi rănește grav atât pe 

locotenent-colonelul Ion Enescu cât și pe adjutantul său, locotenentul Ovidiu 

Balea. Cei doi ofițeri au fost evacuați la spital unde au decedat în seara 

respectivă
361

. 

Comandamentul român a sesizat importanța strategică a acestor localități, 

în seara aceleiași zile (17 septembrie) având loc un contraatac. Atunci s-a 

petrecut un episod pe care l-a relatat Șocodol Gheorghe, artilerist în 

Regimentul 1 artilerie. Bateria sa era situată la intrarea în oraș, între Spitalul 

Județean și Liceul de Chimie ,,Azurˮ, de unde trebuia să deschidă focul în 

preambulul contraatacului. A primit ordin să bombardeze gara de la Giroc, 

deoarece aici se stabilise linia de apărare germană. Pe motivul că la 500 de 

metri de gară se afla propria casă, sergentul girocean a refuzat să tragă în 

direcția unde îl așteptau părinții. Atunci, locotenentul bateriei i-a pus pistolul la 

tâmplă amenințându-l că îl ucide dacă nu deschide focul. Șocodol a răspuns 

doar atât: ,,Păi acolo-i mama, domn locotenent!ˮ și-a început să plângă. Toată 

bateria a amuțit și se uita cu atenție la locotenentul care era pus într-o situație 

                                                 
359 Popescu, 1968, p. 91-90; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74-75; Stoica, Gomboş, 1997, p. 

95-102; Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de 

război, interviu realizat în 2010. 
359 Popescu, 1968, p. 99-100; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 75; Stoica, Gomboş, 1997, p. 

95-102; Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de 

război, interviu realizat în 2010. 
360 Murariu, 2007, p. 98-103; Avrămuţ Domnica, interviu realizat în 2013. 
361 Popescu, 1968, p. 91-90; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 74-75; Stoica, Gomboş, 1997, p. 

95-102; Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010; Haţegan Simion - veteran de 

război, interviu realizat în 2010. 
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dificilă. Salvarea a venit de la postul de observație lăsat de români în clopotnița 

bisericii Sf. Dimitrie din Giroc. Cu stația de emisie recepție, transmisionistul a 

dat coordonatele exacte și a fost bombardată gara Giroc fără a fi afectate 

clădirile satului
362

. 

Apoi, românii au declanșat contraofensiva care a fost coordonată de 

maiorul Cărare Nădejde, noul comandant al Regimentului 13 călărași. Acțiunea 

a fost purtată de Escadronul 4 din Regimentul 13 călărași, dinspre vest, și 

Compania a 3-a din Regimentul 5 vânători, dinspre est. Până la asfințit, Girocul 

a fost eliberat
363

.  

Chişoda a suportat ocupația germană încă o noapte. În dimineața zilei de 

18 septembrie, trupele sovietice au intrat în această localitate aducându-și 

tributul de sânge la eliberarea acestui colț de țară. Din fericire, apărătorii 

Girocului și ai Chişodei și-au îndeplinit misiunea, după orele 14 ale datei de 18 

septembrie semnalându-se mișcări de retragere ale germanilor pe direcția 

Timişoara – Şag
 364

. 

Generalul-colonel Johannes Friessner, comandantul Grupului de armate 

Ucraina Sud, nota în memoriile sale impactul eșecului cuceririi Timișoarei 

pentru comandamentul și frontul german: ,,Divizia 4-a SS grenadieri blindați 

,,Polițiaˮ trebuia să cucerească Timișoara și apoi, împreună cu Corpul 4 armată 

ungară, să răzbată spre est de-a lungul comunicației de șes, pentru a zăvorî 

trecătorile la Caransebeș și Deva. Înfăptuirea acestei misiuni a diviziei a 

întârziat din diverse motive (!). Încercarea ei de a cuceri prin surprindere 

Timișoara a eșuat. Hitler a fost foarte supărat din această cauză.ˮ
365

. 

În scurta perioadă de timp cât au ocupat Girocul și Chișoda, trupele 

germane s-au dedat la acte de barbarie rar întâlnită. Profitând de faptul că erau 

dotați cu motociclete BMW și Zundapp sau camioane, germanii au pornit într-o 

febrilă căutare a soldaților români, care se retrăgeau pe străzile Girocului. 

Avrămuț Petru își amintește cum un soldat român rănit, fără a mai avea arma în 

dotare încerca să fugă spre oraș, abia trăgându-și piciorul. A fost ajuns de 

motocicliști care l-au dus la marginea satului alături de alți prizonieri. Germanii 

au încălcat orice normă de drept internațional când au executat 18 prizonieri 

(16 români și 2 sovietici) cu focuri trase de la mică distanță, în ceafă
366

.  

Majoritatea soldaților români capturați în localitatea Giroc făceau parte 

din Detașamentul de intervenție Dumbrăvița care a contribuit și el la apărarea 

                                                 
362 Socodol Gheorghe, veteran de război, interviu realizat în 1988. 
363 Popescu, 1968, p. 99-100; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 75; Stoica, Gomboş, 1997, p. 

95-102. 
364 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 620, Fond 161/1944, dosar 62, pag. 3; Popescu, 1968, p. 

99-100. 
365 Gomboș, 2019, p. 135. 
366 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar 344, pag. 1; Avrămuţ Petru, 

interviu realizat în 2013. 
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localității. Așa se explică faptul că un mare număr din soldații capturați făceau 

parte din Regimentul 7 Pionieri care până la data de 16 septembrie nu a fost 

angrenat în apărarea Girocului
367

.  

 Prezentăm în continuare numele eroilor identificați de directorul școlii, 

Ionescu Barbu:  

 1. Sold. Stanciu Eftimie  - Regimentul 7 Pionieri; 

 2. Serg. Mogoşanu Vintilă    - Regimentul 7 Pionieri; 

 3. Sold. Motoşan Mihai   - Regimentul 7 Pionieri; 

 4. Sold. Zabliuc Ioan    - Regimentul 7 Pionieri; 

 5. Serg. Măciucă Grigore   - Regimentul 7 Pionieri; 

 6. Sold. Dăceanu Ioan   - Regimentul 7 Pionieri; 

 7. Sold. Doandă Vichentie   - Regimentul 7 Pionieri; 

 8. Sold. Daschievici Gheorghe - Regimentul 7 Pionieri; 

 9. Sold. Boată Ion    - Regimentul 7 Pionieri; 

 10. Sold. Dumitru Ion    - Regimentul 7 Pionieri; 

 11. Cap. Gegrea Ion    - Regimentul 7 Pionieri; 

 12. Cap. Doanţă Aurel   - Regimentul 7 Pionieri; 

 13. Sold. Cresciuc Petru  -Regimentul 7 Pionieri;    

(din Comuna Lipscani, jud. Hotin)  

 14. Sold. Baicu Grigorie  - Regimentul 5 Vânători; 

 15. Sold. Sevestru Petru  - Regimentul 5 Vânători;  

 16. Dobrici Moise    - gardian public în Timișoara; 

 17. Cap. Ivanovici Ivan  - militar rus; 

 18. Bodinel Vasile   -translator la Universitatea din 

Odessa
368

. 

Sesizăm printre cei capturați și prezența unui militar rus. El făcea parte 

dintr-un batalion sovietic care a fost așezat în rezerva Regimentului 13 călărași 

încă din seara de 16 septembrie. Batalionul sovietic se afla la intrarea în oraș, 

dinspre Giroc (Canalul de apă sau Râtu Moșului) de unde a intervenit în 

ajutorul trupelor române. Soldatul rus a fost executat alături de soldații români 

la intersecția străzii Bega cu strada Dunărea. Printre cei căzuți sesizăm și 

prezența lui Bodinel Vasile, care era translator la Universitatea din Odessa. 

Basarabeanul înlesnea comunicarea dintre trupele noastre și cele sovietice. 

Bodinel Vasile, împreună cu gardianul public Dobrici Moise, au fost uciși la 

Halta Semenic. Gardianul a venit în comună pentru a-și căuta familia. Într-o 

primă fază, soldații germani l-au lăsat să caute. În urma unei discuții cu 

                                                 
367 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar 344, pag. 1; Dir. Jud. Timiş a 

Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 37, 44, 55, 56; Stoica, Gomboş, 1997, 

p. 100. 
368 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 72/1945, pag. 2; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, 

p. 75-76. 
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Schanen Petru, aceștia l-au reținut pe gardian în momentul în care se îndrepta 

spre oraș pe motivul că nu era din localitate. Așa a fost executat la Halta 

Semenic
369

.  

Populația localității, în frunte cu primarul Vichente Lazăr au identificat și 

înmormântat eroii pe data de 18 septembrie
370

.  

Și la Chișoda au căzut la datorie 10 soldați români. Nu am găsit niciun 

document care să explice modul cum s-au jertfit soldații care au apărat 

Chișoda. În schimb, avem o înregistrare făcută veteranului Simion Hațegan, 

care a căzut prizonier la germani în luptele de la pădurea din Giroc. A fost 

escortat, cu alți 42 de prizonieri români, la Șag. Când a ajuns la marginea 

Chișodei, a văzut următoarele: ,,Măi copii și așa am plâns când am văzut că 

nemții i-o pus jos pe 11 români, o grupă de prizonieri și la fiecare o băgat 

baioneta în inimă și masca pă figură. Nemții, fi atent nemții, o băgat aici (ne 

arăta pieptul). Noʾ am plâns și am tăcut că eram dezbrăcați ca nimeni în lume și 

apoi ne-o dus mai departe.ˮ, încheia interlocutorul nostru
371

. 

Ion Dumitru-Tetu, adolescent fiind la momentul respectiv, spune că 

prizonieri români din Chișoda ar fi fost împușcați în ceafă la fel ca cei din 

Giroc. El menționează 6 români uciși la Chișoda, în condițiile în care în cimitir 

sunt 10 morminte acoperite de o criptă comună, ridicată în cinstea eroilor
372

.   

Nu credem că Simion Hațegan a făcut afirmații gratuite. A fost soldat, 

prizonier de război, participant activ la evenimentele respective. Probabil, de 

emoție a văzut 11 soldați români, executați. Cert este că în cimitirul din 

Chișoda sunt înmormântați 10 eroi necunoscuți, români. Glasul unui adult, 

participant la evenimente are mai multă importanță decât cel al unui adolescent 

(Dumitru-Tetu era născut în 1927) care relatează evenimente pe care nu le-a 

trăit personal, ci le-a auzit de la cei rămași acasă, după ce s-a întors din refugiu, 

de la Hitiaș.  

Să nu uităm că evenimentele s-au petrecut în afara vetrei satului. 

Chișozenii nu puteau fi la arie, deoarece majoritatea erau plecați în bejenie și 

,,se trăgea ca la revoluțieˮ. Atunci, la fel ca la ridicarea germanilor pentru 

trimiterea în URSS, ne informa un contemporan al evenimentelor că ,,nu umbla 

nimeni pe stradă de frică și nici la poartă n-or ieșit să vadă. Poate s-or uitat unii 

pră fereastră, daʾ ce-o putut vedea? Ne era la toți frică. Nu știam, ne pușcă sau 

ne ridică și pră noi.ˮ
373

. 

                                                 
369 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 611, Fond 161/1944, dosar 344, pag. 1; Dir. Jud. Timiş a 
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Acești bravi eroi au intrat în panteonul gloriei ostășești, fiind exemplu 

pilduitor de sacrificiu colectiv în slujba patriei și a localităților noastre. Deși 

mulți dintre ei sunt la origini de pe alte meleaguri, prin jertfa lor au înmulțit, cu 

încă 28 de nume, marea coloană a tuturor celor care au dat sacrificiul suprem 

pentru ca localitățile noastre să fie libere. 

În paralel cu comiterea acestor crime, populația Girocului a fost jefuită și 

terorizată sistematic de acțiunile ocupantului. Astfel, cetățeanului Rotariu Petru 

i s-a confiscat suma de 300.000 lei. Comerciantului Vasii Vichentie i-a fost 

jefuită prăvălia de bunuri în valoare de 95.780 lei. Germanii au dat foc șirei de 

paie a cetățeanului Buzariu Vichentie de la care s-au aprins și casele vecinilor 

Brânda Petru și Trifu Lazăr, pricinuind pagube de 750.000 lei. Lui Gherban 

Vasile i s-a aprins o cantitate mare de grâu, iar lui Boca Andrei, garnitura de 

treierat. Nici primăria Giroc nu a scăpat de jaf, de aici s-a ridicat o mașină de 

scris. O singură zi de ocupație a costat Girocul 18 crime odioase, numeroase 

gospodării au fost jefuite, iar pagubele au fost evaluate la suma de 3.265.780 

lei
374

. 

Martorii acelor evenimente rememorează jafurile sistematice. În primul 

rând s-au ridicat animale. Au urmat cămările de unde au luat compoturi, 

murături, untură, făină și alte alimente. Din case, în special în Chişoda s-au mai 

ridicat cearceafurile și fețele de masă pentru a se folosi la pansatul răniților, 

deoarece germanii au improvizat un spital de campanie pe strada Oituz, ,,la 

Bulaicaˮ. Cei care au plecat în refugiu își amintesc că la întoarcere nu au mai 

găsit mare lucru în cămări. Într-un raport întocmit de către primarul Moise 

Aurel, în localitatea Chişoda au fost jefuite de către germani peste 200 de 

locuințe (din 413 locuințe în 1941). Primăria comunei a fost devastată complet, 

germanii căutând cu insistență casa de valori și au ridicat ,,tot materialul A.P. 

(sanitar)ˮ. La familiile fruntașe, indiferent dacă proprietarii au fost acasă sau 

nu, jaful s-a realizat cu camioanele, fiind încărcat tot ce era de valoare
375

. 

Într-un proces verbal, primarul Chişodei, Moise Aurel, menționa că și 

trupele aliate au avut un comportament nedemn: ,,După plecarea trupelor 

germane, în comună au sosit armatele aliate, care iarăși au intrat din casă în 

casă și au luat tot ce a fost mai bun și de valoare. La cele întâmplate și săvârșite 

de către soldații aliați m-am prezentat la superiorii aliați din comună și, în urma 

rugămintei mele de a se înceta cu aceste jafuri, nu s-a luat nici o măsură. Mai 

declar că în această comună, numărul caselor devastate se ridică la circa 200.ˮ. 

Fostul edil mai menționează că nicio persoană din localitate sau din afară nu s-
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a întovărășit cu sovieticii în devastări și nici nu i-au condus pe aceștia la 

diferite adrese
376

. 

Lua sfârșit încă un episod din istoria localităților noastre. În bătălia 

Timișoarei armata română a pierdut 352 de oameni (8 ofițeri, 7 subofițeri, 337 

soldați)
377

.  

Prin eroicele lupte, militarii români și sovietici, dar și cetățenii Girocului 

și ai Chişodei au dat tributul lor de sânge la apărarea gliei străbune și alungarea 

invadatorilor. Cei 28 eroi sunt comemorați an de an de locuitorii, cadrele 

didactice, elevii și autoritățile locale din Giroc, fiecare aducându-și prinosul 

pentru cinstirea lor.  

 

Eliberarea Ardealului și Frontul de Vest 

La fel ca în Primul Război Mondial, cei care conduceau destinele țării 

aveau de eliberat teritorii atât în est (Basarabia, Bucovina de Nord), cât și în 

vest (Ardealul de Nord). Dacă în est, zarurile au fost aruncate și am fost învinși 

de sovietici, rămânea speranța că vom putea obține Ardealul de Nord după 

eliberarea acestuia. Mareșalul Antonescu pregătise din timp trupe la frontiera 

de vest, acestea respingând tentativa germano-maghiară de a cuceri Banatul și 

restul Ardealului pentru a ajunge la câmpurile petrolifere din Valea Prahovei, 

sigurele rezerve fosile din Europa pe care Hitler spera să le recupereze. 

Pe lângă lichidarea tentativei ofensive menționate, în zona petrolieră, 

București, Constanța și alte orașe, trupele noastre au curățat teritoriul național 

de garnizoanele germane staționate aici. În paralel, au fost capturate mare parte 

din trupele germane care tranzitau teritoriul național în retragere de pe frontul 

din Moldova.  

Pe 30 august 1944, România declara război Ungariei, la exact patru ani 

de la Dictatul de la Viena. În septembrie, trupele din zona Brașovului primiseră 

ordin să avanseze spre Sfântu Gheorghe. Văduva Florea era servant la tun în 

Regimentul 21 artilerie din Divizia 11 infanterie. A luat parte la eliberarea 

Ardealului. Un baraj de artilerie maghiar a distrus podul de pe Olt. Românii 

căutau un nou loc pentru forțarea râului. La un cot al Oltului, Văduva Florea a 

sesizat că zona nu era apărată. O noapte întreagă ai noștri au realizat un pod de 

vase: ,,Am fost uzi până la piept, dar podul trebuia ridicat, pentru că am 

încercat forțarea prin vad și-am avut sute de morți și răniți. Bărcile erau de 

cauciuc și le-am unit repede. Dimineața am deschis focul cu artileria și am 

trecut la atac. Până seara am intrat în Sfântu Gheorghe. Pentru că am descoperit 
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locația podului și am contribuit la construcția acestuia am primit Virtutea 

militară și o decorație rusească.ˮ
378

.  

Următoarea etapă a veteranului nostru a fost lupta de la Oarba de Mureș. 

Timp de trei săptămâni (17 septembrie – 6 octombrie) trupele române, în frunte 

cu Diviziile 9 și 11 infanterie, au căutat să înainteze spre dealul Sângeorgiu. 

Generalul Costin Ionașcu, comandantul Diviziei a 9-a infanterie prezenta astfel 

poziția unde au căzut 6753 de morți, răniți și dispăruți: ,,La nord de râu, de pe 

malul apei până la creasta marcată de cotele 495 și 463 (dealul Sângeorgiu), 

terenul se prezintă ca o terasă pe o porțiune de circa 1 km, după care are forma 

unui amfiteatru, cu deschidere de 5 km. Apoi panta crește brusc, ridicându-se 

ca un zid până la creasta delimitată de cotele 495 și 463. Înălțimea aceasta era 

puternic fortificată de inamic. Adversarul a știut să folosească din plin 

avantajele oferite de teren. Lucrările lui genistice erau executate chiar pe 

creastă, constând în cazemate de campanie, șanțuri de comunicații, adăposturi 

etc. Pe creastă inamicul își organizase mai multe observatoare, întărite și ele 

destul de bine.ˮ
379

. 

Poziția era foarte bine apărată și a pricinuit numeroase pierderi, 

românilor. Văduva Florea spunea: ,,Dacă nu eram la artilerie, astăzi nu mai 

aveam ce discuta. Mii de morți și de răniți au căzut în acea luptă și parcă nu 

înaintam deloc. Cred că a fost cea mai lungă luptă a mea. După un foc de 

artilerie care a durat până la o jumătate de oră a urmat atacul infanteriei. 

Soldații noștri înaintau ca într-o căldare, frontal. Nemții îi secerau pe ai noștri 

cu focul de mitraliere și de branduri. Nu înțeleg nici acum de ce nu am atacat 

din flanc, la fel cum am făcut la Sfântu Gheorghe sau de ce nu a atacat aviația 

noastră. Doamne, câte vieți au fost irosite doar pentru cucerirea unei cote! 

A doua zi atacul pornea de pe aceleași poziții. Noi voiam cu orice preț să 

nimicim rezistențele germane, dar inamicul îi ținea tot timpul sub foc, 

apărându-se cu înverșunare. Tunurile și brandurile loveau neîncetat dealul 

Sângeorgiu. Proiectilele și minele izbeau pământul. Nemții nu se lăsau mai 

prejos și răspundeau pe măsură. Noi așteptam ca atacatorii să poată să se 

consolideze. Ca să-i ajutăm, artileria lungea tirul. Dar nici nemții nu stăteau, 

după câteva salturi, focul inamic îi fixa în teren. Schijele și gloanțele îi loveau 

tot timpul. Uneori ajungeau atât de aproape de poziția dușmană, că aruncau 

grenadele unii în alții. După explozia lor, iar asaltau. Luptau corp la corp, și 

speram că poate ocupă tranșeea dușmană. Apoi nemții contraatacau puternic iar 

ai noștri se retrăgeau la baza de plecare. Când nu dorm cu soția noaptea, îi 

povestesc și acuma despre bătăliile de la Sfântu Gheorghe, când am stat o 

noapte în apă, despre Oarba de Mureș și despre un tren prăbușit în prăpastie în 

Cehoslovacia!!!  Aceste lupte m-au marcat pentru totdeauna. Până la urmă, 
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nemții s-au retras, am ocupat Oarba de Mureș și nu ne-am oprit până la Cluj. 

Aici am bombardat două cazărmi din care nu s-au retras trupele maghiare. 

După două zile am înaintat pe direcția Jibou – Debrecen.ˮ
380

.  

Deși au căzut mulți oameni în lupta aceea, durerea pierderii camarazilor 

era alinată de faptul că eliberau Ardealul și peste tot erau întâmpinați cu 

bucurie. ,,Românii ne ieșeau în întâmpinare, ne strângeau în brațe și ne ziceau: 

- Bine ați venit, fraților! Scoteau tricolorul, cântau și ne conduceau până la 

ieșirile din sat, pentru că noi înaintam mereu. Seara când ne opream, eram 

primiți în case iar animalele erau bine hrănite în grajd. A fost perioada când am 

fost cel mai bine hrăniți. Pe lângă masa de campanie, ardelenii ne dădeau 

mămăligă, brânză, smântână, lapte, clisă, șuncă și pâine proaspăt făcută. Lângă 

focul din case ne ziceau de grozăviile care le-au trăit sub unguri, dar noi eram 

rupți de oboseală. După un pahar, două de pălincă sau de vin, adormeam 

imediat.  E o vorbă, nicăieri nu-i ca acasă. În Ardeal ne-am simțit acasă.ˮ.
381

 

De la apărarea frontierei de vest și până la eliberarea Ardealului de Nord, 

Armata a 4-a română a avut 24 630 de morți, răniți și dispăruți, iar Armata 1-a 

română a avut pierderi cotate la 8 720 de oameni
382

. 

Armata 1-a română avea în compunere Corpurile 7 și 4 armată. Diviziile 

9 cavalerie, 2 și 19 infanterie întrau în componența Corpului 7 armată. Diviziile 

2, 3 munte formau Corpul 4 armată. Aceste unități au înaintat spre Tisa. Lazăr 

Ioan era mobilizat a doua oară la același Regiment 6 artilerie, prilejuindu-i 

participarea și la Campania din Vest. Aici a observat cum germano-maghiarii 

au lichidat capul de pod de la sud de Szolnok și au capturat o mare parte din 

Divizia a 4-a infanterie, condusă de generalul Platon Chirnoagă. ,,Am forțat 

Tisa, unde am făcut două capete de pod. Noi eram între Divizia 19 infanterie și 

Divizia 4 infanterie. N-am să uit niciodată cum regimentele românești din 

Divizia 4 infanterie au fost împinse în Tisa. Mulți nu știau să înoate. Ca să nu 

cadă prizonieri s-or aruncat în apă. S-or înecat o grămadă. Parcă-i văd și acum. 

Vai, Doamne!ˮ
383

. 

După eșecul trecerii Tisei, românii au creat alte capete de pod la 

Csongrád, Mindszent și Alpár. Chera Ilie era agent de legătură în Regimentul 

94 infanterie din Divizia 19 infanterie. După ce a respins trupele germane de pe 

teritoriul românesc a fost tot timpul în linia întâi. A participat la construirea 

podului și la apărarea acestuia. A trăit clipe de coșmar în două faze. Mai întâi a 

trecut podul și a constatat că în bărcile din componența acestuia se opreau 

trupurile românilor care s-au înecat în Tisa. ,,Erau câțiva soldați de-ai noștri 

care cu niște prăjini împingeau printre bărci trupurile care continuau să fie duse 
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de ape. Nimeni nu i-a ridicat să-i îngroape creștinește. În apă o murit, acolo o și 

putrezit.ˮ
384

. 

Trecuți dincolo au luptat să păstreze capul de pod pentru a nu avea soarta 

celor care coborau pe Tisa. Cei care au trăit acele clipe spuneau: ,,Salvarea e 

numai înainte. Înapoi ne îneacă ungurii în Tisa.ˮ. Dar artileria română a greșit 

coordonatele și a bombardat propriile trupe. Veteranul nostru retrăia cu 

amărăciune evenimentele: ,,ne așteptam să fim respinși de adversar și aruncați 

în Tisa dar nicidecum ca pagubele să fie provocate de propria artilerie. Și acum 

aud camarazii cum strigau sub ploaia de obuze: - Lungește tragerea! Lungește 

tragerea! Apoi am înaintat spre Kistelekˮ. După nefericitul eveniment, Corpul 

7 armată român condus de generalul Nicolae Șova a debușat în pusta maghiară 

și a înaintat o lună de zile, pe direcția, Cegléd – Tápiószentmárton – 

Budapesta
385

. 

Participanții la luptele din Ungaria rememorează că era o țară bogată, dar 

inospitalieră, ,,fiecare o ținut la pătura lui.ˮ
386
. Văduva Florea își amintea: ,,Ne 

părea rău de unguri, deoarece parcă ne vedeam pe noi înainte de a întoarce 

armele. Comanda se afla în mâinile germanilor, care nu le permiteau să se 

retragă. Preferau să se predea românilor decât să continue războiul. Făceau tot 

posibilul să nu fie capturați de ruşi, deoarece ştiau că Siberia îi aşteaptă. O 

întâmplare îmi vine în minte şi vreau să o spun. Eram cantonaţi într-o casă 

maghiară. Pentru a nu avea surprize am verificat podul. Aici am găsit doi 

dezertori maghiari, ascunşi într-o locaţie mică, făcută în spatele hornului. Nu 

ne-a răbdat inima să-i predăm. Le-am dat mâncare şi haine de-a noastre şi le-

am spus să se ferească până trece războiul.ˮ
387

. 

La periferia Budapestei, Chera Ilie a mai trăit un episod pe care numai în 

război îl întâlnești. ,,Era o distilerie care fabrica alcool metilic. Rușii au ajuns 

primii și au băut așa cum numaʾ ei știu. Cred că erau câteva mii de morți și orbi 

în jurul și-n incinta fabricii. Chiar dacă orbii le spuneau ălorlați ruși că au 

consumat alcool și le e rău, ei tot umpleau canistrele și plecau mai departe. Așa 

ceva, nu am crezut că o să văd. Să pui alcool peste benzină, să bei chiar dacă ști 

că mori!? Atunci am înțeles vorba noastră: Beție ca-n Rusia nu mai întâlnești! 

Apoi am auzit că a venit un general rus și-o dat ordin să arunce distileria în aer 

că la divizia aia a produs mai multe pagube alcoolul, decât au făcut 

ungurii.ˮ
388

. 

Au urmat luptele pentru cucerirea Budapestei (11 noiembrie 1944 – 16 

ianuarie 1945). Divizia 9 cavalerie a luat parte activă la eliberarea citadelei de 
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pe Dunăre. Au avut loc lupte de stradă și de ocupare a fiecărei clădiri. ,,Erau 

cele mai grele lupte la care am participat. În câmp deschis vezi dușmanul și 

poți să-l încadrezi cu artileria. Ce să caute artileria în luptele de stradă? Doar 

Brandurile erau de folos. Trupele noastre au intrat din casă în casă și cred că or 

căzut mai mulți decât în orice bătălie de până atunci. La parter erau români, la 

etaj erau unguri și nemți. Să vezi apoi bătaie, cu armele, cu baionetele, cu 

lopețile, cu pumnii, cu unghiile. O fost ultima zvâcnire a ungurilor, după aia n-

or mai luptat.ˮ
389

.  

Informațiile veteranului nostru sunt completate de jurnalul de operații al 

Diviziei 19 infanterie din 3-15 ianuarie 1945: ,,3 ianuarie. Lupta este grea și se 

dă pentru fiecare casă și zid. Inamicul a reacționat tot timpul printr-un foc 

violent de arme automate, aruncătoare și artilerie... 5 ianuarie. Rezistențele 

întâlnite sunt foarte puternice. Inamicul este organizat pe mai multe linii cu 

șanțuri continui și luptă din casă în casă. Dispune de foc foarte puternic de 

toate armele. Trage cu artilerie de calibru mare de 105 mm și 150 mm. Se 

înaintează aproximativ 100 de metri... 12 ianuarie. Cavourile (din cimitirul 

Kerepes – n.n.) erau adevărate cazemate în care se închidea inamicul, iar zidul 

înalt și gros îl înconjura ca o cetate. În sfârșit, spre seară, după extraordinar de 

grele lupte, cimitirul este cucerit până la zidul de nord. Orice escaladare a 

zidului în această parte este imposibilă. Ostașul care încearcă o face cu prețul 

vieții sale. Din blocurile de la nord de cimitir se bate cu foc puternic acest zid. 

Din această cauză pierderile noastre în această zi au fost foarte mari. Ele 

marchează dârzenia luptei.ˮ
390

. 

Chera Ilie a trăit și el măcelul pentru cucerirea capitalei maghiare. 

,,Pentru mine, Budapesta a fost cea mai grea bătălie la care am participat. Dar 

nu pot să nu vă spun că înainte de a fi trimiși pe front nu am făcut nici-o 

pregătire pentru luptele de stradă în scurta instrucție de acasă. Noi am bătut pas 

de defilare, am învățat salutul, ieșitul la raport, am avut două trageri și am 

aruncat o singură grenadă reală. Cu pregătirea aceasta am intrat în război. Ce să 

mai spun că un agent de legătură trebuia să aibă în dotare o motocicletă dar așa 

ceva nu am primit. Am avut noroc că am fost dotat cu un pistol automat MP 40 

făcut de Steyr Daimler Puch. Arma asta automată a fost foarte eficace în 

luptele de la Budapesta. Nu că am făcut moarte de om dar o simplă rafală 

punea din instinct, inamicul la pământ. Fiind într-un oraș, foarte mulți civili 

maghiari au luptat alături de frații lor militari sau i-au ajutat cărând muniții sau 

alimente. Pe soldați îi capturam că aveau uniformă dar la civili le dădeam 

drumul. Apoi, constatam că aceștia continuau să lupte, să ne facă pagube mai 

ales noaptea când erau tare activi. În scurtă vreme am primit ordin ca toți 

bărbații care erau de vârsta mobilizării, chiar dacă erau civili să fie luați 
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prizonieri și predați în spatele frontului. Și eu am avut de-a face cu luptătorii 

civili sau partizani, cum le mai spuneam noi. Fiind agent de legătură, primeam 

ordine pe care le duceam cu un ofițer în prima linie pentru că firele telefoanelor 

erau rupte. Înaintam într-o zonă eliberată și am fost atacați cu focuri de armă. 

Ne-am retras într-o casă și am ripostat așteptând ajutor de la ai noștri. În timp 

ce luptam, am început să mestec ordinul pentru a nu cădea în mâna inamicului. 

Ofițerul meu, era mai pestriț la mațe. O făcut ce-o făcut, și-o băgat ordinul în 

cur. Și-acuma îl  aud: - Nu râde Ilie, că ordinul nu a căzut la inamic! Am râs și 

am prins curaj. Apoi au venit ai noștri și ne-au scăpat din mâna celor care ne-au 

încercuit. Locotenentul insista să nu spun nimănui episodul cu ordinul. Iacă, vi 

l-am spus dumneavoastră. Apoi am ajuns în linia întâi, unde am observat că 

românii cădeau ca muștele. Se înainta în salturi scurte cu foc din mers și se 

aruncau des grenade. Nu știai de la ce fereastră sau etaj se trage. Aici s-a văzut 

slaba dotare a noastră. Majoritatea românilor aveau ZB-uri, care nu erau arme 

automate și erau prea lungi pentru luptele din clădiri. Astea erau arme de 

distanță și nu de lupta de aproape. Dar o luptat fiecare cu ce-o avut și dac-o 

putut o folosit MP 40 de la prizonierii germani sau unguri. Am primit alt ordin 

și m-am retras cu locotenentul ducând în spate fiecare câte un rănit. Al meu a 

scăpat până la punctul de prim ajutor, al locotenentului nu. În fiecare zi așa se 

desfășurau luptele. Deoarece brancardierii erau foarte solicitați, la întoarcere 

făceam de multe ori, munca lor. Și acum simt în spate sângele cald al răniților 

ce-i căram. Un camarad îmi cerea apă și nu am avut să-i dau. A murit sub ochii 

mei. De atunci nu am mai plecat în linia întâi fără ca bidonul de apă să fie plin. 

Așa am luptat la Budapesta!ˮ
 391

.  

Și veteranul a continuat cu prezentarea a ceea ce a trăit în capitala 

maghiară: ,,Cum înaintam, se făcea liniște într-un cartier și începeau să iasă din 

pivnițe civilii care au stat la adăpost. Luptele au durat aproape o lună, perioadă 

în care nu mai lucrau fabricile, nu se făcea pâine, nu se găseau lactate sau alte 

alimente. Când veneau marmitele cu mâncare, începeau să roiască civilii 

unguri. La început, au băgat în față copiii, în special băieții. Le era frică să 

trimită fetele, deoarece se gândeau că le necinstim. Dar vreau să țineți minte, 

Divizia 19 infanterie avea în compunere, regimentele din Oravița și 

Caransebeș. Noi aveam omenie și pentru o decorație nu făceam orice cum 

făceau alții. Când au venit copiii, și-au cerut kenyér (pâine) mi-o dat lacrimile. 

Am dat din varza, păsula, mămăliga, macaroanele, cartofii și orezul nostru. 

Apoi au început să iasă și restul locuitorilor, bătrâni și fete. Noi nu aveam atâta 

mâncare. Am transmis superiorilor și am primit supliment în zilele următoare. 

Nici atunci nu o ajuns că erau mai mulți ca noi. Le-am dat și conserve dar nu 

era suficient. Niciodată nu am cunoscut o mai mare bucurie ca atunci. Când am 

                                                 
391 Chera Ilie, veteran de război, interviu realizat în 2002. 



 152 

văzut ce rău o duceau, ruinele în care stăteau am uitat de toate și le-am dat ce-

am avut.ˮ
392

. 

Pe 15-16 ianuarie, trupele Corpului 7 armată au fost scoase din 

Budapesta și mutate la granița cu Cehoslovacia la fel ca restul unităților 

române.  

Sergentul Stoicu Aurel (Paia) era cavalerist în Regimentul 2 roșiori 

Prunaru din Divizia 1 cavalerie. În civilie era calfă de fierar. Era un soldat citit 

și respectat în sat, de aceea în armată devenise gradat. Ion Dumitru-Tetu 

spunea următoarele despre chișozean: ,,În ziua de Sfântuʾ Ion, am aflat de 

moartea lui Relu luʾ Paia, pe front. A pierit cel mai bun prieten al meu. A căzut 

în a doua zi de Crăciun după amiază pe la patru, la Odolfalva, în Ungaria. Cu o 

noapte înainte îl visasem cătană cu hainele pline de sânge. Cerea cuiva șapte lei 

mărunți. Eu mă împotriveam cu îndârjire. Dacă ar fi luat era rău. I-am scris, 

imediat, dar nu i-am trimis scrisoarea, găsind-o nepotrivită...ˮ
393

. 

Deși scria frumos, Ion Dumitru-Tetu se baza pe informațiile care probabil 

circulau la vremea aceea prin sat. Eroul nostru a căzut pe 30 decembrie 1944. 

A fost împușcat în încercarea zadarnică de a cuceri Cota 260, din localitatea 

Göma. După cum vedem corespondența front – acasă dura o săptămână
394

. 

Pentru Chera Ilie au urmat ultimele episoade petrecute pe Frontul de 

Vest. Înaintau spre granița slovacă și au ajuns într-o zonă viticolă. Aici românii 

au fost alarmați de maghiarii unui sat pentru că rușii au intrat în pivnițele lor și 

au spart butoaiele cu vin. Cu precauție, Ilie s-a apropiat de gura unei pivnițe și 

a văzut mai mulți ruși înecați în vin care pluteau cu capul în sus sau în jos, așa 

cum au murit. ,,Pe unul l-am văzut că mișcă și-am intrat după el să-l scot afară 

dar am alunecat și m-am udat de sus până jos. Am scos rusul dar nu de el îmi 

era ci de mine că era un ger cumplit și eu eram ud. M-am dus la comandament 

și am dat ochii cu generalul Mihail Lăcătușu care m-a întrebat ce-am pățit și 

mi-a ordonat să mă schimb urgent. Dumnezeu m-a ajutat și n-am făcut răceală 

dar la întoarcere, pe linia frontului nu am fost atent și am fost împușcat în două 

locuri, dar am scăpat cu zile.ˮ
395

. 

Soarta a fost mai blândă cu Chera Ilie din Regimentul 94 infanterie. A 

trăit luptele grele de la Budapesta și a înaintat pe direcția Vác – Šahy 

(Slovacia). Participarea sa la campanie a fost oprită la finalul lunii ianuarie 

1945, când, la Balassagyarmat a fost împușcat în cap și în piciorul drept. Deși 

cartușul a trecut prin cască, nu i-a afectat creierul și a scăpat cu zile. Rana de la 

picior s-a dovedit mai sâcâitoare la un moment dat, punându-se problema 

amputării. A fost necesară o a treia operație la Spitalul din Timișoara pentru a-i 
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salva piciorul. După câteva luni de spitalizare a fost lăsat la vatră și s-a întors la 

cei dragi
396

. 

În scurtă vreme, cele două armate române au părăsit Ungaria. Din 210 

006 militari români participanți la lupte, 42 700 au fost morți, răniți sau 

dispăruți
397

. 

Cu cât se apropia mai mult finalul războiului, oamenii căutau pe cât 

puteau să-și păstreze instinctul de conservare și să respingă unele ordine. Un 

raport din februarie 1945, al locotenentului-colonel Gheorghe Nicolescu 

constata că moralul era la pământ la unele unități ale Armatei a 4-a: ,,Deși 

aproape toți domnii comandanți de mari unități au dat asigurări că soldatul își 

va face datoria până la capăt, totuși sunt unele simptome, la parte din unități, 

care trebuie să ne dea de gândit. Am văzut rapoarte de la unele regimente, în 

care comandanții cer ca unitatea să fie scoasă imediat din linie, pentru că altfel 

nu mai garantează că oamenii nu vor fugi de pe poziție. Altele, în care se arată 

că unitatea nu mai este capabilă de niciun efort, valoarea combativă fiind 

redusă aproape la zero. La o unitate, când s-a citit un ordin de zi dat de eșalonul 

superior pentru un succes obținut cu câteva zile mai înainte, s-a produs un efect 

contrar de cel așteptat. Oamenii au început să murmure, spunând că nu le 

trebuie ordine de zi, ci să li se dea hrană și odihnă. S-a constatat la unele unități 

că oamenii și chiar unii ofițeri nu se mai feresc de moarte. S-au văzut oameni 

grav răniți, venind, zâmbind și spunând: Am scăpat.ˮ
398

. 

În această stare de spirit a continuat armata română luptele pentru 

eliberarea Cehoslovaciei și a Austriei. Moralul era subminat și de scăderea 

continua a efectivelor, din țară venind tot mai puțini soldați. Pe 24 februarie 

1945, diviziile Armatei 1-a erau încadrate în proporție de 59-77% cu ofițeri, 

43-84% cu subofițeri și 45-61% cu trupă. Dotarea era și ea deficitară, tot mai 

mulți soldați folosind armament de captură
399

.  

Dintre toate țările unde au luptat românii, cehoslovacii au fost cei mai 

ospitalieri. În condiții de iarnă grea, gazdele au oferit hrană bună și i-au culcat 

pe ai noștri la căldură. Au fost eliberate Zvolen, Banska Bystrica, Kromeriz și 

Brno
400

.  

Așa cum rememorau participanți la luptele amintite, pierderile au fost 

foarte dureroase deoarece pozițiile inamicului erau întotdeauna într-o zonă ușor 

de apărat, de obicei, pe vârful unui deal. Ai noștri căutau să atace din flanc, dar 

nu tot timpul aveau această posibilitate. Nu de puține ori trebuia atacată poziția 

frontal, iar pierderile erau pe măsură.  
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Văduva Florea ne povestea despre luptele din Cehoslovacia de la finalul 

lunii martie: ,,Înaintam spre Banska Bystrica. Forțele germane dispuneau de un 

sistem puternic de fortificații de campanie, de unde executau un foc violent, 

interzicând înaintarea unităților noastre. Toată ziua a nins. Spre seară a început 

să bată vântul, viscolind zăpada. Noaptea a fost ger. Noi ne-am făcut mici gropi 

în zăpadă pe care le acopeream cu foile de cort. Înfășurați în mantale, ațipeam 

până când frigul pătrunzător, ne obliga să ne mișcăm. Către dimineață a început 

pregătirea de artilerie. Tunurile și brandurile au executat trageri de neutralizare 

asupra dispozitivului inamic. Proiectilele și minele loveau pozițiile dușmane.  

Ai noștri au pornit la atac. Întimpinați cu foc, s-au adăpostit în zăpadă. 

Artileria și brandurile au reluat tragerile, sub acoperirea lor, continuând 

înaintarea. După câțiva pași, focul inamic i-a obligat să oprească înaintarea. 

Gloanțele și schijele au înnegrit și au topit zăpada. S-a cerut din nou artileriei 

sprijin. Am tras câteva proiectile de fiecare piesă dar ai noștri au progresat doar 

câțiva metri. Urcau tot mai greu, din cauza focului dușman și a zăpezii ce era 

până la brâu. 

Până la urmă, compania care ataca frontal a atras atenția nemților, în timp 

ce compania vecină se strecura în dreapta printr-o pădurice, pentru a cădea în 

flancul poziției inamice. Manevra a reușit, cele două companii lovind dușmanul 

din două părți. Prin lupte deosebit de grele au pătruns în dispozitivul inamic. 

Cu grenada, focul continuu și lupta la baioneta au reușit să nimicească 

adversarul și să cucerească cota respectivă. Am curățat tunurile, am înhămat 

caii și în grabă am pornit în spatele infanteriei la urmărirea nemților pentru că 

era încă lumină. Vă mai spun că de mare ajutor ne-au fost caii. Ca infanterist 

înaintai pe noroi, pe zăpadă dar artileria trebuia trasă de cai. Țineam hățurile în 

picioare și caii ne trăgeau odată cu tunurile, pentru că relieful era foarte abrupt, 

iar tunurile se răsturnau de multe ori pe una din părți. Din această cauză, în 

munții Cehoslovaciei, niciun servant nu stătea pe tun sau pe chesoane.ˮ
401

. 

Același Văduva Florea rememora că la una din lupte, germanii au făcut 

tot posibilul ca românii să nu pună mâna pe un viaduct. Deși urma să se retragă 

o garnitură încărcată cu muniții, soldaţi şi răniţi de-ai lor, germanii au observat 

că românii intenționează să se strecoare odată cu trenul, pe versantul celălalt. 

Imediat au aruncat viaductul în aer cu tot cu trenul de răniți. ,,Și acum aud 

țipetele celor ce se prăvăleau în prăpastie. N-ai mai avut ce culege după iei. 

Cred că au venit civilii și i-au înmormântat.ˮ
402

. 

La luptele din Cehoslovacia și Austria (18 decembrie 1944 – 12 mai 

1945), românii au participat cu 248 430 de militari. Au căzut la datorie 66 495 

de soldați (morți, răniți și dispăruți)
403

.  
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Caporalul Gheorghe Gherban (Pătlacu) făcea parte din Regimentul 2 

roșiori, Divizia 1 cavalerie. Este împușcat în 18 aprilie 1945. La ora 13 ataca 

împreună cu unitatea Cota fără nume din localitatea Skodac, din Slovacia. A 

murit fulgerător, fără ca unitatea medicală să-i mai poată veni în ajutor
404

.  

Un coleg, sergentul Blănaru Gheorghe, din Regimentul 2 roșiori, 

Escadronul IV a trimis o scrisoare părinților cu vestea cumplită:  

,,Poate, când primiți această scrisoare să fie la Sfintele sărbători ale 

Paștilor. Totodată, vă comunic cea mai tristă și mai zguduitoare veste: că fiul 

D-voastră, adică iubitul meu George, ne-a părăsit pentru totdeauna, trecând în 

lumea celor drepți. 

A căzut pe câmpul de onoare în dimineața zilei de 18 aprilie, lăsând în 

urmă doi părinți bătrâni, care-l așteaptă să apară în pragul casei din moment în 

moment spre a-i săruta ochii lui frumoși și blânzi. Dar iubitul nostru George își 

odihnește trupul obosit în Munții Cehoslovaciei, departe de cei ce l-au cunoscut 

și l-au crescut. 

Fie-i țărâna ușoară și Dumnezeu să-l ierte!ˮ
405

. 

Tot în aceiași notă tragică, deoarece războiul nu aduce decât moarte și 

suferință, vă prezentăm istorisirea făcută de Văduva Florea care spre finalul 

războiului a pierdut un camarad în momentul când toată lumea aștepta pacea. 

Costică, eroul din primăvara victoriei, a fost trimis cu un aparat de emisie – 

recepție, înainte pentru a stabili coordonatele de tragere. Apoi s-a pierdut 

legătura și veteranul nostru împreună cu alt camarad au fost trimiși pe urmele 

firului să-l găsească pe Costică. Au ajuns într-o zonă cu cioate. În scurtă vreme 

au sesizat că aceste cioate au fost retezate de un proiectil sau o mină și că una 

din cioate era mai neobișnuită. Cu stupoare au constatat că de fapt, era Costică 

cu corpul sfârtecat și acoperit de pământ. Probabil, pământul i-a încetinit 

sângerarea și l-a mai ținut în viață. Acesta le-a spus: ,,Să nu vă fie frică că eu 

sunt aicea dar opriți-vă să nu-mi călcați viața! Vă mai spun și ție și ție, când vă 

duceți acasă să spuneți la mamă, tată și nevastă că eu am rămas aicea! Să aibă 

grijă de copil!ˮ
406

.  

Ultima istorisire confirmă ceea ce am auzit de la veterani și anume, că 

grav răniții, atunci când simțeau sfârșitul se duceau cu gândul acasă, la mame, 

la tați, la soții și copii. Familia, nucleul de bază al societății era singurul rai în 

care se puteau întoarce muribunzii. Tocmai de aceea, camarazii în viață le erau 

aproape în momentul de trecere și le promiteau că vor scrie acasă și că nu-i vor 

lăsa pradă fiarelor, îngropându-i creștinește. Acestea erau ultimele dorințe ale 

celor care își dădeau obștescul sfârșit pe câmpul de luptă. 
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Și a venit sfârșitul războiului. La Divizia 9 cavalerie, jurnalul de operații 

relata: ,,Vestea armistițiului și a terminării războiului a produs o bucurie de 

nedescris. Se trag rachete, proiectile luminoase. Noaptea este luminată puternic 

cu tot felul de artificii și proiectile trasoare. Însuși inamicul face la fel.ˮ
407

. 

Deși a fost mult mai scurtă, Campania din Vest a pricinuit 169 822 de 

pierderi (21 035 morți, 90 344 răniți, 58 433 dispăruți). Luptele s-au purtat la 

fel ca și în cealaltă campanie, pe toate formele de relief, cu adversari mai bine 

dotați și motivați. Dacă pe Frontul de est armata română a reprezentat a doua 

armată ca efective după cea germană, pe cel de vest, România a fost a patra 

țară ca efective, după URSS, SUA și Marea Britanie. Mai în glumă, mai în 

serios, mareșalul Rodion Malinovski spunea următoarele despre armata 

română: ,,...are meritul de a fi fost alături de germani până la Moscova și 

alături de sovietici până la Berlin.ˮ. 

Pentru eliberarea teritoriului național era firesc să folosim toate forțele 

combatante și civile. Ce a urmat după trecerea frontierei de stat a Ungariei se 

aseamănă cu ce a făcut mareșalul Antonescu în est. Convenția de armistițiu din 

12 septembrie 1944, semnată cu sovieticii la Moscova stabilea ca România să 

participe în vest cu 12 divizii. Din dorința de a căpăta statutul de cobeligerantă, 

Președinții consiliului de miniștri de atunci: generalii Constantin Sănătescu, 

Nicolae Rădescu dar și Petru Groza au trimis pe front, 36 de divizii. Trebuie 

spus că acest lucru s-a realizat în condiții mult mai grele, deoarece sovieticii 

capturaseră o parte din materialul artileristic, de tancuri și avioane al armatei 

noastre. Pentru a suplini lipsa de material de război s-au repus în funcție multe 

din tunurile din Primul Război Mondial, aflate până atunci în conservare. 

Și totuși, flămânzi, desculți, slab echipați, introduși acolo, unde luptele 

cereau sacrificii inimaginabile, soldații noștri și-au făcut datoria cum au putut 

mai bine și au redobândit Ardealul de Nord. Doar atât s-a putut atunci. E mult, 

e puțin, cert este că am pierdut pe ambele fronturi: 794 562 militari (92 620 

morți, 333 966 răniți, 367 966 dispăruți)
408

.  

Bineînțeles că și satele noastre au contribuit la efortul de război, având 

deopotrivă satisfacții (eliberarea teritoriilor românești) dar de cele mai multe 

ori insatisfacții: concentrări, rechiziții, morți, răniți, dispăruți, bombardamente, 

transformarea în teatru de război a celor două sate, cantonarea trupelor 

sovietice și deportări. 

În continuare menționăm eroii comunității noastre care au căzut la 

datorie pe Frontul de Est și pe cel din Vest. Din Giroc au dat sacrificiul 

suprem: Alexa Nicolae, Avrămuț Vichente (Fira), Bacai Petru (Boacă), Bocea 

Petru (Liță), frații Bosa Ion și Bosa Petru (Chișozanu), Buibaș Trifu (Truțu), 

Draguț Vichente, Gherban Gheorghe (Pătlacu), Loica Nicolae (Fraica), Ludwig 
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Iacob, Marcu Ion (Lomba), Marincu Constantin (Găină), Matei Stan, Marincu 

Vichente, Opriţa Ion, Raicu Tuţu (Panta), Rohs Ioan, Rotariu Gheorghe 

(Dumnezeul cailor), Sfei Petru (Sfei), frații Stoia Ion și Stoia Marcu (Subu), 

Șocodol Ion (Stoioni) și Urşica Ioan (Granciu)
409

.  

Din Chişoda au căzut la datorie: Cionca Iosif, Cocioba Ilie, Cocioba 

Octavian, Färber Anton, Jivi Pavel, Kovaci Gaspar, Lazăr Ioan, Lӧchinger 

Petru, Mălan Ioan, Muntean Puvi Nicolaus, Stoicu Aurel (Paia). 

 

Prizonieratul 

Dacă pentru majoritatea soldaților noștri războiul s-a încheiat în mai 

1945, pentru cei căzuți în prizonierat vor mai trece mulți ani până să se întoarcă 

acasă. Și acest lucru s-a întâmplat pentru o mică parte din cei care au avut 

neșansa să cadă prizonieri, în special la sovietici. Condițiile grele de muncă, 

slaba alimentație, cazarea inadecvată, lipsa de igienă, marșurile extenuante au 

făcut ca majoritatea celor căzuți în prizonierat să nu mai vadă pământul pentru 

care au luptat. 

Campania din Est a fost mai lungă ca durată iar prezența românească a 

fost a doua ca efective după cea a germanilor. După mai bine de trei ani de 

conflict, românii au înregistrat 309 533 dispăruți. În nota din 2 noiembrie 1945 

a generalului I. A. Petrov, adjunct al șefului Direcției generale pentru 

problemele prizonierilor de război în URSS, se precizează că, în perioada 

1941-1945, trupele sovietice au capturat 236 420 militari ai armatei române. 

După cum observăm, nu toți soldații dați dispăruți au fost prizonieri. O parte a 

dispăruților au fost dezertori sau au murit fără a putea fi identificați. Într-o altă 

notă din 28 aprilie 1956 a colonelului P. Bulanov, șeful Direcției penitenciare a 

Ministerului Afacerilor Interne al URSS, se menționează că în evidența 

Direcției generale pentru problemele prizonierilor de război s-au aflat 187 367 

militari români (6 generali, 5 697 ofițeri, 181 664 subofițeri și soldați). 

Conform documentului, 132 755 foști prizonieri de război români au fost 

eliberați și repatriați, iar 54 602 persoane au decedat, rata mortalității 

reprezentând 29,1%. Există o discrepanță între numărul capturaților și cel al 

internaților în lagăre, de 49 053 persoane. Acești prizonieri au murit în drum 

spre lagăre, nemaiputând fi înmatriculați în evidența acestora. Dacă adăugăm și 

aceste persoane la decedați, rezultă că aproximativ 44% din prizonierii căzuți 

în URSS nu s-au mai întors acasă
410

. 

Din inițiativă sovietică s-au format unități de luptă românești. Pe 2 

octombrie 1943, guvernul sovietic a aprobat crearea de unități militare de 

voluntari. Pentru o parte a românilor capturați în URSS s-a ivit oportunitatea de 
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a părăsi lagărele. Din prizonierii de război români s-au constituit Diviziile 

,,Tudor Vladimirescu” și ,,Horia, Cloșca și Crișan”. Marile unități constituite 

au fost organizate sub atenta supraveghere a NKVD. Înainte de înființare, 

soldaților și ofițerilor aflați în captivitate li s-a sugerat să accepte oferta 

sovietică în loc să îndure condițiile inumane din Gulag. În prima fază, 12 000 

de ofițeri și soldați s-au raliat apelului. Nu comentăm deciziile prizonierilor 

români dar principala motivație a fost instinctul de conservare. Pe 15 noiembrie 

1943, membrii Diviziei ,,Tudor Vladimirescu” au depus jurământul de credință 

care încălca Codul de Justiție Militară (articolele 498-499, 501), care pedepsea 

cu moartea actul de trădare
411

. 

Jurământul îi obliga pe soldați să lupte împotriva trupelor hitleriste și să 

cultive o relație de prietenie față de Uniunea Sovietică: „Jur poporului meu 

robit de nemți să lupt pentru libertatea și propășirea lui. Jur să-mi îndeplinesc 

fără șovăire îndatoririle mele de ostaș în tabără, pe câmpul de luptă, oricând și 

oriunde, să mă supun ordinelor comandaților mei și să păstrez secretul militar. 

Jur să lupt pentru o prietenie trainică între România și Uniunea Sovietică, care 

mi-a dat putința să lupt cu arma în mână pentru distrugerea dușmanului comun 

– Germania Hitleristă. Jur să păstrez cu sfințenie frăția de arme cu Armata 

Roșie. Jur să lupt până la ultima picătură de sânge contra nemților fasciști, care 

mi-au târât țara în războiul lor nelegiuit.”
412

. 

Din fericire, lovitura de stat de la 23 august 1944, prin care România a 

întors armele de partea aliaților, a făcut ca Diviziile „Tudor Vladimirescu” și 

„Horia, Cloșca și Crișan” să nu fie aruncate în luptă împotriva armatei române. 

Deși a luptat bine în operațiunea Debrecen, ultimul act al Diviziei „Tudor 

Vladimirescu” s-a consumat pe 30 decembrie 1947, o dată cu abdicarea regelui 

Mihai. Atunci, sub presiunea credincioasei divizii comuniste, dispuse în jurul 

Palatului Elisabeta și în capitală, regele a fost obligat să plece în exil. 

Nu avem cunoștințe ca în Giroc sau Chișoda să fi fost voluntari în cele 

două divizii. În continuare prezentăm pătimirile a doi veterani de război, care 

au avut neșansa de a fi fost capturați în timpul Operațiunii Iași – Chișinău (20-

29 august 1944).  

Seiman Lazăr era sergent în Regimentul 5 vânători din Divizia 1 

infanterie. Făcea parte dintr-o unitate călăreață. În condițiile spargerii frontului 

româno-german, Seiman Lazăr a sperat că va devansa unitățile mobile 

sovietice astfel încât să evite încercuirea. Din păcate a fost împușcat în picior, 

prăbușindu-se odată cu calul. Camarazii nu au mai stat să-i acorde ajutor, 

fugind din calea sovieticilor. A căzut prizonier și spre surprinderea lui nu a fost 

împușcat, fiind evacuat la Spitalul din Chișinău
413

. 
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După câteva săptămâni de convalescență a fost trimis în vastul URSS 

fără a ști locația. În lagărul respectiv a avut surpriza să întâlnească pe 

chișozeanul Schȁfer Peter. Acesta fusese în armata germană, asistent medical. 

În aceleași lupte din Moldova a căzut prizonier. Se știau dinainte de război, de 

la Rugile celor două sate. Peter l-a sfătuit pe Lazăr să declare că are pregătire 

medicală, lucru pe care l-a făcut și a devenit subalternul lui. Acest aspect minor 

le-a salvat viața
414

. 

Din postura de asistenți medicali erau excluși de la marșurile sau muncile 

extenuante și de la dezumanizarea practicată trupei. Alimentația era mai bună 

iar la nevoie au beneficiat legal sau ilegal de unele medicamente la care restul 

prizonierilor nici nu visau. Deoarece au îngrijit cu abnegație și pe sovieticii 

civili sau militari au beneficiat de o reducere a șederii în lagăr. În septembrie 

1946 au fost eliberați, întorcându-se în patrie
415

. 

În cele ce urmează vă împărtășim suferințele celui mai longeviv veteran 

intervievat, Hudrea Nicolae (1922-2019). A fost capturat în timpul Operațiunii 

Iași-Chișinău în luptele de lângă Humulești (22 august 1944). Mai bine de o 

săptămână au fost plimbați în Moldova. În cele din urmă, o parte a prizonierilor 

au fost strânși în marele lagăr de la Roman. După puține zile au fost închiși în 

bou-vagoane și trimiși în vastul URSS. ,,Când am trecut Nistrul am zis că altu-

n veci n-o să mai vedem pământul României.ˮ
416

. 

Față de alți prizonieri, care au călătorit luni de zile până în Siberia, 

Hudrea Nicolae a făcut cu trenul mai puțin de trei săptămâni, până la primul 

său lagăr de muncă. A relatat următoarele despre călătorie: ,,Mai greu o fost cu 

lipsa de apă că am fost băgați unu-n altuʾ și-o fost zile de vară când s-o făcut 

peste 40˚ în vagon. Așa de mulți am fost că nu puteam dormi toți pă jos și-o 

trebuit să facem cu schimbul, care stă în picioare și care stă culcat. Am fost 70 

de bărbați în vagonul ce ne-o dus. Era bine dacă ne lăsau să ne întindem oasele 

atunci când opream dar nu ne-o lăsat să coborâm din vagoane. Apoi am dat la o 

parte o scândură de pe fundul vagonului și acolo ne făceam treaba. Pe noi nu 

ne-o oprit de multe ori pă linii moarte, poate de șase ori că am mers aproape tot 

timpul. Mai oprea din când în când, dar nu zilnic, când ne dădeau mâncare, apă 

și ne întrebau dacă avem morți. De obicei, ne-o dat cașă, pâine și pește. Și-apoi 

am avut un sergent, pe care l-am ales să împartă bucatele. Cu un briceag o tăiat 

felii când mai mici, când mai mari în funcție de cât ne-o dat rușii. Apoi, într-o 

zi ai primit o felie mai groasă, în alta mai subțire și-n alta deloc. Rău o fost că 

ne-o dat peștele ăla sărat după ce n-am băut apă atâtea zilele. Atunci am crezut 

că murim de sete dar o dat Dumnezeu și-am ajuns în lagăr. N-o murit nimeni în 

                                                 
414 Seiman Lazăr, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
415 Seiman Lazăr, veteran de război, interviu realizat în 2002. 
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vagon, că cum vă spun, nu ne-o dus mult și-apoi o dat ordin să ne dăm jos și să 

ne încolonăm.ˮ
417

. 

Veteranul a ajuns la Stalingrad. A fost și cel mai greu an, deoarece 

soldații noștri au murit pe capete. ,,Până o venit barăcile de la Crucea Roșie am 

dormit sub cerul liber. Ziuă, noapte, vară, iarnă n-o contat, am dormit pă 

pământ aproape un an jumătate. Cu hainele cu care lucram, cu alea ne și 

culcam. Dormeam spate-n spate, dar parcă n-o fost așa de frig iarna cum o fost 

atunci când ploua toamna. Ne uda până la piele ori la lucru ori când încercam 

să dormim. Nu era noapte de toamnă sau de iarnă să nu moară cu zecile 

camarazii mei.ˮ
 418

. 

,,Se lucra zi lumină. Orașul era moloz, distrus complet. Am lucrat la 

demolări la pregătirea orașului Stalingrad. Erau câteva sute de kilometri pătrați 

pe care, cu roaba, târnăcopul și lopata trebuia să-i curățăm. De cei care aveau 

meserii era mai ușor, pentru că o fost repartizați la ce-o știut face: croitor, 

tâmplar, zidar, electrician, pantofar, dulgher. Care nu avea meserie mergea la 

ce era mai greu, sapă, lopată, roabă, târnăcop și baros. Nu era zi dată de la 

Dumnezeu să nu ne spună: - Voi l-ați dărâmat, voi trebuie să-l reconstruiți. 

Până nu veți reconstrui orașul, nu veți pleca acasă!ˮ, rememora Hudrea 

Nicolae
419

. 

Dacă la început au crezut că va fi o muncă ușoară, nu a fost așa. Era ,,plin 

de moloz, mizerie, oameni morți, ca după războiˮ. Dintr-o clădire cu mai multe 

etaje mai rămăsese în picioare un perete. Cei care lucrau împrejurul acestuia 

aveau neplăcuta surpriză să vadă cum zidul se prăbușea ,,fără vesteˮ și curma 

viața a zeci de români. Apoi se folosea târnăcopul pentru degajarea 

cărămizilor. Printre resturi erau bombe sau proiectile neexplodate care, la o 

simplă atingere, făceau prăpăd. Fără niciun moment de reculegere se trecea din 

nou la muncă. Interlocutorul menționa că ,,mai mulți o perit în prizonierat 

decât pă front.ˮ
420

. 

Alimentația a fost un alt factor care a dus la moartea prematură a 

numeroși prizonieri. ,,Mâncarea de dimineață consta într-un ceai, o bucată de 

pâine și puțină brânză. În alte zile primeam marmeladă, pește sărat sau cașă de 

mei. La prânz serveam o zamă din castraveți sau cartofi care niciodată n-o fost 

curățați, numai crepați și băgați în ceaun. La masă ne dădea o găleată la zece 

inși. Din aia vărsam în gamela care era legată de noi cu un lanț. Carne și alte 

făinoase n-am văzut. Oricum era prea puțin pentru munca ce o făceam. Seara 

aveam parte de aceiași zamă. În lagăr nu am văzut carne nici măcar de 

sărbători. Eram întrebați:  

                                                 
417 Hudrea Nicolae - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
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- Slușai ciolovec! Vași răzait svinea, răzait korova? (Ascultă ciolovec! La 

voi se taie porc, se taie vacă?)  

- Da, eto răzaim. (Da, se taie). 

- Eto u nas niet! Davai rabot! (La noi nu mai este! Dă-i drumul la 

muncă!)ˮ, reda veteranul dialogul dintre el și un soldat sovietic
421

. 

În primul lagăr și în al doilea se mai dădeau două sute de grame de tutun, 

pentru fiecare prizonier. ,,Eu întotdeauna am dat tutunul pe alimente și asta m-

o ținut în viață. Nu uit camarazii, care pentru tutun își dădeau din porția de 

mâncare. Veneau cu bucata lor de pâine și ziceau: - Dă-mi mie ! – Dă-mi mie! 

De multe ori se băteau pentru el. Din păcate, ei s-o curățat primii. Dar asta o 

fost patima lor, nu puteau fără duhan.ˮ
422

.  

Pentru cei care nu mai puteau lucra, sovieticii nu pierdeau timpul cu 

internarea prin spitale, deoarece nu aveau medicamente pentru proprii cetățeni. 

Soarta bolnavilor era următoarea. Erau duși într-un padoc, de unde nu mai 

ieșea nimeni. Pur și simplu erau lichidați, iar trupurile erau aruncate în Volga. 

Ultima dată, când au mai fost lichidați prizonierii s-a întâmplat în 1946, 

înaintea venirii unei delegații a Crucii Roșii Internaționale. Aceștia s-au 

interesat de soarta prizonierilor, deoarece în lagăre erau, pe lângă români, 

germani, unguri, italieni și finlandezi. Condițiile prizonierilor s-au ameliorat 

simțitor, fiind aduse barăci pentru toți. În același timp, alimentația a fost 

îmbunătățită, iar gardienii au devenit ceva mai umani
423

.  

După ce au fost introduși în barăci, Hudrea Nicolae a fost mutat spre 

finalul lui 1946 în Lagărul 303. Aici a avut șansa de a fi luat sub protecția unui 

basarabean. Deoarece știa rusește, basarabeanul a fost pus la poarta lagărului. 

L-a luat și pe veteranul nostru pe lângă el, acesta deschizând și închizând 

poarta lagărului. Cu această ocazie a învățat rusește tot de la fratele de peste 

Prut. După vreo șase luni, basarabeanului i s-a dat voie să se întoarcă acasă. Nu 

aceeași soartă au avut-o restul prizonierilor care vor mai pătimii încă doi ani
424

.  

Stăpânind limba rusă, Hudrea Nicolae a fost luat om de încredere de 

câțiva ofițeri sovietici. L-au mutat la o gospodărie zootehnică a lagărului, unde 

a avut sarcina să crească animale. Cei doi ofițeri i-au dat supliment de hrană, 

ușurându-i viața. În schimb, i-au cerut să le crească doi porci pentru a-i tăia la 

finalul anului, fără a ști cineva de acest aspect. Chiar dacă a fost pârât de un 

coleg german că nu declară toți porcii, probabil datorită celor doi ofițeri, 

Nicolae a scăpat de anchetă și a rămas, până la plecarea acasă, în același loc 

(1948). Ce regretă veteranul este faptul că a fost ultimul român eliberat din 

lagărul respectiv: ,,Io am rămas ultimul în lagăr! Ceilalți s-o îmbolnăvit, ori o 
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murit, știe-i Dumnezo cum s-o risipit că s-o risipit mai mult ca-n război!ˮ Eroul 

nostru rememorează că în perioada cât a fost mare ,,GAZ-istˮ s-a săturat de 

lubeniță
425

.  

Spre finalul anului 1948 a fost eliberat. Când se apropia de casă a fost 

văzut de ai lui de la distanță și nu le venea să creadă de bucurie că Nicolae 

trăiește. Câteva zile mai târziu s-a dus la biserică. Consătenii se uitau la el ,,ca 

după minune și ziceau: - Uite dragă c-o scăpat!ˮ. Cei care aveau dispăruți îl 

întrebau dacă nu a văzut pe cei dragi, care nu s-au mai întors acasă. Cu regret le 

spunea: ,,- Dragă n-am văzut pe nimeni, singur, singurel am fost io. Pă alții nu 

am mai văzut. Am fost singurul din sat în lagărul ăla.ˮ
426

.  

În Campania din Vest, armata română a înregistrat 58 433 de dispăruți. 

Numărul prizonierilor în această campanie a fost mai mic decât în est. 

Deoarece o parte a acestora au fost capturați în anotimpurile calde, mortalitatea 

pe drumul spre lagăre a fost mai redusă. Nici zilele de prizonierat nu au fost 

prea multe, majoritatea soldaților întorcându-se acasă încă din 1945. La fel ca 

în est, unde s-au format diviziile ,,Tudor Vladimirescuˮ și ,,Horea, Cloșca și 

Crișanˮ și în vest, unii prizonieri români au acceptat să se înroleze în câteva 

unități de comando sau regimente create sub tutela ,,guvernului românesc în 

exilˮ a lui Horia Sima și a SS-ului: Vaffen SS-Grenadier Rumänische 

Regiment Nr. 1, 3 și SS Jagdverbaende ,,Sudostˮ. O parte din cei care au 

acceptat colaborarea cu ,,guvernulˮ Horia Sima au avut de suferit după 

întoarcerea în patrie
427
. Nici în aceste unități nu avem cunoștințe să fi activat 

voluntari giroceni sau chișozeni. 

Caporalul Hațegan Simion a fost capturat în timpul ofensivei germane 

pentru cucerirea Timișoarei în 16 septembrie 1944. La vremea respectivă, 

Hațegan era soldat în Regimentul 5 vânători și ocupa poziția de luptă la 

pădurea Giroc. A avut neșansa de a fi primit o misiune de sacrificiu, aceea de 

păstra poziția până când camarazii săi se retrăgeau în siguranță. A rezistat 

câteva minute, lângă el căzând la datorie camaradul Petre din Parța. Rămas fără 

muniție a observat cum, în aval, o companie germană trecea Timișul pe malul 

Girocului. A dat să fugă spre sat, dar o rafală trasă de germani l-a obligat să se 

arunce la pământ. Un locotenent german i-a spus să se predea, acesta fiind de 

origine din Chișoda. Eroul nostru cădea în prizonierat la germani. 

Câteva zile, cât a durat ofensiva germană, prizonierii au fost plimbați pe 

jos, în căruțe sau cu camioanele, pe direcția ofensivei germane. Mai întâi a fost 

escortat la mănăstirea Șag–Timișeni și apoi la moara Șag. Aici erau deja 42 de 

români capturați plus doi sergenți și un caporal grav răniți. Pe cei trei răniți, 

germanii i-au așezat la marginea drumului și i-au împușcat în cap, în fața 
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camarazilor de arme. Germanii au început să discute despre prizonieri și au 

hotărât să-i ducă pe români într-o grădină să-i mitralieze. Căpitanul român 

capturat știa germana și a înțeles ce vor face germanii. Veteranul nostru 

povestea: ,,Aici căpitanul o greșit. În loc să zică mă băieți pă iei, că noi eram 

42 și ei 10, el o oftat: - Au, patria mea! Și-o luat-o la fugă. Eu l-am prins de 

cizmă, dar nu s-a oprit și o fost secerat de o rafală de pistol mitralieră. Norocul 

nostru o fost că o babă nemțoaică, ce stătea lângă moară o auzit ce-or zis nemții 

și le-o zis: - Ce credeți dumneavoastră, voi omorâți oameni nevinovați? 

Prizonieri o fost de când îi lumea. Dacă românii auge că voi pușcați români, 

apoi și ei nu iartă nemții și-i pușcă unu câce unu! Și baba ne-o scăpat. 

Dumnezo s-o ierte pră babă că sigur îi moartă.ˮ
428

. 

Apoi, prizonierii au înaintat o dată cu ofensiva la Bucovăț. Aici camionul 

care îi ducea pe prizonieri a fost adăpostit de bombardamentul românilor. Un 

proiectil a intrat prin acoperișul grajdului și prin cabina camionului, retezându-i 

picioarele șoferului german. Unui camarad, Butoi Ilie, schija i-a rupt maxilarul. 

Profitând de bombardament, Simion și Ilie au luat-o la fugă spre porumb. După 

o cursă în zig-zag de 200 de metri, când să intre în lanul de porumb, au ieșit alți 

germani și au fost capturați din nou
429

.   

Luați în căruțe, prizonierii au asistat la retragerea nemților spre Șag, via 

Moșnița Nouă. Au trecut pe câmp pe lângă hotarul Chișodei. Aici a văzut 

execuția unei grupe de prizonieri români de către germani: ,,Măi copii și așa 

am plâns când am văzut că nemții i-o pus jos pe 11 români, o grupă de 

prizonieri și la fiecare o băgat baioneta în inimă și masca pă figură. Nemții, fi 

atent nemții, o băgat aici (ne arăta pieptul). Noʾ am plâns și am tăcut că eram 

dezbrăcați ca nimeni în lume și apoi ne-o dus mai departe.ˮ, încheia 

interlocutorul nostru
430

. 

De la Chișoda, Hațegan a ajuns la Giulvăz unde a stat vreo zece zile, 

până românii și sovieticii au reluat ofensiva și-au împins ocupanții dincolo de 

frontieră. Germanii au adus camioane în care au urcat prizonierii români. 

Aceștia au mers sub escortă până la Budapesta. Aici erau deja peste 100 de 

români care au fost ,,cazați într-o pivniță imensă, în care mișunau șerpi verziˮ. 

Un camarad din Deta l-a sfătuit pe Hațegan să nu intre. Majoritatea 

prizonierilor au preferat să doarmă afară decât să fie cazați cu reptilele. De 

când au plecat din România și până la Hamburg în Germania, românii nu au 

primit niciodată mâncare. Lângă Budapesta au intrat într-un lan de sfeclă 

pentru a se hrăni. Veteranul rememorează cum un ofițer de-al său se codea să 

mănânce și-i tot întreba dacă-i bună sfecla. Ei râzând mâncau mai cu poftă și-l 

sfătuiau să-și alunge foamea pentru că nu există o altă alternativă culinară. 
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După puține zile, pe la jumătatea lui octombrie, camioanele i-au dus până la 

Bratislava, unde au mai stat o săptămână. Deja numărul românilor ajunse-se la 

câteva sute
431

. 

A urmat un marș de mai multe săptămâni, până la destinația finală, lagărul de 

prizonieri din Hamburg. ,,Am mai mâncat, n-am mai mâncat, până-am ajuns acolo. 

O fost zile când nu am văzut decât lanuri de porumb. Apoi numaʾ porumb am 

mâncat, că nimeni nu ne-o dat de mâncare. Greu, foarte greu, țin minte că ne culcam 

sub cerul liber, curat ca lacrima. Dimineața ne trezeam plini de neauă. Io am avut 

noroc cu pelerina, cu care mă acopeream noaptea. Îi lăsam și pră alții să stea sub ea. 

Nimeni nu ne-o primit în casă, nici măcar în grajd. O fost bine că ne-or separat de 

răniți și bolnavi când am pornit marșul, așa nu o rămas în urmă nimeni din coloană 

și n-o fost nimeni împușcat. Cei care ne păzeau nu se uitau prea mult la noi. Când 

am ajuns în Germania, populația era perită și care ne-o văzut, o plâns, ca și cum 

vedeau pe copiii lor.ˮ
432

. 

 Marșul a continuat și în luna decembrie, românii au ajuns în lagăr la 

Hamburg. ,,N-am să uit niciodată mâncarea cu care ne-or așteptat în lagăr. Era 

arpacaș, dar după atâtea zile de foame a fost cea mai bună masă din viața mea. 

Am mâncat dintr-o gamelă americană, deoarece, noi nu aveam așa ceva. 

Americanii când ne-or văzut cum arătam după atâta drum, ne-or dat de milă 

propriile gamele. Lagărul avea șase nații de prizonieri: americani, englezi, ruși, 

italieni, francezi și români. Aici eram cazați în barăci. Cred că erau peste 

200.ˮ
433

.  

Și-apoi veteranul spunea: ,,Vreau să știți ceva. Unii spun că nu există 

Dumnezeu! Ba există! În prima seară am dormit toți românii în baraca numărul 

5, după care, a doua zi, ne-or mutat în cea cu numărul 19. Noaptea următoare o 

venit aviația americană și direct în mijlocul barăcii numărul 5 o aruncat o 

bombă. În noaptea aia, acolo erau cazați ofițeri germani veniți în delegație. 

Nici unul n-o scăpat. O venit după noi să strângem. Ce să strângem, mațe și 

capuri? Deși erau germani și știam cum s-or comportat cu camarazii mei, totuși 

mi-o fost milă și m-o cuprins groaza de ce-am văzut în baracă.ˮ
434

. 

În lagăr, prizonierii români au fost duși la demolări, fiindcă Hamburgul 

era permanent bombardat de aliați. O altă corvoadă era săparea de tranșee pe 

care le construiau în eventualitatea unui atac aliat. Gardienii erau inumani, 

împușcându-i pe cei care nu puteau săpa norma pentru o zi de muncă. Apoi 

erau aruncați într-o groapă comună, unde erau stropiți cu var. Nu conta 

naționalitatea prizonierilor, cu toți, gardienii s-au comportat la fel de rău. 

                                                 
431 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
432 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
433 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
434 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
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Pentru români, tragic este că mulți paznici erau germani bănățeni, din 

Nițchidorf, Liebling, Ghertiniș, Măureni, Denta, Stamora Germană
435

. 

Alimentația prizonierilor ,,era ca în lagărˮ. Dimineața primeau două felii 

de pâine cu margarină și arareori unt, ,,da foarte subțireˮ. Mai primeau cafea 

sau ceai. La prânz, primeau ,,chiftele cu crumpiri, alteori varză, fasole sau o 

zamă bună, daʾ cu care nu te-ai săturat niciodată. Așa cum o fost, mâncarea era 

bună, asta o fost a lor.ˮ. Seara serveau ceai cu pâine sau mămăligă
436

. 

În lagăr a întâlnit un văr al doilea, locotenentul Adrian a Mindri (porecla) 

care era pilot român. Tatăl pilotului deținea Fabrica de zahăr din Freidorf. Doi 

piloți americani și locotenentul român au avut o tentativă de evadare cu un 

avion de lângă lagăr. A fost o gură de oxigen pentru cei din lagăr, toată lumea 

discutând mai bine de două săptămâni de evadarea eșuată. Pentru ofițerul 

român a intervenit o doctoriță germană din Timișoara care-i cunoștea familia. 

Aceasta la mutat la bucătăria italienilor, scăpându-l de execuție
437

. 

Prizonierii au aflat că americanii și rușii îi tot „împing” pe germani și că 

războiul nu poate să dureze mult. Zilele treceau repede și în mai au venit 

americanii care au eliberat lagărul.  ,,Ne-am bucurat foarte mult. După alte 

două săptămâni au venit camioane rusești, care ne-au dus până la Bratislava. 

Apoi am ajuns la Budapesta când în camioane, când pe jos. Într-un final am 

ajuns acasă.ˮ
438

.  

S-au strâns toate neamurile și am sărbătorit împreună revenirea. ,,Am 

ajuns acasă într-o zi de luni din iunie 1945. A mei știau că sunt viu de la un 

ungur din Sacoșu Turcesc care a ajuns înaintea mea și a trimis vorbă familiei. 

S-au strâns neamurile de la 54 de numere din sat. Nu vreau să exagerez, dar 

cred că s-au strâns în câteva minute suce de persoane, cum spun, toate 

neamurile. Se uitau la mine ca la unul care o murit și-o înviat.ˮ
439

, încheia 

interviul veteranul nostru.  

Din păcate, vor trece mulți ani în care speranța a continuat să existe dar 

cei dispăruți, dacă nu s-au întors până în 1949, n-au mai venit niciodată. Din 

367 966 de dispăruți ai armatei române este adevărat că nu toți au fost 

prizonieri. Unii, puțini la număr au dezertat de pe front și au ajuns acasă. Cert 

este că doar circa 150 000 de români s-au întors acasă din prizonierat. 

 

 

 

  

                                                 
435 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
436 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
437 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
438 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
439 Haţegan Simion - veteran de război, interviu realizat în 2010. 
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Girocul şi Chişoda în perioada 1944 – 1945 

 

Studiul de față urmărește evoluția evenimentelor de după ofensiva 

germano-maghiară asupra Banatului (18 septembrie 1944) până la finalul 

anului 1945. Depășim analiza pe care ne-am propus-o, deoarece procesul 

Reformei agrare a început în timpul războiului (6 martie 1945) și s-a încheiat în 

vara lui 1945. După patru ani de conflict, oamenii sperau că vor veni zile mai 

bune și pentru ei. Din nefericire, încă din timpul luptelor pentru apărarea 

Timișoarei, girocenii şi chişozenii au făcut cunoștință cu năravul armatei 

eliberatoare.  

Conform raportului nr. 318, întocmit de plutonierul Diaconescu Mihail, 

șeful postului de jandarmi din comuna Giroc, în seara zilei de 14 septembrie 

1944, trei soldați sovietici au intrat cu două căruțe în Giroc pentru a ,,ridica 

ceva furaje de orz și ovăzˮ. După ce comunitatea a furnizat aceste furaje, cei 

trei soldați au fost conduși de comunistul Sfetea Dănilă la casa lui Ioan 

Dulăianțu, pe care l-au amenințat că îi confiscă iapa dacă nu le dă suma de 

20.000 de lei. Motivând că nu are așa o sumă, rușii au redus pretențiile la 

10.000 de lei ca mai apoi să se mulțumească cu doar 3 litri de țuică. 

Nedeținând nici această cantitate de țuică, rușii au părăsit casa respectivă luând 

cu ei calul
440

.  

Sovieticii s-au oprit la vecinul Ilie Loica, unde s-au îmbătat. De aici, 

Sfetea Dănilă urmărea să-i ducă la casa avocatului Leonida Baicu, pe care 

dorea să se răzbune pentru o percheziție pe care acesta o efectuase cu câteva 

zile înainte, împreună cu jandarmii. Nu a mai putut să-și înfăptuiască planul, 

deoarece în scurtă vreme au sosit la locul faptei și jandarmii, care au încercat să 

facă ordine și să preia animalul furat. În fața organelor de ordine, sovieticii s-au 

urcat în căruțe și au gonit spre Chişoda. Jandarmii i-au urmărit călare până la 

ieșirea din localitate, pe drumul ce duce spre oraș. Au avut loc schimburi de 

focuri între cele două tabere. Deoarece sovieticii aveau arme automate, iar în 

gara Fratelia se aflau alți camarazi de-ai lor, jandarmii români nu au mai 

continuat urmărirea
441

. 

Au urmat sângeroasele lupte pentru apărarea Timişoarei, în cadrul cărora 

localitățile Giroc şi Chişoda au fost în prim planul sistemului defensiv. Pe data de 18 

septembrie, cele două localități au fost eliberate, Girocul, de către români, iar 

Chișoda, de către sovietici. Trupele sovietice aveau să staționeze în localitatea 

Chișoda încă trei săptămâni. Chișozenii care au fost refugiați în satele Remetea, 

Hitiaş, Sacoşu Turcesc, Bucovăţ, Dragşina, Ficătar şi Bazoş au avut surpriza ca la 

întoarcere să găsească staționate în localitate trupele eliberatoare
442

. 

                                                 
440 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 38. 
441 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 38. 
442 Moise Victoria, interviu realizat în 2013. 
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În prima decadă a lunii octombrie, sovieticii au părăsit Chișoda, dar la o 

lună distanță, în satele noastre aveau să staționeze trupele sovietice de etapă, 

din ,,Armata a II-a Ucraineanăˮ (probabil Frontul 2 Ucrainean). Această armată 

a fost cantonată în Giroc, Chişoda și pădurea de la Giroc pe perioada 1-14 

noiembrie. În baza raportului 373 din 25 noiembrie 1944, întocmit de 

plutonierul Diaconescu Mihail, șeful postului de jandarmi din Giroc reiese că 

,,Armata a II-a Sovietică a avut o purtare demnă și cuviincioasă față de 

populația română și orice cerințe și nevoi s-au rezolvat prin concursul 

autorităților comunale, cu excepția câtorva cazuri de furturi de porci și păsări a 

ostașilor ce erau cantonați la pădure.ˮ
443

. 

În perioada 14-24 noiembrie a venit rândul ,,Armatei a IV-a Ucraineanăˮ 

de a fi cantonată în localitățile amintite. Dacă Armata a II-a s-a comportat 

civilizat cu populația locală, nu același lucru îl putem spune despre Armata a 

IV-a. În fiecare casă au fost cantonați 20-30 de soldați și ofițeri. În fața acestui 

număr impresionant de persoane, multe gazde au trebuit să zidească cuptoare în 

bucătării pentru a putea hrăni numărul mare de ,,goștiˮ. Girocenii şi chişozenii 

au trebuit să ,,prepare mâncare de bună calitate, încât oamenii au fost nevoiți a 

tăia și ultima pasăre din curte. Unde aceștia au încercat a riposta au fost 

amenințați cu împușcarea și cu forța li s-au luat porcul din coteț, păsările sau 

hainele de îmbrăcăminte și alte bunuri.ˮ
444

. 

Nota referitoare la alimentația foarte bună pretinsă de sovietici este 

îndreptățită, sătencele trebuind să aloce o perioadă mai mare de timp preparării 

hranei. Existau cazuri de întrajutorare, mai multe femei vecine preparând la 

comun hrana. Animalele au fost sacrificate pe rând de cele două eșaloane, în 

localități rămânând pentru iarna 1944/1945 un șeptel redus. Seara aveau loc 

beții crunte, cu chiuituri, cântece și dansuri. Uneori trăgeau rafale în aer cu 

armele, care terorizau populația sau luau la țintă ceasurile de perete
445

. 

Pe baza aceluiași raport întocmit de către șeful de post al jandarmeriei 

din Giroc reiese că sovietici ,,au recurs la siluiri de femei și feteˮ. A urmat 

vizita șefului de jandarmi la  comandamentul unității sovietice pentru a-i 

raporta derapajele soldaților, dar subofițerul român nu a fost primit, punându-i-

se în vedere să ,,nu mai solicite aceasta căci d-lor nu au nevoie de poliție sau 

jandarmerie.ˮ
446
. Despre siluiri, mărturia unui consătean este memorabilă: 

,,Dacă și-au pus mintea cu o femeie în vârstă de aproape optzeci de ani care 

zăcea la pat! Ce să vă mai spun!?ˮ
447

. 
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Din informațiile oferite de un sublocotenent sovietic de origine basarabeană, 

concetățenii noștri au aflat că: ,,acești ostași au avut ordin expres chiar de la 

Comandantul respectiv spre a lua tot de la locuitori, aceasta fiind o unitate care a 

avut lupte cu românii de la Prut până la Stalingrad.ˮ
448

. 

De comportamentul inuman al trupelor sovietice își aduc aminte și 

contemporanii acelor vremuri. Erau căutați cu precădere soldații români care 

luptaseră pe frontul de răsărit. Multe a avut de pătimit Ioan Avrămuț (Niță), care în 

luptele de la Lozovaia din 1942 își pierduse un picior. Sovieticii îl ademeneau cu 

votcă pentru a spune ce ,,atrocitățiˮ a săvârșit în URSS. La un moment dat, un 

ofițer sovietic a vrut să-l execute, dar familia a aflat de intenții de la soldații 

basarabeni. Cu mare greutate, familia l-a dat pe Ioan Avrămuț peste gard, vecinilor 

care l-au adăpostit la ei până au plecat sovieticii. Deoarece suntem la episodul 

acesta, trebuie menționat faptul că cei care au trăit acele evenimente au avut doar 

cuvinte de laudă la adresa ,,sovieticilorˮ basarabeni, care au calmat de multe ori 

spiritele și au ferit cât au putut populația locală de excesele camarazilor. De 

nenumărate ori, basarabenii le spuneau gazdelor că sunt sufletește alături de ei, dar 

că nu pot interveni pe față pentru ei și că cel mai bine ar fi să nu caute să provoace 

,,aliațiiˮ
449

. 

Pe aceleași coordonate se înscriu și celelalte evenimente pe care le 

prezentăm în continuare. Deoarece sovieticii erau cantonați la pădurea de la Giroc, 

întâlneai frecvent soldați dornici de a vâna iepuri, căprioare sau alte animale din 

dorința de a-și diversifica alimentația. Pe baza notei informative 92, oferite de 

șeful secției de jandarmi Fratelia, plutonierul Mușuroiu Florea reiese că ,,populația 

din câmp și trecătoare pe drumuri au o mare teamă că pot fi împușcați, mai ales că 

până în prezent sau găsit mai multe persoane moarte din proiectile rătăcite.ˮ. 

Secțiunea de jandarmi insista ca sovieticii să nu mai tragă deoarece aceste practici 

,,stingheresc populația de la muncile agricole.ˮ
450

. 

Precizăm că la culesul recoltei din aceeași toamnă 1944 au mai fost găsiți în 

lanurile de porumb trei soldați români, căzuți în luptele din septembrie. Trupurile 

au fost ridicate de către jandarmii din localitate. Doi tineri din Giroc au decedat în 

decurs de un în urma manipulării greșite a muniției găsite. Este vorba de 

Constantin Buzăiescu și Georg Stein. În cazul primului, împrejurarea este 

specificată pe placa funerară: ,,Optsprezece ani când am împlinit/ Moartea 

îngrozitoare mi-a venit,/ Cu un glonț de brand m-am înșelat/ Și eu singur m-am 

împușcat.ˮ. Al doilea, Georg Stein avea doar 13 ani când a căzut răpus de o 

grenadă pe 27 iulie 1945. Cu un an înainte, tatăl său Iakob Stein căzuse în luptă, la 

Sevastopol
451

. 
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În fața numeroaselor vexațiuni, autoritățile centrale au avut o atitudine 

ambiguă, nedemnă, lăsând populația la cheremul sovieticilor. Prin adresa cu nr. 

1805, din 5 noiembrie 1944 se răspundea Comisei aliate de control, 

specificându-se: ,,Alimentele care sunt cerute de la primăriile locale de unitățile 

militare, ce se găsesc pe teritoriul român, urmează a fi eliberate în urma cererii 

din caietul de cecuri și vor fi socotite în planul general al furniturilor pentru 

armatele roșii. Vă rugăm a grăbi eliberarea celor stabilite prin planul pe luna 

noiembrie, spre a nu se tulbura sistemul furniturilor centralizate.ˮ
452

. Cu alte 

cuvinte, primăriile trebuiau să satisfacă doleanțele trupelor sovietice, autoritățile 

locale trebuind să se descurce cum pot. Întreaga povară cădea pe umerii 

sătenilor.  

Aceiași atitudine o întâlnim și la guvern, care, printr-o telegramă trimisă de 

Ministrul Afacerilor Interne, Corneliu Popescu, înștiința prefectul județului 

Timiș-Torontal următoarele: ,,Președintele Consiliului de Miniștri a constatat că 

unele autorități administrative transmit telefonic rapoarte asupra abuzurilor 

săvârșite de unii ostași sovietici, în care fac aprecieri defavorabile sau se 

utilizează termeni tari la adresa trupelor sovietice. De asemenea în convorbirile 

telefonice se fac uneori erori la adresa ostașilor sovietici. Ținând seama de 

sinceritatea care trebuie să existe între autoritățile române și sovietici, luați 

imediat măsuri să înceteze această stare de lucruri.ˮ
453
. Sesizăm că primul 

ministru dorea să înceteze lamentațiile legate de comportamentul aliaților, deși 

rapoartele din teritoriu prezentau situația reală. Teama de a nu supăra Marele 

aliat se cuibărise și în sufletul guvernanților, iar eșaloanele administrative 

inferioare trebuiau să înghită în sec și să se descurce cum pot.  

Tardiv, pe 28. 11. 1944, printr-un ordin circular, jandarmii de la Giroc 

erau înștiințați ca după plecarea sovieticilor să întocmească un tabel care să 

cuprindă toate derapajele aliaților. Noua sarcină nu a ajutat cu nimic bieții 

oameni, dar rămâne peste timp un bilanț cutremurător a ceea ce au lăsat în 

urmă trupele sovietice în localitățile noastre. Ulterior vom prezenta bilanțul 

șederii sovieticilor în Giroc și Chișoda. 

Nu același lucru îl putem spune despre primarii de atunci ai localităților 

noastre. Ei proveneau din rândul sătenilor, fiind oameni respectați, care serveau 

comunitatea onorific. Vichentie Lazăr (Ghimiș), primarul din Giroc a fost mai 

tot timpul în mijlocul sătenilor și a căutat să rezolve problemele conflictuale. 

De nenumărate ori a fost, cu demnitate, la Comandamentul sovietic, la 

Jandarmerie și la autoritățile județene pentru a arăta necazurile cu care se 

confruntau sătenii săi. A fost înlocuit tocmai datorită verticalității și a dorinței 

de a nu mai pune o corvoadă pe umerii girocenilor. În primăvara lui 1946 a 

primit un telefon de la prefect, în care i se solicita să se prezinte a doua zi în 
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oraș cu un număr mare de oi, care urmau să fie predate sovieticilor. Primarul 

era sătul de atâtea vexațiuni la adresa comunității sale și a luat în derâdere 

cererea prefectului. A doua zi a plătit cu postul atitudinea sa sfidătoare
454

. 

Aceleași vorbe frumoase am auzit și despre Moise Aurel (Vijulie), 

primarul Chișodei. Într-o seară, făcându-și rondul pe bicicletă s-a oprit la casa 

Victoriei Degan. Aici erau doi soldați sovietici, care intraseră cu forța și 

solicitaseră mâncare. Edilul i-a dojenit, reproșându-le că au bucătăria lor și că 

nu trebuiau să intre în casa respectivă. A doua zi s-a prezentat la 

comandamentul sovietic unde a cerut pedepsirea celor doi soldați
455

. 

Din noianul de evenimente nefaste am întâlnit și persoane care susțin că 

sovieticii pe care i-au cazat s-au comportat decent. În curtea unor săteni, 

mâncarea era preparată chiar de ruși, aceștia având celebrele bucătării de 

campanie, unde focul mergea tot timpul. Apoi, invitau de multe ori la masă, 

gazdele s-au le dădeau carne să o prepare. Copiii rememorează momentele 

când primeau ciocolată și zahăr de la soldați. Uneori erau luați în brațe de 

aceștia, care, cu lacrimi în ochi, le mărturiseau că au și ei acasă ștrengari de 

aceiași vârstă. Ca la fiecare popor, excepțiile confirmă regula, iar o clipă de 

umanitate poate șterge cu buretele numeroasele acte de neomenie și de 

zbucium sufletesc, urmare a anilor grei de dictatură stalinistă și de război
456

.  

Din fericire, pentru locuitori a venit și momentul părăsirii de către 

sovietici a celor două localități. La plecarea din Giroc și Chişoda ,,au fost 

ridicați cu forța de la locuitori, în afara celor repartizate de primării, toți caii și 

toate căruțele, precum și mânjii până la etatea de 6 luni, încât azi nu au mai 

rămas în ambele comune decât câțiva locuitori, care au fugit cu căruțele cine 

știe în ce localități și aceștia foarte puțini au scăpat, deoarece comuna a fost 

încercuită cu posturi fixe, încât nimeni nu a mai putut să scape necontrolat sau 

neprinsˮ
457

.  

Plecarea sovieticilor a fost în aceeași notă ca și staționarea lor. După 

consumul a numeroase animale și a bucatelor, din gospodării urmau să fie 

ridicate și animalele de tracțiune, vitale în cultivarea loturilor de pământ. S-au 

făcut și câteva excepții de la regulă, de care s-a făcut ,,vinovatˮ Dănilă Sfetea. 

Acesta a intervenit pe lângă sovietici în favoarea țărănimii sărace, replicându-le 

că doar așa pot să-și facă lobby printre români. El a distribuit cea mai mare 

parte a cailor dați la schimb de către sovietici
458

.  
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Aceste animale proveneau de la hergheliile rusești și de la țăranii români 

din județele Caraș și Severin, unde sovieticii poposiseră cu câteva săptămâni în 

urmă. Animalele primite erau mici în talie (cai siberieni sau de munte – huțuli) 

și nu se comparau cu rasele Nonius și Lipițan, pe care le-au avut consătenii 

noștri. Hazlie este o întâmplare în care Moise Victoria s-a dus cu noul animal la 

piață. Apoi au ieșit copiii de la școală și au întrebat-o pe chișozeancă dacă nu 

cumva a cumpărat animalul de la circ. Din nefericire, aceasta a fost realitatea, iar 

calul respectiv a fost primit în schimbul altor trei, de o cu totul altă factură. La fel 

s-a întâmplat cu majoritatea sătenilor, unii având neșansa de a nu primi nici un 

animal la schimb
459

. 

Sovieticii au solicitat ca o parte din săteni să însoțească trupele la 

următoarea destinație. După ce girocenii şi chişozenii au ajuns cu sovieticii la 

destinație, în localitatea Vinga, conform raportului 373 întocmit de jandarmeria 

din Giroc, pe 25 noiembrie 1944 constatăm că ,,în loc să li se dea drumul, bieții 

oameni au fost bătuți, dezbrăcați de haine și li s-au oprit caii și căruțele cu care 

au plecat mai departe… la unii li s-au luat și căciulile din cap încât bieții oameni 

au venit cu capetele goale acasă.ˮ. Consătenii confirmă raportul jandarmeriei, 

mulți țărani
 
întorcându-se acasă doar cu o pătură, ,,fără cai și fără cocieˮ

460
.  

Deoarece suntem la acest capitol, menționăm că și după atâția ani de la 

respectivele evenimente au fost persoane intervievate, care au răspuns cu 

reticență întrebărilor noastre. Ba mai mult, am fost sfătuiți să nu scriem rău 

despre ruși, că nu știm cum se vor întoarce vremurile și s-ar putea să avem de 

suferit. Dincolo de acest episod ilar și de celelalte păreri pro și contra vă 

prezentăm datele rezultate în urma staționării trupelor sovietice. Conform 

tabelului informativ nr. 236 din 30 noiembrie 1944, întocmit de plutonierul 

Diaconescu Mihail constatăm că în localitățile Giroc şi Chişoda au fost 

semnalate următoarele evenimente pe perioada staționării sovieticilor:  

 

 

                                                 
459 Moise Victoria, interviu realizat în 2013; Avrămuţ Petru, interviu realizat în 2013; Urşica 

Petru, interviu realizat în 2013; Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, 

dosar 25, pag. 38. 
460 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, dosar 25, pag. 48; Moise 

Victoria, interviu realizat în 2013. 

Localități Agresiunea jandarmilor Devastări 

 Dezarm Morți Răniți Magazii Locuințe Conace Biserici Întrep. 

Giroc - - 112 105 47 - 1 200 000 lei 

(Fanfara) 

- 

Chișoda - - 51 45 23 2 - - 

Total - - 163 150 70 2 1 200 000 - 
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În privința bisericii din Giroc, pagubele au constat în însușirea 

instrumentelor de la fanfară. S-au mai confiscat 196 harnașamente, 65 de oi, 43 

460 snopi de tulei, 34 000 kg soia și haine în echivalentul a 2.525.700 lei
461

.  

Credem că bilanțul reprezintă o mică parte din pagubele pricinuite celor 

două localități. În dosarul 95/1945 al Comunei Giroc, de la Arhivele Județene 

Timiș se află nu mai mult de 213 procese verbale ale cetățenilor care au avut 

parte de un tratament inuman din partea trupelor sovietice. Dăm doar un 

exemplu. Lui Stelzner Ioan i s-au ridicat: un armăsar, două hamuri, o căruță de 

Brașov, 200 kg zahăr, 200 kg făină, 150 kg sare, 30 kg untură, 20 kg șuncă, 80 

litri de monopol, 600 litri de vin, cearceafuri, dune, toate în valoare de 3 602 

300 lei
462

.   

Cifrele seci nu pot reprezenta în cuvinte necazurile prin care au trecut 

locuitorii celor două localități. Conștienți că nu pot face mare lucru, că suntem 

o țară înfrântă, în fața noului aliat, ei s-au resemnat și au făcut ce li s-a cerut 

pentru a supraviețui. La urma urmei, toată comunitatea era sătulă de război și 

aștepta cu nerăbdare sfârșitul acestuia, demobilizarea soldaților și revenirea 

vieții pe făgașul normal.  

Lua sfârșit anul 1944, dar oamenii nu priveau optimiști anul 1945. 

Speranța pe care o avuseseră dup evenimentele de la 23 august, pălise și 

urmăreau cu atenție evenimentele din țară și de pe arena internațională. Nimeni 

nu știa că pe 9 octombrie 1944, Winston Churchill și Iosif Visarionovici Stalin 

semnaseră, la Moscova, Acordul de procentaj. Din nefericire, pentru următorii 

45 de ani, România se va afla sub influența sovietică, iar deciziile de la nivel 

înalt se vor răsfrânge ca un tăvălug și asupra comunităților noastre. 

Și anul 1945 a confirmat temerile sătenilor. Încă din luna ianuarie, urmau 

să fie deportați germanii din România în URSS. Deși românii și germanii nu au 

avut diferende de nicio natură, conviețuind pașnic de sute de ani, Stalin dorea 

                                                 
461 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, pag. 50; Gruița, 1994, An II, nr. 3 

(8), p. 3. 
462 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. Fond 1702/553, 95/1945, pag. 156; 

Localități Animale furate Băuturi furate Valori Femei 

 Cai Boi Porci Gâște Rațe Găini Vin Țuică Bani Siluite 

Giroc 229 8 27 144 66 734 1218 10 1 355 000 3 

Chișoda 90 4 13 31 14 141 - - 1 5000 2 

Total 219 12 40 175 80 875 1218 10 1 370 000 5 

Localități Vehicule furate Cereale furate 

 Auto Căruțe Moto Grâu Orz Porumb Ovăz Fân 

Giroc - 97 - 3085 kg 5200 kg 58950 kg 28470 kg 114350 

Chișoda - 47 - 2900 kg 1000 kg 24150 kg 1900 kg 19000 

Total - 144 - 6085 kg 6200 kg 89100 kg 30370 kg 133350 
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să-și reconstruiască patria și a decis că poate folosi etnicii germani din țările 

ocupate. Episodul este tragic și regretabil, mai ales că la conducerea guvernului 

de atunci se afla generalul Nicolae Rădescu. Guvernul respectiv a reprezentat 

ultima încercare de împotrivire la instalarea regimului comunist în România. 

Ca urmare a ordinului dat în 16 decembrie 1944, Comitetul de Stat pentru 

Apărare sovietic a emis Ordinul nr. 716.116 din decembrie 1944, prin care 

trebuiau adunați și internați bărbații din România, Iugoslavia, Bulgaria, 

Cehoslovacia și Ungaria între 17 și 45 de ani și femeile între 18 și 30 de ani, 

excepții admițându-se doar în cazul femeilor cu copii sub un an sau al 

infirmilor. Președinția Consiliului de Miniștri transmite la 19 decembrie un 

prim ordin telefonic către Inspectoratele de Poliție, în care se cere înregistrarea 

populației de origine germană aptă de muncă și se comunică modul în care se 

vor desfășura ridicările
463

. 

Guvernul României a fost somat la 6 ianuarie 1945 de Comisia Aliată de 

Control prin Ordinul nr. 031, să mobilizeze etnicii germani în vederea 

deportării în Uniunea Sovietică. Generalul Rădescu a înaintat o notă de protest 

către vicepreședintele sovietic al Comisiei Aliate de Control pentru România, 

generalului Vladislav Petrovici Vinogradov. Documentul arăta că: „Acești 

lucrători, al căror număr se mai ridică astăzi la o jumătate de milion, se află 

stabiliți în țară de vreme îndelungată (7 veacuri pentru cei din Transilvania, 2 

veacuri pentru cei din Banat), că ei se află prin aceasta atât de integrați în 

complexul de viață al neamului românesc încât alcătuiesc o adevărată parte 

organică a acestuia și că, în consecință, smulgerea lor, fie și vremelnică, din 

mediul lor firesc, ar aduce în toate ramurile de activitate a țării (aparat de stat, 

armată, industrie, comerț, bănci, agricultură etc.) o gravă și adesea ireparabilă 

perturbațiune.”
464

.   

În același timp, Convenția de armistițiu (încheiat la 12 septembrie 1944) 

nu prevedea deportări. În încheierea notei, Rădescu a invocat și aspecte 

umanitare cum ar fii soarta copiilor rămași acasă fără părinți. Protestul lui 

Rădescu nu a fost în zadar fiind exceptate, de la aplicarea ordinului câteva 

categorii de populație: muncitorii industriali calificați, femeile germane 

căsătorite cu români, călugării și călugărițele, inapții pentru muncă fizică. În 

realitate, nici aceste excepții nu au fost respectate în totalitate
465

. 

Deoarece reacțiile Angliei și a Statelor Unite ale Americii la deportările 

ordonate au fost reținute, autoritățile României ocupate de armata sovietică nu 

au avut niciun mijloc de a se opune dispoziției sovietice de deportare. Din 

nefericire, în cazul acesta a fost pus în practică dictonul militar: ,,ordinul din 

URSS se execută, nu se discută.ˮ.   

                                                 
463 Betea, 2012, p. 12. 
464 Betea, 2012, p. 13. 
465 Betea, 2012, p. 13. 
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În mai puțin de două săptămâni, soarta etnicilor germani din România și 

din celelalte state ocupate a fost pecetluită. Conform datelor au fost deportați 

155 262 germani din Germania și Polonia, 67 332 din România, 31 920 din 

Ungaria, 12 579 din Iugoslavia, 4.579 din zona sovietică de ocupație germană 

(viitorul R.D.G). Din toate aceste state au fost ridicate 271.672 persoane
466

. 

Conform unui raport al Inspectoratului General al Jandarmeriei, Direcția 

siguranței și ordinii publice, din 14 februarie 1945, pe listele nominale au fost 

înscrise 61.716 persoane. O anchetă demografică realizată de Institutul 

Național de Statistică, la 15 august 1949, avansează o altă cifra de 70.148 de 

germanii deportați. Județul Timiș-Torontal avea la Recensământul din 1930 o 

populație germană de aproximativ 150 000 locuitori (34%). Din păcate, județul 

a dat tributul cel mai numeros din deportații României. Au fost ridicate 14 596 

persoane (6 659 bărbați, 7 937 femei). În termeni procentuali, 20% din 

germanii deportați ai României proveneau din județul Timiș-Torontal. Dacă 

adăugăm și germanii din județele Caraș (1 193 persoane) și Severin (2 159 

persoane) constatăm că procentul germanilor bănățeni, reprezenta 25% din 

deportații țării noastre. Dintre cei plecați din România, aproximativ 15%  (10 

000 decedați) nu se vor mai întoarce acasă, rămânând pentru totdeauna în 

gropile comune din lagărele sovietice
467

. 

Printr-un ordin din 13 ianuarie 1945, Centrul de Strângere Freidorf 

informa Postul de jandarmi Giroc, cum trebuie format dispozitivul pe data de 

14 ianuarie 1945, pentru ridicarea etnicilor germani din localitate. Dispozitivul 

se instala la ora 3 dimineața, iar operațiunea va începe la ora 5. Odată strânși, 

internaților li se punea în vedere ce pot lua cu ei. Cei care erau la servici urmau 

să fie ridicați de la locul de muncă. De executarea ordinelor se ocupa șeful de 

post. Întocmirea bagajelor și deplasarea la Centrul de strângere Freidorf urma 

să se realizeze în 12 ore, de la ora 5 la ora 17
468

. 

Conform unei anexe, trimise pe 11 ianuarie 1945 se dădeau lămuriri 

despre persoanele de etnie germană care urmau să fie ridicate:  

,,Nu se pot ridica chiar dacă sunt înscrise în tabel: 

1) femeile căsătorite cu români; 

2) copii(i) rezultați din tată român și mamă germană; 

3) soțiile de origine etnică română, căsătorite cu germani (pot 

merge dacă vor a însoții soțul); 

4) – lipsă text; 

5) femeile germane cu copii mai mici de un an;  

6) bărbații concentrați sau mobilizați; 

7) infirmi incapabili de muncă (fără mână, fără picior, ochiu); 

                                                 
466 Betea, 2012, p. 15. 
467 Betea, 2012, p. 15-18. 
468 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, pag. 51. 
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8) cei trecuți peste 30 de ani;  ? 

9) cei ce nu au împlinit 18 ani ?. 

Se va cere concursul premilitarilor și a oamenilor de încredere – 

primar, notar, etc. 

Efective Giroc: subofițeri 7; trupă 12.ˮ
469

. 

Sunt greșite cifrele legate de vârsta celor deportați. Ordinele Comitetului 

de Stat pentru Apărare sovietic și cele emise de Ministerului Afacerilor Interne 

conțin detalii privind etapele în care vor fi ridicați, adunați și internați bărbații 

între 17 și 45 de ani și femeile între 18 și 30 de ani, excepții admițându-se doar 

în cazul femeilor cu copii sub un an sau al infirmilor
470

. 

Comunitatea locală a fost contrariată și nu a participat la ridicarea 

consătenilor de etnie germană. Excepția de la regulă a fost Dănilă Sfetea. 

Oamenii au căutat și au reușit să ascundă o serie de membrii ai comunității 

germane. Riscurile au fost foarte mari, deoarece în anexa ordinului din 13 

ianuarie aflăm că numărul forțelor de ordine a fost suplimentat la ,,120 trupă, 

40 subofițeri – total 160ˮ de jandarmi, soldați români și sovietici
471

. 

În anexa ordinului sunt menționate hainele și obiectele pe care un internat 

le putea lua cu el: ,,pentru bărbați: palton de iarnă (1 buc.), pardesiu (1 buc.), 

căciulă (1 buc.), costum de haine (2 buc.), rufărie (3 buc.), cizme (2 buc.), 

ciorapi sau obiele (6 buc.), mănuși (2 buc.), prosoape (4 buc.), batiste (12 

buc.)ˮ. În aceleași coordonate se înscriu și obiectele pe care urmau să le aibă 

femeile. Se mai puteau lua obiecte de ,,sufragerie, bucătărie (tacâmuri complete 

– linguriță, cuțit, furculițe), farfurii (3), pahare/căni (2), ceainic (1), lingurițe 

pentru ceai (1), castroane (2), tigăi (2), primus (1), topor (1 la 4-5 oameni)) și 

lenjerie (plapumă (1), cearșafuri (4-5), fețe de pernă (3), perne (1), saltele (1)) 

ˮ. Sunt menționate și alimentele ,,obligatoriiˮ: ,,pâine, cârnați, carne afumată, 

slănină, brânză, unt, miere, zahăr, usturoi, fasole, cartofi.ˮ. Fiecare persoană 

deportată urma să aibă un bagaj a cărui greutate să nu depășească 200 de 

kilograme
472

. 

Din Giroc au fost ridicate următoarele persoane: Blum Elisabeth, Fendler 

Franziska, Frey Therezia, Frey Katharina, Frey Barbara, Furak Iosef, Gerber 

Katharina, Grundhauser Magdalena, Grundhauser Katharina, Hipp Terezia, 

Keller Magdalena, Kunz Peter, Krebs Franz, Lőchinger Adam și Franciska, 

Mellinger Therezia, Muller Vendl, Petla Elisabeth, Petla Maria, Rohs 

Magdalena, Schmadl Anna, Schipfer Iosef, Schannen Ana. Un număr destul de 

mic a reușit să se ascundă și să scape de deportările din URSS. În 1946-1947, 

                                                 
469 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, pag. 52. 
470 Betea, 2012, p. 12-17. 
471 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, pag. 52, fila 2. 
472 Dir. Jud. Timiş a Arh. Naţ., Inv. 619, Fond 161/151/1944, pag. 53; Betea, 2012, p. 14-15. 
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bolnavilor li s-a permis să se întoarcă acasă: Hipp Terezia, Fendler Franziska, 

Schmadl Anna, Gerber Katharina
473

.  

Din Chișoda, numărul celor deportați a fost mult mai mare, deoarece 

comunitatea germană de aici era mai numeroasă. Au fost ridicate persoane din 

cadrul următoarelor familii: Bus, Dőrner Mihail, Farber Anton, Gőtz Iohann, 

Grabatzer, Hummel, Iakob Franz, Ibach, Kleisel Iacob, Loring, Lindermann, 

Mehr Iacob, Muller Melchior, Portscher Iosef, Schȁfer, Scheibling, Wiener, 

Wagner Iosef, Zeisz, Zimmer Iakob, Feller Ana, Fohs Nikolaus, Hefler 

Elisabeta, Marx Maria, Wiener Jacob cu cele două fiice ale sale
474

. 

Dincolo de cifre iese la iveală tragismul atunci când ascultăm 

supraviețuitorii acelor evenimente. Pe Feller Elisabeta a anunțat-o consăteanul 

Vancu de la premilitară, la primele ore ale dimineții. Acesta făcea parte din 

trupele care aveau să ducă la îndeplinire ordinul. I-a spus că vor fi ridicați și 

deportați în Rusia. A profitat de bezna de afară și a căutat să se ascundă la 

vecini. Sumar echipată, domnișoara Feller a trecut drumul la Coarbă Drăghina. 

Aici a fost ascunsă în grajd, sub tuleii roși de vacă. O zi întreagă a stat culcată, 

până când a trecut pericolul și nu a mai fost căutată. Din nefericire, sora Feller 

Ana a venit din Fratelia să vadă dacă familia i-a fost ridicată. A fost o decizie 

neinspirată, soldații legitimând-o. Ulterior, chiar dacă a leșinat de emoții a fost 

deportată cu lotul chișozenilor în URSS, unde a stat cinci ani
475

. 

Drama a cuprins și familia Fohs. Capul familiei, Nicolae, era conștient că 

nu pot pleca ambii soți, deoarece nevasta suferea cu plămânii, iar acasă aveau 

copii. Pentru a-și scăpa soția, Nicolae a ascuns-o în biserica catolică din 

Chișoda. Copiii au urmărit cu groază, la fereastră convoiul germanilor 

chișozeni care a fost adunat în curtea școlii. Din coloană le făcea cu mâna tata 

care, spre fericirea, lor avea să se întoarcă acasă peste cinci ani. Din păcate, 

deși mama a scăpat de deportare, a decedat în anul următor, din cauza bolii de 

plămâni
476

. 

În URSS, deportații purtau titulatura de „coloniști speciali” 

(spețpereselenți, în limba rusă). Ei au fost distribuiți în peste 200 de lagăre și 

colonii de muncă de pe teritoriul sovietic, din bazinul Donețk (Ucraina), în 

Krivoi Rog, în Urali și până în Siberia
477

. 

Atât chișozenii cât și girocenii au îndurat condiții inumane. Majoritatea 

au lucrat în minele de cărbuni din Dombas (Ucraina) sau în regiunea 

respectivă. Condițiile de muncă erau deosebit de grele, iar alimentația era 

                                                 
473 Milea Maria, interviu realizat în 2015; Gruiţa, Murariu, Matei, 2010, p. 35. 
474 Feller Elisabeta, interviu realizat în 2015; Proca Magdalena, interviu realizat în 2015; 

Monument funerar ridicat de către Mischkovsky Ekaterina în Cimitirul din Chișoda în memoria 

celor decedați în război și în deportările din URSS. 
475 Feller Elisabeta, interviu realizat în 2015. 
476 Proca Magdalena, interviu realizat în 2015. 
477 Betea, 2012, p. 17. 
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insuficientă. Despre sistemul sanitar, ce să mai pomenim? Pentru a-și 

suplimenta hrana, numeroși deportați consumau sfeclă sau cartofi cruzi de pe 

câmp. Au fost și situații când s-au mulțumit și cu boabele de grâu sau porumb, 

rămase în urma treieratului. De un trai mai blând au beneficiat croitorii, 

măcelarii, pantofarii sau zidarii, care au lucrat pe la șefii lagărelor și nu numai. 

Așa au putut obține un supliment de hrană, iar timpul le trecea mai ușor când 

lucrau în afara lagărului
478

.  

Singura deportată în viață din Chișoda pe care am putut-o intervieva se 

numește Krȁmer Elisabeta. A fost ridicată din Iohanisfeld pe 15 ianuarie 1945 

(în 1955 s-a stabilit în Chișoda). Inițial s-a ascuns la vecini dar soldații au 

trimis pe cineva din familie să-i comunice Elisabetei că în cazul în care nu 

apare va fii deportată mama. Pe soldați nu-i interesa cine pleacă din familie ci 

să iasă numărătoarea. Elisabeta s-a gândit că nu va putea trăi cu gândul ca 

mama, femeie trecută de prima tinerețe să fie deportată, iar ea care apărea pe 

listă, să se eschiveze
479

.  

Coloana șvabilor în frunte cu  Krȁmer Elisabeta și sora ei, Dogendorf 

Anna s-a îndreptat spre gară unde au fost încărcați în vagoane de animale. Din 

satul respectiv au fost deportate peste 100 de persoane. Dacă la Giroc și 

Chișoda s-a permis oamenilor să aibă ceva haine și alimente aici s-a plecat doar 

cu hainele de pe ei și cu foarte puține alimente. Trenul a oprit doar la Prut – 

Ungheni, acolo unde au fost schimbate boghiurile. Din Banat și până la Donețk 

(2000 km), la Ungheni a fost singura dată când s-a deschis ușa vagonului. Până 

la destinație, oamenii au consumat ce aveau la ei iar bărbații au făcut o gaură în 

podeaua vagonului unde puteau să-și satisfacă necesitățile
480

. 

După câteva săptămâni s-a ajuns la destinația finală, Chasiv Yar 

(Ceasoviar, Donețk – Ucraina). Elisabeta, Anna și celelalte femei au fost 

separate de bărbați și cazate în niște clădiri cu un etaj, asemănătoare 

cazărmilor. Nu au cunoscut salteaua în primii ani, dormind pe paturi de lemn. 

În Chasiv Yar au lucrat la fabrica de cărămidă. În decembrie 1945, sora Anna a 

revenit acasă deoarece avea probleme cu inima. Elisabeta a lucrat la banda care 

aducea cărămida după ardere. Nu a rezistat mult deoarece, era mică de statură 

și cărămizile trebuiau luate rapid. A fost mutată la construcții. La fabrica de 

cărămizi și la construcții a lucrat doi ani și jumătate
481

. 

În toată această perioadă a primit la micul dejun, la prânz și seara, 

următoarea alimentație: o zeamă de castraveți sau gogonele și o lingură de 

arpacaș sau cașă de mei. Mai căpătau o pâine de 500 grame, pe lună. De foame, 

pâinea era mâncată în două zile. Ne întrebăm cum au supraviețuit acești 

                                                 
478 Feller Elisabeta, interviu realizat în 2015; Proca Magdalena, interviu realizat în 2015. 
479 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
480 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
481 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 



 178 

oameni? Seara treceau pe sub gardul de sârmă ghimpată deoarece santinele 

erau doar la poartă. Apoi luau la rând, ușile ucrainenilor și cerșeau mâncare. 

Atât de darnici au fost acei oameni că dacă aveau doi cartofi, unul îl dădeau 

năpăstuiților din lagăr. Mai primeau ciorbă, pâine, mămăligă, fructe, legume, 

ce aveau și respectivii oameni pentru că o duceau de câteva ori mai rău decât 

românii din Banat
482

. 

La construcții, femeile, pentru că bărbați nu erau în lagărul respectiv, 

făceau muncile specifice: degajau molozul, preparau mortar și beton, zideau, 

tencuiau, gletuiau și zugrăveau. Când ajungeau la tavane erau trimise câte patru 

femei cu o căruță în pădure să aducă bușteni care apoi erau fasonați și așezați 

ca grinzi. Așa firave tăiau la joagăr, urcau mortarul pe schele sau la etaj, îl 

aruncau cu mistria pe pereți iar apoi îl trăgeau la dreptar
483

.   

Munca istovitoare, combinată cu proasta alimentație au făcut ca eroina 

noastră să ajungă la greutatea de 35 kilograme. A fost controlată medical de un 

doctor care a constatat că Elisabeta suferea de o boală la rinichi. A fost mutată 

la un Colhoz. Aici a lucrat la legume, zarzavaturi și tomate. Nu a mâncat carne 

dar a consumat aceste crudități și s-a refăcut după boală. Față de alimentația de 

la fabrică a fost ceva de vis
484

.  

Munca era mai puțin istovitoare dar aici, a dat de alte probleme. Avea un 

brigadier sas din Sibiu. Acesta venea în urma colectiviștilor să verifice dacă au 

cules toată producția. Pentru o roșie neculeasă sau un castravete aplica câteva bâte 

pe spate de sărea sângele. Acestea s-au întâmplat până când nacealnicul sovietic a 

observat comportamentul neomenos al sasului. Elisabeta a fost dusă la medic 

pentru a i se efectua un control. Nu le venea să creadă ce urme de bătaie avea pe 

spate. Două lucruri s-au întâmplat imediat: brigadierul a fost transferat în alt lagăr 

iar Elisabeta a fost mutată la grădina șefului de Colhoz. Ce a marcat-o pe eroina 

noastră a fost faptul că și acolo, la mii de kilometri distanță de țară, românii așa 

câți erau nu au fost uniți. ,,- Să te bată al tău iar sovieticul să te compătimească nu 

am crezut că voi vedea vreodată. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu sasul și-n 

țară deoarece, după ce ne-am întors el s-a mutat în Banat. De câte ori îl vedeam, 

îmi aduceam aminte de acele vremuri!?ˮ
 485

.   

Începând cu anul 1947, lagărele sovietice au permis prizonierilor de 

război germani să primească sau să trimită telegrame celor de acasă. 

Portscheller Iuliana primea la Livezile, în 1948 o telegramă din Lagărul 

numărul 7 (159)/5 din Odessa, de la fiul său Portscheller Nicolae (în 1959, 

familia respectivă s-a stabilit în Chișoda):  

  

                                                 
482 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
483 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
484 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
485 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
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,,Dragă mamă 16 VIII 

Cu mare bukurie am primit un plic din 13 VII în care am aflat de 

sănătatea voastră și ieu sunt sănătos și bine transmit, multe komplimente la toți 

care sau gândit la mine. Îmi pare rău de copilul fratelui căci asta îmi era 

bukuria să știu că familia noastră are urmași da vreau să sper că totuși va avea. 

Cum este pe la voi, aveți Colhoz și cum vi se pare viața nouă, cred că sunt uni 

la care nu le konvine dar cu timpu se dă toate și va fii foarte bine și ieu aștept 

cu dor să fiu în rândul acelor care se trudesc și luptă pentru un viitor fericit ca 

și aici în CCCP munkesc cinstit ca semn de recunoaștere. Vă sărută fiul vostru 

Nicolae, multe complimente la frate și cumnată. Aștept cât mai mult 

răspuns.ˮ
486

.   

Observăm că răzbate bucuria de a păstra legătura cu cei de acasă și 

dorința de a primi cât mai multe vești. Totuși, omul era supus vremurilor căci, 

ne amuză ,,dragosteaˮ față de URSS și ,,viitorul fericitˮ care ne aștepta. 

Întrebarea despre Colhoz, la fel ca recunoștința ce o purta sovietelor era de 

dragul adormirii cenzurii, pentru că ne este foarte greu să credem că un fost 

luptător în Vaffen SS a ajuns să cânte osanale luminii ce vine de la răsărit și că 

visa la instaurarea unui trai ca-n povești. Să furi curături de cartofi de la gunoi, 

apoi să le ascunzi în șosete și să le devorezi în dormitor, sub pătură, pentru a nu 

fi văzut de nimeni iar mai apoi, să mulțumești celor care ,,libertatea ne-au 

adusˮ înseamnă că ai devenit un ,,comunist adevăratˮ. Pentru cei care nu au 

cunoscut regimul comunist, este bine de știut că atunci așa era sistemul: una 

gândeam și alta spuneam. 

Dacă cei cu probleme de sănătate s-au întors acasă destul de repede sau 

atunci când li se descoperea o boală gravă, cei apți de muncă au stat până-n 

1949-1950. Krȁmer Elisabeta s-a întors  în luna decembrie a anului 1949. Dacă 

la sosire, în lagărul din Chasiv Yar (Ceasoviar) au fost 3000 de femei, în 1949 

s-au mai întors în țară aproximativ, 500 de persoane. Majoritatea deportaților 

au rămas pentru totdeauna în groapa comună a acelui oraș. Eroina noastră nu 

uită iernile când veneau lupii și mâncau trupurile peste care se arunca sau nu 

,,în funcție de posibilitățiˮ var și din când în când, câte un strat subțire de 

pământ
487

. 

Din cauză condițiilor inumane de muncă, a alimentației insuficiente, a 

lipsei de igienă și a slabei îngrijiri medicale, dintre șvabii chișozeni nu s-au mai 

întors acasă: Dőrner Mihail, Gőtz Iohann, Iakob Franz, Kleisel Iacob, Marx 

Maria, Mehr Iacob, Muller Melchior, Portscher Iosef, Wagner Iosef, Zimmer 

Iakob
488

. 

                                                 
486 Scrisoare trimisă de Nikolaus Portscheller, mamei din lagărul 7 (159) Odessa. 
487 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
488 Monument funerar ridicat de către Mischkovsky Ekaterina în Cimitirul din Chișoda în 

memoria celor decedați în război și în deportările din URSS. 
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O parte din cei repatriați au făcut un periplu în Republica Democrată 

Germană, unde au stat în carantină și s-au întremat. Aici au fost repartizați, de 

obicei la familii de fermieri. Ulterior, au revenit în patrie în anii 1950-1951. 

Periplul din Germania nu s-a datorat mărinimiei URSS-ului, ci simplului fapt 

că sovieticii nu aveau o evidență nemțească asupra originii deportaților. Deci, 

la momentul repatrierii, nu se mai știa sigur care de unde venise. În acest 

context au ajuns germanii bănățeni în Vaterland și după câteva luni de 

comunism RDG-ist au revenit în România
489

.  

Un alt motiv pentru care au plecat sașii și șvabii în RDG a fost că URSS-

ul a cerut repatrierea cetățenilor săi care în timpul războiului s-au retras cu 

militarii germani: colaboraționiști, soții, amante, auxiliari, paznici la lagărele 

de exterminare naziste. Pentru ai ademeni pe foștii lor cetățeni să se întoarcă în 

patrie, sovieticii le-au promis că după o perioadă de probă pot reveni în 

Germania cu părinții sau alți membri ai familiei (bineînțeles că promisiunea nu 

a fost respectată). Dar statul german a știut să negocieze pentru cetățenii săi și a 

cerut în schimbul sovieticilor predați (majoritatea erau ucraineni), etnici 

germani. 

URSS-ul mai avea doar etnicii germani care au fost strămutați în august 

1941 ca o măsură preventivă în fața invaziei naziste, din partea europeană în 

Siberia și Kazastan. Dar la acești cetățeni sovietici, colonizați de Ecaterina cea 

Mare, Stalin nu prea voia să renunțe. Cum avea la dispoziție germanii deportați 

de curând, i-a dat la schimb pe aceștia. Așa au ajuns șvabii și sașii în RDG și 

apoi au revenit acasă. Krȁmer Elisabeta a avut o prietenă care s-a dus la 

solicitarea sovieticilor în Germania. A regretat acest lucru deoarece, țara era 

distrusă de război, iar din punct de vedere alimentar, la acea dată era mai bine 

în România
490

. 

Întoarcerea a fost până la un punct sub aceiași notă cu plecarea. Krȁmer 

Elisabeta își aduce aminte că a cumpărat niște semințe de roșii, castraveți, 

sfeclă și mazăre pentru că se obțineau recolte însemnate în colhozul unde a 

muncit. Vameșii sovietici i-au confiscat semințele respective. ,,Săracă m-am 

dus în URSS, săracă m-am întors în patrie!ˮ, rememora eroina noastră
491

.  

Dar ceea ce a urmat a fost ceva înălțător, pentru deportații care se 

întorceau acasă. Puteau să oprească prin gări să cumpere alimente sau să bea 

apă. Simplul fapt că auzeau românește și că au fost organizate comitete de 

primire care le mai aduceau de-ale gurii a fost un fel de bun venit care i-a 

impresionat pe mulți. 

                                                 
489 Vultur, 2000, p. 337-389; Feller Elisabeta, interviu realizat în 2015; Proca Magdalena, 

interviu realizat în 2015. 
490 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
491 Krȁmer Elisabeta, interviu realizat în 2020. 
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Din nefericire, la întoarcere, foarte mulți deportați sufereau de silicoză, 

astm, subnutriție, scorbut sau alte boli pe care le-au dus cu ei toată viața. De 

cele mai multe ori aceasta a fost scurtă. 

Dacă cineva își imaginează că odată cu aceste deportări, apele s-au 

limpezit și situația în partea de est a Europei a intrat pe un făgaș normal, 

lucrurile nu au stat așa. Deportările din URSS nu au fost decât un preambul la 

ceea ce va urma, deportările în Bărăgan, colectivizarea și lichidarea a tot ceea 

ce ținea de ,,regimul burghezo – moșierescˮ. Abia veniți din URSS, la niciun 

an, mulți etnici germani vor fi deportați în Bărăgan pentru simplul motiv că 

erau chiaburi și se aflau într-un loc nepotrivit, la granița cu deviaționistul Iosip 

Broz Tito.   

O dată cu reîntoarcerea deportaților, a prizonierilor de război și realizarea 

reformei agrare, cu pași repezi, se instaura regimul stalinist. În 1946, mareșalul 

Ion Antonescu a fost judecat, condamnat la moarte și executat. Alegerile 

parlamentare din același an au fost câștigate, prin fraudă, de către comuniști. Pe 

30 decembrie 1947, regele Mihai I a fost obligat să abdice, România devenind 

Republică Populară. Se încheia o eră și începea alta, unde scara valorilor era 

inversată. Fruntașii erau considerați chiaburi, iar cei mai necăjiți erau scoși în 

față, ca fiind exploatați. Dar toate acestea le vom vedea într-o altă lucrare 

dedicată istoriei celor două localități. 

 

Încheiere 

 

 Intervenția României în al Doilea Război Mondial a avut mai multe 

cauze, cea mai importantă fiind pierderile teritoriale din vara anului 1940. 

Decizia a aparținut generalului Ion Antonescu, care, de luni bune, a făcut pași 

importanți în direcția Axei Roma – Tokio – Berlin. În urma întrevederii cu 

Hitler din 12 iunie 1941, generalul Ion Antonescu a fost informat că în zece 

zile Reichul va ataca URSS-ul. Conducătorul român și-a exprimat hotărârea de 

a intra în război fără să semneze nicio alianță cu Germania. Cu alte cuvinte, 

România intra în război pentru eliberarea Basarabiei și a Bucovinei de Nord. 

 Această decizie a avut repercusiuni și asupra Girocului și a Chișodei, 

din cele două localități fiind trimiși pe front, până la finalul războiului, peste 

200 de soldați. Analizat pe bătălii, procentajul pierderilor în armata română 

arată astfel: 5% în Basarabia (din participanții la luptă), 23% la Odessa, 10% la 

Marea de Azov, 24% în Crimeea, 17% în Caucaz, 50% la Cotul Donului și 

Stepa Calmucă. 

 În linii mari cam așa au fost și pierderile girocenilor și a chișozenilor în 

război: Urșica Ioan, Bosa Ioan, Löhinger Petre și Rotariu Gheorghe au căzut la 

sud de Harkov (Lozovaia și Izium). Frontul Donului i-a răpit pe Constantin 

Ionel Marincu, Petru Tuțu Bosa, Buibaș Trifu, Cocioba Ilie, Petru Bocea și 

Rohs Ioan. Șocodol Ion a căzut în Caucaz. În Crimeea și la Nordul Mării Negre 
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au murit, Kovaci Gaspar, Matei Stan și Jivi Pavel. Pe frontul din Moldova 

(1944) au căzut Cionca Iosif și Cocioba Gheorghe Octavian. Frontul de Vest a 

mai consemnat decesul lui Stoicu Aurel și Gheorghe Gherban. Am reușit să 

aflăm de soarta a peste jumătate din eroii noștri.  

 Deși la prima vedere am spune că cei de acasă au dus o viață mai 

ușoară decât cei de pe front, lucrurile nu au stat așa, ele fiind mult mai 

complexe. Este adevărat că nu au trăit ororile celor din linia întâi, dar și ei au 

avut spaimele lor. Gândul că cei de pe front nu s-ar putea întoarce acasă 

combinat cu lipsa brațelor de muncă pentru cei în etate sau femeile rămase cu 

copiii erau grijile celor de acasă. Rechizițiile, lipsa alimentelor de bază, 

inflația, raziile jandarmeriei, bombardamentele americane au fost alte teme de 

neliniște pentru giroceni și chișozeni. 

 Am tratat și problemele minorității germane, scoțând în evidență lucruri 

inedite despre încorporarea în armată germană dar și tragicele deportări, din 

1945, în URSS. Și aici am găsit o serie de explicații ale deciziilor cetățenilor 

germani, dar și ale autorităților din acea perioadă. Ca imaginea asupra 

realităților locale să fie completă am constatat că la Reforma agrară din 1945 

tot comunitatea germană a fost cea mai afectată de exproprieri. 

 Nu am omis analizei ofensiva germană din septembrie 1944 și nici 

staționarea trupelor sovietice din toamna aceluiași an. Ca de multe ori în 

această lucrare o mare parte a documentelor au fost analizate pentru prima dată 

de către un cercetător, în special în cazul Chișodei. Spre exemplu, la opisul 

dosarelor chișozene am fost prima persoană care a semnat, ceea ce denotă 

faptul că nimeni nu a mai cercetat aceste documente.  

 Un capitol aparte a fost dedicat prizonierilor de război. Aici am 

prezentat informații inedite relatate de câțiva eroi ai războiului cu privire la 

cele trăite în lagărele de la Stalingrad și Hamburg. 

 La final, nu putem să nu exprimăm regretul urmașilor celor căzuți 

pentru patrie de modul cum știu autoritățile române, la nivel național și al unor 

primării, să-și cinstească eroii. Din fericire, Girocul și Chișoda sunt două cazuri 

care pot fi luate ca exemplu pozitiv. Aici au fost ridicate trei monumente în 

cinstea eroilor. Două sunt dedicate celor căzuți pe Fronturile de Est și Vest, 

altul comemorează cei 18 soldați căzuți pentru apărarea Girocului în 17 

septembrie 1944. De apreciat este faptul că, celor căzuți la aceea dată, dar și 

eroilor necunoscuți de la Chișoda, li s-au realizat cripte, din mozaic, fiind un 

caz fericit.  

Nu același lucru îl putem spune despre alte locuri de veci din țară. Spre 

exemplu, la Vaslui, acolo unde este înmormântat eroul Cionca Iosif, mare parte 

din crucile eroilor nu mai există. La Lețcani a fost un mare cimitir al eroilor, 

unde a fost înmormântat sublocotenentul Cocioba Gheorghe Octavian. În anii 

‚70 cimitirul a fost redat agriculturii doar o simplă troiță amintind de faptul că 

sub glie zac sute de eroi români. 
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 Încheiem cu un crâmpei din zbuciumul sufletesc al celor care au făcut 

frontul și care ,,nu era zi dată de la Dumnezeu să nu se gândească dacă scapă să 

vină acasă în mijlocul celor dragi sau nu!”. Redăm o creație lirică de factură 

populară anonimă care a circulat printre soldații români: 

Mai înainte de război 

Eram ca oamenii de treabă, 

Aveam nevastă și copii 

Și le-am lăsat pe toate-n grabă. 

 

Atunci când țara ne-a chemat 

Ca să ne facem datoria 

Lăsai la margine de sat, 

Pe drăgălașa mea Maria. 

 

Trei ani de zile în tranșeu 

Luptând cu toată vitejia, 

Cu ochii țintă la dușman, 

Cu gândul numai la Maria. 

 

Iar când m-am demobilizat 

Și m-am întors mi-au spus vecinii, 

Că ea e de rușine-n sat 

Și că trăise cu străinii. 

 

O lovitură de topor, 

I-am dat în zarea luminării, 

Cu ea făcui primul omor 

                                 Și primul pas al remușcării
492

.                      F.  G. 

 

 

5. Relaţiile economice, sociale şi politice în perioada 

postbelică 

 

Legiferată pe plan naţional la 3-5 martie 1945, înfăptuirea şi aplicarea 

reformei agrare pe plan local şi-a asumat-o organizaţia „Frontul plugarilor” 

care număra peste 100 de membri proveniţi din rândul ţăranilor şi din care, la 1 

martie 1945, și-a ales comitetul local de împroprietărire în următoarea 

componenţă
493
: Iorga Vichentie, nr. casei 332; Lazăr Nicolae, nr. 462; Pakai 

                                                 
492 Lazăr Ioan - veteran de război, interviu realizat în 2010 (Poezie pe care o rosteau soldații în 

serile în care erau departe de casă). 
493 Arhivele Statului Timisoara, Fond Prefectura jud.Timiş-Torontal, Dosar 54/1945. 
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Ioan, nr. 198; Crâsta Gheorghe, nr. 167; Gherban Vasile, nr. 466; Buibaş Petru, 

nr. 93; Sfeta Dănilă, nr. 111. Din membrii comitetului local se aleg în comitetul 

de plasă Sfeta Dănilă şi Iorga Vichentie
494

. 

Prin reforma agrară au fost expropriate în Giroc 369 jugăre de pământ, 

suprafaţă provenită de la următorii proprietari: 

-terenuri expropriate de la populaţia germană aparţinătoare G.E.G.- 238 jugăre 

-sesii parohiale, cantonale şi bisericeşti - 131 jugăre. 

Acum s-a expropriat terenul şi fabrica de cărămidă, proprietatea lui 

Lindacher şi Muller. 

 

Suprafaţa expropriată prin reforma agrară avea următoarea destinaţie
495

: 

-arabil  353 jugăre 

-livezi  1 jugăr 

-fâneţe  5 jugăre 

-păşuni  10 jugăre 

TOTAL  369 jugăre 

 

Împreună cu pământurile au fost expropriate şi unele unelte şi animale 

după cum urmează: 

- pluguri   13 buc. 

- grape    15 buc. 

- căruţe    6 buc. 

- semănători  4 buc. 

- prăşitori  7 buc. 

- secerători  2 buc. 

- vânturători   4 buc. 

- cai    8 cap. 

- vaci    18 cap. 

- porci    35 cap. 

 

Prin reforma agrară din anul 1945 au fost împroprietăriţi 114 ţărani, lotul 

mijlociu atribuit fiind de 5 jugare, iar cel mai mic fiind de 1 jugăr. 

La împroprietărire au avut prioritate: 

- ţăranii care au participat la războiul antihitlerist; 
- văduvele de război şi invalizii; 
- ţăranii fără pământ sau cu pământ puţin. 
Pe plan politic, au loc frământări asemănătoare celor de la nivelul ţării. 

Cei care se opuneau noilor autorităţi comuniste ce se pregăteau să ia puterea 

                                                 
494 Ibidem. 
495Arhivele Statului Timisoara, Fond Prefectura jud. Timiş-Torontal, Comisia agrară, Dosar 

nr.15/1945 
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sau trupelor sovietice, sunt aruncaţi în închisori sau trimişi la Canal, de unde nu 

aveau să se mai întoarcă, aşa cum a fost şi cazul cetăţeanului din Giroc, 

Avrămuţ Ilie, (Jebeleanu) mort pe şantierul canalului Dunăre-Marea Neagră. 

Deportări în Bărăgan, din rândul populaţiei locale, nu au avut loc, având 

în vedere că Girocul nu era o localitate din aproprierea frontierei cu Iugoslavia. 

În vederea pregătirii alegerilor parlamentare din anul 1946, vechea conducere a 

primăriei este înlocuită, noii primari fiind aleşi din rândul muncitorilor sau 

ţăranilor înscrişi în Frontul Plugarilor. Acum se formează pe plan local Blocul 

Partidelor Democratice, în cadrul căruia principala organizație era Frontul 

Plugarilor, condusă de Lazăr Vichentie care avea 150 de membri, Partidul 

Naţional Liberal (Tătărăscu),condus de Urşica Vichentie, cu 82 de membri
496

 şi 

Partidul Comunist cu 16 membri, dar care nu aveau organizaţie în localitate, 

membrii săi activând în Timişoara, unde şi lucrau. Dintre partidele istorice, 

Partidul Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal aveau organizaţii locale 

şi participau la campania electorală
497

. 
În cadrul acesteia, la Căminul Cultural din Giroc se ţine o mare întrunire 

cu participarea a 200-250 de persoane, în cadrul căreia nu se produc nici un fel 

de incidente, partidele politice prezentându-şi programele. Pe listele electorale 

care se întocmesc pentru comuna Giroc, sunt înscrise 1140 de persoane
498

, 

localitatea fiind cuprinsă în secţia de votare numărul 95 Chişoda, împreună cu 

localităţile Chişoda şi Ciarda Roşie. Datorită organizării alegerilor pe un centru 

mai mare, cu participarea a trei localităţi, nu se cunoaşte rezultatul alegerilor 

doar pentru Giroc, dar, din relatările participanţilor, la fel ca la nivelul întregii 

ţări, reiese că s-au comis numeroase fraude ce au determinat falsificarea 

alegerilor. 

 
 

  

                                                 
496 Arhivele Statului Timişoara, Fond legiunea de jandarmi Timiş- Torontal, Dosar 126-146, 

1947. 
497 Ibidem. 
498 Ibidem. 
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6. Viața economică şi socială în anii socialismului 

Refacerea economiei țărănești și trecerea la colectivizarea 

(cooperativizarea) agriculturii 

 

Înfăptuirea reformei agrare din anul 1945 duce la fărămiţarea terenurilor 

agricole, dar şi la creşterea preocupării ţăranilor pentru munca pământului şi 

pentru procurarea de maşini şi unelte agricole. 

Numărul acestora a crescut faţă de anul 1939, aşă că, la sfârşitul anului 

1945, la aceeaşi suprafaţă de teren reveneau următoarele utilaje
499

: 
- tractoare      11 buc. 
- maşini de semănat peioase    54 buc. 
- maşini de semănat porumb    32 buc. 
- maşini de secerat şi legat     2 buc. 
- maşini de cosit      12 buc. 
- maşini de bătut porumb    12 buc. 
- batoze       11 buc. 
- locomobile       2 buc. 
- vânturători      5 buc. 
- pluguri pentru tracţiunea mecanică   10 buc. 
- pluguri pentru tracţiunea animală   276 buc. 
- grape simple      176 buc. 
- căruţe       119 buc. 
Dacă numărul de maşini şi unelte agricole este în evidentă creştere, 

numărul animalelor scade, ca urmare a anilor de război, când unele animale au 

pierit, iar altele au fost luate de armatele germane şi sovietice care au trecut 

prin Giroc. În anul 1945 s-a înregistrat următorul efectiv de animale
500

: 

- cai     470 cap.  

- bovine     347 cap. 

- ovine     1106 cap. 

- porcine   480 cap.  

Numărul animalelor este redus raportat la suprafaţa satului care în anul 

1949 era de 3632 hectare. După modul de folosinţă, terenul se prezintă 

astfel
501

: 
- teren arabil      2366 ha. 
- grădini      95 ha. 
- fâneţe       136 ha. 
- păşuni      372 ha.   
- pădure      403 ha. 
- necultivat, inclusiv case şi curţi intravilan  260 ha.  

TOTAL      3632 ha. 

                                                 
499 Arhiva Primariei Giroc, Situaţii pe anul 1945. 
500 Ibidem. 
501 Arhiva Primariei Giroc, Situaţii agricole pe anul pe anul 1949. 
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Nici nu se redresează bine mica gospodărie ţărănească, sub aspectul 

producţiilor obţinute, al dotării tehnice şi al refacerii sectorului zootehnic, că, 

prin Hotărârea Plenarei CC al PCR din 3-5 martie 1949, se trece la luarea 

pământului de la ţărani şi la colectivizarea agriculturii. Cele mai mari presiuni 

se fac asupra ţăranilor înstăriţi, aşa numiţii chiaburi, care erau, de fapt, cei mai 

buni gospodari ai satului, impunându-li-se ,,cote obligatorii” în cereale şi 

diverse alte produse agricole, ce, de obicei, nu pot fi achitate, motiv pentru care 

li se pune sechestru pe diverse obiecte din casă, sunt arestaţi şi li se înscenează 

procese privind sabotarea economiei naţionale. 

Din anul 1952 ni se păstrează lista chiaburilor din Giroc cu pământul şi 

bunurile pentru care aceştia au fost declaraţi exploatatori. 

Tabel nominal cu „chiaburii şi exploatatorii” identificaţi în comuna 

Giroc în data de 26 mai 1952: 

 

Numele si prenumele                 Nr. casei         Suprafaţa          Observaţii 

1.Avramuţ Iosif (Piciu)                 219                 16 ha                 a avut 

Servitori 

2.Mutu   Dimitrie (Pavelică)             7                 19 ha              exploatator 

3.Baicu Leonida                              35                 12 ha                     “ 

4.Dulăianţu Ioan                              48                 17 ha                      “ 

5.Gaiţă Nicolae                                54                 19 ha                        “ 

6.Gaiţă Ioan (Niţă)                           55                 20 ha                        “ 

7.Brânda Ilie (Bumbu)                     67                 10 ha                        “ 

8.Boca Andrei (Cloţa)                      76                   7 ha                 batoză 

9.Pascotă Ioan                                 124                19 ha               garnitură 

                                                  treierat 

10.Vasii Gheorghe (Dânsu)            130                 22 ha            exploatator 

11.Ruja Vichente (Ion Ruja)           137               19 ha                      “ 

12.Mocanu Ioan                               140               24 ha              garnitură 

treierat 

13.Babescu Nicolae (Lae Bengu)    145                5 ha               tractor, 

                                                      Râşniţă 

14.Babescu Ioan (Ion Bengu)          156                   -                  batoză, 

tractor 

15.Khon Izidor                                 127                   -                Plecat - 

                                                     Palestina 

16.Marincu C-tin (Cinu Puiu)          158              22 ha            exploatator 

17.Urşica Gh. (Minda-Horia)          162              16 ha                         “ 

18.Seiman Pavel (Dorică)               166              10 ha                         “ 

19.Lazăr Vichente (Ghimiş)             171                3 ha             garnitură 

treierat 

20.Moise Nicolae (Riftic)                188              11 ha        arestat politic 

21.Babescu Pavel (Dura)                 203              19 ha           exploatator 

22.Marincu Vichente (Bordan)        208                6 ha           cazan ţuică 

23.Marincu Trandafir (Trandafir)    252                 -                  batoză, 

tractor, râşniţă 

24.Babuţ Ioan (Puta)                        237              19 ha           exploatator 

25.Urşica Ioan (Boroi)                     241              18 ha               batoză 

26.Petcu Petru (Macu)                     264               16 ha           exploatator 

27.Eli Nicolae (Petcu)                      268                14 ha                   “ 
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28.Marcu Victor (Ciută)                  319                14 ha                   “ 

29.Bosa Savu (Boca)                       374                28 ha             garnitură 

treierat 

30.Petcu Andrei (Jebeleanu)            435                43 ha           batoză, 

tractor, cazan 

31.Blaj Soruica (Piciu-Timişoara)                         12 ha          exploatator 

32.Coandă Vichente (Coandă)         96                 15 ha         exploatator 

33.Seiman Ioan                                143                  8 ha                     “ 

34.Urşica Petru (Minda)                  202                 14 ha                    “ 

35.Draguţ Petru (Chironi)               235                 20 ha                   “ 

36.Buibaş Ioan (Boroi)                   253                 15 ha                   “ 

37.Urşica Iosif (Străla)                   347                 11 ha          speculant 

38.Lazăr Ioan (Ghimişoane)          353                  12 ha       exploatator 

39.Gherban Vichente (Rambu)      432                  11 ha            rasniţă, 

motor 

40.Bosa Vasile                               476                  12 ha      exploatator 

41.Marincu Pavel (Roşu)                   6                   10 ha        speculant 

42.Marincu Martin (Ion al Mic)     425                   22 ha      exploatator 

43.Avramuţ Iosif (Boroi)                   4                   14 ha                “ 

 

 În spiritul acestui program, începe „lămurirea” şi constrângerea ţăranilor 

din Giroc pentru formarea Gospodăriei Agricole Colective cu numele 

„Libertatea”, înfiinţată prin H.C.M. nr. 993 din 2 septembrie 1950. Actul de 

constituire menţionează următoarele: „Subsemnaţii, plugari din comuna Giroc, 

Plasa Timişoara, judeţul TIMIŞ-TORONTAL, ne întovărăşim de bună voie şi 

nesiliţi de nimeni de a constitui aceasta cu denumirea de „Libertatea”, având 

sediul în comuna Giroc.”. Întâiul sediu s-a stabilit în casa cetăţeanului Avrămuţ 

Andrei, luată abuziv de autorităţi. 

Primele 39 de familii înscrise în Gospodaria Agricolă Colectivă (numită 

mai târziu C.A.P.) au fost
87502

: 

1. Avramuţ Petru – nr. casei 446 

2. Babescu Iosif   165 

3. Buibaş Ioan   36 

4. Cojeia Petru   63 

5. Creţu Ilie       358 

6. Dragomir Constantin  211 

7. Iorga Gheorghe  354   

8. Dragomir Constantin  211 

9. Iorga Gheorghe  354   

10. Lăutaş Traian   520 

11. Loica Gheorghe  301 

12. Lazăr Nicolae   311 

13. Loica Petru   350 

14. Marin Vasile   295 

                                                 
502 Arhiva CAP Giroc, Dosar nr.2/1950 referitor la actele de constituire a CAP Giroc. 
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15. Orăşan Iosif   318 

16. Pakai Ioan   316 

17. Petcu Ioan 

18. Radu Maria 

19. Sârbu Ioan 

20. Sârbu Pavel 

21. Seiman Aurel 

22. Sfeta Dănilă 

23. Şocodol Ioan (Giani) 

24. Stoia Iuliana 

25. Ştirban Petru 

26. Teodorescu Vichentie 

27. Văcan Vasile 

28. Stoia Iuliana 

29. Pakai György 

30. Siller Iosif (preşedinte) 21 

31. Adam Petru                      

32. Iorga Vichentie  370 

33. Mârşoane Petru  524 

34. Crăciun Stana   357 

35. Marcu Vasile   541 

36. Marcu Aurel    541 

37. Dudaş Elena    274 

38. Jecula Ştefan 

39. Shanen Valentin 

40. Bogdan Carol 

41. Seiman Nicolae 

Având în vedere că majoritatea au fost ţărani săraci, fără pământ sau cu 

pământ puţin şi cu puţine unelte de muncă, suprafaţa agricolă a unităţii a fost 

de 78 ha şi dispuneau de: 

-11 cai 

-5 căruţe 

-3 pluguri cu brazdă 

-3 prăşitoare 

-3 grape 

Unitatea realizează în anul 1950 o producţie de 1011 kg grâu la hectar. 

În anii următori, continuă ,,munca de lămurire” pentru intrarea în C.A.P., 

dar mai ales măsurile economice (cote de produse agricole şi animaliere) ca şi 

presiuni fizice şi psihice de tot felul precum arestări, simularea unor procese, 

chemarea pentru declaraţie la organele de miliţie, imposibilitatea copiilor 

proveniţi din rândul chiaburilor de a se înscrie în alte şcoli decât cele 

elementare şi chiar obligarea elevilor minori de a-şi lămuri părinţii să intre în 
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C.A.P. Toate aceste măsuri ,,vor da roade” în anul 1958, când se formează 

,,întovărăşirile”, ca etapă premergătoare C.A.P.-lui, pentru ca în ianuarie 1959, 

acestea să se transforme în gospodărie agricolă colectivă. 

 

Aspecte ale dezvoltării C.A.P.-lui în perioada 1956-1984
503 

 

Secţii anexe ale C.A.P.-ului şi valoarea producţiei obţinute în 1984
504 

 

Secţia      Val. (lei) 

Atelier foto     1 747 000 

Atelier confecţii metalice   4 472 000 

Atelier metalogravură    1 599 000 

Atelier rame     1 733 000 

Atelier vulcanizare    438 000 

Langoşerie     114 000 

Deratizare     483 000 

 

C.A.P.-ul din Giroc era deservit în anul 1984 de SMA Giroc, care 

dispunea de următoarele maşini şi utilaje agricole
505

: 

Utilaje                                                                                Buc. 

-tractoare agricole   -A 1800  2 

-U  650 M  17 

- S 651   1 

- L 445   1 

                                                 
503 Arhiva CAP Giroc, Dosar privind acte informative despre CAP în primii an  de activitate şi 

dări de seamă statistice pe anii 1964, 1968, 1974, 1978, 1984. 
504 Arhiva CAP Giroc, Dosar contul de producţie pe anul 1984.  
505 Date obţinute de la fostul şef al secţiei SMA Giroc, Bachici Bogoliub. 

 1956 1958 1964 1968 1974 1978 1984 

Supr. arabilă (ha.) 23 233 2040 2040 2018 1442 1184 

Braţe de munca   530 485 146 106 186 

Prod. medie grâu 

kg/ha 
1900 1436 1612 2258 3484 4222 5858 

Prod. medie orz 

kg/ha 
    1842 4542 5305 

Prod. porumb 

boabe kg/ha 
1330 1561 2986 2871 3523 3740 

stiuleti 

6463 

Prod. sfeclă zahăr 

kg/ha 
    9733 21276 40950 

Nr. Cai 23 104 120 131 44 26 22 

Nr. Bovine 11 59 592 653  700 859 

Val. zilei 

muncă/lei 
11 22,75 23 21,75 23,82 34,43 64 

Prod. globală în lei 161170 1678353 3823871 4949315 9003416 11373000 26144000 
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-combine  autopropulsate cereale   - C 14   1 

- C 12        7 

-combine porumb (CARP)     4 

-combine autopropulsate sfeclă zahăr KC 6   1 

-combine recoltat siloz CSU + EI    3 

-prese balotat fân şi paie     5 

-maşini adunat paie şi tulpini coceni MAC   2 

-platforme transport căpiţe, paie şi coceni PAC 6  1 

-semănători păioase SUL 48     2 

-semănători păioase SUL 21     1 

-semănători prăşitoare SPC 8      4 

-semănători direct în mirişte     1 

-grape cu disc pentru A 1800     2 

-grape cu disc pentru U 650 M    4 

-combinatoare CFGS – 4     2 

-combinatoare CPGC –      1 

-combinatoare CPS –8     4 

-combinatoare pentru Th. –CPPT 8     2 

-pluguri pentru A 1800 – PSP 5    2 

-pluguri pentru U 650 MPP 3 –30    15 

-maşini ierbicidat      2 

-maşini împrăştiat îngrăşăminte chimice   2 

-maşini împrăştiat gunoi de grajd MIG 5   4 

-grape fixe       31 

-grape stelate        17 

-tăvălugi netezi       2 

-tăvălugi inelari      1 

-tăvălugi FRATKILET      2 

-remorci tractor        7 

-remorci pentru tocătură      7 

-remorci transport persoane      1 

-remorci platformă tehnologică    1 

-echipamente pentru ierbicidare totală   2 

-remorci cisternă pentru ierbicidare    3 

-remorcă cisternă- vidanjă     1 

-remorcă cisternă mare de 8000 litri    1 

-maşină prăfuit      2 

-utilaje pentru atelier   -strung                                    1 

-aparat sudură                         2 

În anul 1991, ca urmare a apariţiei Legii nr. 18, se trece la lichidarea 

patrimoniului CAP Giroc şi la împărţirea pământului foştilor proprietari. 
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Asociaţia Economică Intercooperatistă –,,Avicola”- Giroc
506 

 

A doua unitate economică reprezentativă pentru economia comunei a fost 

A.E.I.-,,Avicola” Giroc. A luat fiinţă în anul 1971, prin participarea a 7 unităţi 

C.A.P. din judeţul Timiş, cu următoarele cote: 

1. C.A.P. Ghiroda   - 28% 

2. C.A.P. Giroc    - 17% 

3. C.A.P. Dumbraviţa   - 15% 

4. C.A.P. Freidorf   - 12% 

5. C.A.P. Mehala   - 12% 

6. C.A.P. Chişoda   -   8% 

7. C.A.P. Ciarda Roşie   -   8% 

 

Începând de la înfiinţare, când activitatea economică s-a desfăşurat într-o 

singură hală, fosta proprietate a C.A.P. Giroc, unitatea se dezvoltă şi se extinde 

an de an, profilându-se pe creşterea găinilor ouătoare. De asemenea, dispunea 

în hotarul localităţii de 700 hectare teren arabil cultivat cu cereale, plante 

tehnice şi furaje. 

Ferma de găini ouătoare ajunge la 5 hale cu o capacitate totală de 

136.000 capete şi o producţie anuală de peste 15.000.000 ouă. În anul 1981 

începe construcţia celei de-a doua ferme pentru pui de carne, care intră în 

exploatare în anul 1983. Ferma de pui pentru carne avea în exploatare 6 hale, 

cu o capacitate de 260.000 capete şi o producţie de carne de peste 1000 tone 

anual. 

Unitatea mai dispunea de două hale cu o capacitate de 130.000 mii capete 

pentru creşterea tineretului de înlocuire.  

În dotarea tehnologică a unităţii se foloseau toate tipurile de baterii şi 

toate tehnologiile cunoscute la noi în ţară, inclusiv exploatarea la sol. 

Evacuarea dejecţiilor din ferma de găini ouătoare se făcea cu pompe prin 

conducte subterane, dirijate în batale. 

Pentru hrana păsărilor din cele două ferme se foloseau peste 8000 tone de 

furaje, iar centrala termică pentru încălzirea halelor în anotimpul rece folosea 

anual 400 de tone combustibil special lichid. 

Activitatea economică era deservită de un personal de 100 de specialişti 

şi muncitori, mulţi dintre ei recrutaţi din rândul locuitorilor din Giroc. În 

vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de producţie, unitatea 

dispunea în anul 1984 de: 

- 5 autobunchere de 10 şi de 5 tone 

- 3 tractoare 

- 2 motostivuitoare 

                                                 
506 Date obţinute de la fostul director al unităţii, dr. Simion Groza. 
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- 1 multicar 

- 1 autoizotermă 

1 autoizotermă 

- 1 cisternă-vidanjă 

- 1 staţie de sortare cu o capacitate de 110.000  ouă; 

În vederea modernizării fermelor şi a îmbunătăţirii 

activităţii economice, în anii, 80 se ating următoarele obiective; 

- construirea tuturor drumurilor de acces în unitate; 

- construirea unei hale noi pentru exploatarea la sol cu o 

capacitate de 6.000 capete; 

- realizarea unui filtru sanitar şi a unui nou sediu 

administrativ; 

- evacuarea dejecţiilor prin conducte subterane; 

- introducerea unor registre tip calorifer în halele pentru 

puii de carne, care asigura necesarul de căldură în anotimpul rece. 

După anul 1990, unitatea nu se adaptează noilor condiţii ale 

economiei de piaţă şi, treptat, are loc lichidarea păsărilor şi 

utilajelor, transformându-se într-un spaţiu de depozitare, fiind 

ulterior privatizată. 

 

Aspecte privind legile agrare de după 1990 şi dezvoltarea economiei locale 

 

Prin Legea 18/1991 au fost împărţite foştilor proprietari 2.277,57 ha, prin 

Legea 1 din 2000 a fost atribuită suprafaţa de 343,03 ha, iar prin Legea 247 din 

2005 s-a atribuit foştilor proprietari din Giroc suprafaţa de 194,66 ha
507

. 

Acum sunt preluate de către comisia de fond funciar terenurile de la: 

CAP Giroc, CAP Chişoda, AESC, SCPCP, iar mai apoi şi de la Ministerul 

Apărării Naţionale.
 

Tot acum, prin lichidarea sectorului zootehnic, se trece la împărţirea 

bovinelor foştilor membri CAP. 

Modul de folosinţă a terenului intravilan şi extravilan, la începutul anului 

1996 este următorul: 

- teren arabil   1940 ha 

- păşune    206 ha 

- pădure    403 ha 

- intravilan   216 ha 

Efectivele de animale la 31.12.1995 au fost următoarele: 

-bovine   560 cap din care vaci 310 cap. 

-porcine   1005 cap. din care scroafe 80 cap. 

-ovine    2254 cap. 

                                                 
507 ,,Starea naţiunii girocene” în ,,Ziarul Dialog cu cetăţeni” Giroc, din 14 mai 2009 nr.5 (148). 
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-caprine   162 cap. 

-cabaline  105 cap. din care iepe  64 cap. 

Produşi obţinuţi în anul 1995: 

-viţei   305 cap. 

-purcei   1600 cap. 

-mânji   25 cap. 

-miei   1064 cap. 

-iezi   70 cap. 

 

Din suprafaţa agricolă, în anul 1995, 1200 ha sunt lucrate în mod 

individual, în loturi particulare, iar 740 ha formează supafaţa reunită a 

societăţii agricole ‚,Speranţa”, formată în anul 1991, prin asocierea a 168 de 

proprietari ce deţin pământ arabil în hotarul satului. 

Dacă în primii ani după 1990, terenurile agricole sunt în majoritate 

lucrate, fie în mod individual, fie în diferite forme familiale de asociere sau de 

către Asociaţia Agricolă ,,Speranţa”, mulţi proprietari cumpărându-şi tractoare 

sau diverse maşini şi utilaje agricole, după anul 2000, lucrurile se schimbă 

radical. Scade drastic numărul de animale, astfel, la sfârşitul anului 2009 

numărul bovinelor se reduce la 231 capete, iar al cailor la 29 capete, doar 

numărul oilor creşte, ajungând la 3470.  În aceste condiţii cerealele nu mai pot 

fi valorificate pe plan local, statul îi sprijină tot mai puţin pe micii producători, 

dispare generaţia celor dispuşi să lucreze în agricultură sau să îmbine munca 

din acest sector cu alte activităţi neagricole. Pe lângă aceşti factori nefavorabili 

agriculturii, influenţa cea mai mare a avut-o creşterea semnificativă a preţului 

la terenurile agricole, atât în intravilan, cât şi în extravilan. Acum se extinde 

vatra satului, iar în zona Planişte, dintre Giroc şi Timişoara, încă înainte de 

anul 2000, începe construirea unui cartier rezidenţial, care realizează legătura 

dintre Giroc şi Timişoara. 

Până în anul 2008, preţul terenurilor agricole creşte continuu, tot mai 

mulţi proprietari îşi vând pământul din extravilan, dar începe şi parcelarea 

grădinilor în suprafețe de 200-400 m.p. şi formarea unor străduţe secundare 

între case. Preţul pe aceste parcele ajunge până la 130 Euro pe m.p., astfel că 

pământul nu mai este o sursă de produse agricole, ci devine o marfă, ce face 

obiectul vânzării şi cumpărării. Terenul agricol din extravilan se lucrează într-o 

proporţie tot mai redusă (până la 20-25%), mulţi locuitori nu-şi mai lucrează 

nici grădinile, iar micile grădini ale ,,noilor giroceni” devin adevărate parcuri şi 

zone de agrement. Puţini locuitori ai Girocului mai sunt producători de legume, 

fructe sau lapte, pentru care erau renumiţi odată în pieţele timişorene, 

majoritatea fiind consumatorii acestor produse aduse din afara localităţii. 

Din veniturile atât de uşor obţinute, la care majoritatea girocenilor nici nu 

visau, se ridică adevărate vile, similare celor din occident, cu dotări pe măsură, 

se cumpără autoturisme, apartamente în Timişoara sau staţiuni turistice, mulţi 
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tineri îşi permit să-şi petreacă concediile în staţiuni din străinătate, de care, nu 

cu mult timp în urmă, nici nu au auzit. Se ,,valorifică” astfel averea făcută cu 

multă trudă şi sacrificii de generaţiile trecute sau de cei care, la începutul 

secolului trecut, luau drumul Americii pentru a agonisi mai mulţi bani din care 

apoi să cumpere pământ. 

Până în anul 2005 pe structura fostului CAP-Giroc a funcționat societatea 

agricolă ,,Speranța”, dar care aflându-se în imposibilitatea de a face noi 

investiţii în utilaje performante (tractoare, combine, maşini de semănat şi 

recoltat etc.) şi  cu un personal foarte redus şi puţin interesat în bunul mers al 

activităţii economice, în anul 2005, adunarea generală a societăţii, formată din 

toţi membrii asociaţi, hotărăşte dizolvarea unităţii, împărţirea pământului 

membrilor asociaţi, precum şi vinderea patrimoniului (utilaje, construcţii) şi a 

terenului aflat la sediul administrativ.  

Alături de agricultură, care prin potenţialul natural şi prin tradiţie ar 

trebui să aibă o pondere mult mai însemnată, activitatea economică este 

reprezentată de întreprinderi mici şi mijloci specializate în construcţii metalice, 

tâmplărie metalică, confecţii ochelari, fabrica de vopsele, reparaţii auto, 

tâmplărie etc. 

Comerţul local a cunoscut o extindere fără precedent, atât ca număr, cât 

şi ca cifră de afaceri. Dintre acestea ,,Femadar”, ,,Daf Junior”, ,,Trio”, ,,Ivu” şi 

,,Dole Flonta”, sunt cele mai reprezentative, atât ca putere economică cât și ca 

angajatori, care folosesc o numeroasă forţă de muncă din localitate, dar şi din 

afara acesteia, precum şi ca potențial turistic. ,,Daf Junior”, ,,Trio” şi ,,Dole 

Flonta” dispun de restaurante, baruri şi spaţii recreativ-distractive ce atrag 

numeroşi vizitatori din afara localităţii, iar ,,Trio” dispune şi de un hotel de trei 

stele. În ultimii ani în Giroc au fost deschise și magazinele din lanțul ,,Profi, 

,,Lidl”, ,,Pepco”, ,,Kik”, ,,Market”, ele contribuind la o mai bună aprovizionare 

a numeroșilor locuitori. 

Pe lângă această bază turistică, la care în viitor se vor adăuga şi alte 

unităţi, Girocul trebuie inclus în orice traseu turistic al judeţului, care să 

cuprindă şi biserica ortodoxă ,,Sf. Dimitrie”, monument istoric datând din anul 

1759, cu o pictură interioară foarte valoroasă, realizată la începutul secolului al 

XlX-lea. Asfaltarea drumului de legătură dintre Giroc, pădure şi râul Timiş 

poate include în acest traseu  turistic şi mănăstirea greco-catolică ,,Sfânta 

Treime”, aflată în construcţie la marginea pădurii Girocului, dar şi mult mai 

cunoscuta mănăstire de la Şag. La toate acestea, cu siguranţă trebuie adăugată 

frumuseţea peisajului reprezentat de pădure şi râul Timiş cu întinsele plaje. 

Valorificarea acestui mare potențial turistic, reprezentat de Giroc și de 

împrejurimile sale, este favorizată și de construirea centurii de sud a 

Timișoarei, care strabate teritoriul localității. 

 

O. G.  
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CAPITOLUL  lV 

VIAŢA SPIRITUALĂ 
 

1. Biserica 

Biserica ortodoxă ,,Sf. Dimitrie” din Giroc 

 

Puţine localităţi din Banat se pot mândri, precum Girocul, cu o biserică 

monument istoric datând din anul 1759
508

. 

La 12 martie 1734, Camera Imperială Austriacă atribuie la Giroc loc 

pentru şcoală şi biserică, la fel ca şi la Chişoda
509

. 

Tipul de biserică din Giroc este cel de sală (mononavă), cu turnul 

clopotniţă deasupra cafasului şi cu absida semicirculară, din varianta celor 

sprijinite pe stâlpi, adosaţi faţadei de vest. Ea se înscrie în atmosfera familiară 

arhitecturii occidentalizate de după jumătatea secolului al XVlll-lea şi se 

aseamană cu bisericile din: Obreja, Agadici (1774-1776), ,,Sf. Ioan” din 

cimitirul din Caransebeş (1781), biserica sârbească din Mehala (1786), și cea 

din Belinţ (1738)
510

. De-a lungul anilor a fost renovată în mai multe rânduri: 

1793, 1872, 1922, 1936, 1966, 1995 (exterior), 2019, când se reface lemnăria 

turnului şi se schimbă tabla acestuia. 

Iconostasul, realizat în anul 1763 din lemn aurit, este refăcut de pictorul 

Spang din Timişoara
511

. 

Pictura originală datează din prima jumătate a secolului al XlX-lea, dar 

cu ocazia renovării din anii 1921-1922, ea este acoperită cu un strat de glet 

peste care s-a aplicat o nouă pictură de către pictorul Lazăr din Timişoara
512

. 

Renovarea din anul 1922 s-a realizat din contribuţia bisericii şi a credincioşilor. 

În anul 1927 se construieşte cea de a doua casă parohială cu trei camere şi 

dependinţele necesare, precum şi grajdul şi şopronul de la actuala casă 

parohială. 

În anul 1843
513
,  în faţa bisericii actuale mai era turnul din lemn adus de 

la vechea biserică din Satul Bătrân, unde era una din vetrele fostelor cătune, 

alături de Giroace și Sălişte, răspândite pe malul nordic al Timişului şi care, 

datorită deselor revărsări ale râului neîndiguit atunci, trebuiau mutate pe 

actuala vatră, ferită de inundaţii şi sistematizată de către autorităţile austriece.  

                                                 
508 Borovszky Samu, Temesvarmegye, Budapesta, f.a., p. 48. 
509 Nicolae Firu, Monografia Chişodei, în R.I.S.B.C., Xl, sept-oct. 1943,Timişoara p. 465. 
510 A. Burzilă, Pătrunderea stilului baroc în arhitectura  tradiţională a Banatului în sec. al XVlll 

-lea, Analele Banatului , Etnografie-Arta, ll, 1984,Timişoara, p. 226. 
511 Înformaţie primită de la istoricul Florin Medeleţ. 
512 Ibidem. 
513 Ibidem. 
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Documentele vremii amintesc că în 1844 biserica ortodoxă din Giroc 

suferă din cauza unui incendiu, fapt pentru care arhimandritul Samuil 

Maşirevici, la 2 august 1844, cere ajutor pentru refacerea ei, ,,care acum de 

curând se mistui în foc.”
 514

. 

În anul 1918 biserica dispunea de un clopot, în 1920 sunt cumpărate încă 

două, iar în 1924 cel de-al patrulea clopot. Pe lângă dotarea bisericii, în 

perioada părintelui David Voniga, care, pe lângă faptul că a fost un mare 

teolog, s-a dovedit a fi şi un bun gospodar, se construieşte cea de a doua casă 

parohială, vis-a-vis de actuala casă
515

. 

Hramul bisericii este la Sf.Dimitrie (26 octombrie), când ar fi trebuit să se 

organizeze şi ruga satului, acest eveniment din viaţa comunităţii având origine 

strict religioasă, dar nu se cunoaşte motivul pentru care la Giroc, încă înainte de 

1900, ruga se organiza cu ocazia Paştelor, tradiţie păstrată până în prezent.  

Biserica este declarată monument istoric în anul 1955, conform H.C.M. 

nr.661/22 aprilie 1955, pe baza propunerii făcute în anul 1953 de preotul 

Andrei Erhan, care comunică și următoarele dimensiuni  ale bisericii: 

- lungime 22,5 m 

- lăţime 8,5 m 

- înălţime 5 m 

- suprafaţă 191,5 mp 

Date despre primii slujitori ai altarului le avem din anul 1767, când sunt 

amintiţi preoţii Crîstea Crîstici, născut în Scoreiu şi Avram Crîstici născut în 

Giroc
516

. 

În anul 1776, Girocul, aflat în protopopiatul Timişoara, avea 203 case, 

preoţi fiind Avram Popovici, hirotonisit la 1 mai 1765 şi Trifu Popovici, 

hirotonisit la 22 decembrie 1770
517

. 

Începând cu mijlocul secolului al XlX-lea, slujesc altarul bisericii din 

Giroc următorii preoţi: Petru Savlovici, George Savlovici, Iosif Savlovici,  

Vichente Iancovici (Iancu) (1854-1879), Pavel Frişcanu (1863-1899), Ştefan 

Ionescu (1883-1890), Trifu Petcu (1888-1921), David Voniga (1900-1933), 

Alexiu Chişiodan (1923-1940), Horea Vişoiu (1933-1978), Andrei Erhan 

(1940-1957), Iosif Gaiţă (1958-2003), Adrian Chermeleu (2003- 2012), Daniel 

Mateia (2009-2019), Ionel Maftei (2012- 2013), Marius Şonea (2013-prezent) 

și Adrian Covan (2015-îmbisericit-2019-prezent). 

Calendarul Girocului din anul 1936
518
, editat de părintele Horea Vişoiu, 

aminteşte organizarea bisericii din acel an, precum şi averea acesteia. 

                                                 
514 I.D.Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la Istoria Mitropoliei Banatului, 

Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, 1980, vol.ll, p. 667. 
515 Arhiva Primariei Giroc, Situaţie întocmită de notarul A. Gavrilescu, 1938. 
516 I.D.Suciu, Radu Constantinescu, op.cit. vol. l pag. 304. 
517 Ibidem., pag. 368 
518 Calendarul Girocului, Timişoara, 1936, pag. 18. 
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Comitetul de conducere al parohiei era format din: preşedinte Pr. Horea 

Vişoiu, secretar Atanasie Baicu (pensionar), membrii: Pr. Alexiu Chişiodan, 

Atanasie Gavrilescu - notar,  Iosif Gaiţa, Iosif Stoia, Andreiu Petcu, Pavel 

Babescu, Nicolae Văcan, Andreiu Seiman, Ion Ruja, Ion Gudă, Ion Avrămuţ, 

Petru Rotariu, Vichente Marincu, Vasa Stoia, Petru Ruja, Pavel Babescu, 

Constantin Marincu, Nicolae Tinca, Ion Văcan, Vichentie Urşica, Ion 

Dulăianţu şi Nicolae Moise. Epitropi au fost Gheorghe Rotariu, Ştefan 

Drăgutin, iar paraclisier Iosif Cerbu. Biserica poseda 26 jugăre pămant, 3 sesii 

parohiale şi  o sesie cantorală, precum şi două case parohiale. 

Rencensămintele populaţiei păstrate înca din anul 1890 cu structura 

etnică şi limba maternă, iar mai apoi şi cu structura confesională, arată că 

locuitorii Girocului au fost dintotdeauna majoritar ortodocşi, aceştia 

reprezentând între 85 % şi 90% din populaţia satului. Astfel, în următorii ani de 

când se păstrează date privind recensământul populaţiei din localitate, 

ortodocşii aveau urmatoarea pondere: 

1880  1910  1920 1930  1945 1992 2002 

90,14%  85,13%  86% 86,66%  87,6% 87,74% 86,43% 

Se constată că între anii 1880-1910 ponderea ortodocşilor scade ca 

urmare a creşterii numărului populaţiei germane de la 80 la 186 şi a 

maghiarilor de la 26 la 78, cunoscut fiind faptul că cele două minoritaţi 

aparţineau cultului catolic sau reformat. După anul 1920, chiar dacă scade 

ponderea catolicilor, mai ales după emigrarea germanilor la începutul anilor 

1990, creşte ponderea altor confesiuni (baptişti și penticostali) inexistente la 

Giroc în perioada interbelică.  

De numele bisericii ortodoxe din Giroc se leagă indisolubil înfiinţarea 

între anii 1886-1889 a corului şi activitatea acestuia fără întrerupere pâna în 

zilele noastre. În memoria primilor corişti, în anul 1901, în curtea bisericii se 

ridică monumentul care aminteşte până astăzi numele vrednicilor noştri 

înaintaşi, care, pe lângă o istovitoare activitate economică, s-au dăruit culturii 

prin muzică şi l-au slujit pe Dumnezeu.   

Biserica ,,Sf. Dimitrie” are plan dreptunghiular, absida altarului este 

semicirculară. Biserica prezintă în partea de vest un turn-clopotniţă sprijinit pe 

stâlpi. Bolta altarului este o semicalotă. Lumina pătrunde printr-o fereastră 

aşezată în axul altarului. Naosul are boltire semicirculară în axul longitudinal al 

bisericii. Această încăpere este luminată spre sud şi nord de câte trei ferestre. 

Ele se intersectează sub boltă în zona de periferie a naşterii acesteia. 

Biserica nu prezintă abside laterale propriu-zise, dar în zona destinată 

acestor spaţii, zidul este degroşat. Monumentul prezintă un stil baroc 

simplificat. În plastica faţadelor se evidenţiază câţiva pilastri meniţi a crea un 

ritm decorativ alături de ferestrele semicirculare. 
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Pictura murală a bisericii, realizată în tehnica ulei, datează din anul 1922 

şi îi este atribuită, prin tradiţie, pictorului de biserici, Lazăr
519
. Această etapă de 

pictură, realizată la începutul secolului XX, nu conţine elemente tematice şi 

iconografice deosebite, ci ilustrează  caracterul eclectic al concepţiei de 

ordonare a picturii murale, obişnuit în arta bisericească în epoca modernă. 

Operaţiunile de restaurare din perioada 2006-2008 au fost precedate de 

sondaje în stratul de pictură în ulei. 

Acestea au condus la depistarea unei etape anterioare de pictură 

figurativă, cel puţin pe bolta semicilindrică a navei şi pe pilastrii cafasului. Ce 

tematică a fost depistată cu aceasta ocazie?  

În spaţiul de deasupra soleei au fost pictate ,,Sfânta Treime”, nou- 

testamentară în centru, iar spre sud şi spre nord portretele celor patru 

evanghelişti grupaţi câte doi. În această zonă, pictura din secolul XX a 

respectat cu aproximaţie tematica iniţială. 

În continuare, pe restul bolţii, de la est spre vest, spre cor, au fost ilustrate 

în şase tablouri, de dimensiuni mari ,,Faptele îndurării trupeşti”, pe fiecare 

tablou cu litere chirilice prezentându-se conţinutul acestuia. În ordinea 

săvârşirii lor, acestea sunt următoarele: hrănirea celor flămânzi (,,Flămând am 

fost si m-aţ hrănit”), potolirea setei celor însetaţi (,,Setos am fost şi m-aţ 

adăpat”), adăpostirea străinilor (,,Străin am fost şi m-aţ primit”), îmbrăcarea 

săracilor (,,Gol am fost şi m-aţ îmbrăcat”), vizitarea bolnavilor (,,Bolnav am 

fost şi m-aţ căutat”) şi a celor întemniţaţi (,,În temniţe şi aţi venit la mine”).  

Avându-se în vedere valoarea artistică şi istorică a vechii picturi, în 

perioada restaurării, realizată de pictorul Mihai Pop, se înlătură pictura 

realizată în anul 1922 şi se trece la refacerea vechii picturi cu cele şase tablouri 

tematice mai sus amintite. 

În absenţa oricăror informaţii documentare asupra acestei prime  etape de 

pictare a interiorului bisericii, optăm pentru încadrarea cronologică largă a 

picturii recuperate, în primele decenii ale secolului al XlX-lea, pe baza 

asemănării (în iconografie şi în limbajul stilistic) cu frescele de la Timişoara 

(Mehala), Goruia și Domaşnea
520

. 

Dacă în prezent biserica din Giroc este inclusă doar pe lista 

monumentelor de arhitectură a judeţului Timiș, prin refacerea  acestor fresce cu 

componentă iconografică importantă, lăcaşul îşi poate spori sensibil valoarea 

documentar-istorică şi artistică, integrându-se între relativ puţinele biserici 

bănăţene care adăpostesc pictură murală veche, databilă  din prima jumătate a 

secolului al XlX-lea. 

  

                                                 
519 D.S. Pârvulescu, Pe marginea frescelor recuperate la Biserica Sf. Dimitrie din Giroc, în 

Revista Iconostas, periodic al parohiei ortodoxe Giroc, Anul 1, nr. 1. 
520 Ibidem. 
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Momente importante din viaţa bisericii ortodoxe ,,Sf. Dimitrie” 

 

Sfinţirea bisericii din Giroc din anul 1922 

 

După ample lucrări de reparaţii desfăşurate în anul 1922 sub conducerea 

preotului David Voniga, în anul 1923, în Duminica Sfintelor Florii se stabileşte 

sfinţirea bisericii, ocazie cu care se preconiza participarea P.P. Sale Episcopul 

I. I. Papp. Datorită faptului că Ahiereul se afla în convalescenţă şi nu putea 

onora invitaţia, reprezentantul domniei sale la ceremonia de la Giroc a fost Dr. 

P. Ţiucra, prototopul Timişoarei, care la săvârşirea sfinţirii a fost însoţit de 

preoţii D. Voniga, I. Iliovici şi G. Tucitu. 

La încheierea ceremonialului părintele-protopop se adresează numărului 

mare de credincioşi din Giroc participanţi la actul sfinţirii arătând ,,originea 

istorică şi însemnătatea spirituală a Bisericii ca şi casă de rugăciuni şi ca şcoala 

de virtuţi creştineşti”
521
. Domnia sa laudă dragostea credincioşilor faţă de 

biserică dovedită prin opera de renovare la care şi-au adus aportul. 

În răspunsul său părintele David Voniga mulţumeşte P.S. I. I. Papp şi 

Părintelui Protopop dr. P. Ţiucra pentru serviciul religios de sfinţire şi pentru 

îndemnul la credinţă şi virtuţi morale, într-o biserică renovată şi de o rară 

frumuseţe ce-ţi inspiră evlavie şi dragoste creştinească. Vorbitorul aduce 

mulţumiri ,,poporului credincios”, preoţilor şi învăţătorilor pentru efortul 

depus. 

 

Târnosirea (Sfinţirea) bisericii ,,Sf. Dimitrie” din anul 2009
522 

 

După ample lucrări de restaurare a picturii şi amenajarea interiorului, 

precum şi a curţii şi împrejurimii, la 26 iulie 2009, într-o atmosferă de 

sărbătoare are loc târnosirea bisericii, oficiată de Prea Sfinţitul Părinte Vicar 

Paisie Lugojanu, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi format din P. On. 

Părinte dr. Ioan Bude (Protopopul Timişoarei), părintele paroh Adrian 

Chermeleu, părintele Traian Debuceanu şi părintele Dragoş Debuceanu de la 

parohia Chişoda, diaconii Radu Bogdan şi Eugen Babescu. 

La sosirea în parohie, Prea Sfinţitul Episcop Vicar Paisie Lugojanu a fost 

aşteptat de primarul comunei, Iosif-Ionel Toma. Ajungând în faţa bisericii, 

ierarhul a fost întâmpinat cu Sfânta Evanghelie de P. On. Părinte Protopop dr. 

Ioan Bude, de părintele paroh Adrian Chermeleu, de soborul de preoţi şi 

diaconi precum şi de un număr mare de credincioşi. 

                                                 
521 Ziarul Luminătorul, Timişoara, Anul 1, nr. 4, 13 aprilie 1923. 
522 Adrian Chemeleu, Târnosirea Bisericii Sf.Dimitrie din Giroc, Revista Iconostas, nr.6 / 2009, 

Giroc. 
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P. On. Părinte Protopop a rostit cuvântul de întâmpinare în care L-a rugat 

pe Bunul Dumnezeu să dăruiască acestei zile bucuria deplină a binecuvântării 

ierarhului pentru tot ceea ce urmează a se oficia. 

Prea Sfinţia Sa a transmis binecuvântarea şi dragostea părintească a Înalt 

Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului. La intrarea în 

sfânta Biserică, ierarhul a fost primit cu multă dragoste şi căldură de 

credincioşi, care, împreună cu corul bisericii au intonat imnul arhieresc. 

După procesiunea cu Sfintele Moaşte, pregătirea Sfintei Mese şi ungerea 

acesteia cu Sfântul şi Marele Mir, s-a început liturghia arhierească în cadrul 

căreia Prea Sfinţitul Părinte Episcop Vicar Paisie Lugojanu a hirotonisit întru 

iconom-stavrofor pe părintele paroh Adrian Chermeleu, prin a cărui osteneală, 

alături de credincioşi, pictura a fost restaurată, iar biserica înnoită şi 

înfrumuseţată. 

În partea finală a procesiunii arhiereul a rostit un cuvânt de învăţătură, 

vorbind credincioşilor despre darul credinţei pe care ar trebui să-l cerem de la 

Dumnezeu, şi a pus o întrebare fundamentală. Ce este credinţa şi cum să o 

arătăm fiecare dintre noi? 

În cuvântul său preotul paroh Adrian Chermeleu a mulţumit lui 

Dumnezeu pentru această Sfântă Lucrare, apoi a adresat un cuvânt de 

mulţumire şi recunoştinţă Ierarhilor săi, Î.P.S.S. Părinte Mitropolit Nicolae 

Corneanu, P.S.S. Episcop Vicar Paisie Lugojanu, Prea On-ilor Părinţi consilieri 

eparhiali, Prea On-ului Părinte Protopop dr. Ioan Bude, fraţilor împreună 

slujitori, primăriei, Consiliului Local Giroc, celorlalte instituţii din comună, 

pictorului restaurator Mihai Pop, Consiliului parohial, Comitetului de femei, 

corului bisericii şi tuturor credincioşilor şi donatorilor, care au făcut posibilă 

această amplă lucrare de restaurare.   

 

Sărbătoarea Bisericii Ortodoxe din Giroc 

 

Duminică, 25 octombrie 2009, în prezenţa unui număr foarte mare de 

credincioşi, părintele paroh Adrian Chermeleu, alături de preoţii Traian 

Debuceanu de la Chişoda şi Sofronie de la mănăstirea Ţeţu, au oficiat slujba 

prilejuită de hramul bisericii, care se prăznuieşte în fiecare an de Sfântul Mare 

Mucenic Dimitrie. Sărbătoarea hramului din acest an a adus o noutate faţă de anii 

precedenţi, acum pentru prima dată este ales un naş al rugii în persoana domnului 

profesor Octavian Gruiţa şi a soţiei sale, Eleonora. La sfârşitul slujbei, părintele 

citeşte mesajul transmis cu ocazia acestui eveniment de I.P.S. Nicolae, 

Mitropolitul Banatului. Sărbătoarea hramului este dublată şi de alte două 

evenimente din viaţa bisericii: atestarea a 250 de ani de existenţă a bisericii 

ortodoxe din Giroc şi a 120 de ani de la înfiinţarea corului bisericesc. Cu acest 

prilej se sfinţesc şi cele două steaguri, cel al bisericii cu reprezentarea Sf. Dimitrie 

şi cel al corului, ce simbolizează cele două evenimente. 
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Ca o recunoaştere a meritelor pentru activitatea corală, membrii corului 

primesc Diploma Jubiliară de Onoare şi o plachetă cu următoarea inscripţie 

,,Corul Bisericii Ortodoxe Române Sf. Dimitrie-Giroc” -1889-2009- 120 de ani 

de la înfiinţarea Corului Bisericii Ortodoxe Romane  ,,Sf. Dimitrie din Giroc”. 

Pe plachetă este reprodusă imaginea existentă pe medalia jubiliară realizată de 

părintele Horea Vişoiu în anul 1939. În continuare se acordă Diplome 

membrilor consiliului bisericesc, a comitetului de femei, celor mai importanţi 

sponsori, prescurăriţelor şi colectivului de redacţie a revistei ,,Iconostas”. Cu 

meticulozitatea de care a dat dovadă de când păstoreşte în parohia noastră, 

părintele paroh nu a uitat pe nimeni, mulţumind fiecăruia pentru ceea ce a făcut 

în biserică. 

În cuvântul său, domnul primar Ionel Toma arată că, printr-o hotărâre a 

Consiliului Local Giroc, s-a acordat Titlul de Cetatean de Onoare P.S. Paisie, 

episcop-vicar al Timişoarei şi părintelui Adrian Chermeleu, urmând ca diploma 

să fie înmânată în ziua de luni, cu ocazia Sf. Dimitrie, când va avea loc şi 

sfinţirea monumentului ridicat în curtea bisericii, prin grija Consiliului Local 

Giroc, în cinstea coriştilor. 

La sfârşitul slujbei religioase, corurile Catedralei Mitropolitane din 

Timişoara, al bisericii din Giroc şi al bisericii din Ghiroda au susţinut un scurt 

concert de cântece religioase. În încheiere, toţi credincioşii au fost invitaţi la 

Căminul Cultural la o agapă care a început cu o horă, după care a urmat un 

scurt program artistic susţinut de soliştii Desanca Lalici, Doriana Talpeş, 

grupul vocal ,,Zorelele Girocului” şi un grup de dansatori de la Ansamblul 

,,Ghiocelul”, acompaniaţi de orchestra ,,Bujorul”. 

 

 

Biserica cu hramul ,,Pogorârea Sfântului Duh” Giroc 

 

Având în vedere că în ultimii 20 de ani populația Girocului a crescut de 

10 ori, iar actuala biserică ortodoxă, monument istoric, construită în anul 1759 

a devenit neîncăpătoare, s-a simțit nevoia construirii unei noi biserici pentru 

credincioșii giroceni.  

Astfel, marți 7 aprilie 2015, odată cu venirea Înaltpreasfinției Sale Ioan, 

Mitropolitul Banatului în parohia Giroc, cu ocazia Festivalului de Toacă, 

organizat în fiecare an în Săptămâna Patimilor, preotul paroh, Marius Șonea, 

împreună cu primarul comunei, dr. Iosif Ionel Toma, au prezentat 

Înaltpresfinției Sale macheta viitoarei biserici. 

La doar câteva luni după acest eveniment, duminică, 22 noiembrie 2015, 

după o săptămână de muncă pentru pregătirea locului pentru noua biserică, am 

avut marea bucurie de a-l avea în mijlocul nostru pe Înaltpreasfinția sa, Ioan al 

Banatului. 
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Slujba Sfintei Liturghii a început la ora 09.30, părintele protopop Ioan 

Bude conducând rânduiala liturgică, iar în jurul orei 10.00, Înaltpreasfinția Sa a 

ajuns la biserica istorică, binecuvântându-i pe credincioșii prezenți în număr 

foarte mare. După încheierea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Ioan a rostit un 

cuvânt de învățătură, după care a prezentat schița noii biserici, îndemnând 

credincioșii să contribuie fiecare, după putere la construirea acesteia. 

 Au fost prezente oficialități județene și locale, printre care președintele 

consiliului județean, Titu Bojin, primarul comunei, dr. Iosif Ionel Toma, 

membrii ai Consiliului Local Giroc, ai Consiliului Parohial și alți invitați, 

amintind pe dl. Radu Burescu, cel care s-a angajat a susține mare parte din 

cheltuieli, dl. Alin Miclea, care s-a oferit sa vină cu utilajele sale spre a realiza 

săpăturile fundației și arhitectul Florin Roman, cel care a proiectat gratuit noua 

biserică. 

Imediat după încheierea Sfintei Liturghii, a urmat o procesiune cu 

steaguri spre locul unde a fost așezată crucea ce marchează altarul noii biserici, 

iar Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a rostit rugăciunea de binecuvântare a locului, 

punctând faptul că acesta e un loc curat, pe care nu a fost construit niciodată 

nimic, ci a fost lăsat de Dumnezeu spre a fi construită biserică. 

Crucea a fost donată de către familia Marincu Petrișor și Ofelia. 

La încheierea acestui moment, toți cei prezenți au fost invitați în curtea 

Căminului Cultural la o agapă. 

La data de 9 martie 2016 încep lucrările efective  pentru construirea noii 

biserici, prin realizarea săpăturilor la fundație. 

Piatra de temelie a noii biserici ortodoxe din Giroc cu hramul Pogorârea 

Sfântului Duh a fost pusă la 29 mai 2016, de către Înaltpreasfințitul Părinte 

Mitropolit Ioan. La sfârșitul anului 2016, demisolul viitoarei biserici a fost 

terminat, fiind turnată placa peste acesta. Suprafața totală construită fiind de 

1000 mp, fiind folosite peste 100 tone de oțel beton și turnat în jur de 1000 

m.c. de beton. Arhitectura este specifică bisericii ortodoxe, în plan treflat, cu 

naosul mărginit de două abside laterale circulare și altarul orientat spre răsărit. 

La demisol se dorește realizarea unui paraclis cu altar, care să deservească 

părinților cu copiii participanți la slujbele duminicale, dar și o sală de 

conferințe pentru activități pastoral-misionare ale parohiei, activități catehetice, 

cerc de pictură, biblioteca, cateheze cu tinerii etc.  

O. G. 
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Asociația filantropică ortodoxă Sfântul Dimitrie Giroc 

 

A apărut prin voia și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cei aflați în 

nevoi și suferințe. Oricât de mult și de bine am dori să fim creștini trăitori și 

râvnitori către Dumnezeu, nu putem lăsa la o parte porunca Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos, de a-l iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine, dar și 

faptul că prin porunca iubirii ne responsabilizează spre a împlini faptele 

milosteniei trupești. 

„Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți Împărăția cea pregătită 

vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; 

însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost 

și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați 

venit la Mine. Atunci, drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am 

văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-

am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Și când Te-am 

văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va 

zice către ei: Adevărat zic vouă: Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei 

preamici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei 25;31 – 40) 

Așadar, încercând să fim aproape de cei care „au mai puțin”, în fiecare 

an, cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae, organizăm împreună cu cadre 

didactice ale Liceului Teoretic David Voniga Giroc, o acțiune prin care 

alcătuiam „scrisori” pentru elevii care aveau nevoie de haine și încălțăminte 

pentru anotimpul rece, încercând să facem acest lucru fără ca aceștia să știe că 

veneau din partea Bisericii. Am reușit să facem aceasta, vreme de câțiva ani, 

până în momentul în care pandemia de coronavirus ce a debutat la începutul 

anului 2020, a adus restricții de circulație și de interacțiune socială.  

În acest context, înainte de Sărbatoarea Învierii Domnului, în cadrul 

activității pastorale din parohie am identificat persoane afectate din punct de 

vedere financiar de această pandemie și dorind să aducem un suport unei 

familii monoparentale pentru plata chiriei în timpul în care nu putea să-și 

exercite munca de curățenie în casele oamenilor, am adresat un apel pe 

facebook către cei care ar dori să ajute această familie alcătuită din mamă și 

fiică. Răspunsul la apel venit din partea credincioșilor, a fost neașteptat de 

mare, multi dintre ei dorind să sprijine această familie, reușind astfel să plătim 

chiria câteva luni, până a reluat lucrul. 

În acel moment am realizat că, comunitatea din care facem parte este 

dornică și pregătită să fie alături de cei în nevoi, drept pentru care a crescut în 

mintea mea gândul înființării unei Asociații, care să fie alături de cei ce au 

nevoie de ajutor. Împreună cu voluntari ai Parohiei Giroc, am început să ajutăm 

în chip discret căteva familii din afara localității noastre, prin achiziționarea de 

materiale de construcție, electrocasnice, proiect pentru o familie cărora le-a ars 
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casa și am început să înțelegem că înființarea unei asociații devine tot mai 

necesară.  

Cu ocazia zilei de 1 Iunie 2020, am organizat împreună cu voluntarii o 

acțiune pentru copiii fără posibilități din Giroc, achiziționând atunci, tot prin 

contribuția credincioșilor, 60 de pachete de igienă, precum și nelipsitele 

dulciuri și jucării. Au fost momente de neuitat pentru toți participanții, atât 

voluntari, cât și beneficiari, care au adus o mică rază de lumină pe chipurile 

tuturor, voluntarii devenind dependenți de zâmbetul și lumina din ochii 

copilașilor care erau atât de bucuroși. 

Așa precum spuneam mai sus, gândul înființării unei asociații era tot mai 

puternic, drept pentru care, am creat o echipă de membrii fondatori alcătuită 

din: pr. Marius Șonea, Borș Răzvan, Bajcsi Claudiu, Marincu Alexandru și 

Bogdan Burdea. Am conceput Statutul pentru organizarea și funcționarea 

asociației care face parte din activitatea parohiei noastre și a primit denumirea 

de ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ ORTODOXĂ „SFÂNTUL DIMITRIE”  

GIROC.  

Ca o rânduială Dumnezeiască și purtarea de grijă a Sfântului Dimitrie, 

hotărârea judecătorească de înființare a Asociației a fost pronunțată în data de 

27 octombrie 2020, chiar a doua zi după prăznuirea Sfântului Mare Mucenic 

Dimitrie, ocrotitorul Bisericii din Giroc, cea care îi poartă harmul. 

 

Activități realizate de Asociație de la înființare. 

Campania Filantropică „Un copil pentru fiecare” 

A debutat printr-o întâlnire cu aproape 60 de copii, cărora le-am cerut să 

scrie o „scrisoare către Moș Crăciun”. După ce am adunat aceste scrisori, am 

rămas profund impresionați de faptul că majoritatea doreau lucruri simple, 

dulciuri, haine, brăduț, etc., iar în timpul predicii din 6 decembrie 2020 am 

prezentat credincioșilor aceste scrisori cu îndemnul de a prelua o scrisoare și a 

face o bucurie unor copii, doar cu lucruri noi. Spre surprinderea noastră, la 

sfârșitul Sfintei Liturghii toate scrisorile s-au dat și foarte mulți credincioși și-

au exprimat dorința de a prelua câte o scrisoare. Datorită acestui fapt, am 

început să căutăm copii și din alte localități la care să aducem o bucurie de 

sărbători iar numărul lor a ajuns la 250 de copii din 9 localități, atât din județul 

Timiș, cât și din Caraș Severin, care au primit haine, încălțămine, jucării și 

dulciuri. 

Cu ajutorul voluntarilor, fiecare pachet a fost ambalat și etichetat astfel 

încât cadoul să ajungă la copilul pentru care s-a preluat scrisoarea. În 

continuare, în seara zilei de 21 decembrie, având mașini împodobite, am pornit 

cu toții spre a duce pachetele atât în Giroc, cât și în celelalte localități în care se 

aflau copiii cărora le erau destinate cadourile. 
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Campania Filantropica ,,Lumina pentru copii!” 

Având ca model, campania filantropică de Crăciun, și înaintea Sărbătorii 

Paștilor, am organizat o campanie prin scrisori care au fost împărțite tuturor 

celor care au dorit să ajute un copil și să-i dăruiască acestuia bucuria Învierii 

Domnului prin cadourile pregătite special pentru ei. De această dată am ajuns 

la 302 copii și 60 de bătrâni din 17 localități și s-au împărțit peste 7 tone de 

alimente, precum și nelipsitele jucării și dulciuri. 

 

Micii voluntari 

Nu putem lăsa neamintiți nici copiii de la Atelierul de pictură de icoane, 

care după ce au muncit pictând icoane și confecționând candele și brățări, le-au 

valorificat la Târgul de Florii organizat în Duminca Floriilor din data de 25 

aprilie 2021, după care, din banii colectați au mers la cumpărături 

achiziționând pentru alți copii, jucării, dulciuri și alimente care au fost mai apoi 

împărțite chiar de căre ei la copiii din localitatea Murani. 

 

Ziua copilului – Ziua bucuriei! 

Cu ocazia zilei de 1 iunie 2021 am organizat un meci de fotbal caritabil, 

pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara, cu strângere de fonduri din care să 

organizăm o excursie pentru copii, din familii defavorizate. După acest 

eveniment, 45 de copii au avut parte de o excursie de o zi la Mănăstirea Prislop 

și Castelul Corvinilor, iar la sfârșitul zilei au primit un pachet ce conținea 

articole de igienă personală și bineînțeles dulciuri. 

 

Campania Filantropica ,,ȘTERGEM LACRIMILE DIN APUSENI!” 

În data de 22 iulie 2021 am demarat o campanie pentru ajutorarea celor 

afectați de inundații în județul Alba, iar în data de 10 august am ajuns în 

localitatea Sohodol – Alba aducând peste 13 tone de alimente, precum și 

materiale de construcții și electrocasnice, toate provenind din partea 

comunității girocene, ce s-a mobilizat pentru a-i sprijini pe frații noștri din 

Apuseni. 

Campania Filantropică ,,Împreună pentru educație” 

Pregătindu-ne pentru începutul unui nou an școlar, nu puteam trece 

nepăsători față de copiii pentru care începutul școlii însemna lipsa unui 

ghiozdan cu „de toate”, drept pentru care am lansat un apel pentru cei care 

doreau să asigure un început bun copiilor fără posibilități. S-au adunat 230 de 

ghiozdane, de asemenea pentru copiii din 17 localități, prin contribuția 

oamenilor cu suflet. 

 

                                                             Preot paroh Marius Șonea 

 



207 

 

Preotul paroh, Marius Șonea prezintă macheta noii biserici ortodoxe din Giroc 

 

 

29 mai 2016 
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Biserica catolică 

 

Dacă şcoală în limba germană nu şi-au putut organiza, nemții din Giroc 

au dorit a avea propria biserică catolică. În anii ′60 li s-a atribuit şi un teren pe 

strada Muncitorilor, vis-a-vis de familia Rotariu, unde şi-au adus şi o parte din 

materiale, dar autorităţile de atunci au tergiversat cu acordarea autorizaţiilor 

necesare. Periodic, slujbele se ţineau în casele familiilor Martenz, iar mai apoi 

la familia Stelzner, unde camerele de locuit au fost transformate corespunzator, 

iar Pater Lukas, de la biserica catolică din Piaţa Lahovari, oficia cu multă 

credinţă şi în prezenţa a numeroşi credincioşi slujba în rit romano-catolic. 

Văzând ca nu este posibilă construirea unui lăcaş de cult, credincioşii 

hotărăsc să vândă materialele de construcţii adunate şi să mai adune bani 

pentru a cumpăra o casă pe strada Timiş nr. 20, pe care apoi, printr-o serie de 

schimbări, să o transforme în biserică. Nici pentru o asemenea lucrare nu s-a 

primit niciodată un aviz în scris, ci doar verbal. S-au dărâmat ziduri, s-au 

schimbat uşi şi ferestre, s-a construit un turnuleţ în care s-a montat un clopot, 

pe acoperiş a apărut o cruce, iar băncile şi altarul s-au adus de la biserica – 

mamă din Piața Lahovari. Aşa a apărut o frumuseţe de biserică de care nemţii 

din Giroc erau foarte mândri. 

Biserica a fost pictată de către Matthias Kohl (din Lenauheim) şi fiica sa, 

Helene Stelzner. Lucrările de tâmplărie, zidărie şi vopsitorie au fost făcute de 

meseriaşii proveniţi din rândul comunităţii germane din Giroc precum: Mȕller 

Peter, Fendler Georg, Gerber Nikolaus, Gerber Anton, Mȕller Peter, Keller 

Josef și Gerber Nikolaus.  Astfel, concetăţenii noştri şi-au văzut împlinit un vis 

după multe generaţii. Corul a fost mărit cu cântăreţi tineri, iar în prima 

duminică din septembrie 1971 are loc sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu 

participarea a numeroşi credincioşi, în frunte cu Pater Lukas, care a rămas 

devotat până la moarte, comunităţii catolice din Giroc, dar care, din păcate, o 

dată cu trecerea anilor se reducea continuu. La slujba de oficiere, alături de 

Pater Lukas au participat preotul Klemens şi Pater Johanness, în prezența 

locțiitorului episcopului, dr. Kernweiss. Ca oaspeţi de seama, după ceremonie 

au participat preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horea Vişoiu alături de numeroşi 

români ortodocşi. 
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Biserica catolică din Giroc, refăcută în perioada 2016-2017 
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Biserica baptistă din Giroc 

 

Biserica baptistă din Giroc a luat fiinţa în anul 1956, din iniţiativa unor 

familii de credincioşi baptişti, precum: Maruşca, Budea şi Enuică mutaţi în sat 

din părţile judeţelor Bihor şi Caraş-Severin, sprijiniţi de Biserica Creştină 

Baptistă Nr. 1
523

 din Timişoara. Începutul modest nu a putut fi influenţat de 

filozofia materialistă şi nici de intoleranţa comunităţii locale a acelor vremuri, 

faţă de cei care îmbrăţişau un nou mod de închinare şi de slujire a lui 

Dumnezeu. 

Cu trecerea timpului, numărul credincioşilor creşte, atât prin aportul 

noilor veniţi în Giroc, cât şi prin atragerea unor familii băştinaşe. 

Timp de 23 de ani, credincioşii s-au adunat în casa familiei Maruşca 

Petru, până în anul 1973, când a fost cumpărat imobilul de pe strada Timiş, 

care, în urma unor profunde modificări, a fost transformat în biserică. Aici 

credincioşii baptişti au toate condiţiile pentru activităţi confesionale, de 

caritate, umanitare şi cultural-religioase. Numărul credincioşilor creşte 

continuu, astfel că la recensământul din 1992, aceştia ajung la 86 (4,05%) din 

totalul populaţiei, iar în anul 2002 la 123 (5,36%) din totalul populaţiei. Spaţiul 

tot mai redus pentru o comunitate tot mai numeroasă, cât şi poziţia destul de 

mărginaşă determină conducerea bisericii să cumpere în anul 1999 un teren pe 

strada principală, unde în anul 2005 începe construcţia unui nou lăcaş de cult, 

proiectat de prof. dr. ing. Gh. Popa, a cărui inaugurare are loc în iunie 2007
524

. 

La inaugurare participă pastorul bisericii Viorel Ţuţ, pastorul Petru Bulica din 

Timişoara, pastorul Romulus Ţuţ din Chişoda, pastorul Marius Ianc, secretarul 

comunităţii baptiste şi pastorul Daniel Cocar, alături de primarul comunei, 

Ionel Toma, consilieri locali, credincioşi ai comunităţii baptiste, dar şi de alte 

cofesiuni. 

În cei peste 50 de ani de activitate, biserica baptistă din Giroc a fost 

slujită de următorii pastori: Petru Popovici, Petru Bulica, Liviu Olah, Ioan Trif, 

Ieremia Găvăgină, Daniel Cocar şi din 1990, de Victor Viorel Ţuţ ;i din anul 

2018 de Vasilică Peia. 

De-a lungul întregii activităţi, diaconii bisericii au fost: Petru Maruşca, 

Petru Daia, Ion Daia, Alexandru Sere, Budea Teodor şi Vasile Mocanu. În 

prezent, diacon al bisericii este Ioan Blidăran. 

Biserica baptistă este preocupată de educaţia copiilor şi tinerilor în 

spiritul moralei creştine şi în domeniul muzical. Astfel, în 1964 se înfiinţeaza 

formaţia de mandoline sub conducerea pastorului Nicolae Sava, tatăl 

                                                 
523 Viorel Ţuţ, Istoricul bisericii baptiste din Giroc, Almanahul ziarului Dialog cu cetăţenii, 

2007, Giroc. 
524 Informaţii primite de la domnul Vasilică Peia, pastoral Bisericii Baptiste. 
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cunoscutului muzicolog Iosif Sava. Acestuia i-au urmat ca dirijori Iacob Cerbu, 

Iacobiţă Cerbu, iar în prezent Sava Crăiniceanu şi Cristian Crăiniceanu. 

În anul 1978, ia fiinţă fanfara. Alături de aceste formaţii în cadrul 

bisericii mai activează un cor mixt, un cor de tineri şi corul de copii. 

În cadrul localităţii, biserica baptistă promovează relaţii interconfesionale 

în relaţiile cu celelalte culte pe baza credinţei şi moralei creştine, participând la 

proiecte interconfesionale, sprijinind activităţile organizate de instituţile de 

învăţământ şi de autorităţile locale. 

 

 

Biserica penticostală   ,,BETEL”  din  GIROC
525

 
 

În jurul anului 1950 s-au stabilit în Giroc câteva familii venite din părţile 

Bihorului, care fiind formate din credincioși penticostali, au căutat o 

comunitate penticostală în care să se integreze și să-și continue practicarea 

vieții religioase. 

În acea perioadă în satul Chişoda a luat fiinţă o comunitate penticostală al 

cărei pastor era ŞTEF Nicolae. La aceasta au aderat şi cele câteva familii din 

Giroc, care se deplasau în satul vecin, în marea lor majoritate mergând pe jos, 

indiferent de condiţiile meteorologice. 

Cu timpul comunitatea penticostală din Giroc a sporit numeric, aproape 

anual adăugându-se noi membri. În anul 1980, când pastor al Bisericii 

Penticostale din Chișoda era IANOŞ Constantin, grupul de credincioși 

penticostali din Giroc a ajuns la 25-30 de membrii şi a început să se pună în 

discuţie înfiinţarea unei comunităţi bisericești în Giroc. 

Aceste discuții s-au concretizat, iar în perioada anilor 1986-1987 a luat 

fiinţă o comunitate penticostală în Giroc. Întâlnirile cu caracter religios se 

țineau în casa familiei Oros Iosif din str. Bicaz nr.10, în ciuda interdicțiilor 

autorităților regimului comunist de la acea vreme. 

În anul 1990, odată cu schimbările politice din România, a luat fiinţă în 

Giroc, la aceeaşi adresă, Biserica Penticostală Betel. Această biserică nou 

înființată a fost afiliată Bisericii Penticostale Filadelfia din Timișoara și era 

păstorită de pastorul LEONTIUC Constantin. 

Întrucât Biserica Penticostală Filadelfia din Timișoara avea în grijă mai 

multe biserici penticostale din județul Timiș, a fost nevoie ca diaconul 

CODIȚĂ Iosif, care conducea Biserica Penticostală din Chișoda, să asigure și 

conducerea locală a Bisericii Penticostale din Giroc. 

În această perioadă serviciile religioase ale bisericii se desfăşurau la 

aceeaşi adresă a familiei Oros. Comunitatea a crescut numeric ajungând să 

                                                 
525 Informaţii primite de la domnul Adrian Stupar, pastoral Bisericii Penticostale.    
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numere 40-45 de membrii, iar creșterea era continuă, acesteia alăturându-se şi 

alte familii, printre care şi mulţi tineri. 

În anul 1997 conducerea Bisericii Penticostale din Giroc este încredințată 

prezbiterului POPAN Victor. El va conduce Biserica până în anul 2002, când 

părăsește România pentru câțiva ani. În acest context, de conducerea Bisericii 

Penticostale din Giroc se ocupă din nou CODIȚĂ Iosif, care acum slujește în 

calitate de prezbiter. 

Anul 2007 aduce o schimbare majoră în istoria Bisericii Penticostale din 

Giroc, se demarează construirea unui locaș de cult propriu. Unul dintre membri 

bisericii, DRĂGUȚ Ioan, cunoscut de cei apropiați sub numele Dorică, 

donează Bisericii un teren pe care îl avea în proprietate. Sub coordonarea 

directă a pastorului LEONTIUC Constantin și cu implicarea mai multor 

credincioși penticostali din Giroc, Chișoda, Timișoara și alte comune 

învecinate, dar și a autorităților locale, începe construirea clădirii în Giroc pe 

strada Dunărea nr. 81. 

Eforturile au fost încununate cu succes, astfel, la data de 18 mai 2008 are 

loc inaugurarea noului locaș de cult al Bisericii Penticostale Betel din Giroc. 

După inaugurare prezbiterul POPAN Victor, reîntors în țară, se implică 

din nou în slujirea spirituală a Bisericii. Având în vedere nevoile spirituale ale 

Bisericii și vârsta înaintată a celor implicați în slujirea spirituală, în anul 2011 

conducerea Bisericii este încredințată prezbiterului STUPAR Adrian, care, în 

perioada următoare, devine pastorul Bisericii. 

În următorii ani Biserica se dezvoltă numeric tot mai mult, iar activitatea 

religioasă se diversifică. Cu scopul dezvoltării slujirii spirituale este înființată o 

orchestră de mandoline, chitare, viori şi instrumente cu clape. Alături de 

formația orchestrei este înființat un grup de cântare format din tineri, dar și un 

grup de cântare format din copii. 

În anul 2014 slujba de conducător local al Bisericii este preluată de 

PETCOVICI Ilie, iar Biserica Penticostală Betel din Giroc se afiliază celei mai 

mari biserici penticostale din România, Biserica Penticostală Elim din 

Timișoara. 

În anii următori Biserica crește numeric ajungând la aproximativ 100 de 

membri activi. Alături de membri activi ai Bisericii există și aproximativ 50 de 

aparținători, copii și tineri nebotezați. În scopul asistenței spirituale a acestora 

s-au amenajat spații pentru activitatea Școlii duminicale a copiilor și studii 

biblice pentru tineri. 

Activitatea religioasă a Bisericii Penticostale Betel din Giroc este în 

continuă dezvoltare. În cadrul slujbelor religioase se urmărește cultivarea unui 

climat spiritual creștin de închinare prin rugăciune și cântare, promovarea 

valorilor creștine biblice și instruirea membrilor în trăirea unei vieți personale 

bazate pe aceste valori și, în mod deosebit, experimentarea prezenței lui 

Dumnezeu, care aduce mântuire oamenilor. 
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Mănăstirea greco-catolică ,,Preasfânta Treime” din Giroc
526

 
 

Comunitatea Monastică ,,Preasfânta treime” a luat naștere în data de 6 

decembrie 2012, ziua sărbătorii Sf. Nicolae din Mira Liciei, pe baza Codului 

Canoanelor Bisericilor Orientale. Preasfințitul Alexandru Mesian, episcopul 

Bisericii greco-catolice (de rit bizantin) din eparhia Lugojului, înființează 

comunitatea ca mănăstire sui iuris, de drept eparhial. Părinții fondatori ai 

mănăstirii au depus voturi de viață după rânduiala monahismului răsăritean, 

schimbându-și numele, cum este obiceiul: în Atanasie (pr. Davide G. Muntoni, 

de origine italian) și Isaac (pr. Jose R. Vela, de origine american). Mănăstirea 

deține aproximativ 4 ha de teren, cu o capelă de lemn și o casă cu 4 chilii, tot 

din aceiași structură. Hramul mănăstirii este a doua zi după Rusalii, iar Hramul 

Paraclisului, de Sărbătoarea Sfântului Ilie. În luna iulie a anului 2013, s-au 

început lucrările de construire a primei clădiri (paraclis, chilii, trapeză, ateliere, 

bibliotecă) din complexul monahal. 

 

 

Monumente din Giroc şi cimitirul bisericii ortodoxe.  

Colecții muzeale, busturi și plăci memoriale 

 

Fiecare localitate se individualizează prin propria-i istorie, care, de cele 

mai multe ori şi în cazurile fericite, se concretizează prin şantiere arheologice, 

muzee, case memoriale, cimitire ale eroilor sau monumente istorice.  

În acest context şi localitatea Giroc se poate mândri cu descoperiri 

arheologice făcute de-a lungul timpului în punctele numite Giroace, Sălişce, iar 

mai nou, la Mescalu.  

Evenimentele istorice, naţionale sau locale, precum şi unele personalităţi 

sunt imortalizate şi ele prin monumente ridicate de înaintaşii noştri în curtea 

bisericii, în cimitir, în majoritatea cazurilor, din iniţiativa preoţilor.  La acestea 

ne vom referi în cele urmează. 

Monumentul ridicat în amintirea primilor coriști, din curtea bisericii 

ortodoxe,  în anul 1901, pe care este scris  numele următorilor corişti: N. Aga, 

S. Văcan, V. Avrămuţ, T. Andraş, V. Seiman, V. Lazăr, V. Nincu, P. Ruja, C. 

Dragomir, V. Bosa, F. Ruja, N. Seiman, G. Gherban, G. Eli, I. Aga, A. Văcan, 

B. Miu, N. Bosa, I. Avrămuţ, P. Buibaş, T. Ruja, P. Boca, V. Marincu, N. 

Gherban, M. Bosa, D. Pâţu şi V. Marincu. Pe aceeaşi cruce mai este scris:  

                                                 
526 Almanahul ziarului Dialog cu cetățenii, 2014, pag.167. 
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,,Această sfântă cruce s-a ridicat la stăruinţa conducătorului V. Titus Miu, prin 

zelul şi cu spesele corului vocal bisericesc din Giroc în anul 1901”. 

 

Monumentul coriştilor ridicat în anul 2009, din marmură albă, în curtea 

bisericii, la aniversarea a 120 de ani de existenţă a corului bisericesc. 
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Corul bisericii împreună cu preotul paroh Adrian Chermeleu și 

dirijorul Ioan Cerbu-2009 

 

Monumentul închinat lui Aurel Vlaicu, ridicat în anul 1914, la puţin timp 

după tragicul accident în care şi-a pierdut viaţa acest pionier al aviaţiei române şi 

universale. Este primul monument ridicat în ţară, în Girocul bănăţean care, în acea 

perioada, făcea parte din Imperiul Austro-Ungar. Nu a fost doar un act de 

recunoaştere a meritelor unei mari personalităţi, ci a fost şi unul de curaj şi de 

mândrie naţională, de recunoaştere a meritelor unui mare erou român.  

Crucea din marmură albă, a fost ridicată la intrarea în sat, din iniţiativa a 

trei mari personalităţi girocene: preotul David Voniga, învăţătorii Atanasie 

Baicu şi Mihai Bocşa. Pe ea sunt scrise următoarele: ,,Întru prea mărirea lui 

Dumnezeu! În memoria lui Aurel Vlaicu, geniul aviaticei române. Ridicat-au 

această sfântă cruce, credincioşii bisericii ortodoxe române din Giroc, în anul 

1914, lunea Sfintelor Paşti ”.  

 

Monumentul lui Aurel Vlaicu pe poziția inițială, 

 

înainte de mutare în anul 2014 
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Redăm în continuare descrierea făcută de ziaristul Constantin Savu în 

ziarul ,,Poporul roman” din 25 aprilie 1914 a festivitățiilor ce au avut loc la 

Giroc, cu ocazia acestui eveniment. 

,,A doua zi de Sfintele Paști a avut loc în fruntașa comună Giroc (lângă 

Timișoara) o frumoasă serbare românească: inaugurarea primului monument 

ridicat de frații noștri din Giroc în memoria neuitatului nostru Aurel Vlaicu. 

Pe o zi senină cu un soare cald de primăvară, după cum a fost și sufletul 

și inima lui Aurel Vlaicu, în sunetul solemn al clopotelor sfintei biserici la 

orele 11 a.m. o mare de popor în frunte cu sfânta cruce, semnul învingerii, 

praporii, elevii și elevele de la școalele din localitate, sub conducerea 

învățătorilor, apoi preoții David Voniga și Trifu Petcu, corul sub conducerea 

înțeleaptă a învățătorului M. Bocșa, cântând sfinte cântări au plecat de la sfânta 

biserică mergând în procesiune la monumentul lui Aurel Vlaicu, așezat în cel 

mai frumos loc al comunei, în partea dinspre Timișoara. 

Monumentul este o foarte frumoasă cruce de marmoră, înaltă de vreo 3 

metri și jumătate, având inscripția ,,Întru preamărirea lui Dumnezeu în 

memoria lui AUREL VLAICU geniul aviaticei române. Ridicat-au această 

sfântă cruce credincioșii bisericii ortodoxe române din Giroc, în anul 1914, 

lunea Sfintelor Paști”. Ajunși la locul monumentului imediat se începe sfințirea 

oficială prin preoții David Voniga și Trifu Petcu din localitate. Răspunsurile 

liturgice le-a dat cu multă precisiune corul bărbătesc și apoi cel mixt din 

localitate, ambele sub conducerea vrednicului învățător Mihai Bocșa. 

A fost un moment de adâncă emoție când la stropirea crucii cu sfânta 

agheasmă, la amintirea numelui lui Vlaicu s-au tras salve cu trascurile așezate 

în fața sfintei biserici. Întreg poporul și-a făcut sfânta cruce, răspunzând 

împreună cu corul, un dureros amin la binecuvântarea preotului. După stropirea 

crucii preotul David Voniga a ținut o frumoasă cuvântare potrivită, pe care 

mulțimea poporului a scultat-o cu mult interes. 

După amiază am asistat la o frumoasă petrecere populară cu cântări și 

jocuri naționale. Un grup de 12 tineri a jucat frumoas și impunător frumoasele 

jocuri naționale ,,Călușerul” și ,,Bătuta” sub conducerea domnului Titu 

Busuioc. A asistat lume multă din localitate și din împrejurimi. Seara la orele 8 

a avut loc în sala școalei superioare din localitate un foarte reușit concert și 

teatru sub conducerea domnului învățător M. Bocșa.” 

Macheta avionului VLAICU II, dezvelită la Giroc în ziua de 25 

octombrie 2014, alături de crucea comemorativă ridicată în anul 1914, în 

memoria lui Aurel Vlaicu, în parcul cu același nume aflat la intrarea în Giroc. 

Evenimentul a avut loc în prezența autorităților locale, primarul Iosif Ionel 

Toma, viceprimarul Ilie Gâlcă, consilierii locali și a unor invitați de seamă precum: 

astronautul Dumitru Prunariu, căruia cu această ocazie i s-a decernat și titlul de 

CETĂȚEAN DE ONOARE al Girocului, academicianul Vasile Tărățeanu, de la 

Cernăuți, precum și inițiatorii și realizatorii machetei: Asociația Culturală Pro 
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Philarmonia, reprezentată de d-na Lorena Vlad, Fundația Culturală Academică 

Timișoara, reprezentată de d-l Ioan Gârboni și constructorii: dr.ing. Ariton Florea, 

Constantin Custura și Liviu David. La eveniment au mai participat preotul paroh 

Marius Șonea, care a săvârșit parastasul în memoria marelui erou, elevi și cadre 

didactice de la liceul din localitate.  

 

 

Aspect de la inaugurarea parcului ,,Aurel Vlaicu” și sfințirea machetei 

avionului Vlaicu II
 

 

 

Elevi ai școlii din Giroc, alături de cosmonautul Dumitru Prunariu lângă 

macheta avionului Vlaicu II
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Constructorii și autoritățile locale alături de Dumitru Prunariu  

 

Monumentul eroilor din Giroc căzuţi în Primul Război Mondial 

1914-1918, ridicat în anul 1927 din marmoră albă, în colţul de N-V al bisericii 

ortodoxe, este omagiul adus de sătenii din Giroc celor 82 de tineri căzuţi în 

Primul Război Mondial, al căror nume este menţionat pe cele trei laturi ale 

monumentului. Osteniţi-vă, stimati consăteni, măcar odată pe an, la Ziua 

Eroilor, să citiţi numele bravilor noştri înaintaşi.  Alături de numele lor mai stă 

scris: ,,Ridicatu-s-a acest monument pe spesele băncii populare ,,Ghiroceana”, 

a comunei bisericeşti, comunei politice şi a altor suflete nobile, ca omagiu şi 

recunoştinţă  iubiţilor noştri căzuţi luptând pentru întregirea neamului”. 

 

      Eroii din Giroc căzuți în Primul Război Mondial 
 

1. Vichente Seiman  42. George Buibaşiu 

2. Martin Pfeifanf  43. George Berlovan 

3. Ioan Ivaşcu   44. George Surdu 

4. Nicolae Aga   45. George Keller 

5. Ilie Rotariu   46. Ilie Cojaia 

6. Ioan Buibaşiu   47. Iosif Urşica 

7. Nicolae Raicu   48. Ioan Gruiţa 

8. George Dumitru  49. Ioan Gherban 

9. Efta Ciută   50. Ilie Miloşiu 

10. Ioan Văcan   51. Nicolae Ivaşcu 

11. Vichente Marcu  52. Toma Gherban 

12. Petru Petcu   53. Pavel Sârbu 

13. Ilie Creţu   54. Vichente Coandă 
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14. Pavel Birtariu   55. Iosif Loica   

15. Simion Seiman  56. Nicolae Seiman 

16. Petru Dasinger   57. Ioan Babescu 

17. Ilie Loica   58. Vichente Marincu 

18. Pavel Dragomir  59. George Neda 

19. Vasile Avrămuţiu  60. Ioan Gaiţă 

20. Iorga Marincu   61. Vichente Buzăescu 

21. Andrei Cărbunariu  62. Ignatie Müller 

22. Andrei Moisă   63. Ioan Iorga 

23. Fraţii Carol Thurn şi  64. Efta Neda 

24. Ştefan Thurn   65. Gheorghe Muţiu 

25. Grigore Urşica   66. George Neuror 

26. Gheorghe Dragomir  67. Iosif Cincu 

27. Vichente Urşica  68. Ilie Drăgan 

28. Fraţii Ioan Creţu şi  69. Ioan Bocşa 

29. Pavel Creţu   70. Petru Schipfer 

30. Vichente Văcan  71. Vichente Marincu 

31. Fraţii Ilie Radu şi  72. Petru Văcan 

32. Bosioc Radu   73. Vichente Dulăianţu 

33. Iosif Turcu   74. Dimitrie Bosa 

34. Fraţii Nicolae Stoica şi 75. Andrei Avrămuţiu 

35. Gheorghe Stoica  76. Francisc Gugeso  

36. Trifu Andraş   77. Achim Ruja 

37. Tata Nicolae Bosa şi fiul 78. Petru Brânda 

38.  Dimitire Bosa   79. Petru Ciucu     

39. Trălă Ruja    80. Vichente Dragomir 

40. Trifu Florea   81. Fraţii Ioan Gherban şi 

41.  Ioan Şuveg   82. Nicolae Gherban 
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  Crucea centrală din cimitir 

 

 
 

Crucea mare din cimitir, ridicată din marmoră albă în anul 1927, pe aleea 

centrală, este locul de unde, în duminica Tomii (Paştele Mici), începe slujirea 

mormintelor şi pomenirea morţilor. Pe latura vestică a monumentului este 

menţionat consiliul de administraţie al băncii, format din 12 persoane în frunte 

cu preşedintele Atanasie Baicu şi vicepreşedintele Mihai Bocşa, iar alături este 

inscripţionat următorul text: ,,Ridicatu-s-a această sfantă cruce pe spesele 

membrilor băncii populare Ghiroceana, întru pomenirea iubiţilor răposaţi care 

se odihnesc în acest cimitir ”. 

Pe laturile de nord şi sud este trecut numele celor 45 de membri ai bancii, 

(de unde unii din actualii giroceni îşi pot reaminti de vrednicii lor înaintaşi), iar 

pe cea estică stă scris urmatorul text: ,,Hristos a înviat din morţi cu moartea pe 

moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le. Nu te teme de moarte, 

căci e tot atât de naturală ca şi naşterea şi nu e decât începutul unei vieţi noi. 

Sufletul e ca apa, vine din cer şi se urcă la cer. Morţii trăiesc, căci sufletul e 

nemuritor, nu-i plângeti !”. 

 

 

 

  



222 

 

    Mormintele eroilor căzuți la Giroc la 17 Septembrie 1944 

 

 
 

Mormintele eroilor din Giroc, cuprinde criptele celor 16 eroi 

înmormântaţi la Giroc, din totalul celor 17 militari români şi unul rus care în 

data de 17 septembrie 1944 au fost împuşcaţi în sat, după ce au fost luaţi 

prizonieri de către trupele germane în luptele ce s-au desfăşurat aici pentru 

apărarea Timişoarei. Cei mai mulţi au fost împuşcaţi în cap, de la mică 

distanţă, pe locul viran aflat la intersecţia străzilor, Dunărea şi Bega. 

Prezentăm în continuare numele lor
 
: 

 1. Sold. Stanciu Eftimie Regimentul  7 Pionieri 

 2. Sold. Baicu Grigorie  ’’  5 Vânători 

 3. Serg. Mogoşanu Vintilă  ’’   7 Pionieri 

 4. Sold. Motoşan Mihai  ’’  ’’ 

 5. Sold. Zabliuc Ioan   ’’  ’’ 

 6. Serg. Măciucă Grigore  ’’  ’’ 

 7. Sold. Dăceanu Ioan  ’’   ’’ 

 8. Sold. Doandă Vichentie  ’’  ’’ 

 9. Sold. Sevestru Petru  ’’  5 Vânători 

10. Sold. Daschievici Gheorghe ’’  7 Pionieri 

11. Sold. Boată Ion    ’’  ’’ 

12. Sold. Dumitru Ion  ’’  ’’ 

13. Cap. Gegrea Ion   ’’  ’’ 

14. Cap. Doanţă Aurel  ’’  ’’ 

15. Sold. Cresciuc Petru  din comuna Lipscani, jud. Hotin 

16. Dobrici Moise  gardian public din Timişoara, venit la Giroc pentru a-şi 

căuta familia 

17. Cap. Ivanovici Ivan  militar rus 

18. Bodinel Vasile    translator la Universitatea din Odessa 

 A doua zi, după tragicul eveniment au fost transportaţi de către săteni, în 

frunte cu primarul Vichente Lazăr şi directorul şcolii Ionescu Barbu, în 

cimitirul din Giroc unde au fost înmormântaţi creştineşte. Cimitirul eroilor a 

fost de-a lungul anilor îngrijit de biserica ortodoxă şi de săteni, iar în anii 2000, 

din fondurile alocate de primărie se amenajează în forma actuală şi se ridică 
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crucea centrala pe care stă scris:  ,,Veşnică recunoştinţă eroilor care au căzut pe 

teritoriul Girocului în ziua de 17 septembrie 1944 pentru apărarea Timişoarei”.  

Chiar dacă nici unul din acești eroi nu a fost din sat, girocenii de-a lungul 

anilor, nu au uitat că ei și-au dat viața pentru apărarea satului nostru, le aprind 

o lumânare la cruce și se roagă pentru sufletul lor.   

  

Monumentul închinat eroilor căzuți în 17 Septembrie 1944 

  

 
 

 
 

A fost inaugurat la Giroc în data de 17 septembrie 2014, cu ocazia 

comemorării a 70 de ani de la tragicul eveniment. După sfințirea monumentului 
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a luat cuvântul, fiul unuia dintrei eroi, profesorul Ion Murariu, care a trăit acele 

evenimente și primarul comunei, Iosif Ionel Toma. Elevii liceului din localitate 

au depus coroane de flori, iar o gardă de onoare a prezentat onorul.  

 

Monumentul închinat eroilor din Giroc căzuți în  al  Doilea  

Război Mondial  (1941-1945) 

 

Realizat din marmoră neagră, în anul 2007, a fost amplasat în colţul 

nord-estic al parcului de la Căminul Cultural. Eroii Girocului din cea mai mare 

conflagraţie mondială sunt: Urşica Ioan (Granciu), Loica Nicolae (Fraica), 

Marcu Ion (Lomba), Ludwig Iacob, Rotariu Gheorghe (Dumnezeul Cailor), 

Rohs Francisc, fraţii Bosa Ion şi Bosa Petru (Chişozanu), Avrămuţ Vichentie 

(Fira), Gherban George (Pătlacu), Bacai Petru (Boacă), Sfei Petru (Sfei), fraţii 

Stoia Ion și Stoia Marcu (Subu), Şocodol Ion (Stoioni), Marincu Constantin 

(Gaină), Buibaş Trifu (Truţu), Raicu Tuţu (Panta), Bocea Petru (Liţă), Alexa 

Nicolae, Marincu Vichentie şi Opriţa Ion . 
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Aspecte din  Muzeul familiei Pascotă 

 

Cu puțin timp înainte de sfârșitul vieții, Ionel Pascotă a amenajat la 

parterul casei din Giroc un colț muzeistic, ce reflecată activitatea sportivă și 

culturală a celor 4 generații, ce cuprinde motocicletele care pe parcursul mai 

multor decenii le-au adus atâtea satisfacții și gloria sportivă, afișe, poze, 

echipamente sportive, cupe, sute de diplome și medalii.  

Atunci când acest muzeu va fii inaugurat, merită să-l vizitați, fiindcă 

aveți ce vedea! 
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La puțin timp după moartea tatălui, Ionel preia conducerea fanfarei din 

Giroc, întinerind-o cu alte generații de fanfariști, alături de care cunoaște și 

satisfacția unor premii și locuri fruntașe la concursurile fanfarelor. Participă cu 

 

                                                  FAMILIA  PASCOTĂ 

 Ioan Văcan (1886-1942), participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 

1 Decembrie 1918, primul dirijor al fanfarei din Giroc între anii 1931-1933 și primar al 

Girocului între anii 1936-1938. Personalitatea care reprezintă punctul de plecare al familiei 

Pascotă, ce marchează activitatea culturală și sportivă a Girocului pe parcursul unui secol. 

 Ioan Ilie Pascotă (1916-1955) nepotul lui Ioan Văcan, la rândul lui dirijor al fanfarei 

între anii 1936-1955, campion național la motociclism în anii 1947 și 1948 și vicecampion 

balcanic în 1946. Din păcate, un tagic accident de circulație petrecut în 1955, la doar 39 de 

ani, avea să pună capăt, în mod prematur, unei activități sportive, ce se anunța a fi de excepție. 

Tradiția sportului cu motor a familiei Pascotă avea să fie dusă mai departe  de fii săi, Ionel și 

Petrică Pascotă. 

Petrică Pascotă, a debutat la 14 ani, iar pe parcursul a 35 de ani de activitate sportivă, 

a câștigat 5 titluri de campion național, 7 de vicecampion, iar de 10 ori a ocupat locul al lll-lea 

pe țară.  

Activitatea sportivă a lui Ionel Pascotă (1933-2019), se întinde pe parcursul a 45 de 

ani, când cucerește 6 titluri de campion național, 12 de vicecampion,  iar de 20 de ori ocupă 

locul al lll-lea. Ca urmare a acestor rezultate de exceptie, Federația Română de Motociclism îi 

acordă în anul 1979 titlul de Maestru al Sportului. 

 



228 

 

aceasta la toate activitățile cultural-artistice ale satului până la sfârșitul vieții. 

Reprezentanții celor două mari pasiuni ale lui Ionel, fanfara și motociclismul, 

aveau să-l însoțească și pe ultimul drum, când în sunetul fanfarei și al 

motocicletelor, un mare campion și un împătimit al muzicii de fanfară, avea să 

părăsească această lume. 

 

 
 

La începutul anilor 2000, dirijorul Ionel Pascotă  

alături de cei mai tineri fanfariști 

 

Tradiția sportivă a familiei Pascotă este continuată cu mult succes de 

Ionuț Pascotă, fiul lui Ionel, și de Patrick-Ionel, nepotul în vârstă de 14 ani. 

Ionuț Pascotă, vine să încununeze palmaresul sportiv al unei familii care 

a făcut cinste Girocului, Banatului și țării. Debutează în anul 1993, la vârsta de 

14 ani și în cadrul a numeroase concursuri desfășurate în țară și străinătate 

obține 45 de titluri de campion național al României, Bulgariei, Ungariei și 

Austriei și titlul de campion balcanic. Recunoscându-i-se meritele pe plan 

sportiv, în anul 2005 este declarat Maestru al Sportului, iar Consiliul Local 

Giroc îi acordă titlul de Cetățean de Onoare al Girocului. 

Patrick-Ionel Pascotă, cel mai tânăr reprezentant al familiei Pascotă a 

moștenit cele două pasiuni de la înaintașii săi, motociclismul și fanfara. 

Debutează în motociclism mai repede decât înaintașii săi, astfel că până în 

prezent a reușit să adune 6 titluri de campion național la super moto, iar în anul 

2020 a ocupat locul al lll-lea la campionatul european de viteză. Cu asemenea 

performață i se întrevede lui Patrick o carieră sportivă de excepție, pe măsura 

tradiției și educației primită în familia Pascotă. 
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Ionel Pascotă alături de fiul Ionuț Pascotă și nepotul Patrick-Ionel 

 

Colecția etnografică ,,Marius Matei” 

 

Așa cum reiese din lucrarea ,,Marius Matei - portul bănățean”, colecția 

de costum țărănesc din Banatul de câmpie, alcătuită de Marius Matei, cuprinde 

peste 1000 de piese și accesorii vestimentare din secolele XVIII-XX, de la 

costume întregi de femei sau bărbați, cotrânțe, brâuri, oprege, cepse, ștergare, 

măsaie de masă și pat, piese disparate, acoperăminte de cap, cilimuri, ponievi, 

dar și diverse alte podoabe, precum și o bogată colecție de fotografii vechi, 

ilustrând bogăția și varietatea ornamentelor portului din Banatul de câmpie. 

A realizat peste 50 de expoziții la cele mai importante muzee din 

România: Muzeul Național al Țăranului Român din București; Muzeul 

Național al Satului Dimitrie Gusti din București; Muzeul Etnografic al 

Transilvaniei din Cluj-Napoca; Muzeul Național al Unirii din Alba-Iulia; 

Palatul Culturii – Complexul Național Muzeal ,,Moldova” din Iași etc., dar și 

în străinătate: Műnchen, Bruxelles, Dubai, etc.. 

Expoziții cu părți din impresionanta sa colecție au avut loc în cadrul unor 

instituții de cultură din Timișoara, București, Drobeta Turnu-Severin, Lugoj, 

Jimbolia, Buziaș, Ciacova, în cadrul unor instituții de învățământ precum 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Științe Agricole și 

Medicină Veterinată din Timișoara, în numeroase alte localități cu prilejul unor 

evenimente culturale. Asemenea expoziții au avut loc în mai multe țări și la 

sediul Uniunii Europene de la Bruxelles.  
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Aspect de la expoziția organizată la Giroc în anul 2010, cu ocazia festivităților 

prilejuite de lansarea monografiei Girocului, ,,Giroc-Arc peste timp” 
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Costume populare din Giroc expuse la Muzeul Banatului - Secția 

Etnografie, cu ocazia organizării expoziției tematice ,,Povestea Comunei 

Giroc” 2005 

 

Preotul David Voniga 

 

 
Bustul preotului David Voniga din fața Liceului Giroc 
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Pe plan social şi cultural, preotul David Voniga a avut numeroase 

iniţiative menite să trezească simţămintele patriotice, morale şi civice la 

enoriaşii săi. S-a ocupat de renovarea şi pictarea bisericii în anul 1922 şi de 

procurarea a încă trei clopote. În anul 1914, iniţiază construirea monumentului 

închinat memoriei aviatorului - erou Aurel Vlaicu. Alături de săteni începe 

construirea Casei Naţionale, iar  împreună cu autorităţile locale şi cu 

conducerea băncii ,,Ghiroceana”, în anul 1927, iniţiază ridicarea monumentului 

închinat eroilor căzuţi în Primul Război Mondial şi crucea mare din cimitir, 

ambele din marmoră albă. 

În fotografiile de epocă îl vedem în mijlocul coriştilor şi membrilor 

fanfarei. A fost mereu în prim planul acţiunilor pregătitoare înfăptuirii Marii 

Uniri, catalizând forţele patriotice locale în acest sens, şi a făcut parte din 

delegaţia comunei Giroc la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 

Decembrie 1918. 

 

 

Profesorul și artistul plastic Ioan Aga 

 

 

Placă dezvelită în anul 2008, cu prilejul împlinirii a 7 ani de la moarte,
 

 
pe locul unde a existat casa părintească, pe strada Dunărea nr. 87 din Giroc
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Profesorul și scriitorul Ion Murariu 

 

 
 

Placă memorială dezvelită în anul 2017 de către Asociația Publiciștilor Presei 

Rurale din Banat în memoria profesorului Ion Murariu, cea mai importantă 

personalitate culturală a Girocului tradițional 

 

 
 

Bustul profesorului coregraf Ionel Lucian Șipoș, directorul Căminului Cultural 

din Giroc și al ansamblului ,,Ghiocelul”, ridicat în fața Căminului Cultural  în  

anul 2019             

O. G. 
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2. Învăţământul 

a. Evoluţia şcolii de la prima atestare până la Marea Unire din 1918 

Prima atestare documentară a şcolii şi şcoala confesională 

 

Învăţământul organizat în Giroc, la fel ca în tot Banatul, se realizează 

după includerea acestei provincii în Imperiul Habsburgic. Un rol important în 

acest proces urmând să-l aibe, alături de autorităţi, şi biserica ortodoxă. În 

concepţia iluministă, biserica şi şcoala vor fi instituţiile implicate în procesul 

„de luminare” a populaţiei şi în răspândirea ştiinţei de carte în medii cât mai 

largi .  

Organizarea învăţământului avea să slujească mai apoi intereselor 

economice: cultivarea mai eficientă a pământului, diversificarea culturilor 

agricole, învăţarea unor meserii noi, asanarea terenurilor mlăştinoase, 

îndiguirea râurilor sau exploatarea bogăţiilor subsolului. 

Autorităţile şcolare sunt stimulate în organizarea de şcoli, angajarea de 

cadre didactice cu o pregătire de specialitate şi asigurarea unor condiţii de viaţă 

decente penru aceştia. Locuinţa învăţătorului se amenajează în incinta şcolii, 

iar plata acestuia se realizează de comunitatea satului, 1/3 în bani şi 2/3 în 

produse. 

Înainte de a trece la organizarea propriu-zisă a învăţământului, trebuie 

reliefat rolul ce l-a avut învăţământul oral, folcloric, de care cu siguranţă s-au 

bucurat şi înaintaşii noştri, locuitori ai acestor meleaguri. Învăţământul realizat 

în „şcoala” vetrei părinteşti, a continuat în şcoala vieţii şi a muncii, îmbogăţit 

apoi doar pentru un număr foarte redus în şcolile propriu-zise. Astfel că, pentru 

majoritatea populaţiei, învăţământul oral şi folcloric rămâne aproape singura 

modalitate de realizare a educaţiei. 

Importanţa factorului tradiţional în organizarea învăţământului a fost 

evidenţiată în toate lucrările de istorie a pedagogiei: „Înaintea întemeierii unor 

instituţii şcolare, a circulat şi la noi, ca la toate popoarele, şi învăţătura orală, 

treptat îmbogăţită, reflectând experienţa de viaţă educativă a maselor.”
527

.       

Privind prin această prismă, Banatul este în fruntea ţinuturilor româneşti 

prin „bogăţia barocă de sorginte folclorică a culturii sale populare”, cum o 

caracterizează Lucian Blaga, fenomen care în sec.al XX-lea, consideră marele 

filozof şi poet, va sta la baza apariţiei în acest colţ de ţară a ţăranilor condeieri 

şi publicişti. 

Şcolile ortodoxe române şi sârbeşti din Banat sunt organizate în 1774 

prin „Regulae directivae”, iar Teodor Iancovici trece la organizarea acestora 

într-un număr mare de localităţi, până în 1776. 

                                                 
527 Victor Ţârcovnicu, Istoria învăţământului din Banat până la anul 1800, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1978, pag. 128-129.  

 



235 

 

Legea „Regulile directive pentru îmbunătăţirea învăţământului în şcolile 

elementare sau triviale sârbeşti şi româneşti, neunite”
528

 a fost aprobată de 

Maria Tereza în 1774 şi cuprindea 52 de articole grupate pe următoarele 

domenii:clădirile şcolare, învăţătorii, conţinutul învăţământului şi metodele de 

predare, frecvenţa şcolară, controlul învăţământului şi fondurile şcolare.   

În privinţa clădirilor şcolare, se prevedea să se construiască şcoală nouă, 

să se repare cea veche (dacă exista) ori să se închirieze o casă potrivită pentru 

şcoală. Clădirea trebuia să aibă neapărat o sală mare pentru clasă şi o cameră 

separată, ca locuinţă gratuită pentru învăţător. Şcoala trebuia să fie dotată cu 

minim de lucruri necesare: bănci, tablă, călimări, cărţi pentru copiii săraci.  

Referitor la învăţător se prevedea că acesta nu poate fi angajat până nu va 

fi găsit corespunzător în urma unui examen amănunţit. El trebuia să 

îndeplinească următoarele calităţi: să posede cunoştinţele necesare, să fie 

evlavios şi drept, binevoitor şi paşnic cu membrii familiei sale, cu vecinii şi cu 

părinţii elevilor, respectuos şi ascultător faţă de superiorii săi, ecleziastici şi 

laici, sever cu măsură, afectuos şi blajin faţă de elevi. Învăţătorilor le era 

interzis să exercite o altă ocupaţie sau meserie, cu excepţia participării la 

slujbele bisericeşti, dar în afara orelor de clasă.  

Se propunea ca fiecărui învăţător să i se acorde un salariu suficient pentru 

necesităţile familiei sale, iar, în afară de salariu, fiecăruia îi va fi repartizat un 

loc de casă dublu, de aproximativ 3200 mp şi două jugăre de fânaţ (un iugăr era 

egal cu 5556 mp).  

Conţinutul învăţământului şi metodele de predare trebuiau să fie aceleaşi 

în toate şcolile. Se învăţa citirea, scrierea, cele 5 operaţiuni ale socotitului 

(adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea şi regula de trei simplă), religia, 

îndrumări morale şi cântare bisericească. Facultativ se învăţau noţiuni de 

agricultură, creşterea animalelor şi albinărit.   

În legătură cu frecventarea şcolii „Regulile directive” stabileau că elevii 

merg la şcoală între 6 şi 12 ani.   

Pentru ca părinţii să-şi trimită copiii la şcoală nu vor fi folosite mijloace 

de constrângere, ci convingerea prin exemple, discuţii, sfaturi, prin care 

autorităţile bisericeşti şi cele laice să arate foloasele şcolii, prin laude aduse în 

public părinţilor care îşi trimit copiii la şcoală. Pentru a-i atrage pe copii se 

recomandă învăţătorului să lucreze astfel, încât copiilor să le placă să vină la 

şcoală, să dea mici daruri celor care frecventează regulat şi învaţă bine.  

Controlul activităţii şcolare era încredinţat autorităţilor bisericeşti şi 

civile, fiecare având obligaţia să supravegheze şcolile din cercul său de 

activitate şi să raporteze autorităţilor superioare. Şcoala dintr-o localitate va fi 

vizitată săptămânal de preot şi de inspectorul şcolar local, controlul urmărind: 

                                                 
528 Din Istoria pedagogiei româneşti,vol. II, Bucureşti, Editura D. şi Pedagogică,1966, p. 8. 
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starea şcolii, metoda de predare, activitatea învăţătorilor şi a elevilor, frecvenţa 

în şcoală şi reclamaţiile împotriva învăţătorului.  

Fondul şcolar urma să se constituie din donaţii ale episcopilor, preoţilor 

şi mirenilor, din venituri ale clădirilor şi pământurilor destinate şcolii, din taxe 

şcolare, din colecte în biserici etc.   

Pentru a veni în sprijinul şcolilor ortodoxe, s-a propus să se aloce gratuit 

din visteria statului, sumele necesare pentru procurarea rechizitelor şcolare şi 

anume: 12 truse pentru scris, 12 tăbliţe de socotit, 6 foarfeci, 6 bricege, 36 de 

creioane şi o cantitate de hârtie în funcţie de mărimea satelor.       

La baza organizării învăţământului stă „Decretul şcolar”
529

 aprobat de 

Maria Tereza la 20 septembrie 1776, publicat în Banat în limbile română, sârbă 

şi germană. Astfel, se prevedea ca în fiecare localitate din Banat, cu locuitori 

ortodocşi să se ridice şi o şcoală pentru învăţământul tineretului, iar acolo unde 

nu exista şcoală şi până la construcţia sa, învăţământul se va face într-o sală 

închiriată, la învăţător acasă, la popă sau 

la orice alt locuitor. 

 Se prevede ca acolo unde nu exista 

şcoală, ea să fie construită în mijlocul 

satului şi să fie înzestrată cu materialele 

necesare.  

La 12 martie 1734, la Giroc
530

 

camera imperială atribuie loc pentru 

şcoală şi biserică, la fel ca la Chişoda. 

Construcţia nu este ridicată nici în anul 

1777, dovadă menţiunea inspectorului 

Teodor Iancovici, din 14 iulie 1777
531

. Cu 

privire la salariul învăţătorului, se aplică 

dispoziţia generală de a se plăti 2/3 în 

natură, 1/3 în bani şi aceasta în funcţie de 

numărul locuitorilor din comună.  

Prima atestare documentară a şcolii 

din Giroc datează din anii 1774-1776, când localitatea avea 199 de case, iar 

şcoala era cu limba de predare română, având în vedere caracterul românesc al 

localităţii. Primii învăţători au fost Moise Bala şi Toma Moisescu
532
. Şcoala 

dispunea de următoarele materiale: 24 ustensile de scris, 24 tabele de calcul, 12 

                                                 
529 P. Radu, D. Onciulescu, Contribuţii la dezvoltarea învăţământului din Banat, Bucureşti, 

1976, Editura Litera, p.176. 
530 N. Firu, Monografia satului Chişoda, Revista Institutului Social Banat Crişana, XI, sept.- 

oct. 1943, Timişoara, p.465. 
531 I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Vol.I, 

Timişoara, Editura Mitropoliei Banatului, p. 379. 
532 P. Radu, D. Onciulescu, ibidem, p.278. 
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foarfece pentru hârtie, 12 bricege, 72 de creioane şi 2 suluri de hârtie. Într-o 

situaţie din 1799, inspectorul Vasile Nicolici arată starea de ruinare în care se 

află şcoala
533

. 

Pentru anii următori, până în 1801-1802, se păstrează o situaţie şcolară 

din Banatul civil, unde se poate constata numărul redus al elevilor în primii ani 

de organizare a şcolii şi creşterea treptată a numărului acestora spre sfârşitul 

secolului al XVIII-lea. Iată evoluţia populaţiei şcolare din acea vreme
534

: anul 

şcolar 1788-1789 – 12 elevi (7 băieţi şi 5 fete), anul şcolar 1791-1792 – 23 

elevi (13 băieţi, 10 fete), anul şcolar 1795-1796 – 30 elevi (16 băieţi, 14 fete), 

anul şcolar 1801-1802 – 65 elevi (27 băieţi, 38 fete). După unele păreri, datele 

din paranteză nu reprezintă băieţi şi fete, ci elevi cu frecvenţă bună şi frecvenţă 

slabă. 

De remarcat faptul că, pentru toate perioadele menţionate, limba de 

predare era româna, ceea ce dovedeşte existenţa unei majorităţi de populaţie. 

A doua școală confesională construita în anul 1899 românească, în ciuda 

faptului că, în aceste secole, întinse terenuri agricole erau proprietatea grofilor 

maghiari. 

În secolul următor, dezvoltarea tot mai intensă a societăţii capitaliste 

impunea scoaterea populaţiei rurale din ignoranţa în care o ţineau vechile 

relaţii feudale. 

Școala confesională construită în 1899 

                                                 
533 P. Radu, D. Onciulescu, ibidem. 
534 Ibidem, p.236. 
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Puţini sunt elevii care frecventează şcoala, atât datorită unor concepţii 

tradiţionale şi de rezistenţă faţă de nou, cât şi datorită obligaţiilor pe care copiii 

le aveau în gospodărie la munca câmpului sau păşunatul animalelor. Ca 

răspuns la o asemenea rezistenţă la organizarea învăţământului, autorităţile cer 

pedepsirea părinţilor ce opresc copiii de la frecventarea şcolii. 

O dată cu încorporarea Banatului în Regatul maghiar, şcolile de aici sunt 

supuse legii maghiare „Ratio Educationis”, iar predarea se face în limba 

maghiară, dar şi cu studiul în limba română.  

Noua lege şcolară din anul 1806 „Ratio Educationis”, impune o mai mare 

subordonare a şcolii faţă de autorităţile bisericeşti, iar cum biserica ortodoxă 

din Banat era sub conducerea mitropoliei sârbe din Karlowitz. Aceasta caută să 

limiteze încadrarea învăţătorilor români în şcoli şi predarea în limba română, 

fapt ce atrage în prima jumătate a secolului al XlX-lea acţiuni de protest ale 

locuitorilor români şi ale protopopului Timişoarei. Acesta adresează în 1822 un 

memoriu, solicitând ca în districtele româneşti să fie numiţi directori şi 

învăţători români. Problemele învăţământului din Banat determină includerea 

în programul revoluţiei române din 1848/1849 şi a obiectivului privind 

separarea bisericii ortodoxe române de cea sârbă, înlăturarea controlului 

clerului sârbesc asupra şcolilor româneşti, iar limba română să nu mai fie oprită 

în şcoală.  

În pregătirea dascălilor români din Banat un rol important l-a avut 

Preparandia din Arad, înfiinţată în anul 1812, unde între primii profesori au 

fost Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie Ţichindeal, Ioan Mihuţ şi Iosif 

Iorgovici. La această prestigioasă instituţie de învăţământ s-au format şi mulţi 

din dascălii ce au slujit şcoala din Giroc. 

Noile măsuri de organizare a învăţământului stabilite prin ordinul 

Consiliului Regesc Maghiar din 1862 stabilesc ca şcolile poporale să devină 

şcoli confesionale, ele fiind puse sub autoritatea bisericii. După ce în 1865 

biserica ortodoxă română iese de sub autoritatea Patriarhiei din Karlowitz, 

şcoala confesională română trece sub autoritatea Episcopiei din Arad şi din 

Caransebeş. Acum în planurile de învăţământ sunt incluse şi cunoştinţe de 

matematică, geografie, istorie, biologie, etc. 

După instaurarea dualismului austro-ungar din 1867, sistemul de 

învăţământ se modifică prin mai multe legi. Astfel, Legea din 1868 prevedea 

obligativitatea învăţământului elementar între 6-12 ani, când elevii urmau şase 

clase ale „şcolilor zilnice”, iar între 12-14 ani puteau urma „cursuri de 

repetiţie”. În funcţie de factorii ce le finanţau, şcolile acestea puteau fi: de stat 

(numai în limba maghiară), confesionale şi particulare, cu limba de predare 

impusă de susţinător, dar şi cu obligativitatea studierii limbii maghiare. La 

Giroc a funcţionat şcoala confesională susţinută de credincioşi, conducerea şi 

urmărirea activităţii având-o biserica ortodoxă din localitate. 
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Legile din 1879, 1893, dar mai ales cea din 1907 (Legea Appony), 

restrâng predarea în limba română şi extind predarea în cea maghiară, urmărind 

transformarea şcolilor confesionale în şcoli de stat. 

Pentru a menţine şcolile confesionale româneşti în spirit naţional şi în 

limba română, locuitorii satelor au făcut mari sacrificii materiale pentru a 

întreţine şcolile şi a plăti pe dascăli, dar sacrificiul făcut nu a fost zadarnic, 

fiindcă şcoala, chiar şi în aceste condiţii grele şi-a îndeplinit menirea şi a 

răspândit ştiinţa de carte în mijlocul ţăranilor bănăţeni. 

În aceste condiţii politico-economice, comunitatea ortodoxă din Giroc 

ridică cea de a doua şcoală confesională românească în anul 1874, fiind 

amplasată pe locul actualului parc al căminului, vis-a-vis de biserică şi primărie 

avand următoarele dimensiuni: lungime 12 m, lăţime 8 m, înălţime 4 m, 

dispunand de o singură încăpere cu 5 geamuri. 

Cea de a treia şcoală confesională se construieşte în anul 1899 lângă 

biserică, cuprinzând întreaga clădire a poştei. Din păcate, nu dispunem de nici 

un fel de date despre primul local al şcolii ridicat probabil la sfârşitul secolului 

al XVIII-lea. 

 

Figuri de dascăli - Învăţătorul Moise Bota 

  

La mijlocul secolului al XIX-lea, în Giroc funcţionează învăţătorul 

Moise Bota (1789-1873), născut la Arad sau la Gyula, absolvent al 

Preparandei din Arad, în anul 1814. A funcţionat ca învăţător în mai multe 

localităţi bănăţene, printre care: Socodor, Lipova şi Giroc. Este adept al ideilor 

lui Moise Nicoară, cu care poartă şi corespondenţă. Probabil la îndemnul lui 

Petru Maior, în anul 1820, tipăreşte un mic Abecedar cu litere latine, 

recomandat pentru şcolile poporale, „fiind cel dintâi product de acest fel din 

literatura română”
535
. Pentru această carte a fost alungat de pe teritoriul 

Banatului, aflat atunci în componenţa Ungariei, refugiindu-se la Sibiu. Autorul 

este unul din reprezentanţii noului spirit, promovat la Arad de primii profesori 

ai Preparandei, Constantin Diaconovici Loga, Dimitrie Ţichindeal, Ion Mihuţ. 

Moise Bota publica la Buda, în 1823, versuri în text chirilic şi latin
536
, şi 

un manual intitulat „Modul de a învăţa românul limba patriei ungurească”. 

Acest abecedar este bilingv, româno – maghiar.  

La vârsta de 46 de ani, în 1836, a fost numit învăţător la Şcoala 

confesională ortodoxă din Elisabetin, numit pe atunci Maierele Vechi al 

oraşului Timişoara, dar a fost respins de cetăţenii ortodocşi ai parohiei pe 

motiv că face propagandă în favoarea religiei greco–catolice, iar pe post s-a 

                                                 
535 N. Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, 1986, Editura Facla, p. 

185. 
536 Remus Jurca, Cărţi de ieri, cărţi de azi, în Lumina satului ,  nr. 34/2001, Giroc 
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numit un suplinitor necalificat. Şi în anul şcolar următor candidează pentru 

acelaşi post, dar este din nou respins
537

. 

Probabil în această perioadă, nereuşind să se încadreze în Timişoara, 

Moise Bota funcţionează ca învăţător confesional la şcoala din Giroc. Din 

păcate, nici arhivele şcolare şi nici tradiţia nu amintesc nimic despre trecerea sa 

pe la şcoala noastră. 

Acuzaţia că ar face propagandă religiei greco-catolice nu a fost 

confirmată în perioada cât a funcţionat aici, dovadă lipsa credincioşilor 

aparţinând acestui cult. 

Moise Bota a fost unul din luptătorii pentru introducerea limbii române în 

şcoala şi biserica Banatului. Operele sale, chiar dacă au avut o valoare 

discutabilă, ilustrează acest efort. El scrie împotriva stăpânirii străine, salută 

instalarea primului episcop român la Arad, fiind preocupat de educaţia 

populaţiei de la sate (pentru care editează mai multe calendare), şi de cultivarea 

dragostei de învăţătură la tineri.  

În 1854 publică poezii în almanahul „Muguri". 

Este membru al Academiei Române şi deputat în Parlamentul de la Pesta.  

În anul 1873, la vârsta de 84 de ani, moare
538

.  

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea sunt amintiţi şi învăţătorii 

Bosioc Miu (1860-1895), Nicolae Popoviciu (1874-1876) şi Aurel Craiovan, 

şcoala confesională românească fiinţând pe lângă biserică, preotul fiind şi 

directorul şcolii. 

Activitatea învăţătorilor Bosioc Miu şi Nicolae Popovici avea să fie 

apreciată „pentru diligenţa (adică sârguinţa) şi sporul lor”
539

 în munca cu elevii, 

de către un important cărturar bănăţean, care în acei ani era inspectorul şcolilor 

confesionale ortodoxe din Banat, funcţie pe care o acceptase după pensionare. 

Acesta era medicul Pavel Vasici Ungurianu, născut la Timişoara în 1806 şi 

care obţinuse în 1835, la Budapesta, două titluri de doctor, în medicină şi în 

chirurgie. Pavel Vasici a publicat mai multe cărţi de popularizare a medicinei 

în popor şi datorită activităţii sale a fost ales membru al Academiei Române cu 

puţină vreme înainte de moartea sa, în 1880. Cele constatate de cărturarul şi 

patriotul timişorean în primăvara lui 1875 la Giroc au fost pe deplin confirmate 

şi cu prilejul vizitei din acelaşi an la parohia ortodoxă a satului şi la şcoala 

confesională a episcopului Ion Meţianu, un alt cărturar şi patriot de seamă al 

românilor
540

. 

Tot la Giroc, în timpul învăţătorului Bosioc Miu avea să circule 

„Ortografia” lui Constantin Diaconovici-Loga „Fost-au această Ortografie a 

                                                 
537 Florin Medeleţ, Adaos la istoria şcolii din Giroc, Lumina satului, nr.32/2000., Giroc. 
538 Maria Berényi, Cultura româneasca de la Budapesta în sec. al XlX-lea, Gyula, 2000, p. 301. 
539 Florin Medeleţ, Lumina satului , nr. 21/1997, Giroc. 
540 Florin Medeleţ, Ibidem, nr. 33/2000. 
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înţeleptului învăţător Simion Gruici (din Medveş-Urseni) şi acum este a lui 

Bosiocu Miu, pr. (preot) docente la Giroc la ...1861...”. Aceasta este una din 

cărţile de seamă ale limbii române, fără de care sunt greu de înţeles prefacerile 

acesteia în veacul al XlX-lea, când de fapt s-a modelat limba română 

contemporană
541

. 

Faptele menţionate mai sus, legate de istoria şcolii din Giroc, trebuie să 

constituie un îndemn în respectarea şi continuarea unor tradiţii îndelungate, 

demne de toată lauda.
 

Tot de la sfârşitul secolului al XIX-lea dispunem de date despre doi 

dascăli cu îndelungată activitate şi în secolul următor, personalităţi puternice 

ale vieţii spirituale şi sociale din comună. 

 

Învăţătorul Atanasie Baicu
542 

 

 Fiul Mariei şi al lui Petru Baicu (preot ortodox român), s-a născut la 16 

ianuarie 1873 în comuna Câmpanii de Sus, jud. Bihor. A urmat şcoala primară 

confesională ortodoxă română din Beiuş, iar apoi şcoala primară confesională 

germană din Băiţal, jud. Bihor. La terminarea cursului primar urmează liceul 

greco-catolic român din Beiuş, terminând cele patru clase liceale în anul 1889. 

În toamna aceluiaşi an reuşeşte la Preparandia din Arad, pe care o absolvă în 

anul 1892. Devenind învăţător, este repartizat ca suplinitor în comuna 

Micherechiu (azi Ungaria), unde funcţionează timp de 3 ani. 

În anul 1895 devine învăţător-director la şcoala confesională ortodoxă 

din Giroc, unde predă la clasele mari. Aici funcţionează până la 31 august 

1912, când, pentru atitudinea sa românească intransigentă, este constrâns de 

autorităţile austro-ungare să se retragă temporar din învăţământ, revenind în 

fruntea şcolii ca învăţător-director, la 1 octombrie 1918, unde funcţionează fără 

întrerupere până la 1 ianuarie 1932, când se pensionează. La venirea lui 

Atanasie Baicu, în Giroc a funcţionat o şcoală confesională ortodoxă, iar mai 

târziu se înfiinţează şi cea de-a doua şcoală confesională ortodoxă. 

La începutul Primului Război Mondial, în 1914, este înrolat în armată şi 

trimis la Regimentul 18 din Sopron, cu ordinul secret de a fi strict 

supravegheat, la fel ca şi colegul său din Chişoda, Iosif Ciorogariu. A participat 

la război pe fronturile rusesc, românesc şi italian, iar în septembrie 1916 este 

trimis la şcoala de ofiţeri de la Budapesta până în 1917, după absolvire – la 

comandamentul gării din Vârciorova, iar mai apoi la Turnu Severin. La 

sfârşitul războiului avea gradul de sublocotenent. 

                                                 
541 Informaţie – Florin Medeleţ 
542 Ioan Crişianu, Câteva schiţe biografice, Arad, 1937, pag. 18-21 
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Vorbind de situaţia şcolii după război, învăţătorul Atanasie Baicu îşi 

arată nemulţumirea că „cei mai mulţi învăţători nu mai fac apostolat ca vechii 

învăţători confesionali, care au fost apostoli şi martiri ai neamului”. 

Pe plan social-economic, el desfăşoară o intensă activitate. Astfel, în 

1897 înfiinţează „Banca poporală”, care funcţionează până în perioada 

interbelică, donează un clopot pentru biserică, ajută copiii săraci pentru 

frecventarea şcolii, donându-le câte 10.000 lei anual, contribuie la construirea 

Casei Naţionale, a monumentului eroilor căzuţi în Primul Război Mondial şi a 

monumentului de marmoră albă din cimitir. 

La pensionare şi retragere din învăţământ pune bazele „Fundaţiei 

Atanasie Baicu şi Maria Baicu născută Cocoţan”, cu un capital de 85.000 lei 

(sumă acumulată de-a lungul anilor din diurnele ce le-a primit ca membru al 

diferitelor „corporaţiuni unde a activat”), din venitul căreia se dădeau premii 

elevilor şi se ajutau copiii săraci, dar buni la învăţătură.  

Din documentele şcolare dispunem de date privind salariul anual. Astfel, 

în anul şcolar 1905/1906 avea un beneficiu de 973 coroane şi 82 fileri, 

proveniţi după cum urmează: 

 

- bani     373 coroane şi 82 fileri 

- pământ, produse, lemne  600 coroane 

 TOTAL     973 coroane şi 82 fileri 

 

Pentru ca în anul şcolar 1908/1909 să aibă un beneficiu de 1424 coroane: 

- bani     924 coroane 

-pământ, produse, lemne  500 coroane 

TOTAL                                          1424 coroane 

 

Învăţătorul Traian Telescu 

 

Născut la 14 noiembrie 1877 în comuna Cenadul Sârbesc, a absolvit 

Preparandia din Arad în anul 1897. A mai funcţionat în satul Boroş-Ineu, iar 

din anul 1898 este numit la şcoala din Giroc, unde funcţionează până în 1918. 

Dispunem şi la el de date privind venitul anual. Astfel, în anul şcolar 

1901/1902 avea un beneficiu de 750 coroane: 

- bani     300 coroane 

- pământ, produse, lemne  450 coroane 

TOTAL     750 coroane 
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În anii următori beneficiul evoluează după cum urmează
543

: 1905/1906, 

900 coroane, iar în 1913/1914, 2200 coroane, repartizaţi astfel: 

- bani     1800 coroane 

- produse, pământ, lemne  400 coroane 

TOTAL     2200 coroane 

 

Ambii învăţători, cu toate că nu au fost din ţinuturile timişene, s-au 

încadrat în viaţa satului. Au slujit cu credinţă şcoala unde au lucrat o perioadă 

îndelungată de timp, urmărind instruirea şi educarea copiilor de ţărani în 

spiritul dragostei de neam şi de limba română, în condiţiile în care politica de 

maghiarizare a autorităţilor devenise tot mai accentuată, mai ales după 

publicarea legii Appony în anul 1907. 

Studierea documentelor şcolare de după anul 1908 scoate în evidenţă 

brutala politică de maghiarizare dusă de autorităţi, căreia învăţătorii români 

trebuiau să-i facă faţă. Toate numele elevilor sunt maghiarizate, apoi e 

schimbat şi numele localităţii din Gyroc în Gyiireg. Formularistica proprie 

cataloagelor, dacă până în anul 1907/1908 era bilingvă (maghiară şi română), 

începând din anul şcolar 1910/1911 toate imprimatele şcolare sunt în limba 

maghiară. Schimbări se produc şi în creşterea ponderii disciplinelor de 

învăţământ ce slujeau politicii de maghiarizare. 

Învăţătorii Atanasie Baicu şi Traian Telescu au fost preocupaţi şi de 

dotarea şcolii cu primele materiale didactice şi cu mobilierul necesar. Astfel, în 

anul şcolar 1904/1905 şcoala dispunea de:
544

 

- o tablă 

- 5 hărţi  

- 1 comitatul 

- 1 Ungaria 

- 1 Europa 

- 1 continentele 

- 1 globul 

- 1 bibliotecă cu 9 cărţi 

- 1 masă 

- 24 scaune 

- 5 cuiere 

- 1 maşină de comparat 

- 2 lămpi 

                                                 
543 Arhiva şcolii Giroc, Anuarul şcoalei poporale elementare cu clasele greco-ortodoxe-romane, 

1904. 
544 Ibidem. 
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Modestă era şcoala şi dotarea ei, dar măreţe au fost idealurile pentru care 

au luptat şi în spiritul cărora au educat copiii satului aceşti doi învăţători, care 

trebuiau să înfrunte ordinele venite din partea unor oficialităţi ostile. 

În această perioadă, deşi obligatoriu, învăţământul nu era gratuit, părinţii 

fiind nevoiţi să contribuie la întreţinerea şcolii şi a învăţătorului, motiv pentru 

care un mare număr de elevi încep şcoala şi frecventează doar clasele I-IV, 

pentru a abandona în clasele terminale, la care se adăuga lipsa interesului 

pentru şcoală şi reţinerea copiilor mai mari la muncile câmpului. 
 

b. Organizarea învăţământului şi cei mai reprezentativi învăţători ai şcolii 

între 1918-1948 

 

Desfăşurarea războiului mondial între 1914-1918, are urmări grave şi 

asupra învăţământului din Banat şi, implicit, din Giroc. Învăţătorii sunt trimişi 

pe front, şcolile îşi închid temporar porţile sau îşi reduc activitatea. Acum 

învăţătorul Atanasie Baicu din Giroc şi colegul său Iosif Ciorogariu din 

Chişoda sunt arestaţi pentru activitatea lor naţională şi patriotică, deportati şi 

întemniţati în lagărul de la Sopron. 

Unirea Banatului cu România de la 1 Decembrie 1918 deschide noi 

perspective şi învăţământului din Banat şi Giroc. Nedreptăţile trecutului sunt 

înlăturate prin Hotărârile Consiliului Dirigent din 1919-1920 şi prin aplicarea 

legii din 1924. Şcoala din Giroc devine şcoală primară de stat de 7 clase cu 

limba de predare română, având în vedere preponderenţa etnică a populaţiei. 

În anul 1919 se dă în folosinţă un nou local de şcoală, din cărămidă arsă, 

având următoarele dimensiuni: lungime 9,80 m, lăţime 6,80 m, înălţime 3,75 

m, în valoare de 20.000 de coroane. Cheltuielile construcţiei sunt suportate de 

comuna politică. Este partea dinspre şosea a şcolii vechi. 

Şcoala construită acum se extinde în perioada 1927/1928, pentru a face 

faţă numărului tot mai mare de elevi cuprinşi în clasele I-VII, cheltuielile 

construcţiei, care se ridicau la 50.000 lei, fiind suportate tot de comuna politică, 

iar restul de 120.000 lei fiind alocaţi de comitetul şcolar şi de stat. 

În anul 1929 a luat fiinţă şcoala de copii mici (grădiniţa), cu o singură 

sală de învăţământ, amenajată în fosta şcoală confesională de lângă biserică. 

În primii ani de după război funcţionează în localitate trei şcoli, două 

foste confesionale, cea veche pe locul actualului parc al căminului, demolată în 

anii 1944/1945, cea de-a doua şcoală confesională de lângă biserică şi şcoala 

de stat, partea dinspre şosea a corpului actual al şcolii vechi, cu trei săli de 

clasă şi locuinţa pentru director.  

Cercetând arhivele şcolare, se constată, la fel ca şi în anii anteriori, 

numărul mare de elevi înscrişi în clasele mici, număr ce contrastează cu tot mai 

puţini elevi care reuşesc să termine clasele a VI-a şi a VII-a, fapt datorat 

condiţiilor materiale ale celor mai mulţi elevi, care nu-şi puteau permite 
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frecventarea şcolii, dar şi a unei mentalităţi locale ce face ca puţini tineri din 

Giroc, spre deosebire de alte sate bănăţene, să urmeze cursurile unor şcoli 

superioare în învăţământul secundar sau superior. Chiar şi şcolile de meserii 

sunt puţin frecventate de tinerii din Giroc în perioada interbelică, iar studii 

superioare nu au urmat decât fiii câtorva familii: Baicu, Bocşa, Ieli, Buibaş, 

Dunea, Rudniac, Savi, Gaiţă. 

În învăţământul rural, pe lângă activitatea instructiv-educativă, se 

urmărea şi pregătirea copiilor pentru viaţă. În acest sens se înfiinţează loturi 

şcolare ca mijloc de educare a copiilor în deprinderea unor metode agrotehnice 

moderne, cultivarea pământului, creşterea albinelor sau deprinderea tehnicilor 

de altoire. 

Prin activităţile desfăşurate la clasă, dar şi pe lângă casele naţionale 

(cămine culturale), se urmărea dezvoltarea simţului artistic şi educaţia 

patriotică prin cuprinderea copiilor în echipe artistice cum sunt: corul 

bisericesc, fanfară, programele cultural artistice cu ocazia diferitelor serbări, 

baluri sau rugă. Dascăli precum, Atanasie Baicu, Mihai Bocşa, Ioan Belengean 

şi preoţii David Voniga şi Horia Vişoiu alături de unii ţărani precum, Dimitrie 

Rotariu şi Vichente Lazăr au fost animatorii unei bogate vieţi culturale în 

perioada interbelică. 

Dintre învăţătorii cu o activitate remarcabilă în perioada interbelică, 

alături de Atanasie Baicu, care, după război, a fost repus în drepturi fiind 

directorul şcolii până la pensionare, mai menţionăm pe Mihai Bocşa şi Ioan 

Belengean. 

 

Mihai Bocşa
545 

 

S-a născut la 5 august 1889, în comuna Nădlac, județul Arad, din ţărani 

modeşti, fiind cel mai mic din cei 6 copii. 

Şcoala o face în comuna natală. Fiind un elev sârguincios, este îndrumat 

să meargă la gimnaziul din Mako (Ungaria), pe care îl absolvă în anul 1906. 

 De aici trece la Institutul Pedagogic din Arad (Preparandia), absolvindu-l 

în 1910, după care susţine examenul de diplomă în faţa comisiei prezidate de 

Vasile Goldiş, obţinând diploma de învăţător la 21 iunie 1910. Este numit 

învăţător în comuna Belinţ, satul Babşa, unde funcţionează până în luna 

octombrie 1913, când este transferat în comuna Giroc, unde activează până la 

sfârşitul vieţii. 

Aici găseşte un minunat colaborator, în persoana preotului David Voniga, 

cu care va desfăşura o muncă temeinică de instrucţie şi educaţie a noilor 

generaţii. 

                                                 
545 Octavian Bocşa, Lumina satului, nr. 2/1993 şi 16/1996, Giroc. 
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Prima activitate o începe cu formarea unui cor de copii pentru 

răspunsurile liturgice, apoi un cor bărbătesc şi mai târziu renumitul cor mixt, cu 

care participă la diferite manifestări culturale şi concursuri în judeţ, obţinând 

mai multe premii, fiind apreciat de prof. Velceanu, preşedintele corurilor şi 

fanfarelor din Banat. Este printre iniţiatorii ridicării unui monument în 

amintirea lui Aurel Vlaicu, în anul 1914. 

Desfăşoară şi o activitate publicistică, cu articole ocazionale în diferite 

foi locale, iar după Unire este corespondent al ziarului „Universul” din 

Capitală. Ultimele articole sunt un serial despre problemele agriculturii noastre 

care au apărut în vara anului 1932. 

Este preocupat de repararea capitală a bisericii, în anul 1927, pictată de 

meşterul Lazăr și de achiziţionarea a încă 3 clopote. Urmează construcţia Casei 

Naţionale cu sprijinul locuitorilor. Se înfiinţează fanfara şi se achiţionează 

instrumentele muzicale. 

Împreună cu învăţătorul Atanasie Baicu consolidează banca populară 

„Giroceana”, care a jucat un mare rol economic în dezvoltarea comunei, 

contribuind la prosperitatea locuitorilor. A fost chemat să organizeze corul 

tramvaiştilor, fiind ajutat în această muncă de inginerul Micloşi, directorul 

intreprinderii. Astfel, îndrumă o serie de tineri spre meseria de vatman, taxator 

şi controlor, aceştia devenind şi gospodari de frunte ai comunei. Se pun bazele 

unei echipe de căluşari instruiţi de Ion Teodorescu, care pune multă pasiune în 

desfăşurarea acestei activităţi, creând pe lângă echipa şcolară şi una de adulţi 

cu care participă la nenumărate serbări din oraş, ducând faima satului. 

Pe lângă şcoală mai înfiinţează şi o pepinieră pomicolă, unde elevii au 

învăţat să altoiască şi să îndrăgească această meserie nobilă şi bănoasă. 

În şcoală a selectat elementele capabile, îndrumându-le să urmeze şcoli 

superioare. Amintesc doar câteve nume: Ioan Dunea, devenit învăţător în 

comuna Herneacova, Andrei Rudniac, devenit eminent profesor la Liceul Loga, 

Gheorghe Savi, ajuns profesor universitar la Politehnica Timişoara, şi alţii. 

La toate marile sărbători organiza spectacole şi baluri cu scop cultural, 

educativ şi distractiv. 

Pentru folosirea timpului liber a înfiinţat Asociaţia Vânătorilor şi 

Pescarilor, un adevărat club de poveşti şi distracţii, preşedinte fiind Ion 

Teodorescu. 

A fost un exemplu unic de dăruire şi elan pentru prosperitatea comunei şi 

a oamenilor. Şi azi generaţiile mai vechi vorbesc cu respect de acest cărturar 

care a fost faima comunei. 

Se stinge prematur în anul 1933, primăvara, în aceeaşi zi cu colaboratorul 

său Ion Teodorescu, iar toamna se stinge şi prietenul său nedespărţit, David 

Voniga. Un an de mare doliu pentru comuna Giroc. 
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Clădirea vechii școli constrită în anii 1919, 1927, 1965 

 

Învățătorul Ioan Belengean (1914-1996) 

Fiu de ţărani din satul Pădureni, judeţul Timiş, se stabileşte în comuna 

Giroc în 1943, devenind învăţător la şcoala din comună. În acele vremuri 

şcoala şi biserica erau elementele de bază ale comunităţii şi ale statului. 

Dăruindu-se cu pasiune profesiei, a încercat, prin munca sa, să îndeplinească 

încet, sigur şi trainic, luminarea şi formarea caracterelor, dezvoltând mintea şi 

sufletul copiilor în stadiul lor de formare. Dorinţa lui cea mai vie a fost de-ai 

face pe elevi să-și însușească cunoştinţele pe care le preda, să anime spiritul şi 

judecata acestora. 

Învăţătorul Ioan Belengeanu s-a apropiat sufleteşte de copiii şi oamenii 

satului, se implică activ în viaţa culturală, devenind dirijor al corului. Fiind un 

împătimit al muzicii, introduce în repertoriul corului numeroase cântece ale 

compozitorilor bănăţeni. Astfel, corul participă la concursuri, festivaluri şi 

câştigă numeroase laude şi premii. Pentru câteva cântece patriotice interzise de 

puterea comunistă, după venirea acesteia la putere, este socotit reacţionar, 

arestat, judecat şi condamnat. A petrecut cinci ani în închisori şi la Canal, 

aflându-se la un pas de moarte. Revine în activitatea didactică, dar nu la şcoala 

din Giroc, ci, după multe căutări, reuşeşte să se încadreze ca pedagog la Școala 

Specială de Surdo-muţi din Timişoara, de unde a ieşit la pensie. 

Îşi reia activitatea culturală cu aceeaşi râvnă, până în vara anului 1996, 

când a plecat dintre noi. Ultima dorinţă a fost ca Ioan Cerbu, cel care i-a fost 

elev, să preia conducerea corului bisericesc. Legat prin toate fibrele fiinţei sale 
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sufleteşti de poporul român şi de bănăţenii în mijlocul cărora a crescut, domnul 

învăţător Ioan Belengeanu a fost sortit, prin forţa împrejurărilor şi a vremurilor 

în care a trăit şi a activat, să facă parte din pleiada personalităţilor comunei 

noastre.  Învăţătorul Ioan Belengeanu a fost acel dascăl capabil să nu trăiască 

doar pentru el, ci să se transforme într-un ferment pentru întreaga comunitate. 

O adevărată făclie care şi încălzea, şi lumina, a fost acel învăţător care nu se 

uită, pentru că al său chip este întipărit în alcătuirea fiinţei fiecărui elev al său, 

pentru că a fost bucuria pentru vremea bună şi teama de vremea rea, a fost cel 

ce te cheamă în clasă după ceasurile petrecute acasă şi cel ce te leagă mai 

departe de viaţă. 

Muzeograf Marius Matei 

 

Au mai activat în diferite perioade, între anii 1918-1948, următorii 

învăţători: Sabina Minişan, George Gruin, Mărioara Crişan, (Baicu), Nicolae 

Vădăstreanu, Elena Teglaşiu, Ioan Ciorogariu, Ioan Orădan, Aurelia Cardaș 

(grădiniţă), Nina Mălaiu, Elena Păunescu, Constanţa Bumbescu, Florica 

Luminosu, Ioan Sferdean  (director între 1932-1938), Ioan Stoicu (director 

între 1938-1942), Barbu Ionescu (director 1942-1950). 

Din informaţiile primite de la învăţătorul pensionar Iosif Tiberiu Stelzner 

din Germania, la sfârşitul anilor ʼ30, dar mai ales după apropierea politica 

dintre România şi Germania de la începutul anilor ʼ40, pentru a-i învăţa pe 

copiii etnicilor germani din Giroc care frecventau şcoala românească, să scrie 

şi să citească corect în limba germană, sunt aduşi din Timişoara învăţători şi 

preoţi, care desfăşoara această activitate mai ales în vacanţa de vară. Aceşti 

dascăli germani, la sfîrşitul activităţilor cu copiii, îi învăţau pe aceştia şi 

dansuri populare germane, după care seara erau invitaţi la masă în familii unde 

şi înnoptau. Acolo se aduna o mare parte din comunitatea germană care învăţa 

cântece sau discutau probleme specifice nemţilor din sat. Asemenea învăţători 

au fost: Frany Sturmer, Kathe Roch şi Grete Knoph, ei fiind trimişi de la şcoala 

superioara „Banatica” din Timişoara. 
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Redăm în continuare evoluţia populaţiei şcolare în perioada interbelică. 

 

 
Analizând graficul, se constată o scădere a numărului de elevi până în 

anul 1955, după care numărul acestora creşte constant. 

 

c. Şcoala din Giroc între 1948 – 1990 

 

Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial contribuie la stagnarea 

şcolii româneşti şi implicit, a celei din Giroc provocând mari dificultăţi 

procesului de învăţământ. Mulţi dascăli sunt mobilizaţi şi trimişi pe front, 

clasele sunt comasate pentru ca cei rămaşi în şcoală să poată cuprinde în 

procesul de învăţământ toţi elevii.  

După război, odată cu transformările politice şi ideologice, pentru 

aproape jumătate de secol, şcoala cunoaşte o evoluţie contradictorie, cu 

realizări importante, dar şi cu numeroase renunţări, compromisuri şi umilinţe 

suferite de corpul profesoral. 

Reforma învăţământului din august 1948 a urmărit distrugerea tradiţiilor 

democratice şi naţionale ale şcolii româneşti şi integrarea în planurile de 

sovietizare şi comunizare a României. Se petrec schimbări în planul de 

învăţământ, limba rusă se studiază începând cu clasa a IV-a, se restrânge 

predarea istoriei şi geografiei României în favoarea istoriei şi geografiei URSS, 

Populatia scolara

146

154

168

183182
185

178 176

190
196

212 213
206

193194

212

201

142

162
168166

195

169
174

164

0

50

100

150

200

250

19
23

/2
4

19
25

/2
6

19
27

/2
8

19
29

/3
0

19
31

/3
2

19
33

/3
4

19
35

/3
6

19
37

/3
8

19
39

/4
0

19
41

/4
2

19
43

/4
4

19
45

/4
6

19
47

/4
8

Ani

N
u

m
a

r 
e

le
v

i

Series1



250 

 

educaţia religioasă este interzisă, programele analitice sunt orientate în direcţia 

ideologiei comuniste şi sovietice. 

Acum cadrele didactice sunt obligate să participe la ample acţiuni de 

„lămurire a  ţăranilor” pentru intrarea în CAP. Cel mai mult aveau de suferit 

copiii provenind din familiile de ţărani înstăriţi, aşa-zişii chiaburi, care sunt 

persecutaţi, scoşi în faţa şcolii fiindcă frecventau biserica, nu sunt primiţi în 

organizaţia de pionieri, scoşi de la cursuri şi trimişi acasă pentru a-şi lămuri 

părinţii să intre în CAP, împiedicaţi să se înscrie la licee sau în învăţământul 

superior, sub motivul că nu au „origine sănătoasă”. 

În primii ani după război şi până în 1964, la Şcoala din Giroc 

funcţionează şcoala elementara de 7 clase, dupa care se trece la învăţămantul 

obligatoriu de 8 ani, şcolarizând în clasele V-VII şi mulţi elevi veniţi din 

Chişoda (până în 1960), din Urseni (până în 1961) şi din Uliuc (până în 1967), 

în aceste localităţi neexistând ciclu gimnazial. 

În deceniul al şaselea, în şcoala noastră se desfăşoară ample acţiuni de 

şcolarizare şi alfabetizare, în care au fost cuprinşi copiii sau tinerii care în 

perioada războiului nu au putut frecventa şcoala. 

Dacă în anii ʾ50 era la modă alfabetizarea, în anii 70, la indicaţiile 

Partidului Comunist se desfăşoară o amplă acţiune de şcolarizare a persoanelor 

care aveau doar 4 clase, la început în acest program fiind cuprinşi doar foştii 

membri de partid, după care şcolarizarea se extinde la toţi cetăţenii cu studii 

incomplete. Era o activitate formală, fiindcă în 5 zile de examene din vacanţa 

de iarnă, cu cărţile pe masă, se „lua” o clasă, pentru ca în vacanţa de primăvară, 

să mai „promoveze” încă una, astfel că în 4 vacanţe din 2 ani, „seraliştii” s-au 

văzut cu 8 clase. Din această amplă acţiune nu erau importante cunoştinţele 

acumulate, ci doar raportarea la Congresul PCR din 1979 că toţi membrii de 

partid au cel puţin 8 clase. Probabil că în acelaşi fel unii au făcut apoi şi liceul.  

Unele din aceste neajunsuri, total contrare şcolii tradiţionale româneşti, 

vor fi înlăturate prin legile învăţământului din 1968 şi 1978. Se generalizează 

învăţământul de 8 ani, se diversifică reţeaua şcolară punându-se accent pe 

orientarea practică şi formativă, dar se adânceşte şi conţinutul dogmatic, 

ideologizant şi ateist. Şcoala este transformată într-un instrument de 

îndoctrinare marxistă şi de inoculare, încă de la grădiniţă, a cultului 

personalităţii, activităţile educative şi culturale din şcoală fiind subordonate 

acestor obiective. 

Practica agricolă din toamnă se întinde pe 3-4 săptămâni pentru elevii 

claselor V-VIII, cu urmări negative în pregătirea acestora, la care se adaugă 

perturbarea procesului de învăţământ. Această practică nu avea nici un rol 

educativ şi nici formativ în deprinderea unor meserii legate de agricultură, spre 

deosebire de practica agricolă organizată în perioada interbelică, când copiii 

învăţau tehnica altoitului, albinăritul, cusutul costumelor populare, noutăţi 

privind creşterea animalelor sau cultura unor plante, precum şi împletitul 
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coşurilor din nuiele din care mulţi locuitori ai Girocului aveau să-şi câştige 

existenţa, prin valorificarea coşurilor pe piaţă. 

  O altă activitate impusă şcolilor era creşterea viermilor de mătase, când 

în 3-4 săli de clasă nu se mai făceau cursuri şi se amenajau rafturi pentru 

creşterea acestora, iar elevii scoşi de la ore trebuiau să adune frunze de dud. 

Pentru asigurarea frunzelor necesare în loturile şcolare s-au plantat duzi pitici, 

dar până ca aceştia să ajungă la deplină maturitate şi să asigure frunzele 

necesare, elevii însoţiţi de cadrele didactice au străbătut lungi distanţe pe calea 

Şagului sau prin împrejurimi de unde să adune frunzele necesare. 

Trecând peste aspectele negative mai sus menţionate, aceste activităţi 

practice, care de multe ori depăşeau posibilităţile copiilor de 10-14 ani prin 

modul în care erau organizate, au lezat personalitatea copilului şi a cadrului 

didactic, oamenii şcolii deveneau executanţii unor ordine venite din partea unor 

activişti de partid, care nu se pricepeau nici la şcoală, dar nici la agricultură. 

În afara acestor activităţi, la începutul anilor 80, şcoala era obligată să 

producă răsaduri, activitate desfăşurată la orele de agricultură şi unde, profitând 

de pasiunea şi priceperea profesorilor Ştevin Silvestru şi Şaur Titina, copiii au 

avut multe de învăţat pentru viaţă. 

Alte activităţi desfăşurate de elevi au fost strânsul spicelor după secerat 

în primele zile din vacanţa de vară, colectarea materialelor refolosibile: sticle, 

borcane, hârtie, textile, fier vechi, cioburi de sticlă etc.  

Aspectul pozitiv al acestor acţiuni, dacă acesta a existat, constă în faptul 

că din puţinii bani adunaţi se organizau pentru elevi excursii sau pentru şcoală 

se cumpăra material didactic, după ce o altă parte din venituri erau virate 

organizaţiei judeţene de pionieri. 

Printre cele mai umilitoare şi jenante activităţi ale cadrelor didactice 

amintesc: „munca de culturalizare a maselor”, care printre altele cuprindea: 

cititul presei în faţa ţăranilor în timpul pauzei de prânz în perioada de seceriş şi 

treierat, ţinerea unor conferinţe la căminele culturale, includerea în echipele 

care „lămureau” ţăranii pentru intrarea în CAP, mobilizarea copiilor şi 

locuitorilor pentru participarea la demonstraţiile de 1 mai şi 23 august, serviciul 

telefonic la primărie. Sunt doar o parte dintr-o multitudine de activităţi care de-

a lungul unei aproape jumătăţi de secol au degradat calitatea de dascăl, l-au 

înjosit şi au făcut ca prestigiul lui în faţa părinţilor şi a comunităţii în care trăia 

să scadă. De aceea, după 1990, când toate aceste obligaţii au dispărut, cadrele 

didactice au fost printre cei care au simţit în cea mai mare măsură 

,,binefacerile” şi înnoirile democratice, fiind printre cei care doreau ca aceste 

transformări să fie ireversibile şi cât mai profunde, chiar dacă situaţia lor 

materială nu s-a schimbat radical în bine. A fost o mare uşurare psihică şi 

morală când ne-am recâştigat demnitatea călcată în picioare de-a lungul anilor 

de persoane din afara sistemului de învăţământ. 



252 

 

În privinţa bazei materiale a şcolii, până în anul 1963, procesul de 

învăţământ se desfăşura în 4 săli de clasă din clădirea şcolii vechi şi o sală de 

clasă în clădirea fostei grădiniţe (în prezent clădirea Poştei). Din anul şcolar 

1964-1965 se extinde şcoala veche cu încă 4 săli de clasă, creându-se condiţii 

optime pentru numărul de elevi existent în acea etapă. Necesitatea mutării 

grădiniţei în 2 săli de clasă din aripa nou construită, care devin 3 clase în anul 

1972 şi perspectiva creşterii numărului de elevi, determină trecerea la 

construirea unei noi şcoli în perioada 1970–1973, cu o largă participare a 

cetăţenilor din comună şi a cadrelor didactice, astfel încât un local cu parter şi 

etaj ce cuprinde 6 săli de clasă, un birou şi o sală de materiale, nu va costa 

decât 328.000 lei. La realizarea celor 2 construcţii un rol important şi l-au adus 

cei doi directori din acea perioadă, Ovidiu Tocmacov şi Silvestru Ştevin. 

Trecând peste conţinutul ideologic, cu nefaste influenţe politice şi ale 

cultului personalităţii, învăţământul românesc de până la 1989, prin dăruirea 

cadrelor didactice, contribuie la pregătirea tineretului în spiritul muncii şi al 

respectului pentru cultura română şi universală. 

Acum, de la Şcoala din Giroc se formează zeci de intelectuali în cele mai 

diverse domenii de activitate, pregătiţi la instituţiile de învăţământ superior din 

Timişoara, Cluj-Napoca sau Bucureşti, precum şi muncitori sau tehnicieni, 

pregătiţi în şcolile de meserii sau tehnice, cu o înaltă calificare, care prin 

aportul lor contribuie la continuarea tradiţiilor învăţământului profesional sau 

tehnic. 

Mai ales după 1960 se constată o schimbare în mentalitatea locuitorilor şi 

a tinerilor din Giroc, care în număr tot mai mare vor urma şcoli medii sau 

superioare din Timişoara. 

Directorii şcolii în această perioadă au fost: 

Simion Hodoneanţu – între anii 1950-1960; 

Ovidiu Tocmacov - între anii 1960-1973; 

Silvestru Ştevin - între anii 1973-1981; 

Octavian Gruiţa - între anii 1981- 2009. 

 

Simion Hodoneanţu 

 

Învățătorul Simion Hodoneanțu (numit de localnici Uica Sima), a 

îndeplinit funcția de director al Școlii Elementare de 7 clase, în toată 

perioada cât a funcționat la școala noastră, între anii 1951-1960. În anii cei mai 

grei, când țara cunoaște greutățile datorate urmărilor războilui, când armatele 

sovietice erau prezente în țară, în Timișoara și  când noile autorități comuniste 

impun țăranilor cotele obligatorii, ce făceau imposibilă viața locuitorilor de la 

sate.  Condițiile grele s-au răsfrânt și asupra cadrelor didactice și a familiilor 

girocene, mai ales în primii ani după 1950. Mulți tărani nu-și mai trimit copiii 

la școală din clasa a V-a, aceasta ducea lipsuri materiale privind spațiul de 
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învățământ, mobilierul, manualelor școlare, a lemnelor pentru perioada de iarnă 

și a unor cadre didactice calificate. Directorul cu familia sa locuiau în două 

camere amenajate în incinta școlii, alți colegi în condiții insalubre, în camere 

inchiriate în sat, dar cei mai mulți făceau naveta între Timișoara și Giroc pe jos, 

traversând câmpul dintre unitățile militare, sau pe drumul de piatra dintre cele 

două localități. 

În aceste condiții, viața și munca directorului de școală, dar și a colegilor 

săi erau deosebit de grele. Școala din Giroc asigura școlarizarea atât a copiilor 

din Urseni și Uliuc, ce ajungeau cu trenul dimineața la ora 6 și plecau la orele 

16, precum și a celor din Chișoda, ce parcurgeau drumul între cele doua sate pe 

jos. Puține erau cadrele didactice calificate, dar cu toate aceste greutăți, în 

această perioadă au activat la școala din Giroc și învățători și profesori de 

excepție ca: Ion Murariu, Ioan Seiman, Ioan Dumitru, Livia Bulat, Amalia 

Gaiță, Aurelia Ioanovici, Gheorghe Lăzărescu, Aspazia Moga, Smaranda Borca 

și mulți alții, care în condiții deosebit de grele s-au achitat de obligațiile 

profesionale și extrașcolare.  

Directorul școlii se ocupa de toate, se străduia să asigure condiții decente 

de învățătură, preda toate disciplinele la care pe parcursul anilor lipseau cadrele 

didactice calificate, începând cu matematica, muzica, desenul, cunoștințele 

agricole sau educația fizică. Se ocupa de intreținerea lotului școlar care era 

cultivat cu legume și plantații de pomi fructiferi, lot lucrat cu ajutorul copiilor. 

Prof. Octavian Gruița - elev al Școlii din Giroc între anii 1954 -1961 

 

Ovidiu Tocmacov - personalitate marcantă a învăţământului girocean 

 

Originar din Fibiş, Judeţul Timiş, urmează cursurile scolii elementare din 

localitate, după care Liceul ,,C.D.Loga” din Timişoara şi Facultatea de 

matematică-fizică din cadrul Universităţii timişorene. Este primul director cu 

studii unversitare al şcolii din Giroc începând cu anul 1960 şi până în anul 

1973. Este repartizat la şcoala noastră încă din primul an de învăţământ, din 

1959, unde funcţionează până în 1976, când, în urma unei severe selecţii, este 

ales penteru a lucra ca profesor de matematică în Maroc, la Casablanca. Aici 

lucrează conform contractului până în anul 1980, iar la întoarcere se stabileşte 

în Elveţia, la Geneva, unde predă matematica la College des Coudriers, până la 

pensionare. De aprecierea de care s-a bucurat în România, iar mai apoi în 

Maroc, se va bucura şi la noua şcoală, dovadă fiind faptul că este numit şeful 

catedrei de matematică, iar atunci când întreprinde demersurile pentru 

organizarea schimbului cultural cu şcoala din Giroc se bucură de un sprijin 

total din partea autorităţilor locale, ale şcolii, dar şi ale oraşului şi cantonului 

Geneva. 

Elevii şcolii l-au apreciat întotdeauna ca pe un admirabil dascăl, 

competent, sever, dar şi apropiat de copii, care a ştiut să încurajeze calităţile 
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celor dotaţi intelectual, dar şi să-i ajute pe cei aflaţi în dificultate. S-a implicat 

în viaţa şcolii şi a satului ca majoritatea colegilor săi, fiind sufletul activităţilor 

culturale şi sportive organizate în Giroc, iar pentru elevi a fost iniţiatorul 

excursiilor şi taberelor organizate pe tot cuprinsul ţării. A participat alături de 

colegii din acea perioadă la marile proiecte privind extinderea şcolii vechi cu 

încă patru săli de clasă, la construirea şcolii noi şi la mutarea grădiniţei de la 

vechiul sediu de lângă poştă în actualul local. Plecarea sa în Maroc a fost 

regretată de elevi, părinţi, colegi, foşti elevi sau simpli locuitori, toţi fiind 

convinşi că au pierdut un om şi un dascăl deosebit. 

O lungă perioadă de timp, legătura cu profesorul nostru a fost întreruptă, 

aproape că nu mai ştiam nimic despre el, informaţiile fiind lapidare şi inexacte. 

A venit anul 1996 și şcoala noastră sărbătorea 220 de ani de învăţămant 

românesc.  Cu multă bucurie a răspuns invitaţiei noastre de a participa la acest 

eveniment. A parcurs drumul de la Geneva la Giroc alături de doamna Tenzi 

Tocmacov, chiar dacă avea să fie alături de noi doar pentru câteva ore, dar 

sentimentele trăite de el în locurile revăzute după atâţia ani au fost atât de 

puternice, încât au refăcut vechile legături şi sentimente cu foştii elevi, colegi 

sau simpli locuitori pe care i-a reîntâlnit. Acest fapt, l-a determinat să propună 

proiectul schimbului intercultural dintre şcoala din Giroc şi cea din Geneva, 

cea la care dânsul funcţiona. A bătut la uşile autorităţilor geneveze, a primit 

sprijin din partea şcolii unde, cu ajutorul elevilor şi a profesorilor genevezi, a 

organizat diverse acţiuni pentru strângerea de fonduri din care să finanţeze 

excursia elevilor români, a apelat la sponsori din Elveţia şi Austria, astfel că în 

anul 1997 toate pregătirile erau terminate. În urma acestui schimb cultural, 

şcoala noastra a primit 10 calculatoare cu imprimante, TV color, video, maşini 

de scris, materiale sportive, dar mai ales o excursie de vis pentru 20 de elevi şi 

8 cadre didactice.  

Ca urmare a raporturilor restabilite după 1996, nu a fost an în care să nu 

ne revedem, iar pentru ca legătura să fie şi mai puternică a ţinut ca şi 

pensionarea să şi-o organizeze la şcoala din Giroc alături de foşti şi actuali 

colegi, de unii dintre foştii elevi. 

În anul 2002 a participat la lansarea la Giroc, în prezenţa foştilor 

participanţi la schimbul cultural Giroc - Geneva a cărţii ,,Florile prieteniei”, iar 

în anul 2006 a participat la festivităţile organizate în şcoala, prilejuite de 

sărbătorirea a 220 de ani de învăţământ românesc în Giroc. 

Prof. Octavian Gruița 

 

Silvestru Ştevin 

 

Născut la 9 decembrie 1941 la Satchinez, fiind descendent pe linie 

maternă din familia renumitului om de cultură bănăţean, Emanuil Ungurianu. 

Îşi petrece primii ani ai copilăriei în satul natal, unde începe şi şcoala primară, 
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după care în anul 1951 este deportat împreună cu întreaga familie în Barăgan. 

Momentul deportării şi viaţa petrecută în satul Dâlga din Bărăgan sunt descrise 

cu multă sensibilitate şi talent în cartea autobiograficâ ,,Descult prin propriul 

destin”. La întoarcerea din deportare îşi continuă studiile ca elev la Liceul C.D. 

Loga din Timişoara, iar apoi ca student al Facultăţii de Educaţie Fizică din 

cadru Institutului Pedagogic Bucureşti, iar mai apoi a I.E.F.S. Bucureşti, pe 

care-l absolvă cu o lucrare de licenţă apreciată cu nota zece. Pe parcursul 

studenţiei practică şi sportul de performanţă.  

La terminarea facultăţii este repartizat ca profesor de educatie fizică la 

Liceul din Curtici, iar mai apoi se transferă la Şcoala din Giroc şi Ghiroda, iar 

din 1968 doar la Şcoala din Giroc, unde funcţionează până la pensionare, în 

anul 1999. Între anii 1973-1981 îndeplineşte funcţia de director. 

Pe parcursul întregii activităti s-a remarcat prin dăruirea şi 

conştiinciozitatea cu care s-a achitat de obligaţiile profesionale, dar şi de 

multiplele sarcini extraşcolare (culturale, gospodăreşti, obşteşti şi chiar 

politice), pe care pe parcursul anilor le-a avut de îndeplinit. 

Atât ca profesor, cât mai apoi ca director a colaborat cu oamenii din jurul 

său, contribuind la formarea unui colectiv valoros şi cu mult prestigiu în 

comunitatea noastră. A preluat tradiţia valoroasă din şcoala giroceană, pe care 

a îmbogăţit-o prin rezultatele obţinute de elevii şcolii şi printr-o bună 

gospodărire a acesteia. Exigent cu sine însuşi, dar şi cu colectivul de cadre 

didactice şi elevi pe care l-a condus, era mereu nemulţumit, dovadă că şi 

activităţile cele mai reuşite le aprecia, mai în glumă, mai în serios, cu nota 

,,şase plus”. Foarte apropiat de elevi, este iniţiatorul multor activităţi sportive, 

culturale şi turistice de amploare, fiind organizatorul unor expediţii turistice în 

Munţii Carpaţi şi în Delta Dunării. A contribuit la depistarea copiilor cu talent 

spre diferite discipline sportive, îndrumându-i în direcţia practicării unor 

sporturi de performanţă. 

A colaborat strâns cu foştii directori Ovidiu Tocmacov şi Octavian Gruiţa 

şi cu consiliile de administraţie din care mereu a făcut parte, aducându-şi 

aportul la iniţierea şi executarea lucrărilor de extindere a şcolii vechi şi la 

construirea şcolii noi şi a grădiniţei, într-o perioadă când pe lângă fondurile 

limitate alocate de primărie, de bază era contribuţia în muncă a cetăţenilor şi a 

cadrelor didactice în frunte cu directorul. Aşa se explică faptul că localul şcolii 

noi cu şase săli de clasă şi două birouri a costat în 1976 doar 300.000 lei. 

Prestigiul şi rezultatele şcolii din Giroc se explică şi prin stabilitatea şi 

continuitatea existentă în fruntea şcolii, fiindcă pe parcursul a aproape 50 de 

ani la conducerea acesteia nu au fost decât trei directori. 

Cu evidente înclinaţii literare şi cu un dar al povestirii, profesorul 

Silvestru Ştevin publică în anul 2000 volumul ,,Desculţ prin propriul destin”, o 

lucrare autobiografică, ce redă tragedia familiei sale şi a altor mii de familii 

bănăţene în anii deportării în Bărăgan. Cartea a fost lansată la şcoala din Giroc 
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în prezenţa conducerii Asociaţiei Deportaţilor din Bărăgan şi a scriitorului 

Viorel Marineasa, el însuşi autorul unor lucrări despre Bărăgan. A fost 

apreciată de toţi cei care au citit-o şi de cunoscătorii acestui fenomen tragic din 

istoria poporului român. 

Chiar ieşit la pensie, profesorul Silvestru Ştevin a rămas apropiat de şcoală, 

participând alături de colegii mai tineri la unele activtăţi sau la momente 

aniversare din viaţa şcolii.                                            Octavian Petru Gruiţa 

 

 

 
Școala nouă dată în folosință în anul 1973 și supraînălțată în 2013 

 

Octavian Petru Gruiţa 

 

S-a născut la 22 mai 1947, în comuna Giroc, judetul Timiș. A urmat 

cursurile şcolii elementare din localitate, între anii 1954-1961, iar apoi liceul în 

Timişoara, Şcoala Medie nr. 7, actualul Liceu de Informatică, între anii, 1961-

1965. În perioada studiilor liceale, a fost marcat de personalitatea profesorului 

de istorie Milan Toşici, care mai târziu avea să-şi pună amprenta şi asupra 

pregătirii sale şcolare şi profesionale. 

În perioada 1965-1968, a urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie 

din cadrul Institutului Pedagogic din Timişoara, în urma absolvirii căreia a fost 

repartizat ca profesor pe catedra de istorie-geografie la Şcoala cu clasele I-VIII 

Şoşdea, judeţul Caraş-Severin, unde a funcţionat până în anul 1977. În anul 

1975 a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie (curs fără frecvenţa) din cadrul 
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Universităţii ,,Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca”. Lucrarea de licenţă fiind 

,,Monografia satului Şoşdea”, sub îndrumarea profesorului univ. Bujor Surdu. 

Pe plan profesional, de primii ani de învăţământ se leagă prietenia cu 

profesorii Viorel Marineasa, Ioan Seracin şi Gavrilă Peia, alături de care începe 

cercetatea istoriei locale, şi a fenomenului ,,ţăranilor publicişti şi condeieri” din 

perioada interbelică din Banat. 

În această perioada  obţine definitivatul şi gradul II în învăţământ. 

În anul 1977 în urma unui concurs s-a transferat ca profesor la Şcoala cu 

clasele I-VIII din Giroc, unde activează până la pensionare, în 2011. În anul 

1981 a fost numit director, funcţie deţinută până la 31 august 2009. În anul 

1986 a obţinut gradul I în învăţământ la Universitatea din Bucureşti cu lucrarea 

,,Monografia satului Giroc”, sub îndrumarea profesorului univ. dr. Vlad Matei. 

În anul 1996 a publicat lucrarea ,,Giroc - monografie istorică”, lansată cu 

ocazia aniversării a 625 de ani de la atestarea documentară a localităţii şi a 220 

de ani de învăţământ românesc în Giroc. 

În anul 1999 a publicat lucrarea ,,Monografia satului Şoşdea”, lucrare 

pentru care a fost declarat ,,Cetăţean de onoare” al comunei Măureni, judeţul 

Caraş-Severin, în componenţa căreia intră şi satul Şoşdea. 

În anul 1997 a realizat un schimb intercultural cu  ,,College des 

Coudriers” din Geneva - Elvetia, organizând la Giroc, în luna iunie, vizita a 18 

elevi şi a 6 cadre didactice din Elvetia, iar în luna septembrie a aceluiaşi an a 

avut loc vizita unui grup de elevi şi cadre didactice de la şcoala din Giroc, la 

Geneva. În urma acestei acţiuni, şcoala din Giroc a fost dotată prin donaţie cu 

10 calculatoare, 11 imprimante, TV color, video şi materiale sportive. 

Rod al acestui schimb cultural, în anul 2002, a publicat împreună cu 

profesorul Ion Murariu lucrarea ,,Florile prieteniei”, tradusă ulterior şi în limba 

franceză. 

La 4 noiembrie 2006, cu ocazia aniversării a 230 de ani de învăţământ 

românesc în localitate, a lansat cartea ,,Monografia şcolii din Giroc”.  

Toate lucrările menţionate mai sus au fost apreciate de oamenii de 

specialitate şi recenzate în publicaţii locale. 

Din anul 1996, sub egida şcolii din Giroc, apare trimestrial revista de 

cultură ,,Lumina satului”, din al cărei colectiv de redacţie face parte. 

Odată cu apariţia revistei ,,Iconostas”, editată, din anul 2008, de biserica 

ortodoxă din Giroc, face parte din colectivul redacţional, publicând totodată şi 

articole de specialitate. 

Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea instructive - educativă, dar 

şi în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii, în anii 1999-2000, când au fost 

desemnate şcolile reprezentative din judeţul Timiş, şcoala pe care o conduce, 

pe baza punctajului obţinut ca urmare a evaluării instituţionale, a fost 

desemnată ca unitate şcolara reprezentativă, fiind una dintre puţinele şcoli din 

mediul rural intrată în acest top. 
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De activitatea de la şcoala din Giroc este legată o fructuoasă colaborare 

cu profesorul Silvestru Ştevin în ceea ce priveşte gospodărirea şcolii, cu 

profesorul Ion Murariu, prin publicarea unor lucrări legate de istoricul şi 

cultura satului şi de editarea din anul 1993 a revistei ,,Lumina satului”, iar în 

urma colaborării cu profesorul Ovidiu Tocmacov din Elveţia, organizarea 

schimbului intercultural Giroc-Geneva. 

Este coautorul lucrării, ,,Giroc – Arc peste timp”, publicată în anul 2010 

și a ,,Monografiei Biserici Ortodoxe din Giroc”, publicată în anul 2013. 

Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului şi a culturii în 

localitate, Consiliul Local al Comunei Giroc îi acordă în anul 2007 titlul de 

,,Cetăţean de Onoare”. Este membru în Asociația publiciștilor presei rurale din 

Banat, iar pentru activitatea depusă în cadrul asociației, în anul 2019, i se 

acordă premiul ,,Pavel Filip și Aurel Turcuș”.  

De un sfert de veac, director 

Domnul profesor Octavian Gruița este director al școlii din Giroc de 25 

de ani. Se vehiculează printre consăteni ideea potrivit căreia cheia succesului 

în munca administrativă, cât și în conducerea procesului de învățământ o 

constituie continuitatea în funcție. Într-adevăr aceasta este importantă, dar nu și 

suficientă. Ceea ce a făcut posibilă performanța, în munca de manager, este 

mentalitatea. Domnul director a anticipat reforma centrată pe descentralizare. 

A încercat să facă mai mult decât antecesorii, n-a așteptat să i se dea totul de-a 

gata, a îmbrățișat o gândire individualistă, trăsătură caracteristică pentru 

culturile țărilor dezvoltate din Uniunea Europeana. Știe să se organizeze 

independent, nu se teme, are puterea morală necesară (puterea financiară 

nefiind suficientă).  

Are capacitarea de a filtra, de a intra într-un dialog productiv cu alții 

(respectiv cu autoritățiile locale, cu părinții elevilor). Are cultura riscului. 

Principala cauză a neputinței celor mai multe școli din România de a se 

conforma cerințelor reformei este mentalitatea colectivistă, rămășița fostului 

regim comunist. În general, românii sunt în imposibilitatea de a se conduce 

după idei proprii, așteptând totul de la stat. Deși a deținut funcția de director și 

anterior anului 1989 (8 ani), domnul Gruița s-a adaptat cu ușurință noilor 

realități, depășind rezistența la schimbare, caraceristică multor manageri 

educaționali. 

Dând dovadă de autonomie, creativitate, sociabilitate, spirit de inițiativă, 

responsabilitate, preocupare pentru interesul general, capacitate de inovare, dar 

mai ales comunicare, domnul director Octavian Gruița a clădit o școală 

compatibilă cu standardele europene în materie de educație, o școală cotată 

drept ,,reprezentativă” pentru mediul rural, o școală calitativă. 
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Expresia ,,Am vrut să vedeți o școală mai altfel”, invocată în discursul 

domniei sale, i-a convins pe vizitatorii școlii că așa este. 

Prof. Angelica Sabău (Lumina satului nr. 57 din 2006) 

Domnului profesor Octavian Gruița îi datorez dragostea de istorie 

Avea darul de a ne povesti bătăliile purtate de domnitorii români, încât 

noi, elevii, vedeam cu ochii minții oștenii lui Ștefan cel Mare ascunși după 

dealuri la Vaslui așteptând să năvălească asupra cotropitorilor turci. În urechi 

auzeam tropotele cailor și țipetele turcilor în bătălia de la Călugăreni. Am fost 

alături de oșteni în bătălia de la Posada și ne-am ascuns după trunchiurile 

copacilor așteptând momentul prielnic să prăvălim bolovani asupra dușmanilor. 

Am fost mândri că suntem români. A știut să ne cultive dragostea de tot 

ce înseamnă trecutul poporului nostru. Ne-a purtat în jurul lumii la orele de 

geografie. Am călătorit pe hartă, aidoma eroilor lui Jules Verne. Am trecut prin 

Strâmtoarea lui Magellan și ne-am scufundat în abisul Gropii Marianelor. Au 

fost clipe minunate pe care i le datorăm acestui profesor deosebit și acestui om 

de înaltă valoare, care pentru noi a fost domnul profesor Octavian Gruița. Dacă 

astăzi putem localiza pe harta lumii marile forme de relief și dacă știm ce 

însemnătate a avut pentru omenire Egiptul sau Alexandru Macedon, toate 

acestea le facem datorită dragostei și pasiunii cu care domnul profesor ni le-a 

pus în fața ochilor. Eu îi datorez pasiunea mea, a fost cel care mi-a îndrumat 

pașii spre cariera de dascăl. 

Prof. înv. primar, Florina Dragomir, elevă 1983-1984 

Directoare ale grădiniței din Giroc 

Elena Cojocariu 

Educatoarea ELENA COJOCARIU (născută Șoșoi), originară din 

localitatea Peștișani, județul Gorj, a funcționat la grădinița din Giroc între anii 

1962-1990, iar între anii 1969-1990 a ocupt funcția de directoare. Este unul 

din cadrele  didactice cu cea mai îndelungată activitate la școala din Giroc. 

Până la căsătorie a locuit în chirie la Giroc, iar după căsătorie s-a stabilit în 

Sânmihaiul Român. 

Educatoare cu pregătire profesională impecabilă, cu mult tact și măiestrie 

pedagogică a fost preocupată atât de pregătirea copiilor în procesul de învățământ, 

cât și de asigurarea unor condiții materiale cât mai bune pentru preșcolari. Doamna 

educatoare își începe activitatea în vechiul local din clădirea de lângă biserică, 

după care se mută în noul local construit în continuarea școlii vechi, de pe Strada 
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Școlii, ce cuprindea trei săli de clasă pentru cele trei grupe existente până în anul 

2000. Îi învață pe cei mici corectitudinea și integrarea în colectivitate, fiind 

mulțumită că poate să contribuie la formarea caracterului lor. Urmărește formarea 

de priceperi și deprinderi, cât și însușirea unor cunoștințe, care să le folosească la 

școală și în viață. O femeie integră, dezvoltă o relație deschisă cu părinții copiilor, 

care participă la unele activități extrașcolare, fiind un sprijin în procesul de educare 

a acestora. 

Colaborează cu conducerea școlii, făcând mereu parte din consiliul de 

administrație al acesteia și are o relație de colaborare cu autoritățile 

administrației locale. Profund integrată în colectivul școlii și în comunitatea 

locală, dă dovadă de mult respect, sinceritate și colegialitate. Fără îndoială în 

îndelungata sa activitate la grădinița și școala din Giroc, a fost un om de bază și 

un exemplu, atât pentru colegii mai tineri, cât și pentru săteni. M-am numărat 

printre copiii Girocului care a frecventat grădinița sub atenta îndrumare și 

dragostea părintească a acestei doamne a învățământului girocean, fiindu-mi un 

model în alegerea viitoarei meserii, iar atunci când m-am transferat la Giroc, ca 

tânără educatoare, am avut ocazia de a o aprecia  ca om și educator. 

Educatoare, Lenuța Terteci 

Educatoarea Lenuța Terteci, 

o viață dedicată învățământului și preșcolarilor din Giroc 

Dacă credem în expresia că ,,omul sfințește locul”, cu siguranță un 

asemenea om a fost educatoarea LENUȚA TERTECI, fostă directoare a 

grădiniței, iar mai apoi educatoare coordonatoare. 

După o lungă și prodigioasă activitate didactică, de peste 40 de ani,  din 

care aproape 35 de ani la grădinița din Giroc, educatoarea Lenuța Terteci spune 

adio învățământului și se retrage la o binemeritată pensie. Pe parcursul întregii 

sale activități de la Giroc, i-am fost coleg și unul din cei mai apropiați 

colaboratori, urmărindu-i evoluția de la o tânără educatoare, la o directoare de 

gradiniță, iar mai apoi ca educatoare coordonatoare, dornică de afirmarea 

instituției, pe care întotdeauna cu cinste o păstorea.  

Ambițioasă și mândră, așa cum îi stă bine, nu doar unui bănățean, dar mai 

ales unui cadru didactic, s-a implicat în tot ceea ce a însemnat evoluția grădiniței 

din Giroc, de la cele trei grupe tradiționale, până la cele 13 (din anul 2019)  și de la 

cele trei săli de clasă, până la actualul ansamblu ce presupune săli de clasă, 

cantină, săli de mese, grupuri sanitare, sală de festivități, birouri etc.  

Ea și-a pus amprenta în tot ceea ce s-a făcut la actuala grădiniță. Nu s-a 

realizat o modificare, o extindere (și pe parcursul anilor au fost nenumărate), 

fără ca ea să nu-și spună o părere pertinentă, să se consulte cu factorii de 

decizie, iar la sfârșit să se bucure pentru noua realizare. 
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Educatoarea Lenuța Terteci voia să fie mereu în frunte, nu doar prin felul 

în care arăta grădinița, dar și prin nivelul activităților școlare și extrașcolare. 

Exigența față de sine și-a impus-o și față de colege sau personalul auxiliar, ceea 

ce, poate, nu întotdeauna a fost înțeles și apreciat. Pe parcursul anilor a obținut 

toate gradele didactice, a fost întotdeauna apreciată cu calificativul ,,Foarte 

bine” și ca urmare a rezultatelor obținute a beneficiat de gradația de merit.  

S-a implicat în organizarea unor diverse activități didactice și 

extradidactice, județene, interjudețene și chiar internaționale, schimburi de 

experiență, activități culturale, iar când Inspectoratul Școlar Timiș organiza 

unele schimburi de experiență la învățământul preșcolar, grădinița din Giroc 

era unitatea etalon cu care în orice moment se putea mândri. Pot spune că și-a 

dedicat viața grădiniței, unde și-a petrecut nu doar timpul prevăzut în orar, fiind 

prima care întâmpina copiii cu un zâmbet de părinte și ultima care la plecare se 

asigura că, a doua zi, unitatea era pregătită să-și primescă oaspeții.  

După o asemenea activitate și implicare în activitatea școlară și 

extrașcolară, cum rar mai putem întâlni în zilele noastre, educatoarea LENUȚA 

TERTECI, merita să fie declarată ,,CETĂȚEAN DE ONOARE”, fiindcă prin 

tot ceea ce a realizat pentru Giroc în activitatea sa, a făcut cinste satului și 

școlii.                                     Prof. Gruița Octavian 

 

  

Evoluţia populaţiei şcolare în perioada 1968–1989 

 

În această perioadă, numărul elevilor din şcoala noastră ajunge la cel mai 

ridicat nivel, în perioada 1977–1979, după care urmează o scădere continuă, ce 

se accentuează după anul 1990. Creşterea numărului de elevi în această 

perioadă a impus şi extinderea spaţiului de şcolarizare, acum construindu-se 

noul edificiu al şcolii cu 6 săli de clase. 

Populatia scolara
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Activităţi extraşcolare 1948-1990 

 

Activităţile extraşcolare din perioada 1948-1990 au cuprins: drumeţii la 

pădurea Girocului, în lunca Timişului şi la mănăstirea Şag, excursii şcolare, activităţi 

culturale sub genericul „Dialog pe aceeaşi scenă” sau în cadrul Festivalului Naţional 

„Cântarea României”, precum şi întreceri sportive. 

Excursiile şcolare, mult mai puţin numeroase până la începutul anilor 60, au 

urmat în general următoarele itinerarii: Timişoara - Cetatea Şoimoş, Timişoara - 

Moldova Nouă - Cazanele Dunării – Orşova - Băile Herculane; Timişoara – Orşova 

– Insula Ada-Kaleh; Timişoara – Arad - Băile Felix – Cluj-Napoca – Alba-Iulia - 

Deva; Timişoara - Muntele Semenic -Trei Ape; Timişoara - Muntele Mic; 

Timişoara - Valea lui Liman; Timişoara – Buziaş; Timişoara -Munţii Retezat; 

Timişoara - Stâna de Vale – Padiş - Peştera Scărişoara; Timişoara – Sinaia – Bucegi 

– Caraiman – Vfârful Omu; Timişoara – Galaţi -Deltă – Sulina; Timişoara – Oradea 

– Cluj-Napoca - Mănăstirile din nordul Moldovei; Timișoara – București.  

Colegii, care de-a lungul anilor au organizat şi participat la aceste excursii, au 

fost: Lăzărescu Gheorghe, Gaiţă Amalia, Murariu Ion, Ioanovici Aurelia, Bulat 

Livia, Seiman Ioan, Tocmacov Ovidiu,  Birdean Tamara, Plapşa Silvia, Stevin 

Silvestru, Ianculescu Olimpia, Iancu Merima, Eva Ștefania, Radu Stelian, Gruiţa 

Octavian, Mănescu Felicia, Ţundrea Rodica. 

În cadrul activităţilor culturale, pe lângă serbările şcolare şi participarea la 

numeroase concursuri şi festivaluri, trebuie menţionată performanţa formaţiei de 

mandoline a şcolii condusă de profesoara Ţurcanu Ana, care în anul 1985 a obţinut 

locul I pe judeţ şi a participat la faza naţională. 

La pregătirea formaţiilor artistice ale şcolii în această perioadă trebuie să 

menţionăm următoarele cadre didactice: Gaiţă Amalia, Moga Aspazia, Bulat Livia, 

Murariu Ion, Ioanovici Aurelia, Plapşa Silvia, Iancu Merima, Seiman Ioan, Şaur 

Titina, Lupulescu Veturia, Mezin Ileana, Ţurcanu Ana, Ştevin Silvestru, Mănescu 

Felicia, Tocmacov Ovidiu, Beacă Iuliana, Ciolac Zorina, Poştaru Silvia, Marki Ana, 

Capotescu Anastasia, Ionescu Mariana.  

În activitatea extraşcolară, s-a remarcat, la nivel judeţean şi naţional, cercul 

„Prietenii pompierilor” condus de Avrămuţ Ion, care, de-a lungul anilor, a obţinut 

rezultate remarcabile: 

1973-locul I,  Faza judeţeană; 

1974-locul I,  Faza judeţeană şi locul V - Faza naţională; 

1975-locul I,  Faza judeţeană şi locul II - Faza naţională; 

1980-locul I,  Faza judeţeană; 

1982-locul I,  Faza judeţeană; 

1984-locul II, Faza judeţeană; 

1985-locul II, Faza judeţeană. 

A fost o activitate remarcabilă condusă de un om pasionat de instruirea 

copiilor în acest domeniu, aducând multe satisfacţii şcolii şi elevilor. 
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Învățători, profesori și activități școlare până în 1990,  

în viziunea foștilor colegi sau elevi 

Învățătorul Ioan Seiman 

S-a născut la Giroc în anul 1929 și alături de consătenii săi, Ion Murariu, 

Ioji Stelzner, Iosif Gaiță, frații Dunea, Ana Haneș și Ioan Aga face parte din 

pleiada primilor intelectuali ridicați din mijlocul țăranilor giroceni. La fel ca și 

colegii săi de generație, fară posibilități materiale, când pe umerii săteanului 

bănățean, pe lângă urmările războiului, atârnau tot mai greu cotele agricole 

impuse țăranilor, aproape imposibil de achitat și cu urmări nefaste asupra 

copiilor, mai întotdeauna sacrificți. În acest context puțin prielnic, o mamă 

săracă reușește să-și întrețină cei doi fii, la Școala Normală din Timișoara, cel 

mai mare, Ioan, îmbrățișând cariera didactică, iar cel mai mic, pe cea politică. 

Cu o inteligență nativă specifică multor copii provenți din medii 

defavorizate, tânărul învățător repartizat la școala din Giroc, se dedică trup și 

suflet educării tinerei generații fiind apropiat de copii, îndrumându-i în tainele 

cititului, scrisului și socotitului. Le insuflă acestora dragostea de care el la 

rândul lui, s-a bucurat din partea unor dascăli dedicați acestei nobile meserii. 

Mă număr printre foștii lui elevi, și pentru un an am beneficiat de strădania și 

dăruirea tânărului nostru învățător, conștiincios și sever cu elevii care aveau 

posibilitați intelectuale, dar în același timp înțelegător cu cei ce întâmpinau 

greutăți și aveau lipsuri materile. Ca orice dascăl al acelor vremuri s-a implicat 

în activitățiile culturale și obștești, îndeplinind mult timp și funcția de director 

de cămin cultural. Pensionat de boală în 1984, trece în lumea celor drepți în 

anul 1989, fără a se bucura prea mult timp de pensie. 

Prof. Octavian Gruița  

Învățătoarea Amalia Gaiță 

Venită în comuna noastră la început de carieră, funcționeză în două 

rânduri la Școala din Giroc, între anii 1954-1956 și 1968-1970 remarcându-se 

prin entuziasmul și pasiunea cu care își făcea datoria la catedră. Unindu-și 

destinul cu tânărul preot al comunei, Iosif Gaiță, are de suferit din această 

cauză în anii prigoanei comuniste fiind mutată cu postul la Pădureni-Colonie. 

Numai un om care s-a dăruit cu devotament profesiei de dascal a fost în stare 

să îndure zece ani greutățile navetei între Giroc și Pădureni înfruntând 

asprimile vremii și noroiul drumurilor și orânduindu-și viața după mersul 

trenurilor pe linia Reșița. 

A mai funcționat apoi, printre altele, la Școala Ajutătoare din Timișoara, 

revărsîndu-și cu aceeași generozitate și conștiinciozitate, cu nedisimulată 
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modestie și fără drămuire din preabunul sufletului ei asupra celor mici care i-au 

fost încredințați. În viața de familie i-a fost mereu alături soțului, preotului 

satului nostru, împărtășind bucurii și necazuri, fiindu-i un sprijin de nădejde. 

Ultima parte a vieții i-a fost luminată de venirea pe lume a nepoatei care-i 

poartă numele, Amalia, la a cărei educație, purtându-i grija și ocrotind-o, a stat 

neclintită până în ultimul ceas al vieții. 

Doamna Amalia va rămâne în memoria noastră, pentru că a avut 

întotdeauna un zâmbet cald, un sfat, un cuvânt de îmbărbătare la nevoie. Îi 

rămânem îndatorați, mai ales, pentru că ne-a învățat cum trebuie să trecem 

frumos prin această lume.                                               I. M. Giroceanu  

Profesoara Aspazia Moga 

Cei ce am avut șansa de a fi fost elevii școlii din Giroc la sfârșitul anilor 

50  ne-am bucurat de prestația uneia dintre cele mai competente și exigente 

profesoare a acelor ani de la școala noastră. A fost colegă de cancelarie pe 

parcursul anilor cu: Simion Hodoneanțu, Livia Bulat, Ioan Seiman, Amalia 

Gaiță, Ioan Găman, Gheorghe Lăzărescu, Smaranda Borca, Aurel Artimescu, 

Elena Florescu, Aurel Cândea, Ion Murariu, Tiberiu Nica, Aurelia Ioanovici, 

Ovidiu Tocmacov, Tamara Birdean. 

Profesoara Aspazia Moga s-a impus prin dăruire, apropiere și înțelegere 

față de copiii unor țăranii, cu lipsurile și necazurile acelor vremuri (1956-

1961), când, pentru a-și procura o pâine neagră (și asta dată pe sub mână), 

cadrele didactice apelau la bunăvoința unor lăptari giroceni ce făceau zilnic 

drumul, pe jos sau cu măgarul între Giroc și Timișoara. A fost profesoara care, 

fiind conștientă de importanța culturii pentru copiii girocenilor, ne ducea la 

spectacole de teatru,  la Teatrul Național din Timișoara, pe jos până la tramvai 

și aducea cărți pe care le vindea elevilor în rate, cărți ce vor pune bazele unor 

mici biblioteci școlare. Alături de alți învățători și profesori, a fost mereu 

prezentă seara la Căminul Cultural, în mijlocul tinerilor, organizând activități 

culturale. 

În anul 1961, doamna Aspazia Moga este transferată în Timișoara, la 

Colegiul Național Bănățean, unde funcționează până la pensionare. A avut 

parte de o viață fumoasă și foarte lungă, trăind până la vârsta de 100 de ani și 

șase luni.  Pe plan familial, s-a bucurat de realizările profesionale ale celor doi 

copii, fiica, profesoară de limba germană, iar fiul, medic. 

Chiar dacă a plecat din Giroc, nu a uitat niciodată de școala unde și-a 

petrecut o parte din anii tinereții, de foștii elevi și de unii consăteni. În anul 

2006, la aniversarea școlii (230 de ani de învățământ girocean), chiar dacă a 

trecut de venerabilă vârstă de 90 de ani, doamna Moga a ținut să fie prezentă, 

iar în cuvântul luat, ne-a relatat despre experiența didactică și de viață legată de 

Giroc. 
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Activitatea remarcabilă, chiar dacă pentru scurt timp, a unui dascăl 

devotat școlii din Giroc și copiilor săi de acum 60 de ani, ne obligă să-i păstrăm 

vie memoria și să-i transmitem, peste generații faptele remarcabile, demne de 

urmat. 

Prof. Octavian Gruița 

Profesorul Ion Murariu 

O viață dedicată învățământului și culturii 

Cei ce am avut prilejul de a trăi în preajma profesorului Ion Murariu, ne-

am putut edifica asupra calitățiilor domniei sale de dascăl, dedicat trup si suflet 

zecilor de generații pe care le-a instruit și educat, de om de cultură, ziarist și, 

nu în ultimul rând, de cetățean al Girocului, de afirmarea căruia pe plan 

spiritual, era mereu preocupat. 

S-a născut la Giroc, la 2 aprilie 1937, într-o familie cu modeste 

posibilități materiale, dar care nu l-au împiedecat în a urma o carieră, spre care 

a fost îndrumat de fostul sau învățător, Ion Dumitru. A urmat Școala 

Gimnazială din Giroc, apoi Școala Pedagogică din Timisoara, Institutul 

Pedagogic de 3 ani și Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara. 

Încă din anii studenției a fost marcat de personalitatea profesorului G. I. 

Tohăneanu, cu care stabilește o relație de prietenie, ce se întinde pe tot restul 

vieții. În casa din Giroc a domnului Ion Murariu, renumitul filolog timișorean a 

găsit, în ultimii ani de viață, o oază de liniște, iar plimbările făcute împreună 

prin pădurea și Lunca Timișului, l-au făcut să uite pentru moment de viața 

tumultoasă din Timișoara și de unele probleme de sănătate. 

Ca învățător, iar mai apoi ca profesor de limba și literatura română, a 

funcționat la școlile din Pișchia, Sudriaș, Bârna și Giroc, iar cea mai mare parte 

a timpului la mai multe școli gimnaziale și licee din Timișoara. La toate 

acestea, de-a lungul unei cariere de aproape 50 de ani, s-a dedicat trup și suflet 

meseriei pentru care s-a pregătit și copiilor de care a fost întotdeauna apreciat 

și iubit. Încă din tinerețe, la îndemnul fostului său învățător Ion Dumitru, ajuns 

între timp ziarist, profesorul Ion Murariu publică în presa locală din Banat 

articole ce reflectă viața satului și aspecte legate de activitățiile elevilor săi. 

După 1990 reia activitatea publicistică, colaborând la mai multe publicații din 

Timișoara. 

După pensionare revine în satul natal, de care nu s-a rupt sufletește 

niciodată. De acum, activitatea publicistică și cea literară vor cunoaște mereu 

un drum ascendent. În anul 1993, cu sprijinul primarului din acea perioadă, 

Ioan Ilie Teodorescu, a fostului director al școlii, Octavian Gruița, a preotului 

Iosif Gaiță, a tânărului ziarist Dorin Aga și a prietenilor săi, scriitorii Pătru 

Chira din Chișoda, Damian Ureche și Marius Munteanu, din Timișoara, pune 
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bazele la Giroc a ziarului ,,Lumina Satului”, care apare trimestrial pe lângă 

școala din localitate, timp de 17 ani. În tot acest timp a fost redactor-șef și 

sufletul publicației girocene, atrăgând în jurul său alte personalități girocene, 

dar și nume de prestigiu din învătământul și cultura bănățeană, precum: G. I. 

Tohăneanu, Florin Medeleț, Dumitru Crașoveanu, Mircea Șerbănescu, 

Gheorghe Lăzărescu, Remus Jurca, Ioan Drăgan, Ion Viorel Boldureanu, 

Eugen Dorcescu, Viorel Marineasa, Ion Marin Almajan, Gheorghe Luchescu, 

Ion Căliman, Tamara Birdean, Octavian Bocșa, membrii Cenaclului Gura 

Satului, etc. 

Analizând activitatea organizatorică și publicistică a profesorului Ion 

Murariu  la  ,,Lumina satului”, renumitul filolog timișorean G. I. Tohăneanu 

consemnează în ,,Predoslovie”, la volumul  ,,Vorbe d-ale noastre” – Ediția a II 

-a: ,,Cu încântare și cu bătăi pripite de inimă, am regăsit stihul Celui-din-

Lancrăm: Eu cred că veșnicia s-a născut la sat în colțul din stânga, sus, al 

primei pagini din revista ,,Lumina satului’’, care apare la Giroc, de aproape 

zece ani, cu regularitate, în fiecare trimestru, pe linia inaugurată și statornicită 

de foile sătești și de ,,Calendarele” de pe vremuri. Este aproape inutil să adaug, 

dar sunt dator să răspic acest adevăr, că ,,Lumina satului” este străluminată de 

inima și creierul profesorului Ion Murariu, care palpită și zvâcnește în toate 

ungherele foii. Bătând fârtățește mâna cu câțiva cărturari aleși, profund atașați 

de realitățile girocene, bucurându-se de sprijinul unora din autoritățile locale  și 

de acela al Editurii timișorene Mirton, Ion Murariu a avut tactul și priceperea 

ca, aliniind foaia la tradițiile genului, să-i asigure o inconfundabilă 

personalitate proprie.Vorbind în primul rând, Girocului și girocenilor, ea se 

adresează țării întregi, cu înțelepciune, sfătoșenie și candoare”. 

Profesorul Ion Murariu a fost unul din cei mai de seamă oameni de 

cultură din Girocul tradițional, fără de care cultura giroceană era mult mai 

săracă. La acțiunile organizate la școala din Giroc au participat mari 

personalități ale culturii și învățământului timișan precum: G. I. Tohăneanu, 

Deliu Petroiu, Dumitru Crașoveanu, Gheorghe Lăzărescu, Florin Medeleț, Ioan 

David, Ion Marin Almăjan, Viorel Boldureanu, Viorel Marineasa, Viorel 

Cherciu, Valentin Bugariu, Ion Traia, Pătru Chira, Cenaclul ,,Gura Satului”, 

,,Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria”, Asociația Publiciștilor din Presa 

Rurală din Banat, Asociația Deportaților din Bărăgan etc.. 

Doar un om cu dragoste pentru locurile natale a putut să-și sacrifice 

timpul și să-și dăruiască toată forța creatoare pentru satul său și pentru oamenii 

pe care i-a respectat și i-a iubit. Pentru tot ceea ce profesorul Ion Murariu a 

făcut pentru noi, ca dascăl sau ca om de cultură al Girocului, merită tot 

respectul nostru și al generațiilor viitoare. 

În domeniul literaturii profesorul, Ion Murariu debutează în anul 1996, cu 

un volum de proză scurtă, intitulat ,,Obârșii”, apariție prilejuită de sărbătorirea 

în acel an a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului și a 220 de ani 
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de învățământ românesc în Giroc. În anii următori, activitatea scriitoricească se 

intensifică și cunoaște noi apariții: 

-2002-Vorbe d-ale noastre, ediția I; 

-2002-Florile prieteniei, coautor; 

-2004-Les fleurs de l′amitie, coautor; 

-2005-Drumul cu amintiri; 

-2006-Vorbe d-ale noastre, ediția a II-a; 

-2010-Revista Lumina satului. Repere monografice; 

-2010-Giroc - Arc peste timp. Monografie. Coautor; 

-2010-Vorbe d-ale noastre, ediția a III-a; 

-2012-Încercări literare; 

-2013-Când amintirile...; 

-2014-Martor în revoluție; 

-2015-Consemnări critice. 

Volume îngrijite: 

-2007-Condeierii noștri. Antologie a creatorilor din Giroc și Chișoda; 

-2008-Album Ioan Aga. 

Referindu-se la lucrarea ,,Vorbe d-ale noastre - glosar girocean”, 

profesorul G. I. Tohăneanu remarcă ,,ea salvează de la moarte prea 

timpurie vorbe d-ale noastre, cuvinte -adică- prin care sufletul și mintea 

românească de aici, din acest colț al țării, își rostește elanurile și aleanurile. 

Văd în inițiativa lui Ion Murariu de a transforma în ,,carte” ceea ce până acum 

era doar ,,rubrică” a unei foi sătești, o problemă de interes național. Las la o 

parte, dar... nu cu totul, amănuntul că această carte – pe care nu preget să o 

răsfăț cu diminutivul ,,cărțulie” -  va constitui, pentru giroceni, prilej de 

binecuvântată mândrie, iar pilda autorului ei, fecior al acestor meleaguri, 

trebuie salutată cu entuziasm și urmată cu pioșenie.  Cu atât mai mult cu cât 

această lucrare de lexicografie regională este redactată cu rigoarea și 

competența neostentative ale unui filolog autentic, dublate de mistuitoare 

pasiune pentru subiectul tratat, care poate încălzi inimile cititorilor-beneficiari, 

nu numai din Giroc și din preajma Girocului, ci și de pe alte meleaguri ale țării. 

Convingerea mea este că nimic durabil nu se împlinește fără pasiune. 

Prin tot ce săvârșește, prin tot ce pune la cale, profesorul Ion Murariu ni se 

dezvăluie ca un om cuprins de acea devoratoare ,,febră de noapte și zi”, pe care 

Cel-din-Lancrăm o așază la temelia oricărui neastâmpăr creator. Fie ca 

acest    neastâmpăr creator – care bântuie și rodnicește făptura omenească a 

profesorului Ion Murariu - să aprindă pe lângă ,,Lumina satului”, alte și alte 

,,lumini”, nevremelnice, în zariștea giroceană, bănățeană și românească. Nasc, 

și la Giroc, oameni”. (G. I. Tohăneanu ,,Predoslovie” la vol. Vorbe d-ale 

noastre -glosar girocean de Ion Murariu, ed. a II-a, 2006) 

Recunoscându-i-se meritele în domeniul scrisului, a fost ales membru 

fondator al Ligii Scriitorilor din România, Filiala Banat.  În ultimii 30 de 
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ani nu a existat în Giroc nici o acțiune cu caracter cultural, științific sau  literar 

la care profesorul Ion Murariu să nu fi participat și la care să nu-și fi adus 

contribuția prin scrierile sale, prin comunicările științifice sau printr-o 

implicare organizatorică. Astfel, în anul 1996, alături de Florin Medeleț de la 

Muzeul Banatului din Timișoara și de profesorul Octavian Gruița organizează 

aniversarea satului (625 de ani de la atestare) și cea a școlii din localitate, 

ocazie cu care se inaugurează și Muzeul local, care, din păcate, a fost 

desființat. În anul 1997, contribuie la organizarea schimbului intercultural între 

școala din Giroc și College des Coudriers din Geneva și la pregătirea vizitei 

elvețienilor la Giroc și a copiilor giroceni la Geneva. 

În colaborarea cu școala și cu primăria din Giroc, alături de Uniunea 

Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU) a participat în anul 2003 la 

comemorarea preotului David Voniga, atât la Giroc cât și la Gyula (Ungaria), 

eveniment prezentat pe larg de mass-media din cele două țări. Cu acea ocazie, 

la simpozionul desfășurat la școala din Giroc, profesorul Ion Murariu a susținut 

o cumunicare privind personalitatea și activitatea  preotului David Voniga la 

Giroc, alături de cercetătoarea Maria Berenyi de la Gyula, care a vorbit despre 

personalitatea marelui dispărut, înainte de a se stabili în Giroc. În același an, cu 

ocazia manifestărilor desfășurate în Ungaria, închinate aceleiași personalități, 

profesorul Ion Murariu a susținut  o comunicare și la sediul UCRU din Gyula, 

alături de reperezentanți ai comunității romanești din localitate. 

În anul 2005, atunci când Muzeul Banatului din Timișoara, organizează o 

expoziție tematică și o întreagă manifestare cultural-științifică, intitulată 

,,Povestea Comunei Giroc”, profesorul  Ion Murariu a fost un adevărat 

consultant științific al specialiștilor de la muzeu, iar prin cuvântul său a 

subliniat originalitatea culturii tradiționale girocene și necesitatea ca aceasta să 

fie păstrată și transmisă generațiilor viitoare.  

Cu ocaza lansării unora dintre cărțile mai sus menționate sau a cărților 

altor colegi de la școala din Giroc, au participat numeroase personalități din 

cultura bănațeană, membrii Cenaclului Gura Satului sau a Asociației 

Deportaților din Baragan. Mereu prezent la tot ceea ce însemna viața 

cultural-științifica a localității, profesorul Ion Murariu nu a lipsit la nici una din 

edițiile simpozionului Internațional Istorie și Cultură în Banat, organizat de 

Primăria Giroc în colaborare cu alte foruri științifice timișorene, unde prin 

comunicările și intervențiile sale a ridicat aportul  girocenilor la acest 

eveniment. 

Ca membru în Asociația Publiciștilor Presei Rurale din 

Banat participă cu comunicări și ia parte la dezbaterile ce au loc la: Timișoara, 

Arad, Caransebeș, Comloșu Mare, Bozovici, Șopotul Vechi, Jimbolia, 

Giarmata, Giroc, Serbia etc., fiind unul din cei mai activi membri, încât unii 

dintre participanți se întrebau de unde are atâta vitalitate fizică și putere 

creatoare. 
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Pentru întreaga activitate desfășurată de-a lungul întregii vieți, Consiliul 

Local al Comunei Giroc, în anul 2008, l-a declarat CETĂȚEAN DE 

ONOARE. În ședința din 28 mai 2016, a Asociației Publiciștilor Presei 

Rurale din Banat, profesorului Ion Murariu i s-a acordat ,,PREMIUL 

PAVEL FILIP ȘI AUREL TURCUȘ”. 

Făcând un bilanț al multiplelor preocupări, în domeniul învățământului, 

culturii, presei și literaturii, domnul Ion Murariu este un simbol al Girocului, 

fiind unul din primii intelectuali, ridicat din mijlocul țăranilor giroceni, ce avea 

să se afirme în aceste domenii. Fără activitatea sa, cultura giroceană era mult 

mai săracă, iar noii noștri consăteni veniți în număr atât de mare nu aveau cum 

să cunoască ceea ce am fost, ceea ce suntem și ceea ce cu ajutorul lor trebuie să 

ajungem.                                                                           Prof. Octavian Gruița 

  

Ioji Tiberius Stelzner  (1934-2019) 

Învățătorul Ioji Tiberius Stelzner este reprezentantul uneia dintre cele mai 

harnice și respectate familii girocene. S-a născut la Giroc în anul 1934, unde a 

și frecventat școala generală, după care a urmat cursurile Școlii Normale din 

Timișoara, îmbrățișând cariera de învățător, pe care a profesat-o la Carpiniș, 

unde s-a și stabilit cu familia. Ridicat din rândul țăranilor giroceni, coleg de 

generație cu alti intelectuali  vrednici de amintire, ca preotul Iosif Gaiță, înv. 

Ioan Seiman, inginerul Horea Vișoiu, primarul Ana Haneș, profesorii Ioan Aga 

și Ion Murariu, a făcut cinste satului său și minorității germane din care 

provenea. Chiar dacă, încă de la terminarea Școlii Normale și până la plecarea 

în Germania în anul 1983, a locuit doar la Cărpiniș, niciodată nu și-a 

uitat locurile natale, vizitându-și des familia rămasă în sat și păstrând legătura 

cu foștii colegi și prieteni.  

După 1990, când majoritatea populației germane din Giroc a emigrat în 

Germania, Ioji Stelzner  a fost un lider al acestora și și-a intensificat legatura cu 

Girocul natal. Astfel, în 1996, când satul nostru sărbătorea 625 de ani de la 

prima atestare și 220 de ani de învățământ românesc, printr-o emoționantă 

scrisoare, Ioji se adresa foștilor lui săteni și slujitorilor școlii. ,,Noi, foști 

cetățeni ai Girocului, vă asigurăm că nu vom uita meleagurile unde am trăit, 

am muncit și ne-am bucurat de tot ce ne-a dat bunul Dumnezeu. În sufletele 

noastre au rămas dragii noștri care se odihnesc în pământul Girocului. Ne 

gândim la tot ce au făcut premergătorii noștri în cei peste 125 de ani de 

conviețuire pașnică, contribuind și ei la binele și prosperitatea comunei Giroc. 

Vă asigurăm că vom fi și noi cu sufletul și gândul alături de dumneavoastră. 

Noi știm să apreciem faptul că, alături de voi, nu am fost niciodată  străini, ci 

numai prieteni”. Semnează Josef Tiberius Stelzner, în numele Comunității 

Șvabilor Girocului din Germania, Karlsruhe, 07. 06. 1996.  
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Ca o dovadă că niciodată nu și-a uitat locurile natale, a întocmit o 

monografie în limba germană a Girocului și a comunității germane din localitate. 

O parte a informațiilor privind șvabii din Giroc, reproduse în lucrarea ,,Giroc - Arc 

peste timp”, se datorează lui Ioji Stelzner. Trecerea anilor și înaintarea în vârstă l-

au apropiat tot mai mult de Girocul natal și de foștii colegi, alături de care, în mai 

multe rânduri, a vizitat și școala. Prin moartea sa, ne-am despărțit, așadar,  de unul 

dintre primii intelectuali care s-au ridicat din mijlocul țăranilor giroceni, care 

niciodată nu și-a uitat originea, care alături de comunitatea germană a Girocului a 

contribuit la ridicarea și prosperitatea satului nostru. 

                                            Prof. Octavian Gruița 

 

 

Profesorul și artistul plastic Ioan Aga 

Drumul devenirii sale ca profesor și ca artist a început în Girocul nostru, 

unde s-a retras la casa părintească, încheindu-și cariera didactică și unde avea 

să-i fie și ,,capătul de cale”. Cu harul de a desena, de a picta s-a născut, iar 

dragostea i-au inoculat-o mai întâi părinții, mama, o vestită cusătoare de 

costume populare, iar tatăl, meșter priceput în orice lucru pe care punea mâna. 

Școala i-a cizelat talentul observat de dascălii din acea vreme, cum au 

fost Ion Dumitru și Vasile Bulzan, care l-au încurajat să lucreze cât mai mult. 

Îmi amintesc cum ne întreceam să facem desene pe care le afișam la gazeta de 

perete. Au urmat anii de învățătură (patru la număr), la Liceul de Arte Plastice 

din Timișoara. Deseori îmi  vorbea cu emoție de profesorii lui, artiști plastici 

de seamă, Iuliu Podlipny și Francisc Ferch, de la care a deprins travaliul 

creației, desenul, forma și culoarea. Se înscrie la Institutul Pedagogic de 3 ani 

din Timișoara, proaspăt înființat. În anii studenției își desăvârșește talentul sub 

îndrumarea unor artiști plastici de renume, precum Aurel Breileanu și Vasile 

Pintea, dobândind temeinice cunoștințe de istoria artelor.  

A început apoi cariera de dascăl, predând desenul în școli de pe 

meleaguri hunedorene: Lupeni, Vața de Jos, Brad și cel mai mult în 

Hunedoara. Are acum prilejul să dăruiască celor mici din prea plinul 

cunoașterii sale în materie de desen. Începând cu primele noțiuni din domeniu, 

pâna la incursiunile din istoria artei, când, îtotdeauna aducea la ore o mulțime 

de albume. A îndrumat creația celor mai talentați elevi prin activități în cercuri, 

a făcut totul cu o pasiune nedisimulată. Cât a profesat, pentru el și pentru elevii 

săi, desenul n-a fost o ,,dexteritate”, ci un obiect de învățământ la fel de 

important, ca oricare altul. 

În acest răstimp a continuat să lucreze, să picteze, desăvârșindu-și 

personalitatea ca artist. Zile și nopți nenumărate, la lumina unui bec puternic, 

în fața șevaletului, realiza lucrări, mereu nemulțumit, până găsea forma ideală. 

Așa s-au ivit sute de tablouri, portrete, naturi statice, compoziții, unele fresce 
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care înveșmântează pereții multor cabinete și laboratoare ale școlilor  pe unde a 

trecut, dar și unele copii după lucrările marilor maeștri ai geniului. Cunoscând 

o bună parte din lucrările create de el, pot spune că realismul formelor și-al 

culorilor sunt trăsăturile definitorii ale artei sale inconfundablie. Cu 

modernismul și curentele lui n-a cochetat, considerându-le interesante, dar 

totuși, mode trecătoare, care lui nu i se potrivesc. 

Am vizitat deseori împreună expoziții și muzee de artă, dar nici  una nu l-

a impresionat mai mult decât galeriile celebrului Ermitaj și ale Muzeului 

Rus  din Petersburg, ale Muzeului Puskin din Moscova, unde am admirat 

îndelung atâtea capodopere. 

De câte ori n-am stăruit, și eu și alții să organizeze o expozitie personală, 

reprezentativă și cuprinzătoare. N-a consimțit decât o singură dată: cu ocazia 

sărbătoririi Girocului, la împlinirea a 625 de ani de existență. ,,Ști, eu nu pot 

lucra în maniera celor mai mulți confrați care expun azi...sunt un ,,depășit”. 

Motivație cu care nu am putut fi de acord. Pentru că oricine zăbovește în fața 

unei lucrări semnate Ioan Aga își simte sufletul inundat de frumusețe și copleșit 

de o imensă bucurie.  

                                                                                   Ion Murariu 

,,Expoziția postumă Ioan Aga, îmi lasă un gust amar, dar în același timp 

însă, și bucuria de a mă întâlni cu arta unui tânăr care mi-a fost student acum 

mai bine de 40 de ani... 

Preferința lui Ioan Aga pentru peisaj, pentru natura moartă, pentru pastel 

este un semn de nesupunere la canoanele realismului socialist din acele vremuri. 

Predilecția lui pentru natură, pentru flori, care sunt tot natură, înseamnă 

că omul acesta avea o știință a picturii, a naturii pure. Un buchet de flori într-o 

glastră nu poate avea înrâuriri ideologice. Este o expresie sinceră, directă a 

unui mănunchi de evenimente. 

Cât privește arta lui este suficient să-ți îndrepți ochii spre lucrări precum 

cele de aici, în care se folosesc culori subtile de cald în cald, orange în roșu sau 

aceste calități de verde, care produc o satisfacție estetică indiferent de planul 

secund care există în peisaj. Așadar natura moartă este piatra de încercare a 

adevăratului artist. Iar desenul pe care îl stăpânea este dovada înțelegerii 

structurii ideatice a unei lucrări de artă... 

Când se întâmpla să fiu împreună, la vreo expozitie, cu profesorul artist Iuliu 

Podlipny, căruia Ioan Aga i-a fost elev, acesta obișnuia să-mi spună: ,,Băiatul 

acesta știe să deseneze. Poate că va fi ceva de el”. Era măsura forței de structurare 

și de ordonare a unui tablou. Și astea le avea Ioan Aga. El a practicat și pictura 

murală ca orice artist adevărat căruia îi place să-nvingă niște greutăți.  

Ne închimăm în fața talentului și-n fața misiunii sale de artist și dascăl”. 

Din cuvântarea rostită la vernisajul expozitiei. Retrospectve postume 

Ioan Aga, la Giroc, în 16 iunie 2002.                                           

Prof. Univ. dr. Deliu Petroiu 
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Profesoara Tamara Iacoban-Birdean 

 

Profesoara Tamara Iacoban-Birdean, i-a urmat la școala din Giroc 

profesorului Gheorghe Lăzărescu, la disciplinele geografie și biologie, în 

perioada 1959-1966. Absolventă a Facultății de Biologie-Geografie, este 

deosebit de bine pregătită profesional, tânără, entuziastă și cu mare dragoste 

pentru Giroc, pe care l-a considerat ca pe un al doilea sat natal, la fel și 

pentru  copiii satului. În cadrul lecțiilor îmbină activitatea de predare învățare 

cu activitățiile practice desfășurate pe lotul școlar și pe terenul geografic pe 

care-l amenajează în curtea școlii și unde elevii sunt îndrumați să facă 

măsurători climatice și să aplice cunoștințele teoretice.  

După plecarea de la Giroc se transferă la Liceul Sanitar din Timișoara și 

la Școala  Generală nr.16, îndeplinind mereu responsabilități în cadrul cercului 

pedagogic al profesorilor de geografie, ocazie cu care organizează activități 

metodice și la școala noastră, rememorând cu acea ocazie, cu mare plăcere, anii 

petrecuți la Giroc. Profesoara Tamara Iacoban-Birdean a fost și un artist plastic 

de marcă. Astfel, în anul 1996, participă la o expoziţie colectivă organizată cu 

prilejul aniversării a 625 de ani de la atestarea documentară a comunei Giroc, 

colaborează la revista ,,Lumina satului” cu ilustraţii şi reproduceri din bogata 

colecţie de acuarele ce îi cuprinde activitatea artistică şi a acordat consultaţie 

artistică la alcătuirea Albumului Ioan Aga, precum şi la prezentarea acestuia în 

revista amintită, ca şi la Liga Scriitorilor din România, Filiala Banat, a cărei 

membră a fost. 

Adeptă a unui crez artistic, pe cât de lapidar formulat, pe atât de 

călăuzitor în întreaga sa activitate de peisagistă în acuarelă (,,Arta îţi 

înnobilează sufletul, indiferent dacă eşti creatorul sau admiratorul ei”). Artista 

are o activitate impresionantă, participând la expoziţii colective şi de grup, 

precum şi personale în Timişoara, în ţară şi peste hotare, de asemenea, la 

numeroase tabere de creaţie plastică. 

În intervalul 1996-2000 a condus cu succes destinele Asociaţiei Artiştilor 

Plastici ,,Romul Ladea”. În 2004, ca o încununare a întregii activităţi, i s-a 

decernat Trofeul ,,Romul Ladea”, iar în anul 2007, Trofeul ,,Opera Omnia”. 

Debutează în ilustraţia de carte şi în cronica de artă plastică în 2008. 

Succesul artei sale este materializat prin cele peste o sută de acuarele din 

colecţii particulare din România, Germania, Canada, Franţa, Japonia, Italia, 

SUA, Slovacia, Spania, Anglia, Elveţia. 

O caracterizare pertinentă a activităţii artistice a doamnei Tamara 

Iacoban-Birdean o datorăm reputatului critic de artă Deliu Petroiu: ,,Pentru 

Tamara Iacoban-Birdean, peisajul rămâne o prezenţă fascinantă, ale cărei 

ipostaze strălucitoare şi fugitive pot fi surprinse şi fixate îndeosebi prin tehnica 

acuarelei. Pe de altă parte, experienţa vizuală şi cultura de specialitate o 

determină în folosul instaurării stării estetice  să organizeze spaţiul, să 
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ordoneze formele şi să distileze raporturile cromatice atmosferizându-le. 

Sensibilitatea, practica picturii au ca suport rezistent, realul lumii acesteia cu 

nesfârşitele sale înfăţişări”. 

                                              Prof. Ion Murariu 

 

Profesoara Titina Șaur 

 

Sunt meserii pentru care unii oameni simt o atracție deosebită. Tenta 

sentimental-umană a unor îndeletniciri atrage persoane cu un fel deosebit de a 

fi și de a se manifesta. Sunt acei oameni care acceptă un salariu relativ modest, 

condiții de trai nu tocmai bune, lipsa de înțelegere a celor din jur și care 

acceptă să părăsească binefacerile și confortul unui mare oraș, viața familială 

tihnită pentru ideea umanitară de a fi de folos semenilor lor. 

Pentru unii oameni tineri și nu numai, din ce în ce mai rar în zilele 

noastre, meseria de PROFESOR, de modelator al copiilor unei comunități 

sătești amorfe-închistată în prejudecăți este un vis de bun simț, de înțelegere și 

dragoste pentru cei ce cer, chiar dacă inconștient, a fi modelați, ajutați, educați 

și instruiți. 

O asemenea meserie, care i se potrivește ca o mănușă, a avut-o în satul 

nostru o mare doamnă ce și-a legat viața de comunitatea umană de aici pe o 

lungă perioadă de timp,  doamna profesoară de biologie, Titina Șaur. 

Venea din orașul în care s-ar fi putut întoarce oricând, dar nu o face timp 

de aproape 30 de ani. Din 1966 lucrează, traiește, iubește copiii satului și se 

bucură împreună cu ei. Suferă pentru necazurile lor, îndeamnă, educă, 

instruiește și se dăruiește sufletește copiilor, băieți și fete din școala Girocului. 

Dăruie din tot largul sufletului pasiune, seriozitate și cultură. Toate acestea le 

face din plin fară să ceară nimic în schimb. Nici măcar nu forțează 

recunoștința. Crede că acest simțământ trebuie să se nască, fără a fi expres 

nominalizat. 

Învață pe cei ce i-au trecut prin suflet și prin viață, să trăiască, să 

muncească, să respecte satul, părinții, datinile străbune. Plantează pomi, coase 

costume populare, face excursii cu copiii, îi învață să producă răsaduri, să taie 

via, să prețuiască oamenii de valoare. Pregătește serbări școlare și activități 

culturale la școală și la căminul cultural. 

Dintre cei ce i-au trecut prin viață, mulți păstrează în suflete și nu numai 

chipul serios, blând, hotărât al acestei doamne și cele învățate de la ea. Și-a 

dăruit viața și preaplinul dragostei pentru cei tineri din Giroc, fiind împreună 

cu ei între 1966 și 1995.  

Ne părăsește pentru totdeauna într-un friguros început de februarie 2006. 

                                 Prof. Silvestru Ștevin  
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Învățătoarea Silvia Plapșa  

 

Născută în zona Făgetului, la Răchita, doamna învățătoare Plapșa Silvia a 

călăuzit pașii a numeroase generații. A început activitatea profesională la 

Giroc, cu promoția 1964 și s-a pensionat în 1990, tot în comuna noastră. A avut 

parte de o perioadă istorică în care învățătorii și profesorii au cunoscut diferite 

vicisitudini și privațiuni, specifice vremurilor. Pe lângă munca la catedră nu pot 

uita vizitele la domiciliu, activitățile extrașcolare, excursiile și acțiunile 

organizate la căminul cultural.  

Spre finalul carierei a trebuit să facă față unor generații tot mai 

numeroase, spre exemplu clasa noastră având 42 de elevi, în primul an. Felinar 

al înțelepciunii, în cei patru ani de școală primară, învățătoarea Plapșa Silvia a 

fost pentru mine și pentru colegi, omul care a sfințit locul. Glasul său, când 

duios, când autoritar, a știut permanent să ne modeleze, să ne cizeleze 

comportamentul, să ne sădească informații dar și frumoase trăsături morale de 

caracter. 

Nu doar literele alfabetului, poveștile cifrelor și a altor noțiuni ni le-a 

făcut cunoscute cu harul său de dascăl, dar a știut permanent să  răscolească 

aurul din noi, a descoperit fiecăruia talentul și ni l-a pus în valoare. Nu pot să 

nu menționez și serbările de altădată! Întotdeauna a știut să pregătească alături 

de noi cele mai originale spectacole. Conform tradiției din acele vremuri, 

doamna învățătoare ne distribuia în diferite scenete. Serbările se încheiau cu un 

moment artistic în care elevii erau echipați în costume naționale, cântau și 

dansau pe melodii populare din Banat. 

Pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului, pentru zecile de 

generații formate, îi mulțumim, urându-i multă sănătate și putere de muncă. 

Prof. dr. Florin Golban 

 

 

Profesoara Mariana Ionescu 

 

Îmi amintesc cu drag de profesoara de limba română și franceză, 

MARIANA IONESCU. Toată activitatea didactică și-a desfășurat-o la școala 

din Giroc, cu toate că pe parcursul celor peste 30 de ani, cât a slujit 

învățământul, a avut posibilitatea să se transfere la una din școlile din 

Timișoara. Dar nu a făcut-o, a rămas statornică și și-a dăruit cei mai frumoși 

ani din viață copiilor din satul și din școala noastră. Mi-o amintesc stând în fața 

clasei, mereu zâmbitoare, cu o eternă bună dispoziție, imprimată pe față. 

Nu făcea deosebire de nici un fel între elevi, prețuindu-i pe fiecare în 

parte. Ne încuraja să citim cât mai mult, promițându-ne premii drept 

recompensă. Îi plăceau tare mult florile, având o grijă excesivă pentru ele. M-a 

surprins plăcut să văd întotdeauna în vaza de pe catedră flori proaspete chiar și 
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iarna, pe care dânsa le aducea, de obicei garoafe roșii. Face parte din acea rară 

categorie a profesorilor care încearcă cu adevărat să se apropie de elevi, să le 

lumineze mintea și inima. 

Despărțindu-mă de școala din Giroc și de draga noastră profesoară, i-am 

urat ca lumina pe care dânsa a dăruit-o elevilor să se reverse înzecit asupra ei. 

                                             Petronela Solovăstru - elevă 

 

Profesorul Stelian Radu 

 

Fost profesor al școlii noastre între anii 1974-1977 la catedra de istorie-

geografie, ca tânăr absolvent, a rămas în conștiința foștilor săi colegi, dar și 

elevi, ca un bun specialist, fire prietenoasă, devotată meseriei pentru care s-a 

pregătit, integrat în colectivul de cadre didactice și a comunității girocene. A 

fost mereu în mijlocul elevilor în activitățile școlare și extrașcolare, fiind 

alături de fostul director al școlii, Silvestru Ștevin, sufletul excursiilor și al 

expedițiilor pe tot cuprinsul țării, din munți la mare și din Delta Dunării până la 

mănăstirile bucovinene. 

În anul 1977 se transferă la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu” din Timișoara, 

unde profesează până la sfârșitul vieții. Chiar dacă a plecat din Giroc, a rămas 

mereu conectat la realitățile girocene, păstrând legătura cu foștii elevi, iar 

copiii din Giroc ce l-au avut profesor în liceu, au avut în Stelian Radu 

întotdeauna un apropiat îndrumător și un adevărat prieten. Pe parcursul anilor, 

la diversele acțiuni organizate de școala noastră, a participat mereu cu bucurie, 

remarcând progresele școlii de-a lungul anilor. Să ne amintim mereu și de acest 

slujitor al școlii girocene, care, pentru scurt timp, și-a adus aportul la prestigiul 

școlii noastre. 

                                                       Prof. Octavian Gruița 

 

Profesoara Silvia Poștaru 

 

Multe generații de elevi, cărora le-a fost dirigintă sau profesoară, nu o 

vor uita niciodată și îi vor purta mereu recunoștință pentru munca neobosită de 

a le îndruma pașii în labirintul matematicii dar și pentru strădania de a-i face 

oameni. 

Nu vom uita niciodată chipul vesel și râsul cristalin, inconfundabil, cu 

care, de multe ori, profesoara noastră ne ajuta să trecem peste greutățile vieții 

de elev. Amintirea dânsei va dăinui și în inimile colegilor de la școlile din 

Giroc și Chișoda, unde a activat peste 30 de ani și cu care a împărțit și 

momente frumoase, dar și altele mai dificile.  

Toți cei care am cunoscut-o am avut atâtea de învățat de la doamna 

profesoară Silvia Poștaru. Am avut norocul să o am ca dirigintă în clasel V-

VIII și nu greșesc dacă spun că a fost ca o a doua mamă pentru mine și pentru 
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colegii mei. Ne-a pregătit pentru concursurile școlare, dar și pentru examenele 

vieții, ne-a insuflat dragostea de oameni, de natură și de frumos. Alături de 

dânsa am suferit atunci când rezultatele noastre nu erau satisfăcătoare, dar am 

râs de multe ori, deoarece veselia și râsul dânsei inconfundabil erau 

molipsitoare. 

În primul meu an de învățământ am devenit colege la școala din Chișoda 

și am învățat multe din experiența pedagogică a fostei mele diriginte. Pentru 

toate îi mulțumesc în numele elevilor pe care i-a educat și al colegilor cu care a 

împărțit bucurii și satisfacții, dar și neîmpliniri, inerente unei vieți de dascăl. 

Din păcate, destinul nu i-a fost favorabil și doar la un an după pensionare, în 

anul 2001,  se retrge din această lume, cu discrețe, lăsând în urmă o minunată 

familie, dar și colegi și elevi profund îndurerați. 

                                           Prof. înv. primar Bianca Cîmpeanu 

 

 

Profesoara Ana Marki 

 

Născută la Giroc, la 23 noiembrie 1952, a urmat cursurile şcolii generale din 

localitate, iar apoi secţia germană a Colegiului Naţional Bănăţean. După terminarea  

liceului, în urma unui sever concurs, a intrat la Facultatea de Filologie a Universităţii 

din Timişoara, secţia limba germană, obţinând calificarea de profesoară de limba 

germană. 

Până la terminarea facultăţii şi intrarea în învăţământ, Ani Marki, la fel ca şi 

sora sa, Hilde, în cea mai mare parte a timpului, a fost întreţinută doar de mama sa 

Lenci, aceasta fiind cea mai renumită croitoreasă a Girocului. La terminarea 

facultăţii este repartizată ca profesoară de limba germană la Liceul din Brad, unde 

funcţionează până în 1983, după care se transferă pe catedra de limba germană a 

şcolilor din Giroc şi Chişoda. În această perioadă se căsătoreşte cu Mihai Marki, 

absolvent al Conservatorului de Muzică din Iaşi.  

Ani Marki, la fel ca toţi nemţii din Giroc, a fost profund integrată în 

comunitatea românească a Girocului, până la plecarea sa în Germania, în anul 1990. 

În perioada cât a fost elevă a activat pe tărâm cultural atât la şcoala din Giroc, cât şi 

la Căminul Cultural. 

Pe plan profesional a fost apreciată pentru conştiinciozitate, punctualitate, 

seriozitate, prietenie pentru oamenii în care avea încredere, un accentuat spirit critic 

şi un simţ al umorului, mai mult specific românilor decât nemţilor, dar şi dragoste 

pentru elevi, fiind profund ataşată valorilor culturii germane, dar şi române. 

După plecarea în Germania în anul 1990, şcolile din Giroc şi Chişoda au 

pierdut unul din oamenii de bază şi, din păcate, niciunul din urmaşii săi la catedra de 

limba germană nu  s-a ridicat la nivelul său, motiv pentru care, la câţiva ani după 

plecarea sa, limba germană a fost înlocuită cu limba engleză. 
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În Germania, profesoara Ani Marki şi-a completat studiile în domeniul istoriei 

şi religiei, discipline pe care, alături de limba germană, le-a predat până la sfârşitul 

vieţii. La fel ca majoritatea nemţilor plecaţi din ţară, a simţit mereu lipsa locurilor 

unde s-a născut, a copilărit, a studiat şi a profesat o bună perioadă de timp, dovadă că 

aproape toate concediile şi le petrecea în România, la mare sau la munte şi niciodată 

nu a uitat să-şi viziteze foştii colegi şi numeroşii prieteni de la Brad, Timişoara, 

Giroc sau Chişoda. 

Prin dispariţia sa, Şcoala din Giroc şi satul nostru pierd unul din profesorii de 

excepţie şi un intelectual de marcă ridicat din mijlocul nostru. 

                                                     Prof. Octavian Gruiţa 

 

Profesorul Ioan Mihai Tătucu 

Profesorul Ioan Mihai Tătucu s-a născut la 25.02.1949 în Timișoara. A 

absolvit Facultatea de Educație Fizică, în anul 1970. A funcționat ca profesor la 

Școlile din Bergsăul Mare, Școala Generala Nr. 16 Timișoara, Școala Sportivă 

Timișoara, Grupu Școlar Electromotor și Școala din Chevereșul Mare. 

Din 1975 devine titular la Școala din Chișoda, funcționând în același 

timp și la Școlile Ajutătoare Nr. 1 Timișoara și Colegiul ,,Ana Aslan” până în 

2003. Din anul 2003 funcționeaza ca profesor titular pe catedra de educație 

fizică la școlile din Chișoda și Giroc.  

Fost sportiv de performanță a activat în ,,Echipa de aur” - rugby a 

Universității Timișoara, fiind selecționat de 27 de ori și în echipa națională cu 

care participă la mai multe turnee în străinătate. În anul 1972 echipa 

Universitatea Timișoara câștigă primul titlu național pentru provincie 

înfrângînd tradiția victoriei ,,triumviratului” bucureștean Steaua – Dinamo - 

Grivița Roșie. 

Este coautor la victoriile împotriva Franței, Noii Zeelande, U.R.S.S. - 

ului, Olandei, Spaniei, Marocului, Italiei și Germaniei. A fost o perioadă de vis 

pentru marele sportiv, ajungând să joace pe marile stadioane ale Europei din: 

Paris, Londra, Cardif, Roma, Milano, Veneția, Munchen etc.  Pentru merite 

remarcabile în activitatea sportivă, în anul 2007, Primăria Municipiului 

Timișoara i-a acordat Diploma de Excelență. A fost un coleg și un profesor cu 

calități deosebite, apreciat de colegi, elevi și de părinți, iar prin dispariția sa 

prematură, în anul 2008, școlile noastre au pierdut un om de bază, a cărui lipsă 

am resimțit-o mult timp.                   

Prof. Octavian Gruița 

 

Profesoara Maria Dragoș 

 

Chiar dacă anii trec fără să-i putem opri, chiar dacă uitarea ne cuprinde 

uneori, în sufletul nostru va rămâne un loc în care vom păstra amintirile 
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copilariei și pe toți aceia care ne-au ajutat să ne alegem o țintă în viață. Un 

astfel de loc îl acordam și doamnei profesoare MARIA DRAGOȘ. 

Dânsa a fost și va rămâne un profesor care a știut să ne îndrepte pașii spre 

lucruri frumoase și interesante. Această dragă profesoară ne-a învățat lucruri 

uimitoare din lumea plantelor și a animalelor și a știut să îmbine într-un mod 

armonios și delicat știința cu dragostea pentru natură cu întreg habitatul ei. 

Împreună cu doamna profesoară am pătruns în tainele naturii și am 

învățat că natura este casa noastră, pe care trebuie să o îngrijim, să o protejăm 

și să-i acordăm toată atenția. Când amintiri plăcute ne vor purta către anii 

copilariei, nu o vom uita pe doamna Maria Dragoș, căreia îi mulțumim pentru 

toată activitatea depusă, învățându-ne să fim mici temelii, pe care să clădim o 

lume nouă, curată și frumoasă.                                    

 Ana Maria Marușca - elevă 

 

Portret de dascăl – Zorina Ciolac 

Amintirile copilăriei sunt cea mai mare avere pe care o poate păstra în 

suflet cineva. Iar dacă acestea sunt amintiri frumoase, simți că retrăiești 

momente unice. Cu drag îmi îndrept și eu gândul spre învățătoarea mea, 

doamna Zorina Ciolac, cea care a îndrumat numeroase generații de elevi ai 

școlii din Giroc, între anii 1982-2013.  Rememorez cu plăcere, discuțiile dintre 

copiii anilor ʾ90, din diferite clase, în curtea școlii, în care ne mândream fiecare 

cu  învățătoarea lui. O simțeam pe doamna Ciolac, ca pe un dar primit pentru 

noi. Și este un mare adevăr, pentru că acest dar primit de la bunul Dumnezeu 

ne-a călăuzit pași și mintea, ne-a deschis drumuri și orizonturi noi, a  sădit în 

noi dragoste, respect și bunătate.  

Eram mică, atunci când în mintea mea a încolțit primul gând că mi-ar plăcea 

să fiu și eu învățătoare, având în fața mea portretul desăvârșit al învățătoarei mele. 

Gând la care am renunțat o vreme, pentru că standardele la care priveam, simțeam 

că sunt prea înalte.  Am primit azi șansa să calc pe urmele modelului meu, să 

predau de la aceeași catedră, în aceeași sală,  având în minte chipul său blând, 

iubitor și senin. Glasul său, când duios, când autoritar a știut să modeleze caractere 

și să ne sădească în suflet trăsături morale definitorii. 

Am învățat, pe lângă taina scrisului și a cititului, să fim deschiși spre artă, 

spre frumos, să ne iubim țara și să ne respectăm înaintașii. Doamna Zorina 

Ciolac a fost și este un felinar de înțelepciune, permanent aprins pentru noi, cei 

care am avut bucuria să ne fie dascal.     

Prof. înv. primar  Ana Mirela Aga 
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Învățătoarea Merima Iancu (,,Tanti Iancu”) 

 

  Pe doamna învăţătoare Iancu Merima am cunoscut-o în anul 1990, când 

am fost numită profesoară la şcoala din Giroc. E genul acela de om pe care ai 

dori să-l întâlneşti în fiecare zi. Un chip luminos, oglindă fidelă a sufletului său 

plin de bunătate şi înţelegere faţă de semeni, doi ochi albaştri şi pătrunzători în 

care toate vârstele se împletesc. 

Tineri şi mai puţin tineri, toţi am găsit în ,,Tanti Iancu” (aşa o alintăm 

noi!) un coleg de nădejde, un prieten devotat, un sfătuitor avizat. Era prezentă 

peste tot unde era nevoie de ajutor şi avea darul de a face din lucruri, aparent 

neînsemnate, adevărate minunăţii. Expresia ,,Fă rai din ce ai!” i se potrivea 

perfect. Pe noi, cei tineri (pe atunci!), ne-a învăţat cum să ţinem sapa în mână, 

cum să gătim şi cum să aranjăm o masă festivă. Și azi, ori de câte ori pun masa, 

îmi aduc aminte că trebuie să pun în farfurie ceva verde şi ceva roşu şi trebuie 

să aranjez totul în aşa fel încât farfuria ,,să nu pară săracă”. 

Cartea de vizită a oricărui dascăl sunt elevii săi. Mi-aduc aminte că, dacă se 

întâmpla să intri în clasa doamnei Iancu în pauză, aveai impresia că ai nimerit într-

un stup de albine. Unii copii ştergeau tabla, alţii udau florile, alţii, cu un măturoi 

mai mare ca ei, adunau mizeria de pe podea. Ȋntr-o zi, Adina, o fetiţă cu părul 

buclat şi ochii de mărgea, m-a luat de mână şi mi-a spus; ,,A zis doamna că, dacă 

udăm florile şi le îngrijim, ele ne vor răsplăti”. Am înţeles din bucuria cu care a 

rostit aceste vorbe că, în mintea ei fragedă, încolţise deja credinţa că faptele bune 

merită făcute şi că răsplata nu se măsoară întotdeauna în arginţi. 

Uneori, să priveşti spre trecut nu e doar un gest de aducere-aminte, ci şi o 

întoarcere la repere de conduită morală, profesională, umană. "Tanti Iancu” va 

rămâne, fără îndoială, pentru toţi cei care am avut privilegiul de a o întâlni, un 

astfel de reper. 

Prof. Mihaela Crăciun 

 

d. Învăţământul din Giroc după 1990 

 

Revoluţia din decembrie 1989, la care şi locuitorii Girocului au participat în 

mod direct, a adus schimbări şi în conţinutul învăţământului. Astfel se renunţă la 

îndoctrinarea ideologică, care, spre lauda cadrelor didactice, niciodată înainte de 

1989 nu a cunoscut amploarea şi nivelul pe care autorităţile comuniste l-ar fi dorit. 

Numai aşa se explică amploarea şi aderenţa tineretului la ideile revoluţiei 

anticomuniste, care nu se mulţumeşte de a fi o schimbare prin „cosmetizarea” 

vechiului sistem de genul „perestroica” şi „glasnosti”, ci se transformă, mai ales la 

Timişoara, într-o revoluţie profund democratică şi anticomunistă. 

Chiar înainte de apariţia noii legi a învăţământului, se trece la reformarea din 

interior a acestuia. Educaţia ateistă şi materialist-dialectică este înlocuită cu educaţia 

moral-religioasă prin introducerea religiei în școală. Are loc restructurarea planului 
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Populaţia şcolară
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de învăţământ, aerisirea programelor şcolare, introducerea unor discipline opţionale, 

eliminarea practicii agricole şi a obligativităţii creşterii viermilor de mătase. Sunt 

interzise în şcoli orice influenţe politice sau ideologice. 

 

Prezentăm în continuare evoluţia numărului  

de elevi în perioada 1990-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu toate aceste transformări în conţinutul învăţământului, baza materială 

rămâne neschimbată, cu material didactic învechit, depăşit sub aspectul conţinutului, 

cu mobilier uzat şi degradat. 

Situaţia se schimbă radical după ce, la sfârşitul anilor ’90, clădirile instituţiilor 

şcolare trec în patrimoniul Consiliilor locale şi al primăriilor. După anul 2000, 

profitând de un buget favorabil, se trece la modernizarea, dotarea cu mobilier şi 

mijloace de învăţământ adecvate. Acum, la şcoala şi grădiniţa din Giroc au loc 

următoarele lucrări privind modernizarea spaţiilor de învăţământ, extinderea 

acestora şi dotarea cu mijloace didactice moderne ce permit realizarea unui 

învăţământ modern şi performant: 

-1990 introducerea apei curente în şcoală și amenajarea terenului de 

handbal; 

-1998 realizarea sistemului de alarmă; 

-2000 refacerea tuturor sobelor de teracotă în vederea introducerii 

încalzirii cu gaz; 

-ianuarie 2001 introducerea încălzirii pe bază de gaz cu două centrale 

proprii; 

-2001- 2005 procurarea de material didactic: planşe, hărţi, casete video, 

aparatură, birotică etc. 

-2004 extinderea grădiniţei cu încă o sală de clasă, birou, sală de 

materiale şi dotarea acesteia cu centrală proprie; construirea noilor grupuri 

sanitare cu apă curentă pentru şcoală; 
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-2005 realizarea corpului de legătură dintre şcoala veche şi cea nouă; 

construirea noului sediu al bibliotecii comunale în incinta şcolii; amenajarea 

parcării şi construirea noului gard în faţa şcolii; schimbarea la şcoală şi la 

grădiniţă a tâmplăriei din lemn cu uşi şi geamuri termopan; realizarea noului 

cabinet de informatică şi conectarea acestuia la internet; schimbarea 

mobilierului: bănci, mese, scaune, catedre, dulapuri, birouri, schimbarea 

tablelor de sticlă cu table ecologice; 

-2006 extinderea grădiniţei cu încă patru săli de clasă la parter şi 

mansardă, cu sală de mese, bucătărie, grupuri sanitare şi centrale termice 

proprii; 

-2008 darea în funcţiune a noii săli de sport cu tribună, patru vestiare şi 

reamenajarea terenului de handbal. 

Pe lângă aspectele privind dotarea şcolii şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

muncă şi studiu ale elevilor şi ale cadrelor didactice, preocuparea de bază a 

conducerii şcolii a fost pregătirea elevilor şi rezultatele acestora la concursurile 

şcolare şi examenele pe baza cărora s-a asigurat admiterea în învăţământul 

liceal şi profesional. Am fost convinşi că rezultatele elevilor sunt rodul muncii 

cadrelor didactice şi singurul aspect care dă pestigiu şcolii, care se câştigă greu, 

dar şi mai greu se păstrează. 

Începând cu anul şcolar, 1998-1999 se introduce examenul de capacitate 

ca bază pentru admiterea în învăţământul liceal sau profesional. 
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Situația la examenul de capacitate și testarea națională 

în perioada 1999-2007 

 

Medii generale la toate disciplinele de examen 

 

 

Limba română 
Anul 

şcolar 

 

 

Înscrişi 

la 

examen 

Pro-

movaţi 

Respinşi Medii generale între: 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 

1998-

1999 

17 14 3 3 2 4 4 1 

1999-

2000 

28 25 3 11 5 2 4 3 

2000-

2001 

18 16 2 6 3 1 4 2 

2001-

2002 

25 22 3 6 5 5 2 4 

2002-

2003 

24 22 2 7 2 3 9 1 

2003-

2004 

20 19 1 10 2 2 3 2 

2004-

2005 

23 15 8 7 4 - 3 1 

2005-

2006 

23 18 5 5 2 3 5 3 

2006-

2007 

13 12 1 5 2 3 1 1 

Total 209 163 28 60 27 23 35 18 

Anul 

şcolar 

 

 

Absol-

venţi 

cls 

a VIII-

a 

Înscrişi la 

examen 

Pro-

movaţi 

Respinşi Medii generale între: 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

1998-

1999 

20 17 14 3 1 2 6 3 2 - 

1999-

2000 

28 28 25 3 1 3 11 8 2 - 

2000-

2001 

18 18 16 2 - 5 5 3 3 - 

2001-

2002 

26 25 19 6 - 3 10 4 2 - 

2002-

2003 

27 24 22 2 2 5 8 3 4 - 

2003-

2004 

23 20 19 1 3 6 5 3 2 - 

2004-

2005 

26 23 15 8 - 6 5 2 2 - 

2005- 

2006 

26 23 18 5 - 6 4 4 4 - 

2006- 

2007 

15 13 11 1 - 2 3 1 1 - 
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Matematică 

Anul 

şcolar 

 

Absol-

venţi cls 

a VIII-a 

Înscrişi 

la 

examen 

Pro-

movaţi 
Respinşi 

Medii generale între: 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8.99 9-9,99 

1998-

1999 
20 17 16 1 5 5 2 2 2 

1999-

2000 
28 28 28 - 3 2 11 12 - 

2000-

2001 
18 18 18 - - 10 4 1 3 

2001-

2002 
26 25 22 3 7 8 5 1 1 

2002-

2003 
27 24 24 - 8 10 1 1 4 

2003-

2004 
23 20 20 - 10 6 1 1 2 

2004-

2005 
26 23 23 - 6 10 4 2 1 

2005-

2006 
26 23 18 5 4 7 3 1 3 

2006-

2007 
15 13 13 - 1 5 1 5 1 

Total 209 191 182 9 44 63 32 26 17 

 

Geografie 

Anul 

şcolar 

 

Absol-venţi cls 

a VIII-a 

Înscrişi la 

examen 

Pro-

movaţi 
Respinşi 

Medii generale între: 

5-5,99 6-6,99 
7-

7,99 
8-8,99 9-9,99 10 

1998-

1999 
20 17 17 - - 2 4 2 9 - 

1999-

2000 
28 28 28 - - 3 3 11 11 - 

2000-

2001 
18 18 18 - - 2 2 1 13 - 

2001-

2002 
26 25 25 - - 1 2 4 17 1 

2002-

2003 
27 24 24 - 1 - 5 6 12 - 

2003-

2004 
23 20 20 - 1 - 6 5 8 - 

2004-

2005 
26 23 23 - 2 - 4 8 8 1 

2005-

2006 
26 23 23 - - 2 - 8 12 1 

2006-

2007 
15 13 13 - - 1 2 3 7 - 

Total 209 191 191 - 4 11 28 48 97 3 

 

La întocmirea situaţiilor prezentate s-a ţinut seama doar de rezultatele 

obţinute de elevii şcolii noastre  în sesiunea din iunie a examenului. 

În funcţie de aceste rezultate, în urma repartiţiei computerizate, elevii şcolii 

din Giroc au fost distribuţi la următoarele licee şi şcoli de arte şi meserii (SAM): 
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Situația repartiției absolvenților în perioada 1999-2010 

în urma susţinerii examenului de capacitate, testelor naţionale şi 

tezelor unice 
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T
o
ta

l 

Colegiul 

Bănăţean 

- 2 - 1 1 - 1 1 1 1 6 2 16 

Colegiul 

C.D.Loga 

- 1 2 - 1 - - - 1 2 - 1 8 

Lic.Info. 

Moisil 

- 1 2 3 1 2 - 1 - - - 2 12 

Col. Ec. 

F.S.Nitti 

5 3 2 1 1 1 - 3 - 2 3 3 24 

Col. Ana 

Aslan 

- - 1 1 1 2 - 2 - - 1 - 8 

Col.J.L. 

Calderon 

- - - - 1 - 1 - - - - - 2 

Lic. 

Pedagogic 

1 - - - - - - 1 - - - 1 3 

Lic. Logos 1 - 1 - - - - - - - - - 2 

Lic. Vlad 

Ţepeş 

- - - - 2 - - - - - 1 - 3 

Lic. 

Waldorf 

- - - 1 - - - - - - - - 1 

Lic. Militar - 1 - - - - - - - - - - 1 

Lic. Elec- 

trotimiş 

1 - 1 5 1 2 4 3 1 4 1 2 25 

Lic.E.Un- 

gureanu 

1 6 - 2 2 1 - 1 - - 4 3 20 

Col. 

Tehnic 

2 1 1 - - 1 1 - 1 - 3 1 11 

Lic.Azur 1 3 - - - 5 - - 1 1 1 1 13 

Lic. Ener- 

getic 

- - - - 1 - - - - - - - 1 

Lic. 

Tănăsescu 

- - - - 3 - - 1 - - - - 4 

Lic. 

H.Coandă 

- 1 - - - - 1 - 2 2 1 1 8 

Lic. Auto - - 1 - - - - - - - 1 - 2 

Lic. Poştă - 1 - 1 2 1 3 - 2 2 - 3 17 

Lic. 

Alimentar 

- 1 - - 1 - - 3 - - - - 5 

Col.Tehn. 

de Vest 

- - - 1 - 1 - 1 3 - - - 6 

Lic. Ion 

Mincu 

- - - - - - 2 - 1 - 1 - 4 

Lic. 

Shakespear

e 

- - - - - - - - - 1 - 1 2 

Lic. C.F.R. - - - - 1 - - - - - - - 1 

Lic. - - - 1 - - - - - 1 1 1 4 
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Sportiv 

Alt judeţ - - - - - - - 1 - - -  1 

Elevi 

admişi 

liceu 

12 21 11 17 19 16 13 18 13 16 24 22 20

3 

Elevi 

admişi 

SAM 

8 7 7 9 8 7 13 8 2 2 - - 71 

Prezentăm, în continuare, situaţia elevilor care, pe parcursul celor nouă 

sesiuni ale examenului de capacitate sau testare naţională, au obţinut cele mai 

mari medii. 

Şcutca Adela     9,76 

Bosa Diana    9,48 

Jurj Oana   9,45 

Enuică Vanita   9,41 

Mocanu Pavel   9,41 

Ursuţa Eunice   9,41 

Solovăstru Antonela  9,38 

Gaiţă Amalia   9,38 

Hârţa Andreea    9,36 

Milea Diana   9,36 

Ursuţa David   9,28 

Lazăr Aida    9,26 

Goian Adina    9,25 

Vlaşin Maria   9,25 

Pândei Delia    9,23 

Fedor Dan    9,18 

Enuică Marcel    9,10 

Ursuţa Dina    9,08 

Oprea Iulia    9,05 

Precupaş Cristina  9,03 

Milea Adriana    9,02 

Milin Iasmina   9,01 

La întocmirea situaţiilor prezentate s-a ţinut seama doar de rezultatele 

obţinute de elevii şcolii noastre în sesiunea din iunie a examenului. 

Analizând cuprinderea elevilor şcolii noastre după anul 1999 în 

învăţământul liceal şi profesional (SAM), putem constata creşterea ponderii 

elevilor cuprinşi în licee, ca urmare a rezultatelor bune obţinute la examenul de 

capacitate şi mai ales opţiunea celor mai buni dintre ei pentru licee de prestigiu 

din Timişoara. Astfel, într-o perioadă de şapte ani, în licee precum Colegiul 

Bănăţean, C. D. Loga, G. Moisil, F. S. Nitti - Economic, Ana Aslan, J. L. 

Calderon, Carmen Sylva - Pedagogic, Poştă şi Telecomunicaţii, Colegiul Ion 

Mincu (arhitectură) şi Liceul Militar - Alba Iulia au fost cuprinşi 64 elevi, 

situaţie mult superioară anilor precedenţi, care a făcut ca prestigiul şcolii 
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noastre să crească atât în rândul elevilor, părinţilor, autorităţilor locale, cât şi a 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. Din rândul acestora, dar şi a altor 

absolvenţi de liceu se vor recruta viitorii studenţi, al căror număr va creşte şi el 

semnificativ în această perioadă, făcând ca numărul tinerilor cu studii 

superioare absolvenţi ai şcolii din Giroc să fie tot mai mare. Ei reprezintă 

mândria şcolii noastre, a familiei şi a comunităţii din mijlocul căreia s-au 

ridicat.  

Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea instructiv-educativă, dar şi 

prin îmbunătăţirea bazei materiale, în anii 2000-2001, când au fost desemnate 

şcolile reprezentative din judeţul Timiş, şcoala noastră, pe baza punctajului 

obţinut ca urmare a evaluării instituţionale, a fost desemnată ca unitate 

reprezentativă, fiind una din puţinele şcoli din mediul rural intrate în acest top. 

 

Activităţile extraşcolare după 1990 

 

Activităţile extraşcolare oraganizate la nivelul şcolii au cuprins o 

multitudine de acţiuni în care au fost implicate majoritatea cadrelor didactice şi 

elevilor, iar unele dintre ele, prin amploarea lor, au atras şi numeroşi locuitori 

ai localităţii, autorităţi locale și judeţene sau chiar personalităţi din 

învăţământul şi cultura timişeană. 

Am să mă refer pentru început la activităţi la care au participat cu 

precădere elevii şi cadrele didactice din şcoală şi care se referă la excursiile 

şcolare, activităţi culturale şi sportive. 

Excursiile şcolare au continuat tradițiile începute înainte de 1990, 

principalele trasee turistice fiind în următoarele: Timişoara – Deva - Brad 

(Muzeul aurului); Timişoara – Haţeg – Petroşani - Târgu-Jiu - Mănăstirea 

Tismana; Timişoara – Alba-Iulia – Geoagiu – Sarmizegetusa-Regia; Timişoara 

– Deva – Hunedoara - Mănăstirea Prislop; Timişoara – Arad - Mănăstirea 

Bodrog; Timişoara – Petroşani - Mănăstirea Lainici - Mănăstirea Horezu - 

Mănăstirea Polovragi - Mănăstirea Tismana -  Hobiţa - Băile Herculane; 

Timişoara – Deva – Ţebea - Peştera Scărişoara; Timişoara – Oradea – Meseş - 

Cluj-Napoca - Alba -Iulia – Deva; Timişoara - Peştera Urşilor; Timişoara – 

Oraviţa - Mănăstirea Călugăra; Timişoara - Cetatea Şoimoş; Timişoara - 

Cazanele Dunării – Orşova - Porţile de Fier. 

La toate aceste excursii, unde activitatea instructiv-educativă s-a îmbinat 

cu cea recreativă au participat următorii colegi: Ştevin Silvestru, Şaur Titina, 

Costa Melentina, Gruiţa Octavian, Ersegean Sorin, Ciolac Zorina, Cîmpeanu 

Bianca, Monea Iudita, Mocanu Valentina, Dragilă Luminiţa, Golban 

Miloranca,  Liseţchi Violeta, Coteanu Viorica, Crăciun Mihaela, Cecan Adrian, 

Albu Olivia, Oprea Ioan, Oprea Lenuța, Secoşan Ramona. 

Aceste trasee au fost parcurse de mai multe ori, de un real folos fiind 

pentru şcoală posibilitatea închirierii autobuzului, la un preţ foarte convenabil 
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de la societatea „Giroceana”, sau în ultimi ani, obţinerea autocarului în mod 

gratuit. 

În această perioadă, şcoala noastră, sub conducerea profesoarei Costa 

Melentina a organizat mai multe tabere la mare cu participarea elevilor şi a 

unor foşti absolvenţi ai şcolii noastre. 

Activitatea culturală şi comemorarea unor evenimente literare şi istorice 

a cuprins o mare varietate de serbări trimestriale sau de sfârşit de an şcolar, 

precum  şi activităţile  tematice legate de aniversări istorice, literare şi 

ştiinţifice, la care, pe lângă participarea oamenilor şcolii, au fost invitaţi şi 

oaspeţi din afară, care au făcut ca valoarea manifestărilor noastre să fie sporită. 

La organizarea acestor acţiuni trebuie remarcat aportul profesorilor de 

specialitate, Oprea Lenuța, Ionescu Mariana, Liseţchi Violeta, Draga Andreea, 

Murariu Ion, Crăciun Mihaela, Albu Olivia, Golban Miloranca, Carebia Oana, 

Dragoş Maria, Gruiţa Octavian, Ciolac Zorina, Monea Iudita, Cîmpeanu 

Bianca şi Ersegean Sorin. 

Activităţile sportive cuprinzând tradiţionalele meciuri de fotbal cu şcoala 

din Chişoda, de istoricul cărora îşi amintesc toate generaţiile trecute prin şcoala 

noastră, în ultimul secol, s-au extins şi la handbal, cu alte şcoli: Pădureni, Jebel, 

Săcălaz, Măureni, Libling, Chevereş, Hodoni, Generală  7, 18, 12, ,,Dumitru 

Ciumăgeanu” şi 25 din Timişoara. La organizarea şi buna desfăşurare a acestor 

activităţi au contribuit colegii, Ştevin Silvestru, Tătucu Ioan, Gruiţa Octavian, 

Oprea Ioan,  Ersegean Sorin, Cecan Adrian, Tonea Graţian şi Boris Babici. 

E de amintit participarea la toate ediţiile ,,Olimpiada Mărţişorului” 

organizată de Şcoala din Săcălaz, în compania a aproape 20 de şcoli din zonă şi 

unde elevii şcolii noastre au obţinut rezultatele cele mai bune. La ediţia din 

anul 2009, elevii şcolii din Giroc au obţinut locul I, la toate clasele și 

disciplinele de învăţămănt (limba română, matematică, istorie, geografie, 

biologie, fizică şi chimie). 

La concursurile şcolare, faza pe municipiu şi pe judeţ, rezultate bune au 

fost obţinute la limba română, biologie, matematică, limba engleză, religie 

baptistă şi ortodoxă. 

Activităţile extraşcolare includ formaţii artistice precum cele de cor, grup 

vocal ,,Zorelele Girocului”, dansuri populare, precum şi cercul de pictură 

religioasă pe sticlă, organizat în parteneriat cu biserica ortodoxă, dans modern, 

cercul de şah, judo, percuţie şi rugby, în parteneriat cu primăria Giroc. 

Acţiuni de parteneriat au mai fost organizate şi cu Muzeul Banatului, 

cercul pedagogic la învăţătorilor din cadrul Inspectoratului Şcolar Timiş şi 

Hunedoara, diferite şcoli din Timişoara şi din judeţ.  

În ultimii ani, din iniţiativa şi prin sponsorizarea profesorului Ovidiu 

Crăciun, în fiecare primăvara se organizează ,,Cupa Mărţişorului” la şah, iar 

din anul 2009 a mai multor întreceri organizate de instructorii Ercei și 

Moldovan, conducătorii cercului de şah organizat în şcoală. 
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Elevii şcolii noastre, sub îndrumarea cadrelor didactice, au participat la 

vizionări de spectacole la Teatrul Naţional din Timişoara, la Teatrul de păpuşi 

(clasele mici), au vizitat Muzeul Banatului, încheind parteneriate educaţionale 

cu această instituţie, luând parte şi la manifestarea organizată de Muzeul de 

Etnografie intitulată „Povestea Comunei Giroc”, din noiembrie 2005. 

Începând cu anul 2007, din sponsorizarea asigurată de primarul Iosif 

Ionel Toma, pentru elevii premianţi din clasele V-VIII , la sfârşitul fiecărui an 

şcolar s-a organizat câte o excursie gratuită de 2-3 zile în străinătate: Viena, 

Praga, Veneţia, Roma, Belgrad, Budapesta. 

Acţiuni importante au fost organizate de-a lungul anilor şi la grădiniţa din 

Giroc. Ne vom rezuma la a aminti acţiunile desfăşurate în ultima perioadă. 

Astfel, la Timişoara în 7 septembrie 1999 a avut loc consfătuirea inspectorilor 

de la învăţământul preşcolar din ţară, ocazie cu care grădiniţa noastră a fost 

vizitată de 65 de inspectori de specialitate din toată ţara în frunte cu Inspectorul 

General din Ministerul Educației și Cercetării, de Inspectorul General al 

Judeţului Timiş şi de inspectorii de specialitate din judeţ. La discuţiile purtate 

cu această ocazie s-au adus aprecieri privind activitatea instructiv-educativă 

desfăşurată în unitatea noastră, precum şi asupra dotării materiale de care 

beneficiem. 

În 16 noiembrie 2004 la Grădiniţa din Giroc a avut loc schimbul de 

experienţă cu participarea a aproape 60 de educatoare din Timişoara şi din 

zonă, pe tema „Necesitatea şi eficienţa comunicării în realizarea educaţiei 

copiilor preşcolari”. Activitatea a fost condusă de inspectorul de specialitate de 

I. S. J. Timiş la care au participat şi reprezentanţii comunităţii locale.  

În anul şcolar 2005-2006, grupa mare pregatitoare, condusă de doamna 

educatoare Terteci Lenuţa a participat la implementarea Proiectului educaţional 

cu tema „Portul popular din Bihor şi Banat”, proiect desfăşurat pe o perioadă 

de doi ani. Prima parte a acţiunii a constat în vizitarea grădiniţei cu program 

normal din satul Chişcău, judeţul Bihor, vizită ce a avut loc în data de 25 

octombrie 2005, ocazie cu care pe lângă activităţile organizate în gradiniţă, 

copiii şi părinţii au vizitat Muzeul satului şi Peştera Urşilor. Următoarea 

activitate cuprinsă în proiect s-a desfăşurat la 4 mai 2006 la grădiniţa noastră, 

unde, pe lângă serbarea şcolară şi parada portului popular, a avut loc şi o 

dezbatere metodică cu participarea a peste 20 de educatoare din Timişoara şi a 

inspectoarei de specialitate de la I. S. J. Timiş.  

             

 

  



289 

 

Acţiuni de mare amploare organizate de şcoala din Giroc după anul 1990  

 

Aniversarea a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului  

şi a 220 de ani de învăţământ românesc în localitate 

 

Duminică, 6 octombrie 1996, în prezenţa a numeroşi locuitori, fii ai 

satului, foste cadre didactice, personalităţi reprezentând autorităţile judeţene, 

Prefectura, Inspectoratul de Cultură și Inspectoratului Școlar Județean Timiș 

(reprezantat de inspectorul Gheorghe Rusu), Şcoala din Giroc a organizat 

sărbătorirea a două momente importante din viaţa satului şi a şcolii, 625 de ani 

de la prima atestare a localităţii şi 220 de ani de învăţământ românesc în Giroc.  

Sărbătoarea începe prin participarea la slujba religioasă de la biserica 

ortodoxă, urmată de depunerea de coroane de flori la monumentul eroilor 

căzuţi în cele două războaie mondiale şi inaugurarea muzeului satului. Aici, 

profesorul Florin Medeleţ face o incursiune în istoricul localităţii şi, mai ales al 

descoperirilor arheologice la care şi domnia sa a luat parte. La şcoală se 

sfinţeşte placa comemorativă care aminteşte de vechimea învăţământului 

românesc din localitate, după care are loc lansarea a două volume apărute cu 

această ocazie: Giroc-Monografie istorică de Octavian Gruiţa şi Obârşii de 

Ion Murariu. 

În faţa mulţimii adunate în curtea şcolii, mai multor locuitori ai satului, 

foste şi actuale cadre didactice, li se acordă diplome pentru merite în 

dezvoltarea învăţământului şi culturii locale.  

Se citeşte apoi mesajul adresat girocenilor de Iosif Tiberiu Stelzner, din 

partea comunităţii şvabilor din Giroc, stabiliţi în Germania şi cuvântul de salut 

al profesorului Ovidiu Tocmacov, fost director al şcolii noastre, stabilit între 

timp în Elveţia.  

Participanţii prezenţi la sărbătoare au vizitat apoi expoziţia de artă 

plastică organizată în holul şcolii, a artiştilor Tamara Birdean, Ion Aga şi 

Tatiana Pătruţi. 

Aniversarea satului şi a şcolii s-a încheiat cu o masă festivă sponsorizată 

de doctor Gheorghe Perii, ing. Sebastian Armaşu şi Maria Cazacu, unde voia 

bună a fost întreţinută de membrii cenaclului „Gura Satului”, Ionel Iacob 

Bencei, Petru Chira şi Ştefan Pătruţ.  
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Ecouri la sărbătoarea de suflet a Girocului 

6 Octombrie 1996 

Sărbătoare de suflet la Giroc ,,Duminică dimineața, zecile de mașini parcate 

pe marginea șoselei, în dreptul școlii din Giroc, și sutele de locuitori adunați în fața 

bisericii ortodoxe arătau trecătorului neavizat că acolo se petrece ceva. Era vorba de 

sarbătorirea a 625 de ani de atestare documentară a Girocului și a 220 de ani de 

învățământ românesc, manifestare care a adunat mulți fii ai  satului,  veniți din toată 

țara și chiar din lumea largă (un fost director al școlii, prof. Ovidiu Tocmacov, a 

sosit tocmai din Elveția!). Programul s-a desfășurat după cum se stabilise, cu o 

slujbă religioasă la biserica ortodoxă română. A urmat apoi oficierea unei  slujbe de 

pomenire la monumentul eroilor din Primul Razboi Mondial, unde s-au depus și 

coroane de flori, iar apoi a fost inaugurat Muzeul satului. La școala din Giroc a fost 

dezvelită o placă comemorativă, cu priljul aniversării a 220 de ani de învățământ 

românesc. 

După vernisarea unei expoziții de artă plastică a creatorilor locali (Tamara 

Birdean, Titiana Pătruț și Ioan Aga) au urmat lansarea volumelor ,,Giroc - 

monografie istorică” de Octavian Gruița și ,,Obârșii” de Ion Murariu, cărți cu 

profunde semnificații. Desigur, au fost și oaspeți de onoare, cum ar fi subprefectul 

Vasile Tărciatu și șeful Inspectoratului de Cultură Timiș, Gheorghe Luchescu. 

Dintre fiii Girocului nu a lipsit Ilie Teodorescu, primar al Girocului între anii 1992-

1996, iar la ospățul ce a încheiat ziua, ,,Gura satului”, prin Ionel Iacob Bencei, 

Pătru Chira și Ștefan Pătruț, și-au rostit, cu mult foc, păsul”. 

Laurian Ieremeiov Ziarul ,,Timișoara”, Nr. 2367/ 7oct. 1996 

Girocul, în straie de sărbătoare ,,Ieri în comuna Giroc, sub egida 

Inspectoratului pentru Cultură Timiș, a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a 

Asociației Muzeografilor din Banat, a Bisericii Ortodoxe Române și a Școlii cu 

clasele I-VIII Giroc s-au cinstit două evenimente: 625 de ani de la atestarea 

documentară a Girocului și 220 de ani de învățământ românesc în Giroc. Programul 

s-a desfășurat după cum v-am informat în ziarul de sâmbătă: s-a asistat la liturghie, a 

fost sfințit monumentul eroilor, a fost inaugurat mini-muzeul satului, a fost dezvelită 

o placă comemorativă la școală și tot acolo a fost vizitată o expoziție de arte plastice, 

cu lucrări de Tamara Birdean, Ioan Aga și Titiana Pătruț. De asemenea, au fost 

lansate volumele ,,Giroc- monografie istorică” de Octavian Gruița și ,,Obârșii” de 

Ion Murariu, prezentate de Viorel Marineasa și Gheorghe Secheșan. La masă, trei 

dintre membrii cenaclului ,,Gura satului” au monopolizat discuțiile, Ionel Iacob 

Bencei începând cu evocarea poetului dispărut, Damian Ureche”. 
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Claudiu Aldea Ziarul ,,Renașterea Bănățeană”, Nr. 2021/7 oct.1996 

Aniversarea a 625 de ani de la prima atestare documentară a 

Girocului  ,, În ciuda tuturor adversităților ceremonia s-a desfășurat cu ștaif, 

după rigurozitatea cerută. A fost sfințit monumentul din cele doua războaie 

mondiale, impresionant fiind cuvântul veteranului de război Lazăr Seiman, 

apoi s-a inaugurat Muzeul Sătesc al Girocului, făcându-se observația că între 

patru birturi poate exista și o instituție de cultură. Florin Medeleț, inspirator al 

acestui muzeu, observa, că o asemenea instituție nu trebuie să aibă neapărat un 

caracter exhaustiv, ci că poate avea mai multe valențe educative. Pentru a 

marca 220 de ani de școală românească, profesorul Octavian Gruița a intreprins 

un amplu excurs. Au existat și intervențiile subprefectului Vasile Tărciatu, ale 

lui Gheorghe Luchescu, reprezentantul Inspectoratului Județean de Cultură, a 

fost și mesajul șvabilor plecați din Giroc în Germania. În încheiere au fost 

prezentate două volume-cheie ținând de aniversare - ,,Monografia istorică a 

satului Giroc”  de Octavian Gruița și ,,Obârșii” de Ion Murariu. 

Viorel Marineasa, Iulia Bădărău ,,Paralele 45 - Realitatea Bănățeană” Nr. 

479/7 octombrie 1996 

La o dublă aniversare ,,Există în viața unei localități momente de mare 

înălțare spirituală, momente de mândrie pentru locuitorii săi, pentru cei ce 

participă în mod direct dar și indirect, la propășirea și la prosperitatea ei, la 

deschiderea ei spre cultură, spre spiritualitate. La un asemenea moment am avut 

privilegiul și onoarea de a participa, în calitate de invitată, într-o frumoasă zi de 

toamnă a acestui an, în duminica de 6 octombrie 1996. Un soare prietenos și cald 

de început de toamnă, punctual la întâlnirea de suflet a girocenilor, lumina lui 

încălzea cu dărnicie fețele și sufletele gazdelor primitoare și emoționate, grijulii ca 

fiece amănunt al acestei înălțătoare clipe să fie bine organizat. 

Se sărbătoreau două mari momente ale vieții locuitorilor  din acest ținut al 

Banatului, împlinirea a 625 de ani de la atestarea documentară a localității și 220 

de ani de învățământ în Giroc. Pentru ca momentul aniversar să rămână în 

memoria afectivă a invitaților, mâini harnice, neobosite, au lucrat zile în șir, nopți 

de nesomn și zile de supărător stress au precedat acele clipe, unice în măreția lor, 

ale marcantului eveniment. Doi oameni pasionați de cultură, de istorie, și-au unit 

nesomnul și dorința de a înscrie Girocul în rândul localităților ce se mândresc cu 

existența lor multiseculară. 

Se cuvine, ca în fața unor asemenea oameni să ne plecăm fruntea, să  le 

mulțumim pentru această minunată inițiativă, pentru hotărârea de a o finaliza, în 

ciuda obstacolelor. 
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La multi ani, Girocule multisecular! Sănătate și prosperitate locuitorilor tăi 

harnici! Felicitări pentru inițiativă și pentru reușita clipei aniversare minunaților 

oameni de suflet, de cultură, profesorilor Octavian Gruița și Ion Murariu! Vi le 

adresează toate acestea o timișoreancă, participantă la memorabilul eveniment, 

care vă mulțumește pentru onoranta invitație”. 

Cu tot respectul,  prof. Gabriela Vlasie 

O zi de neuitat  ,,Într-o însorită zi de toamnă (6. 10. 1996), trimisă de la 

Dumnezeu special să încununeze excepționalele manifestari pe care le-ați 

organizat, revenind după 20 de ani în locurile unde mi-am petrecut o bună parte 

din viață, am simțit emoțiile revederii cu foștii elevi, cu colegii de la școală, cu 

prietenii, cu locuitorii Girocului. 

Participarea la slujba religioasă celebrată de preotul satului a fost înălțătoare, 

întâlnirea fiilor satului și depunerea coroanelor de flori la Monumentul eroilor a 

emoționat pe toti participanții. Inaugurarea Muzeului satului, o mândrie a 

Girocului, dezvelirea plăcii comemorative de 220 de ani de învățământ românesc  

a fost urmată de  festivitatea din curtea școlii, unde s-a subliniat importanța 

evenimentelor istorice pe care le trăia Girocul.  

Pentru așa o zi frumoasă, emoționantă și complexă, mulțumim celor care ne-

au invitat, organizatorilor, celor care ne-au primit cu atâta căldură, prietenilor și 

locuitorilor din Giroc”. 

Prof. Ovidiu Tocmacov, Geneva, Elveția (fost director al  Școlii din 

Giroc) 

      

Schimbul intercultural dintre şcoala din Giroc şi College des Coudriers din 

Geneva 

 

Este organizat din iniţiativa domnului Ovidiu Tocmacov, fost profesor de 

matematică şi fizică al şcolii noastre, între anii 1959-1976 şi director, între anii 

1960-1973. După o activitate de patru ani în Maroc, acesta se stabileşte în Elveţia, 

la Geneva, unde va funcţiona ca profesor la College des Coudriers. În timpul 

vizitei pe care o face în şcoala noastră în 1996, cu ocazia aniversării şcolii, 

împreună cu foştii colegi de la Giroc, pune la punct schimbul intercultural a cărui 

desfăşurare o prezentăm în continuare. 
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Programul vizitei din România 

 

31 mai 1997 

Ora 21: Primire la Arad. 

Ora 22,30: sosirea la şcoală, repartizarea pentru cazare.  

1 iunie 1997 

Orele 9-12: Plimbare prin Timişoara. Se vizitează Parcul copiilor, Centrul 

oraşului, Catedrala ortodoxă, Muzeul Banatului. 

Ora 12,30: Masa de prânz. 

Ora 13,30: Vizitarea Monumentului Eroilor revoluţiei din decembrie 1989.  

Ora 16: Serbarea scolară a Grădiniţei din Giroc. 

Ora 17: Carnavalul claselor l-lV la şcoală. 

Orele 19-21: Discoteca prieteniei. 

2 iunie 1997 

Orele 8-10: Asistenţe la lecţii. 

Orele 10-12: Vizitarea comunei (Primărie, Biserica ortodoxă, Muzeul satului). 

Ora 13: Masa de prânz. 

Orele 15-20: Excursie la Mănăstirea Şag şi la pădurea Girocului.  

Orele 20: Discoteca prieteniei (la dorinţă). 

3 iunie 1997 

Orele 7,30-21: Excursie pe itinerariul: Timişoara – Lugoj – Caransebeş -

Sarmizegetusa – Orşova – Porţile-de-Fier - Mănăstirea Sf. Ana - Băile 

Herculane - Timişoara. 

4 iunie 1997 

Orele 9-11: Vizitarea Scolii Rudolf Walther din Timişoara 

Orele 11-13: Vizită la Pădurea Verde, Muzeul Satului şi Grădina Zoologică 

Orele 13-14: Masa de prânz. 

După masă: Activităţi la libera alegere, jocuri sportive la şcoală  

Seara:  Discoteca prieteniei. 

5 iunie 1997 

Orele 9-12: Jocuri sportive (fotbal, handbal, volei, tenis de câmp)  

Orele 13-15: Masa de prânz. 

Orele 15-18: Program la libera alegere. 

Orele 18: Seară distractivă, foc de tabără. 

Ora 20: Masa festivă de despărţire. 

6 iunie 1997 

Ora 6,45: Plecarea la Arad cu autocarul. 
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Programul vizitei din Elveţia  

 

Până la data de 29 august, data plecării grupului nostru în Elveţia, la 

Geneva, nu mai este prea mult. După examenul de admitere pe care unii dintre 

elevi l-au susţinut, ne petreceam vacanţa cu gândul la excursia ce ne aşteaptă. 

Pentru aceasta căutam să ne informăm cât mai bine despre Elveţia, despre 

istoria poporului elveţian, despre oraşul care ne va găzdui, despre cultura şi 

civilizaţia cu care vom face cunoştinţă în curând. Vom descoperi o lume 

necunoscută nouă până acum. Călătoria în „ţara cantoanelor” va fi şi un bun 

prilej de a adânci cunoştinţele noastre de limba franceză. Iată de ce aşteptam cu 

emoţie întâlnirea cu prietenii noştri din Geneva. 

Redăm în continuare programul activităţilor organizate pentru români în 

Elveţia. 

30 august 1997 

Dimineaţa ajungem în Viena, unde întrerupem călătoria pentru a 

cunoaşte „oraşul muzicii”. În gară, spre surpriza noastră, ne aşteaptă doamna 

Tenzi Tocmacov şi patru membri ai Asociaţiei române „Vorba noastră”, care 

ne găzduiesc cu ospitalitate la sediul lor şi ne conduc prin oraş. Vizităm vestitul 

palat Schonbrunn, grădina zoologică, centrul oraşului cu renumita Operă, 

enorma catedrală Sf. Ştefan și ne plimbăm cu metroul. După ce asistăm la o 

şedinţă a Asociaţiei, unde întâlnim români de pretutindeni, trăitori aici, suntem 

conduşi la gară ca să ne continuăm drumul spre Elveţia. 

31 august 1997 

Petrecem a doua noapte într-un tren confortabil, care ne lasă la Zurich, 

pentru a-l schimba cu altul spre Geneva. Străbatem „ţara cantoanelor”, 

admirându-i peisajul încântător. Pe peron ne revedem cu prietenii, elevi, 

profesori, părinţi. Fiecare dintre noi este „luat în primire” şi condus la familia 

care ne va găzdui. Aici petrecem restul zilei luând un prim contact cu oraşul. 

1 septembrie 1997 

La ora 8 ne întâlnim cu toţii la College des Coudriers, şcoala prietenilor 

noştri, de unde ne vom începe activităţile prevăzute pentru fiecare zi. Aici 

facem o plimbare prin oraş şi cunoaştem instituţii, clădiri-sedii ale unor 

organisme internaţionale, aspecte naturale care fac faima Genevei: Palatul 

Naţiunilor (pe care-l vizităm), sediul Crucii Roşii Internaţionale, celebrul 

Scaun cu Trei Picioare, Grădina Botanică, Lacul Leman pe care îl traversăm ca 

să ajungem în oraşul vechi, unde urcăm în turnul catedralei Sf. Petru şi 

admirăm panorama oraşului de la 100 de metri înălţime. 

2 septembrie 1997 

 Dimineaţa asistăm la câteva ore de curs ca să vedem cum învaţă copiii 

din Elveţia. Plecăm apoi să vizităm oraşul. Evenimentul zilei a fost excursia pe 

Rhon, cu vaporul, până spre graniţa cu Franţa, când am putut admira 

frumuseţea peisajului, varietatea păsărilor de apă, podurile pe sub care am 
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trecut, ca şi barajul Verbois. Seara ne-am distrat la discotecă împreună cu 

gazdele noastre. 

3 septembrie 1997 

Ziua a fost rezervată sportului. Înainte de masă am mers la piscină, la 

amiază am jucat volei, iar după masă am participat la un concurs de tir cu 

arcul. 

4 septembrie 1997 

La ora 8 plecăm de la şcoală cu un elegant autocar într-o excursie de-a 

lungul Lacului Leman. Oprim într-un mic sat, Saint–Sulpice, unde vizităm o 

bisericuţă datând din sec. al XII-lea. Muzeul Olimpic din Lausanne ne-a 

impresionat în mod deosebit. Aici am putut vedea, cu ajutorul filmelor şi al 

fotografiilor, retrospective de la toate jocurile olimpice moderne. Apoi am luat 

vaporul ca să ajungem la castelul Chillon. De pe vapor am admirat case, vile de 

lux, bărci, podgorii, pământuri bine lucrate, hoteluri. Din depărtare se vedea 

Mont-Blancul acoperit de zăpadă. În Castelul Chillon, fiecare încăpere îşi are 

istoria ei. Ne-am întors la Geneva unde ne aşteptau bunii noştri prieteni şi 

părinţii lor. 

5 septembrie 1997 

Surpriza zilei a constituit-o vizita la renumitul Jet de Apă. Am coborât în 

staţia de pompare care se află sub nivelul lacului, în timp ce jetul era oprit, 

privilegiu pe care l-au avut puţini dintre vizitatorii oraşului şi chiar localnici. 

După ce ni s-a explicat modul de funcţionare, Jetul a fost pus în funcţiune 

printr-o simplă apăsare de buton de către eleva Alina Dancea din grupul nostru. 

Am vizitat apoi Muzeul de Istorie Naturală, deosebit de interesant prin bogăţia 

exponatelor. 

La seara festivă de despărţire, elevii noştri au interpretat frumoase 

cântece în limba română, franceză şi italiană, care i-au încântat pe profesorii, 

părinţii şi elevii elveţieni. A urmat discoteca la care am dansat şi ne-am simţit 

foarte bine. La ora 23:00 am plecat spre casă obosiţi şi trişti pentru că ştiam că 

a doua zi ne vom despărţi. 

6 septembrie 1997 

Dimineaţa am cumpărat cadouri pentru cei dragi de acasă. Ne-am făcut 

bagajele, iar la ora 13:00 ne-am întâlnit pentru ultima dată la Colegiu. Colegii 

genovezi, profesorii şi părinţii lor ne-au dus la gară. Cu lacrimi în ochi ne-am 

luat rămas bun de la toţi, mulţumindu-le pentru săptămâna de vis pe care ne-au 

oferit-o. Îmbrăţişările de pe peron exprimau convingerea că vom păstra această 

prietenie şi că suntem gata să-i primim cu drag în România. 
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Comemorarea preotului David Voniga 

 

În data de 20 septembrie 2003, la şcoala din Giroc, din iniţiativa Uniunii 

Culturale a Românilor din Ungaria şi cu sprijinul primăriei şi al şcolii din 

localitate a avut loc comemorarea preotului David Voniga, manifestare 

prilejuită  de împlinirea a 70 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. 

Delegaţia românilor din Ungaria a fost întâmpinată cu flori, pâine şi sare, 

de către primarul comunei, Ionel Iosif Toma, directorul şcolii, Octavian Gruiţa, 

profesori şi numeroşi elevi îmbrăcaţi în costume naţionale. 

Din partea comunităţii românilor din Ungaria au participat domnul Ştefan 

Frătean, consilier referent la Oficiul pentru Minorităţi Naţionale şi Etnice din 

Budapesta, domnul director dr. Ioan Ciotea - preşedintele Uniunii Culturale a 

Românilor din Ungaria (U.C.R.U.), precum şi un grup de 25 de pelerini din 

mai multe localităţi din Ungaria. 

După frumoasa primire, toti cei prezenţi au fost invitaţi să meargă în 

cabinetul de istorie al şcolii, unde aveau să fie susţinute mai multe comunicări 

privitoare la activitatea Preotului David Voniga. 

Simpozionul a fost deschis prin rostirea rugăciunii domneşti de către 

Protosinghelul Paisie, delegatul Prea Sfinţitului Părinte Episcop Sofronie. 

Comunicatele au fost susţinute de către profesorul Ion Murariu, 

cercetătoarea dr. Maria Berényi şi Iosif Cerbu, unul dintre cei care l-au 

cunoscut pe Părintele Voniga, acestea fiind urmate de o scurtă, dar consistentă 

intervenţie a renumitului istoric şi arheolog timişorean Florin Medeleţ, 

cunoscut de altfel publicului giulan, în faţa căruia a conferenţiat şi cu alte 

ocazii. 

A urmat apoi o scurtă slujbă la biserica în care a servit timp de 33 de ani 

Părintele Voniga, după care s-a mers în cimitirul unde-şi doarme somnul de 

veci şi unde parohul Părintele Iosif Gaiţă (botezat de Preotul Voniga în anul 

1931), împreună cu Protosinghelul Paisie au săvârşit parastasul ridicat în 

memoria marelui înaintaş. După slujba parastasului, câţiva pelerini din Giula 

au presărat un pumn de pământ pe mormântul Părintelui Voniga, adus de la 

Giula. 

Programul a continuat cu vizitarea monumentului lui Aurel Vlaicu, 

ridicat la iniţiativa lui David Voniga, a muzeului satului din Giroc, unde 

istoricul Florin Medeleţ a oferit explicaţiile necesare, urmat de prezentarea 

unui spectacol de dansuri populare susţinut de Ansamblul „Ghiocelul” din 

Giroc. 

La şcoală a avut loc masa festivă cu participarea oaspeţilor şi a gazdelor. 

La sfârşitul programului a avut loc o întrevedere între oficialităţile locale 

şi conducerea Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, punându-se la punct 

un sprijin material pe care primăria Giroc urma să-l ofere Liceului Nicolae 
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Bălcescu din Gyula şi Bisericii ortodoxe române, atunci când o delegaţie din 

Giroc va participa la comemorarea părintelui David Voniga în Ungaria. 

Manifestările consacrate împlinirii a 70 de ani de la moartea preotului 

cărturar David Voniga, începute la Giroc în 20 septembrie 2003, au continuat 

la Gyula în 8 noiembrie, unde, la invitaţia Uniunii Culturale a Românilor din 

Ungaria, a participat o delegaţie din Giroc formată din profesorul Octavian 

Gruiţa, preotul Traian Debuceanu, profesorul Ion Murariu şi Lazăr Sever. 

Vizita a durat două zile şi a început cu primirea la Episcopia Ortodoxă 

Română cu sediul la Gyula de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Sofronie, 

prilej cu care i s-au înmânat din partea primăriei Giroc, care a sponsorizat 

vizita, două odăjdii pentru serviciul religios. A continuat apoi cu vizitarea 

catedralei şi a Liceului „Nicolae Bălcescu”, în care se predă în limba română. 

O excelentă impresie ne-au lăsat condiţiile materiale deosebite, dotarea şcolii 

cu cele necesare unui învăţământ modern. Am oferit câteva planşe, casete 

video, despre frumuseţile României şi ale Timişoarei, cărţi şi reviste. Seara ne-

am întâlnit la sediul U.C.R.U. cu o parte din cunoştinţele noastre de la vizita 

din Giroc, dr. Ioan Ciotea, preşedintele Uniunii Culturale, doamna dr. Maria 

Berényi, cercetătoare. A doua zi am participat la liturghia oficiată de Prea 

Sfinţitul Părinte Episcop Sofronie de la Biserica din cartierul Giula Mică. La 

sediul Uniunii Culturale am participat la o sesiune de comunicări, susţinute de 

doamna dr. Maria Berényi, de doamna Elena Csobai, preşedinta Societăţii 

Creatorilor şi Cercetătorilor Români din Ungaria şi de domnul profesor Ion 

Murariu. Câţiva elevi de la liceul românesc au citit poezii din volumul Dor și 

Jale de David Voniga. La reuşita manifestării a contribuit şi expoziţia care a 

cuprins fotografii de familie, fotocopia de pe actul de botez a celui omagiat, 

fotografii despre activitatea sa de la Giroc, reviste şi ziare pe care le-a fondat şi 

la care a colaborat, o parte din scrierile publicate. 

În timpul rămas ne-am deplasat la Micherechi, o frumoasă aşezare, unde 

majoritatea populației o formează comunitatea românească. La şcoala de aici 

cu predare şi în limba română a funcţionat ca învăţător, înainte de a veni la 

Giroc, Atanasie Baicu. 

Am părăsit meleagurile julane convinşi fiind că viaţa şi activitatea 

pilduitoare a lui David Voniga vor constitui un liant, peste timp, între cele două 

comunităţi frăţeşti cărora le-a aparţinut deopotrivă. 

 

Aniversarea a 230 de ani de învățământ românesc în Giroc 

 

Începutul lunii noiembrie 2006 a prilejuit o inedită întâlnire a 

generaţiilor, graţie evenimentului organizat cu ocazia aniversării a 230 de ani 

de învăţământ românesc în Giroc. Cadre didactice şi elevi din diverse generaţii, 

începând cu cei care au slujit şcoala în urmă cu peste 50 de ani, până la cei de 

astăzi, elevii din diverse promoţii, alături de autorităţi locale şi reprezentanţi ai 
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Inspectoratului Şcolar Județean Timiş, au umplut holul şcolii, ţinând să 

participe la sărbătăarea de suflet a învăţământului girocean. 

După cuvântul de bun venit al directorului Octavian Gruiţa, preotul paroh 

Adrian Chermeleu oficiază un Te-Deum. Directorul şcolii a prezentat un istoric 

al instituţiei, privind evoluţia şi rezultatele obţinute de elevi, după care au luat 

cuvântul primarul comunei Iosif Ionel Toma, reprezentantul I. S. J. Timiş, prof. 

dr. Cornel Petroman, prof. Ovidiu Tocmacov, fost director între anii (1960-

1973), venit special din Elveţia pentru acest eveniment, profesoara Aspazia 

Moga, profesoară la Giroc în anii ʾ50, precum şi unii din foştii absolvenţi.   

Cu această ocazie au fost lansate şi două cărţi: ,,Monografia şcolii din 

Giroc” semnată de Octavian Gruiţa şi ,,Vorbe d-ale noastre” (Ediţia a II-a) 

scrisă de profesorul Ion Murariu. Un reuşit program artistic, prezentat de foşti 

şi actuali elevi ai şcolii au încântat pe participanţi. Vizitarea şcolii, a grădiniţei, 

a sălilor de clasă, a laboratoarelor sau bibliotecii, au constituit momente de 

retrăire a unor emoţii şi de depănarea unor amintiri, care s-au prelungit şi la 

masa festivă ce avea să încheie o zi încărcată de clipe de neuitat. 

Impresii de la aniversara Școlii – 2006 

230 de ani de învățământ românesc în Giroc 

,,Am vrut să vedeți o școală mai altfel” 

Începutul lunii noiembrie a anului 2006, a prilejuit o inedită întâlnire a 

generațiilor, grație evenimentului organizat cu ocazia aniversării a 230 de ani 

de învățământ în Giroc. Locul de desfășurare nu putea fi decît școala. Pentru 

cei mai mulți foști elevi aceasta este de nerecunoscut, chiar de la intrare, 

manifestrarea desfășurându-se în holul multifuncțional ce servește drept corp 

de legătură între clădirea școlii vechi și a celei noi. Localnicii, dar și cei cărora 

destinul le-a rezervat o altă rezidență, vârstnici (unii de peste 90 de ani), dar și 

mulți tineri, cadre didactice care au funcționat sau funcționează în școală și-au 

dat mâna într-o sărbătoare de suflet. 

Discursul domnului director al școlii, profesor Octavian Gruița a fost 

completat prin multe luări de cuvânt: Iosif Ionel Toma (primarul comunei), 

Cornel Petroman (Inspector școlar general adjunct), Ovidiu Tocmacov 

(director al școlii între 1960-1973 - stabilit în Eveția), Ion Murariu (reputat 

profesor girocean). Din prezidiu au mai făcut parte Silvestru Ștevin (director în 

perioada  (1973-1981) și Adrian Chermeleu (preotul satului). Dintre invitați și-

au exprimat gândurile: Aspazia Moga (profesoară la Giroc în anii ′50 și 

Gheorghe Perii (absolvent al școlii în anul 1961). Manifestarea a avut o dublă 

importanță culturală, fiind lansate două cărți ,,Monografia școlii din Giroc” , 

lucrare semnată de domnul profesor Octavian Gruița și ,,Vorbe d-ale noastre” 

(ediția a ll-a a glosarului girocean) , de domnul profesor Ion Murariu. Un 
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reușit program artistic a delectat invitații. Epigramele compuse de inegalabilul 

Pătru Chira și rostite cu multă pasiune de actualii elevi ai școlii au creat buna 

dispoziție. Și-au adus contribuții substanțiale în spectacol: Grațiela Cîmpeanu, 

Magdalena Duma, Nelu Bosa (partea folclorică), Amalia Gaiță, Timotei 

Mocanu, Daniela Tuns, Milena Stoianovici. Prezentator a fost Andrei Nicoară. 

Desigur, nu a lipsit masa festivă, prilej de depănare a amintirilor. Fiecare 

participant la întâlnire a încercat puternice emoții în momentul revederii sălii 

de clasă în care a petrecut cei mai frumoși ani din viață. Locul a rămas același, 

mobilierul, materialele didactice fiind însă altele. În școală există un colț unic, 

un adevărat magnet, unde invitații au zăbovit copleșiți de amintiri. E vorba de 

un panou ce cuprinde toate promoțiile de elevi ai școlii, începând din 1949 și 

până în prezent, alături de dascălii lor. Uriașele transformări concretizate în 

modernizare și dotare au uimit oaspeții (încălzire centrală pe bază de gaz, noi 

grupuri sanitare cu apă curentă, geamuri termopan, lambriuri, mobilier nou, 

încă două săli-una pentru bibliotecă și alta pentru cabinetul de informatică). O 

altă realizare de succes privește învățământul preșcolar. Din acest an școlar, 

grădinița este arondată școlii, funcționând cu orar prelungit și dispunând de noi 

spații (bucătărie, sală de mese, vestiar etc.) .                               Prof. Angelica 

Sabău 

Scrisoare deschisă 

Stimați și iubiți giroceni, stimați participanți la această frumoasă și 

înălțătoare festivitate de sărbătorire a douăzeci  și trei decenii de învățământ 

românesc în comuna dumneavoastră, - regret mult că, din pricini, sper doar 

temporare, de sănătate, nu mă pot afla azi, fizic printre domniile voastre. Vă asigur 

însă că sufletește, vă sunt alături și vă îmbrățișez pe toți deopotrivă cu caldă și 

bucurosă prietenie. 

Totodată țin să felicit colegial pe domnii onorați și onorabili 

profesori, Octavian Gruița, avizat istoric și director al școlii, precum și, în egală 

măsură, pe ,,nestașnicul” iscoditor al graiului local Ion Murariu, pentru 

valoroasele lor lucrări: MONOGRAFIA ȘCOLII DIN GIROC, respectiv 

VORBE D-ALE NOASTRE, ambele aflate, fiecare în felul ei, la o nouă apariție, 

substanțial audăgite și îmbunătățite. Atât una cât și cealaltă sunt și rămân mărturii 

nepieritoare, sau, cum mai frumos spuneau învățații noștri de odinioară, testimonii 

ale existenței și viețuirii neîntrerupte ale neamului românesc pe aceste 

binecuvântate meleaguri bănățene. 

Fie ca strădania acestor distinși slujitori de frunte ai vieții culturale  și 

spirituale ai Giroculi de ieri și de azi, cu care se învecinează și ...mândra 
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Timișoară, să constituie pentru urmașii giroceni o frumoasă pildă și un îndemn 

pentru alte asemenea strădanii, spre neuitarea baștinii și graiului pe care bunii și 

străbunii lor le-au apărat cu jertfa supremă în vremuri de răstriște. Aceleași bune 

urări și felicitări adresez conducerii administrative locale, în speță domnului 

primar Ionel Toma și echipei sale de lucru. 

Bucurați-vă, iubiți prieteni, și petreceți voioși, cu îndreptățită mîndrie, aceste 

frumoase momente de sărbătoare. Cu sinceră afecțiune și admirație! 

          Prof. Univ. dr. Dumitru Crașoveanu  

      ,,Cu nostalgie în suflet îmi amintesc că am absolvit cele 7 clase 

elementare în această școală. La întâlnirea cu cei care mi-au fost profesori, 

emoțiile m-au marcat. Doamna profesoară Moga, fosta mea dirigintă, a contribuit 

la formarea personalității mele și a carierei profesionale. M-a bucurat nespus de 

mult întâlnirea cu domnul profesor Tocmacov cu care am facut tot felul de invenții 

și experimente la fizică. Iar despre domnul profesor Octavian Gruița, actualul 

director, am numai cuvinte de laudă pentru tot efortul depus. Este un progres 

inimaginabil privind dotarea școlii și sunt convins că și în sensul pregătirii 

elevilor.”   

Gheorghe Seiman - economist - Elev al școlii intre anii 1953-1960  

,,Adânc mișcat, astăzi, când pașii m-au adus la școala din comuna natală, 

unde am urmat 7 clase elementare, între anii1955-1962. Astăzi, la aniversarea a 

230 de ani de învățământ în Giroc, doresc numai bine tuturor generațiilor 

viitoare.”. 

              Constantin Lucian Vârtosu - economist 

,,Un gând curat și o profundă recunoștință pentru cei care au fost părinți 

intelectuali pentru mine: domnul director Octavian Gruița, doamna învățătoare 

Zorina Ciolac, doamnele diriginte Mihaela Craciun și Melentina Costa, precum și 

tuturor cadrelor didactice care m-au îndrumat. La multi ani pentru cei 230!”.   

                                        Alina Dancea - studentă 

,,La întoarcerea în școală îmi vin doar amintiri plăcute. E ciudat cum 

trece timpul și noi creștem și plecăm de la școală, iar când ne întoarcem ne 

simțim mai apropiați, mai uniți. Nu voi uita niciodată această școală care a pus 
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o piatră de temelie în viața mea și mă voi întoarce întotdeauna aici, cu plăcere. 

Ați fost și veți fi mereu cei mai tari. Cu respect și emoție.”. 

           Elevă  Diana Bosa - Colegiul Național Bănățean 

,,Vă mulțumesc pentru tot ce ați semănat bun în mine și promit să onorez 

în continuare școala din care am plecat.”. 

                              Eleva Victoria Marușca -  Colegiul Ana Aslan 

,,Dacă e să fiu mândră de ceva, atunci sunt mândră că am fost elevă în 

această școală. Ce mult mi-aș dori să mă pot întoarce!”.       

   Amalia Gaiță - Liceul Pedagogic Timișoara 

,,Mă năpădesc o groază de amintiri... Cei opt ani petrecuți în această 

școală au fost cei mai frumoși ani, în care am descifrat tainele scrisului, ale  

cititului, ale socotitului pentru care voi fi mereu recunoscătoare!”.                     

                                          Camelia Coroiu - studentă 

,,De fiecare dată când intru în această școală, sufletul meu se umple de 

bucurie. În cei trei ani petrecuți aici, am simțit căldura sufletească a colegilor 

care m-au întâmpinat cu bucurie încă de la început. Va iubesc și vă respect!”. 

                                           Prof. Viorica Coteanu 

,,Excepționalele realizări ale școlii din Giroc, în comparație cu starea 

jalnică a altor unități de învățământ, ne arată că se poate progresa și chiar se pot 

face minuni, dacă este competență și dăruire.”. 

                                                     Conf. univ. dr. Minerva Bocșa 

,,Ca fost elev al acestei școli în anii 1920-1926, sunt mândru de ceea ce a 

fost în trecut și că s-a progresat atât de mult în prezent.”. 

                                                         Avocat Octavian Bocșa 

,,Am bucuria să revăd școala care mi-a fost atât de dragă, la frumoasa 

aniversare de peste două secole de existență... Am senzația că am pătruns într-o 

instituție academică, într-un spațiu generos, modern. Felicit pentru realizările 
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deosebite pe foștii eminenți elevi, Octavian Gruița și Ionel Toma, care conduc 

destinele acestei frumoase comune... Este nemaipomenit ce ați făcut. 

Continuați. Succes!”.                 

Prof. Tamara Birdean 

,,Sunt profund impresionată de dotare, curățenie și grija pentru cei mici. 

Copiii nu au nici un motiv de a fi suferinzi. Felicitări conducerii școlii și 

administrației locale!”.            Marta Petrescu - Biblioteca Bucovinei - 

Suceava 

                      Parteneriat româno-american al Școlii din Giroc 

În anul școlar 2008-2009, școlile gimnaziale din Giroc și Chișoda au 

întocmit un proiect în parteneriat cu organizația ,,Corpul Păcii” din SUA, 

în cadrul căruia era prevăzută repartizarea unui voluntar  american care să 

predea limba engleză în parteneriat cu profesorii români de la cele două școli. 

Astfel, pe o perioadă de doi ani (2009-2011), la școala din Giroc, alaturi de 

profesorii de limba engleza ai școlii, materia a fost predată și de profesorul 

american Easterwood Mathew Cade. A fost o experiență interesantă și 

benefică, apreciată atât de partenerul american, cât și de conducerea școlii, de 

elevi, părinți și autorități locale.  

Din inițiativa primarului Iosif Ionel Toma și sub conducerea lui Sergiu 

Simionese, în anul 2012, în școala se organizează Grupul GMT Giroc 

Musical Teens sau Tinerii Muzicieni din Giroc, din dorința de a oferi 

elevilor posibilitatea de a participa la un cerc de muzică pop, folk, dance, hip-

hop sau latino, cu șansa de a învăța un instrument muzical precum chitara sau 

orga. Pe măsură ce repertoriul devine tot mai variat, grupul școlii noastre 

participă la diverse manifestări culturale în Timișoara și alte județe 
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Liceul ,,David Voniga’’ din Giroc 

 

Decizia Inspectoratului Școlar Timiș și a Ministerului Învățământului, la 

propunerea ARACIP, de înființare a unei clase de liceu la Școala Gimnazială 

din Giroc, începând cu anul școlar 2013-2014, este fără îndoială, una istorică.  

Această înfăptuire este rezultatul dezvoltării economico-sociale, cu 

consecințe demografice și cu repercursiuni directe asupra creșterii fără 

precedent a populației școlare. Fenomenul tinde să se accentueze în anii 

următori, fiindcă, la o populație stabilă de peste 8100 locuitori înregistrată la 

recensământul din anul 2011, ce depășește chiar populația unor orașe din 

județul Timiș, numărul copiilor de vârstă preșcolară și școlară este în continuă 

creștere, asigurând resursa umană de care școala are nevoie. 

În acest context, investițiile realizate de primărie, prin asigurarea unei 

baze materiale și a unui adevărat complex școlar, ce cuprinde laolaltă, creșa, 

grădinița, școala, sala și terenul de sport, au creat baza materială propice unui 

învățământ de calitate, care să cuprindă copiii și tinerii de pe raza întregii 

comune. Pentru asigurarea spațiilor de școlarizare, în anul 2013, la școală s-au 

construit încă nouă săli de clasă. Școala dispune de laboratoare, cabinete, 

bibliotecă, dotate cu mijoacele de învățământ adecvate. 

Deschiderea festivă a cursurilor a coincis cu dezvelirea bustului ctitorului 

care a dat numele liceului, David Voniga, în prezenţa autorităţilor judeţene, 

Prefectul Judeţului Timiş, Eugen Dogariu, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş, Titu Bojin, Inspectorul Şcolar General, Cornel Petroman, deputatul 

Cătălin Tiuch, primarul comunei, Iosif Ionel Toma, a altor invitaţi şi a 

numeroşi părinţi. 

 

               
DIRECTORII   SCOLII între anii

 
2009-2021                  

 
Anul scolar DIRECTOR DIR. ADJ. DIR. ADJ. OBS. 

2009-2010 Costa Melentina    

2010-2011 Costa Melentina    

2011-2012 Costa Melentina    

2012-2013 Treta Petrisor Denes Marieta   

2013-2014 Treta Petrisor Denes Marieta  Liceul ,,David 

Voniga” 

2014-2015 Denes Marieta Lal Lelia   

2015-2016 Pascu Mihaela Petchescu Nicu   

2016-2017 Pascu Mihaela Petchescu Nicu   

2017-2018 Pascu Mihaela Petchescu Nicu   

2018-2019 Pascu Mihaela Petchescu Nicu   

2019-2020 Pascu Mihaela Petchescu Nicu Barna Georgeta  

2020-2021 Pascu Mihaela Petchescu Nicu Antal Liliana  

2021-2022 Pascu Mihaela Petchescu Nicu Antal Liliana  
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Clădirea liceului 

 

Curtea interioară și terenul de sport al școlii din Giroc 

 

 
Grădinița cu program prelungit Giroc 
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După anul 1990, numărul de elevi din școală atinge nivelul minim în anul 

1992-1993, când ajunge la 161, apoi crește treptat până în 2010, când atinge 

numărul de 216, după care în anul 2011-2012 scade la 145, pentru ca din anul 

2012-2013 să cunoască o creștere vertiginoasă, odată cu creșterea numărului 

locuitorilor din Giroc, format din familii tinere, cu copii. Următorul tabel 

prezintă evoluția numărului de copii preșcolari, elevi și creșterea numărului de 

clase și de grupe din grădiniță:      

 

Evoluția numărului de preșcolari, elevi și  

clase la Liceul ,,David Voniga” Giroc 
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2010-

2011 

188 5 108 4 107 5 _ _ 403 14 

2011-

2012 

216 7 74 4 71 4 - - 361 15 

2012-

2013 

223 8 162 6 116 5 - - 501 19 

2013-

2014 

247 9 189 8 116 5 19 1 571 23 

2014-

2015 

278 9 219 9 103 4 40 2 640 24 

2015-

2016 

263 10 256 1 113 4 53 3 685 28 

2016-

2017 

290 10 303 2 121 5 84 4 798 31 

2017-

2018 

323 12 335 3 143 6 90 4 891 35 

2018-

2019 

390 13 404 5 179 7 101 4 1074 39 

2019-

2020 

480 16 481 8 207 9 107 4 1275 47 

2020-

2021 

540 18 519 0 269 0 120 4 1448 52 

2021-

2022 

626 24 589 23 314 12 117 4 1646 63 
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Evoluția numărului de preșcolari, elevi și clase în ultimii 30 de ani:      

Anii școlari: 1991/92; 2001/02; 2011/12 și 2021/22 
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 Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase 

Gradinita 75 3 86 4 216 7 626 24 

Inv. Primar 71 4 102 4 74 4 589 23 

Gimnaziu 92 4 98 4 71 4 314 12 

Liceu - - - - - - 117 4 

Total 238 11 286 12 361 15 1646 63 

 

În ultimii 10 ani (2021 comparativ cu 2011) numărul de copii înscriși în 

gradiniță a crescut de aproape 3 ori (2,89 ori), iar al grupelor de peste 3 ori (de 

la 7 la 24). Comparativ cu anul 1991, creșterea este de peste 8 ori (8,34) la 

numărul de copii, iar ca număr de clase, creșterea este de 8 ori, de la 3 la 24 

clase. 

În ceea ce privește elevii (2021 comparativ cu 2011), numărul acestora a 

crescut de la 145 la 1020, de peste 7 ori, iar al claselor de aproape 5 ori. 

Urmărind aceste date statistice, puteam prevedea direcția investițiilor la 

Giroc în ultimii ani și mai ales obiectivele acestora în anii care vin. 

Pe lângă aspectele privind dotarea școlii și îmbunătățirea condițiilor de 

muncă și de studiu ale elevilor și ale cadrelor didactice, preocuparea de bază a 

conducerii școlii a fost pregătirea elevilor și rezultatele acestora la concursurile 

școlare și examenele pe baza cărora s-a asigurat admiterea în învățământul 

liceal și profesional. S-a pornit de la premisa că rezultatele elevilor sunt rodul 

muncii cadrelor didactice și criteriul esențial care dă prestigiu școlii, prestigiu 

care se câștigă greu, dar și mai greu se păstrează. 

 Prezentăm în continuare procentul de promovabilitate la examenul de 

bacalaureat: 

Anul școlar Procent de 

promovabilitate 

Liceul ,,David Voniga” 

Procent de 

promovabilitate 

Județul Timiș 

Procent de 

promovabilitate 

în țară 

2016-2017 78% 71,93% 72,9% 

2017-2018 76% 63,61% 67,7% 

2018-2019 68,42% 64,64% 67,2% 

2019-2020 67,85% 61% 62,9% 

2020-2021 88% 67,80% 67,8% 

 

Rezultatele obținute la examenul de bacalaureat cu primele generații care 

au absolvit liceul din Giroc, cu mult peste media județului, ne îndreptățesc să 

credem că rezultatele generațiilor viitoare vor și mai bune, plasând Liceul 

,,David Voniga” în rândul liceelor de top din județ.  
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Evenimente 

 

În decembrie 2013, senatorul Ecaterina Andronescu, fost ministru al 

învățământului, a vizitat liceul din Giroc. Cu această ocazie, primarul Iosif 

Ionel Toma i-a înmânat Titlul de Cetățean de Onoare al Girocului, pentru 

contribuția majoră adusă la înființarea Liceului ,,David Voniga” din localitate. 

Referindu-se la vizita în școala și în Giroc, doamna ministru, printre altele 

menționa ,,Mă onorează foarte mult faptul că mi-ați acordat titlul de Cetățean 

de Onoare și probabil că nimic nu este întâmplător. Din 1989, când toți stăteam 

la București cu sufletul la gură și cu urechea aplecată la radio, ascultând ce se 

întâmplă la Timișoara, două cuvinte îmi sună și acum în ureche; Calea 

Girocului și Opera. Girocul a rămas în sufletul meu, vă mărturisesc, de atunci. 

Sunt sigură că peste ani vom avea dovada că dascălii acestui liceu vor semăna 

educație, dragoste și devotament pentru școală, iar cei care se formează în 

școală vor contribui la înălțarea neamului. Urez Liceului ,,David Voniga” din 

Giroc, colectivului profesoral și elevilor să lucreze împreună pentru 

desăvârșirea pregătirii și spre bucuria celor care au gândit drept, construind 

școala”.  

 

 
Vizita senatorului Ecaterina Andronescu la  

Liceul ,,David Voniga” din  Giroc 

 

În anul 2015 la Liceul ,,David Voniga”, apare primul număr al revistei 

,,Noi suntem Gichi”, colectivul de redacție fiind format din: Andreea 

Medinschi, Luminița Ivan, Antonia Pup, Alexandru Pup, Adriana Gruița, Iulia 

Ostace, Alexandra Guduleasa, Alexandru Ruja, Oana Gherman, Beatrice 
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David, Ioana Forț, Maria Iederan. O revistă ,,despre cum trăim, ce gândim, ce 

vrem și ce facem”.   

În anul 2015, echipajul al clasei a IV-a de la Liceul ,,David Voniga”, 

format din Bogdan Cîmpeanu, Denis Filimon, Cristiana Petcu și Timeea Racz, 

condus de prof. înv. primar Camelia Preda, a obținut premiul I la Concursul 

Național din cadrul Proiectului ,,Evaluarea interdisciplinară prin intermediul 

orientării turistico-ecologice”, înscris în C.A.E.N. al M.E.C.Ș. 

În aprilie 2017, Liceul ,,David Voniga” a fost gazda celei de a 68-a ediții 

a Olimpiadei Naționale de matematică, clasele a V-a și a VI-a, iar în anul 2018,  

Ministerul Educației Naționale, ISJ Timiș, Consiliul Județean Timiș și Liceul 

,,David Voniga” au organizat la școala din Giroc prima ediție a Simpozionului 

euroregional ,,Perspective în educație” cu participarea unor înalți reprezentanți 

din instituțiile amintite și din partea Universității de Vest din Timișoara. 

În anii 2018-2020 la Liceul Teoretic ,,David  Voniga” s-a organizat etapa 

județeană a Olimpiadei de limba și literatura română pentru elevii din mediul 

rural, ,,Universul cunoșterii prin lectură”. 

În anul 2018 doamna profesor Ivan Luminița înființează Cercul de 

lectură ,,Copii de poveste”, la care participă iubitori ai cărților din clasele V-

VIII. Activitățile Cercului, desfășurate de două ori pe lună, sunt un prilej de 

întâlnire între copiii creativi, curioși, care iubesc să citească și să creeze 

povești. 

Elevul Foghiș Raul din clasa a V-a, în anul 2018 obține Premiul I la 

Olimpiada de limba română ,,Universul cunoașterii prin lectură”, etapa 

județeană și este inclus în lotul Județului Timiș pentru etapa națională, unde 

obține Premiul Special. 

În anul 2019, eleva  Medinschi-Niculescu  Maia din clasa a V-a, la etapa 

județeană ,,Universul cunoașterii prin lectură”, obține Premiul I, iar            

Staicu   Aida,  din clasa a VI-a, obține tot Premiul I la Olimpiada de limba și 

literatura română, ,,Universul cunoașterii prin lectură”, etapa județeană. 

Cele două eleve au participat și la etapa națională a Olimpiadei 

desfășurate la Colegiul Național ,,Costache Negruzzi” din Iași, în iunie 2019. 

Rezultate deosebite au obținut și Penteliuc-Cotoșman Anathea  (Premiul 

II)  și  Degan  Sara (Premiul III), tot la Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin 

lectură”, etapa județeană. 

În anul 2020 la etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura 

română pentru elevii din mediul rural, desfășurată chiar la Liceul Teoretic 

,,David Voniga”, elevii școlii noastre au obținut rezultate remarcabile. 

Cânța  Rebeca - Premiul I, clasa a V-a; 

Degan Sara - Premiul I, clasa a VI-a; 

Butcovan  Ruxandra - Premiul II, clasa a V-a; 

Medinschi-Niculescu  Maia - Premiul II, clasa a VI-a; 

Staicu   Aida - Premiul II, clasa a VII-a; 
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Penteliuc-Cotoșman Anathea - Premiul III, clasa a VI-a; 

Tipold  Kristine - Premiul III, clasa a VII-a. 

De menționat că toți acești elevi au fost pregătiți de doamna profesor 

Luminița Ivan.  

În 2014, șahiștii școlii din Giroc, Denis Alboni, Alexandra Parschiv, Paul 

Paraschiv și Rober Perțe, au obținut locul I pe județ și locul 5 pe țară. 

La Concursul Național Școlar ,,Elisabeta Polihroniade” Căciulata -2015, 

Comuna Giroc reprezentată de următorii elevi: Denis Alboni, Alexandra 

Paraschiv, Paul Paraschiv și Mihai Iucu, au obținut trei medalii de aur și una de 

argint. 

În anul 2015, la concursul interjudețean dedicat copiilor și juniorilor între 

6 și 18 ani, Clubul de șah Giroc a obțint locul I la clasamentul general.  Echipa 

a fost formată din următorii elevi: Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv, Denis 

Alboni și Mihai Iucu. 

 La Olănești, la faza pe țară a Campionatului de Șah pe Echipe Școlare, 

reprezentanții Girocului au câstigat titlul de Campioană Națională la Categoria 

Comune. Echipa a fost formată din Alexandra Paraschiv (medalie de aur la 

categoria individual fete), Paul Paraschiv, Denis Alboni și Mihai Iucu. 

În anul 2018, micul șahist girocean, Mihai Iucu, a participat la un open 

internațional la Las Vegas. Aflat într-o vizită privată în SUA, elevul școlii din 

Giroc a participat la mai multe probe: blitz, șah-fulger și șah-clasic, la categoria 

sa de vârstă, dovedindu-se a fi cel mai bun. 

Începând cu anul 2018, o nouă generație de tineri șahiști începe să se 

afirme: Mihai Iucu, Ștefan Juravle, Fabian Preda și Angelina Coman jucând 

pentru C.S. Giroc-Chișoda. Veteranii Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv și 

Denis Alboni evoluează pentru C.S.U. Universitatea de Vest. 

Transformarea școlii gimnaziale în liceu și creșterea fără precedent a 

numărului de elevi și de clase este o provocare atât pentru dascăli cât și pentru 

elevi, părinți și autoritățile locale. Este începutul unei noi etape în învățământul 

girocean, al Liceului ,,David Voniga” din Giroc pe calea afirmării între 

instituțiile similare ale Județului Timiș. 

 

O. G. 
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3. Activitatea culturală 

 

Formaţii artistice: mişcarea corală 

 

În Banat, ca de altfel în toate provinciile româneşti aflate sub dominaţia 

Austro-Ungariei, mişcarea corală a avut menirea să menţină trează conştiinţa 

naţională şi de a pregăti pe plan spiritual Marea Unire ce avea să se 

înfăptuiască la 1 Decembrie 1918. În cadrul activităţilor culturale organizate de 

dascăli şi preoţi pe lângă şcoala confesională, până la construirea Casei 

Naţionale (Căminul Cultural), mişcarea culturală, încă de la sfârşitul secolului 

al XlX-lea s-a aflat în prim-planul luptei pentru emancipare naţională, 

constituind prin repertoriul său şi un mijloc de educare a tineretului în spiritul 

dragostei de neam şi de limba românâ.  

Încă înainte de anul 1900, documentele amintesc că la Giroc, în cadrul 

manifestărilor culturale, se recita poezia ,,La România”, ceea ce arată 

simţămintele naţionale şi patriotice al înaintaşilor noştri
546

. 

În organizarea întregii activităţi culturale şi în special a mişcării corale, 

un rol important l-au avut învăţătorii confesionali Atanasie Baicu (1885-1925), 

Traian Telescu (1898-1918), Mihai Bocşa (1913-1933), precum şi preoţii Pavel 

Frişcanu (1863-1899), David Voniga (1900-1933) şi Horea Vişoiu. Anii din 

paranteză reprezintă perioada când au activat la şcoala sau biserica din Giroc. 

În anul 1886
547

 corul bisericii ortodoxe din Giroc, condus de preotul 

Pavel Frişcanu, a debutat într-un ,,concert vocal”, interpretând următoarele 

piese: ,,Serenadă” de Tudor Flondor, ,,Cântec de primăvară” şi ,,Marş 

românesc” de Ciprian Porumbescu, ,,Bobocele şi inele” de Ion Vidu, ,,Motto” 

şi ,,La mulţi ani”.  

În anul 1890
548

 într-o altă serbare, corul era format din 15 corişti fiind 

condus de Axente Giuchin din Chizătău. 

Corul din Giroc, care era în primul rând un cor bisericesc, conform  

unei situaţii întocmite de notarul A. Gavrilescu în anul 1939
549

 a luat 

fiinţă în anul 1886, dar după o medalie jubiliară editată în anul 1939, ca an al 

înfiinţării este dat anul 1889. Primii dirijori au fost V. Titus Miu şi Busuioc 

Miu, corul fiind mixt, format din 50-60 de persoane. Printre primii corişti, al 

căror nume este dăltuit pe crucea ridicată în curtea bisericii în anul 1901, când 

probabil s-au aniversat 15 de ani de la înfiinţarea corului, dacă se ia în 

considerare anul înfiinţării 1886, au fost: N. Aga, S.Văcan, V. Avrămuţ, T. 

Andraş, V. Seiman, V. Lazăr, V. Nincu, P. Ruja, C. Dragomir, V. Bosa, F. 

                                                 
546 I. Iliescu, Cultura şi cărturari bănăţeni în deceniile independenţei, Timişoara, 1977, p.155. 
547 Dumitru Jompan, Coruri din Banat, vol. l, 2005, pag. 147. 
548 Ibidem. 
549 Arhiva Primăriei Giroc, Situaţie întocmită de notarul A.Gavrilescu, în 3.01.1939. 
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Ruja, N. Seiman, G. Gherban, G. Eli, I. Aga, A. Văcan, B. Miu, N. Bosa, I. 

Avrămuţ, P. Buibaş, T. Ruja, P. Boca, V. Marincu, N. Gherban, M. Bosa, D. 

Pâţu şi V. Marincu. Pe aceeaşi cruce mai este scris: ,,Această sfântă cruce s-a 

ridicat la stăruinţa conducătorului V. Titus Miu prin zelul şi spesele corului 

vocal bisericesc din Giroc în anul 1901”. 

Din anul 1913 şi până la sfârşitul vieţii, în anul 1933, corul este condus 

cu pricepere, pasiune şi multă dragoste de învăţătorul Mihai Bocşa, iar din 

1933 până în 1940, de preotul Horea Vişoiu. 

În 28 septembrie 1926, duminică după-amiază, la Timişoara, corul din 

Giroc, ce aparţinea ,,Asociaţiei corurilor şi fanfarelor româneşti din Banat”, a 

cântat în cadrul spectacolului organizat piesa ,,Dorul ardeleanului” de A. 

Popovici
550
. Conform datelor apărute în Calendarul Girocului din anul 1936, 

preşedinte de onoare al corului era Atanasie Baicu, iar comitetul de conducere 

era format din: preot Horea Vişoiu preşedinte, Iosif Maghiar vicepreşedinte, 

Dimitrie Rotariu secretar, Ilie Bosa casier, Petru Peia bibliotecar, Ion Cincu 

controlor, Petru Ruja ajutor dirijor, iar membri: Iosif Dragomir, Constantin 

Groza, Gheorghe Urşica, Victor Marcu, Pavel Rotariu, Petru Dragomir, Petru 

Rotariu, Ion Avrămuţ, Ion Buzăescu, Nicolae Tinca, Petru Marincu, Ion Gudă, 

Vasile Jucu. 

Membri activi ai corului au fost: 

 

  Tenor I   Tenor II 

 

Ilie Bosa   Petru Ruja 

Gheorghe Urşica  Victor Marcu 

Iosif Dragomir   Petru Peia 

Iosif Babescu   Pavel Rotariu 

Constantin Groza  Iosif Ţenche 

Vasile Jucu   Iosif Aga 

Petru Rotariu   Iosif Maghiar 

Nicolae Gherban  Petru Petcu 

Nicolae Drăguţ  Nicolae Ieli 

Iosif Maghiar   Petru Dragomir 

Bariton   Bas 

Ion Buzăiescu   Ion Cincu 

Ion Avrămuţ   Petru Marincu 

Trifu Buibaş   Ion Gudă 

Petru Rotariu   Iosif Cincu 

Iosif Cerbu   Vichentie Gruiţa 

Ion Lazăr   Ilie Avrămuţ 

                                                 
550 I. Velceanu, Anuarul corurilor şi fanfarelor din Banat, Timişoara, 1922-1925. 
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Niţă Gaiţă   Ion Ruja 

Lazăr Seiman   Petru Cojeia 

Petru Vasii   Petru Urşica 

Lazăr Gherban   Petru Bocea 

 

,,Stâlpi ai corului” au fost consideraţi: Nicolae Tinca, Vichentie Seiman, 

Nicolae Văcan, Pavel Babescu şi Petru Ruja. 

Corul poseda un frumos drapel naţional, sfinţit la ,,Ruga” din 1935 în 

cadrul unor mari manifestări de către P. S. Părintele Dr. Patrichie Ţiucra, 

protopopul Timişoarei, asistat de preoţii Albu şi Vişoiu, naş al drapelului fiind 

Dr. Dimitrie Nistor, prefectul judetului
551
. Acest drapel se păstrează şi în 

prezent în biserica din Giroc, pe partea metalică aflată în vârful lanciei sunt 

inscripţionate următoarele date: ,,Acest drapel s-a sfinţit în ziua a doua a 

Sfintelor Paşti 1935 din iniţiativa părintelui Horea Vişoiu şi prin concursul 

iubiţilor săi corişti. Atanasie Baicu, preşedinte de onoare. 

Coriştii: preot Horea Vişoiu, preşedinte şi dirigent (dirijor), Ilie Bosa, 

Iosif Dragomir, Iosif Babescu, Petru Ruja, Constantin Groza, Vasile Incu, 

Nicolae Gherban, Petru Peia, Petru Rotariu, Nicolae Drăguţ, Victor Marcu, 

Petru Ruja, Iosif Maghiar, Pavel Rotariu, Iosif Ţenche, Iosif Aga, Nicolae Eli, 

Petru Petcu, Dimitrie Rotariu (secretar), Ioan Buzăescu, Ioan Avrămuţ, Ioan 

Gruiţa, Petru Rotariu, Iosif Cerbu, Petru Vasi, Trifu Buibaş, Lazăr Gherban, 

Nicolae Gorun, Ioan Cincu, Petru Marincu, Ioan Gudă, Vichente Seiman, 

Nicolae Văcan, Iosif Gruiţa, Iosif Cincu, Ioan Ruja, Ioan Neda, Ilie Avrămuţ”. 

Pe o faţă a drapelului este brodat următorul text ,,CORUL BISERICESC 

ORTODOX ROMÂN GIROC” 1890-1935, iar pe cealaltă textul  ,,VESELI-

NE-VOM ŞI VOM SĂLTA DE BUCURIE ÎNTRU TINE, DOAMNE. 

CÂNTA-VOM PREA ÎNALTE NUMELE TĂU”.  Ps. 9 v. 3 

În acelaşi calendar se menţionează activitatea corului la biserica din 

Giroc şi în organizarea unor serbări cultural-religioase, corul fiind în plină 

ascensiune ,,datorită membrilor săi disciplinaţi şi conducătorilor pricepuţi”. 

Corul constituia pentru tinerii şi vârstnicii satului un minunat loc şi prilej 

de educaţie patriotică şi cetăţenească, un loc de destindere şi de educaţie a 

dragostei pentru acest gen de muzică, atât de răspândit în satele bănăţene. Ca o 

răsplată a calităţilor interpretative, la concursul coral din 8 iunie 1935, corului i 

se acordă premiul I,  iar la concursul judeţean al corurilor din Banat, desfăşurat 

la Buziaş, în august 1935, este distins cu diploma de onoare categoria I. 

 În anul 1939 se organizează jubileul a 50 de ani de existenţă a corului 

(luându-se în considerare ca an de înfiinţare anul 1889), ocazie cu care fiecare 

din cei 50 de corişti primeşte medalia comemorativa cu următoarea inscriptie: 

                                                 
551 Horea Vişoiu, Calendarul Girocului, 1936, Timişoara, p.25 
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,,CORUL BISERICESC ORTODOX ROMÂN GIROC, 1889-1939, Dirijor 

preot Horea Vişoiu”. 

În perioada anilor 1937-1938, pe motive politice şi din orgolii personale, 

corul se desparte în două, unul fiind condus de preotul Chişodan şi de Ion 

Ionescu, iar altul de preotul Horea Vişoiu şi de Petru Ruja, grupare de orientare 

cuzistă, observată atât la dirijori cât şi la majoritatea coriştilor. Tânărul 

învăţător Ioan Belengean, originar din Pădureni (Timiş) şi încadrat ca învăţător 

la şcoala din Giroc, reuşeşte să unifice cele două coruri şi să formeze un 

puternic cor mixt alcătuit din 50-60 de persoane. Acum el antrenează în 

mişcarea corală şi elevi din clasele mari, precum şi tineri absolvenţi. Pe lângă 

răspunsurile date în biserică, corul activează pe lângă Casa Naţionala unde 

interpretează cântece precum: ,,Cultul patriei”, ,,Bobocele şi inele”, ,,Lung îi 

drumul Dunării”, ,,Calcă, române, plin de mândrie!” şi ,,Tricolorul”, avându-l 

solist pe Iosif Drăguţ. 

Pentru curajul de a fi interpretat unele cântece patriotice, în primii ani ai 

regimului comunist (1949), învăţătorul Ioan Belengean este condamnat la 5 ani 

de închisoare, până în 1954.  În tot acest timp corul îşi încetează activitatea. 

După eliberarea din închisoare, dirijorul reia repetiţiile, revigorând întreaga 

activitate corală. Împreună cu alte formaţii artistice                                                                                             

organizează spectacole în numeroase sate bănăţene sau pe scenele sălilor 

,,Capitol”, ,,I. T. T.” sau ,,Parcul Rozelor” din Timişoara. În multe din aceste 

manifestări dirijorul Ioan Belengean uneşte corul din Giroc cu cel din Chişoda, 

reuşind să ocupe locuri fruntase în întrecerile intercorale. O ultimă apariţie 

publică a corului pe scenele căminelor culturale din Giroc şi din Chişoda a avut 

loc în anul 1979. 

Dacă corul din Giroc îşi încetează activitatea artistică, el continuă să 

activeze pe lângă biserică, unde, duminica sau cu ocazia marile sărbători, dă 

răspunsuri la liturghie sau participă la înmormântări. 

Până în anul 1996, când moare dirijorul Ioan Belengean, corul numără 

peste 30 de membri. Era organizat pe patru voci şi avea următoarea 

componenţă: Ioan Belengean, Ioan Cerbu, Iosif Dragomir, Petru Acea, Vasile 

Buibaş, Petru Degan, Ioan Tonea, Nicolae Lazăr, Petru Avrămuţ, Gheorghe 

Seiman, Roman Gruiţa, Horea Urşica, Vichente Vasii, Roman Vasii, Ioan 

Cojeia, Gheorghe Groza, Roman Cincu, Ilie Gherban, Iulian Lupu, Iulian 

Urşica, Ioan Avrămuţ, Pavel Ţvei, Nicolae Marincu, Gheorghe Avrămuţ, Ion 

Cojaia, Petru Petcu, Vasile Petcu, Ion Sârbu, Ion Buibaş, Iosif Seiman, Ion 

Marincu. Conducerea corului este preluată de dirijorul Ioan Cerbu, până în anul 

2006. 

Evocând activitatea corului din Giroc, nu-i putem uita pe câţiva din cei 

mai de seamă corişti, unii dintre ei şi remarcabili cantori bisericeşti, care în 

ultimele decenii i-au dat strălucirea şi prestigiul de care se bucură şi în prezent. 

Aceştia au fost: Iosif Drăguţ (cu o voce inegalabilă), Ion Cincu, Ion Avrămuţ, 
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Andrei Avrămuţ, Victor Marcu, Petru Ruja, Ioan Ruja, Petru Dragomir, Iosif 

Dragomir, Gheorghe Urşica, Ioan Seiman, Ilie Bosa, Ioan Rotariu. 

În perioada 2006-2010, conducerea Corului Bisericii Ortodoxe din Giroc 

a fost preluată de doamna prof. Codruţa Tomescu. Acum, activează un număr 

de peste 20 de bărbaţi credincioşi. Membrii corului sunt: Cerbu Ioan, Dragomir 

Iosif, Urşica Horea, Dragomir Aurel, Seiman Gheorghe, Toma Iosif- Ionel, 

Trifan Nicolae, Vasii Vichente, Vasii Roman, Buibaş Ion, Avrămuţ Petru, 

Colgeu Ion, Sârbovan Minodor, Varga Gheorghe, Dragoş Petru, Aga Petru, 

Fedor Mircea, Isai Tudorache, Marincu Dorin, Şipoş Ionel, Zglibuţ Ovidiu, 

Avrămuţ Gheorghe, Seiman Ilie, Petcu Petru, Pop Gheorghe. 

Între anii 2006-2008
552

 corul participă pe lângă activităţile cu caracter 

religios şi la activităţi laice. Astfel, în 25 decembrie 2006, pe scena Căminului 

cultural din Giroc prezintă spectacolul ,,Colinde, colinde, colinde”, în 2007 ia 

parte la concursul ,,Lada cu zestere”, unde câştigă faza zonală de la Giroc şi 

faza judeţeană organizată la Timişoara. În 18 noiembrie 2007 participă, pe 

scena Operei din Timişoara, la festivalul de gală  ,,Lada cu zestre” şi 

înregistrează un CD audio cu colinde. Tot în decembrie 2007 ia parte la 

Festivalul de colinde de la Foeni. În aceeaşi perioadă susţine un concert de 

colinde pe scena Filarmonicii din Timişoara alături de părintele Cristian 

Pomohaci şi la Televiziunea Europa Nova Timişoara. 

În anul 2008 corul bisericii ortodoxe din Giroc participă la festivalul 

toacelor ,,În glas de toacă”, organizat la Giroc, la aniversarea corului din 

Ghiroda, la festivalul ,,Cântecele Învierii” de la mănăstirea Timişeni-Şag şi la 

concursul ,,Lada cu zestre”, unde pentru al doilea an consecutiv ocupa locul I, 

trofeu oferit corului nostru în cadrul Galei Laureaţilor organizat în 2 noiembrie 

2008 pe scena Filarmonicii din Timişoara. 

În decembrie 2011 intreprinde un turneu la Paris unde susţine un concert 

de colinde la biserica română. 

La 25 noiembrie 2009, în cadrul bisericii ortodoxe se sărbătoresc 120 de 

ani de existenţă a corului, ocazie cu care se sfinţeşte şi monumentul din 

marmură albă ridicat în cinstea acestui eveniment, iar coriştii, în frunte cu 

dirijorul Codruţa Tomescu, primesc o plachetă comemorativă şi o diplomă de 

onoare. 

Coriştii prezenţi sau trecuţi în eternitate au contribuit prin activitatea lor 

la creşterea prestigiului corului din Giroc. Rămane ca membrii de astăzi şi cei 

tineri să nu lase să se stingă flacăra mişcării corale care, de-a lungul existenţei 

sale, a contribuit la ridicarea prestigiului satului nostru. 

 

 

 

                                                 
552 Almanahul Dialog cu cetăţenii“- 2009, pag. 73-74, Giroc. 
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Corala ,,Giroceana” 

 

Înfiinţată în anul 2009, este alcătuită din 15 bărbaţi cu vârste şi ocupaţii 

diferite, fiind dirijată de profesorul Mircea Sturza. Cu un repertoriu alcătuit din 

piese populare, folclorice, compoziţii corale clasice româneşti şi unversale, 

lucrări religioase. Corala s-a impus, ajungând la Festivalul ,,Lada cu zestre” pe 

locul cel mai de sus, aducându-şi contribuţia la dobândirea Marelui Premiu 

pentru comuna noastră.   

Ca o recompensă pentru rezultatele obținute până atunci, în anul 2011 

membrii Coralei participă la o excursie la Paris, unde vizitează obiective 

precum; Turnul Eiffel, Arcul de triumf, Catedrala Notre-Dame, Bulevardul 

Champs-Elysee și susțin un concert de colinde la biserica româna din Paris, 

deosebit de apreciat. 

În anul 2016, Corala ,,GIROCEANA” este laureată și distinsă cu Trofeu 

,,Nicolae Ursu” la Festivalul ,,Rapsodiile Neamului” de la Dudeștii Noi.  

De-a lungul anilor corala susține concerte în numeroase localități, biserici 

din Timiș și din județele învecinate. Evoluează cu mult succes pe scena Operei 

din Timișoara, Sala Capitol, la Parcul Rozelor sau la Catedrala Mitropolitană. 

   

Fanfara 

 

Fanfara din Giroc, ca şi corul bisericesc, este formaţia cu o activitate 

artistică ce se întinde, cu unele întreruperi, pe durata a peste 80 de ani. 

Înfiinţarea ei, în anul 1928 se leagă de numele unui plutonier-major, Castler şi 

de eforturile membrilor fondatori: învăţătorii Atanasie Baicu şi Mihai Bocşa, 

preotul David Voniga, sătenii Dimitrie Rotariu, Niţă Gaiţă, Petru Ruja şi Victor 

Marcu. Primul dirijor al fanfarei a fost Ioan Văcan (între anii 1931-1933), ai 

cărui descendenţi (Ioan Ilie Pascotă, fiu şi Ionel Pascotă, nepot) îşi vor lega 

numele de existenţa acestei formaţii artistice muzicale. După Ioan Văcan, 

dirijorul fanfarei a fost Miţiga (1933-1936).  

Acesta predă bagheta de dirijor lui Ioan Ilie Pascotă care o va păstra până 

în anul 1955, când s-a stins prematur din viaţă. În 1944 fanfara şi-a încetat 

temporar activitatea pentru că instrumentele au fost luate cu forţa de ruşi la 

trecerea armatei prin sat. După război, fanfara îşi reia activitatea când sunt 

cooptaţi în formaţie şi elevi de la şcoală şi se procură alte instrumente prin 

eforturile acestora. Acum fanfara se unifică cu corul dirijat de învăţătorul Ioan 

Belengean. După decesul dirijorului Ioan Ilie Pascotă, fanfara este preluată de 

fiul său, Ionel Pascotă, care selectează elevi de la şcoală, reînnodând tradiţia 

acestei formaţii artistice. În anul 1958 obţine premiul I la Festivalul fanfarelor 

ţărăneşti în concurs cu fanfarele din Utvin, Comloşu Mare, Topolovăţ, Ghilad, 

Ciacova, Pietroasa Mare. 
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Încă de la început, repertoriul fanfarei era axat pe folclor muzical 

bănăţean şi activa în cadrul Casei Naţionale, purtând denumirea de ,,Fanfara 

Bisericii din Giroc”, acompaniind corul bisericii din localitate.  

Întinerind formaţia cu patru generaţii la rând, dirijorul Ionel Pascotă 

depune o muncă asiduă pentru a instrui tineri care nu aveau noţiuni despre 

instrumentele de fanfară. În această direcţie a fost susţinut de doi veterani ai 

acestui gen muzical: Aurel Becican şi Roman Vasii. Acestora li s-au adăugat 

alţii, români şi germani, printre care Petru Pascotă, Petru Müller, Petru şi 

Gheorghe Fendler, Petru Avrămuţ, Iosif Peia, Petru Barany, Ilie Avrămuţ, 

Vălean Tinca, Petru Brânda, Dumitru Ciobanu, Andrei Boca, Costică Haida şi 

alţii, care au activat în ciuda faptului că între 1970-1988 fanfara se confruntă cu 

o situaţie dificilă. După această dată îşi încetează activitatea timp de 12 ani. 

În anul 2000 fanfara îşi relansează activitatea graţie împătimitului ei 

dirijor, de acum veteran şi sprijinului primit din partea primarului Iosif Ionel 

Toma. Se procură instrumente noi, sunt atraşi noi membri, în majoritate şcolari 

şi se îmbogăţeşte repertoriul cu piese patriotice - ,,Deşteaptă-te, române!”, 

colinde, precum şi piese de muzică populară, aranjate de dirijor: ,,Bade, pălărie 

nouă”, ,,Mărie, poale şiurace”, „De-ar fi mândra-n deal la cruce”, ,,Fată 

bănăţeană”. Rezultatele nu întârzie să se arate. Palmaresul fanfarei se 

îmbogăţeşte cu premii şi diplome obţinute la Festivalul Fanfarelor Ţărăneşti 

Euroregiunea DKMT, Caransebeş (2003), la Festivalul Fanfarelor din Buziaş, 

locul II la Festivalul ,,Lada cu zestre” (2008) şi locul I la acelaşi festival 

(2009). 

Prezentă în trecut la toate manifestările cultural-artistice din localitate, 

rugi, baluri, competiţii sportive, alte evenimente, fanfara continuă să fie o 

prezenţă constantă în viaţa cultural-artistică a localităţii, adaptându-se la noile 

condiţii în care evoluează viaţa comunităţii.  

Reprezentanții celor două pasiuni ale lui Ionel Pascotă, fanfara și 

motociclismul, aveau să-l însoțeascăși pe ultimul drum, când în sunetul fanfarei 

și al motocicletelor, în anul 2019, un mare campion și un împătimit al muzicii 

de fanfară, avea să părăsească această lume.  

După moartea dirijorului Ionel Pascota în anul 2019, conducerea fanfarei 

a fost preluată de fiul, Ionuț Pascota, care continuă tradiția familiei și nu lasă să 

dispară o tradiție de aproape un secol. 

 

Alte formaţii artistice 

 

Pe lângă cor şi fanfară, în viaţa culturală a comunei şi-au făcut simţită 

prezenţa de-a lungul timpului şi interpreţi ai artei teatrale, mai ales ai acelei 

specii umoristico-satirice cunoscute sub numele de monolog. Începători încă de 

pe băncile şcolii, îndrumaţi de cadre didactice, tineri talentaţi s-au remarcat 

recitând la serbări şi în cadrul programelor artistice prezentate înaintea 
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balurilor organizate de sărbători, poezii patriotice sau interpretau scurte 

scenete, cu un conţinut comic care amuzau pe cei prezenţi. Aceştia au activat în 

cadrul Casei Naţionale (devenită ulterior Căminul Cultural) îmbogăţind 

repertoriul fiecărui spectacol. Printre aceşti artişti amatori dotaţi cu har 

actoricesc se numără şi Nicolae Seiman (Niţă a luʾ Lala), Petrică Urşica 

(Boroi) şi alţii. 

În perioada anilor 1960-1962 s-a închegat, în cadrul Căminului Cultural, 

o formaţie de teatru alcătuită din tineri localnici: Mărioara Drăguţ, Rodica 

Ciorogariu, Gheorghe Goian, Andrei Boca, Eugen Lazăr şi din cadre didactice: 

Nina Iliescu, Ioan Aga şi Ion Murariu. Aceştia, instruiţi cu pasiune de 

învăţătoarea Livia Bulat şi îndrumaţi de actorul profesionist Victor Odillo 

Cimbru de la Teatrul Naţional din Timişoara, au pus în scenă piesa ,,Cel din 

urmă” de Paul Everac, făcând câteva deplasări în localităţile din jur şi 

calificându-se la faza judeţeană a Festivalului de teatru pentru amatori ,,I. L. 

Caragiale”, la care s-au clasificat pe un binemeritat loc II. 

O activitate culturală intensă şi cu frumoase rezultate s-a desfăşurat în 

perioada anilor 1969-1972, când, sub conducerea directorului de cămin cultural 

Ana Haneş, priceput şi pasionat animator cultural, dar şi solistă inconfundabilă 

de muzică populară, iau fiinţă noi formaţii, dintre care se remarcă grupul 

folcloric ,,Nunta din Giroc”, care aduce pe scenă impresionante momente din 

modul de desfăşurare a acestui important eveniment din viaţa sătenilor, aşa 

cum s-au păstrat şi transmis de-a lungul vremii pe aceste meleaguri. Interpreţii, 

printre care Domnica Şocodol, Iosif Dragomir, Petru Urşica, Ioan Boca, 

Constantin Dragomir, Ioan şi Ana Tonea şi alţii, au respectat întreg 

ceremonialul de desfăşurare a nunţii, din care nu a lipsit momentul ,,cinăra 

bolândă”, care era menit să înreţină voia bună în timpul petrecerii. 

A activat în această perioadă şi un grup vocal feminin alcătuit din tinere 

fete, cu un repertoriu cules din ţinuturile timişene, care ajunge la faza pe ţară a 

concursului formaţiior artistice de amatori. Din rândul acestora făcea parte şi 

cea care va ajunge o interpretă apreciată a cântecului bănăţean, Aurelia 

Ardelean. Grupul vocal s-a clasat pe locul III la faza judeţeană a unui concurs 

în anul 1985. 

Tot atunci, la comanda politică a vremii, s-a înfiinţat o formaţie hibridă, 

Brigada artistică de agitaţie, menită să propage de pe scenă mesaje specifice 

ideologiei comuniste şi să combată manifestări incompatibile cu aceasta. 

Prezenţa acesteia, alcătuită din activişti culturali din celelalte formaţii, a fost 

sporadică şi nesemnificativă. 

De o tradiţie mai îndelungată şi cu o priză deosebită la public s–a bucurat 

echipa de dansuri populare, alcătuită din cei mai iscusiţi dansatori, tineri şi 

tinere, care îşi etalau măiestria şi frumuseţea dansurilor populare încă de pe 

băncile şcolii. Instruiţi de obicei de cadre didactice, cum era Aurelia Ioanovici, 

dar şi de animatori iubitori ai dansului popular precum Ana Haneş şi Lina 
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Hodoneanţu, formaţia de dansuri, încadrată în spectacolul ,,Nunta din Giroc”, 

a ocupat locul II la concursul din 1980, faza pe judeţ. 

Girocul nu a dus niciodată lipsă nici de solişti vocali şi instrumentişti de 

valoare. Dacă ne referim la perioada anilor 1960-1985, remarcăm o serie de 

interprete de muzică populară dintre care amintim: Ana Haneş, Aurelia 

Ardelean, surorile Marioara şi Leontina Petcu, surorile Domnica şi Zorina 

Şocodol şi Gheorghe Seiman. Dintre toate, o carieră deosebită a făcut şi face 

încă, Aurelia Ardelean. Sprijinită de dascăli, dar şi de părinţi, (tatăl Aurel 

Becican, taragotist şi membru al tarafului local într-o vreme, şi al fanfarei), a 

urmat o pregătire asiduă în cadrul Şcolii Populare de Artă din Timişoara, iar în 

1978 şi-a început activitatea solistică, fiind angajată la Ansamblul profesionist 

de cântece şi dansuri ,,Banatul”. De atunci este prezentă în numeroase concerte 

în ţară şi peste hotare, realizând albume cu cele mai cunoscute melodii din 

repertoriul său. 

Marius Matei este unul dintre interpreţii de muzică populară care s-a 

afirmat în ultimii ani, fiind bine cunoscut iubitorilor muzicii populare bănăţene, 

nu numai din acest colţ de ţară. Rampă de lansare i-a fost Palatul Copiilor din 

Timişoara, la vârsta de 15 ani. Format la Şcoala Populară de Artă, unde 

cunoscuta Ana Pacatiuş a contribuit la perfecţionarea calităţilor sale de solist 

profesionist, colaborează cu numeroase ansambluri profesioniste şi a făcut 

numeroase turnee peste hotare, filmări pentru posturile de televiziune şi 

înregistrări audio. Absolvent al Facultăţii de Jurnalistică, lucrează la Muzeul 

Satului Bănăţean, ca etnograf. 

Lungul şir al interpreţilor instrumentişti locali de muzică populară ar 

putea începe cu cel cunoscut sub numele de Radu, zis moş Luţu, viorist şi soţia 

sa, baba Eva, contrabasistă, ca şi cu uica Lină, şi el viorist, şi cu Petru 

Giurcovici, contrabasist. Ei erau lăutarii satului, cântau la hore şi petreceri, 

fiind tocmiţi cu anul de către tineri care plăteau câte 50 kg de grâu. 

Nu trebuie uitat Pavel Erja, un rapsod apreciat, colaborator cu Radio 

Timişoara, care a încântat publicul cântând la fluier, caval şi ocarina, piese 

tradiţionale bănăţene. 

Îl amintim apoi pe Nicolae Gherban, zis Şpircu, un autodidact, cu talent 

şi dragoste faţă de muzică. După ce a învăţat să cânte la fluier, a fost remarcat 

de cunoscutul rapsod bănăţean, Luţă Ioviţă, care l-a apreciat şi l-a ajutat să-şi 

cumpere un taragot cu care a încântat mai multe generaţii făcându-se cunoscut 

şi dincolo de hotarele Girocului. 

Cel care a fost un adevărat profesionist, având şi studii în domeniu, fiind 

absolvent al Şcolii Populare de Artă din Timişoara, a fost Iosif Radu, Micu lu’ 

Luţu, urmaş al familiei amintite. L-a avut îndrumător pe profesorul Ioan 

Odrobot care a contribuit la formarea artistică a lui Micu. Acesta a colaborat cu 

Ansamblul profesionist ,,Doina Banatului” din Caransebeş şi cu Ansamblul 

profesionist ,,Banatul” din Timişoara, condus de maestrul Gelu Stan. 
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Pe lângă aceştia merită a fi amintiţi şi alţi instrumentişti care n-au făcut 

carieră individuală, ci împreună au alcătuit un taraf al căminului cultural, 

prezent la rugi, hore şi baluri spre satisfacţia tineretului. Îi amintim pe 

învăţătorul Ioan Belengean, violonist, Nicolae Gherban, taragotist, Aurel 

Becican, saxafonist, Tuţu a lu’ Lomba, saxafonist, Ilie Avrămuţ (Ţoni) 

saxofonist, Iosif Maghiar şi Ionel Luca, acordeonişti. 

Trebuie amintit că formaţiile căminului cultural din Giroc au susţinut 

numeroase spectacole pe scena sălii Operei, la Parcul de Cultură, în casele de 

cultură din Timişoara şi Reşiţa, precum şi în loclităţile Chişoda, Gătaia, 

Chevereşul Mare, Ianova, Sacoşul Turcesc, Uliuc şi altele. 

O formă de răspândire a culturii în comună a constituit-o, prin anii 1959-

1962, activiatea cu filmul, când de două-trei ori pe săptămână rulau la căminul 

cultural filme aduse de caravana cinematografică. Conţinutul acestora era de 

cele mai multe ori, lacrimogen, melodramatic, filme de producţie indiană cu 

actorul Raj Kapur (,,Vagabondul”, ,,Micul lustragiu”) sau sovietice, şi 

româneşti care promovau ideologia comunistă, profilul omului de tip nou, 

mereu un personaj  pozitiv (,,Soarta unui om”). Totdeauna aceste proiecţii erau 

precedate, obligatoriu, de jurnale de actualităţi, mijloc de propagare a 

eroismului în muncă şi a realizărilor din societatea noastră socialistă. 

 

Tradiţii culturale reluate 

 

După o perioadă de stagnare, când unele formaţii şi-au întrerupt 

activitatea, cu excepţia corului bisericesc, viaţa culturală a Girocului începe 

treptat-treptat, mai ales după Revoluţia din 1989, să reintre pe făgaşul creat de 

înaintaşi, ţinânând pas cu schimbările de natură socială şi economică ale 

localităţii. Astfel, în ultimul deceniu al secolului XX şi în primul din secolul al 

XXI-lea, stimulată şi ocazionată de evenimente aniversare din viaţa localităţii, 

cum au fost atestarea satului şi a școlii (1996), se simte o revigorare pe tărâm 

cultural-artistic. Apar astfel publicaţii locale, tipărituri, lucrări beletristice şi 

ştiinţifice, sunt marcate evenimente din viaţa comunităţii, iau fiinţă formaţii 

care îşi desfăşoară activitatea în forme noi de organizare. Girocul va găzdui 

festivaluri artistice de amploare. Se simte un interes mai mare din partea 

Primăriei, a Consiliului Local şi, mai ales, a primarului Iosif Ionel Toma, fiu al 

satului, care se implică şi sprijină, fenomenul cultural. 

 

Ansamblul artistic ,,Ghiocelul” 

 

Începuturile, conturarea acestei formaţii ca ansamblu propriu-zis a avut 

loc în anul 1971, când s-a constituit pe lângă Uzina Mecanică Timişoara. După 

ce s-a afirmat, cooptând nume sonore din muzica populară precum Florentin 

Iosif, Tiberiu Ceia, Rodica Dima şi alții, ansamblul ,,Ghiocelul” îşi încetează 
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activitatea în anul 1989, din lipsa colaborării cu sindicatele şi din lipsă de 

fonduri. 

Ansamblul se reînfiinţează şi îşi reia activitatea în anul 1997 fiind preluat 

de către Primăria Comunei Giroc, o mare parte dintre dansatori fiind localnici. 

Conducerea muzicală a ansamblului a fost asigurată de renumitul taragotist 

Luţă Popovici, iar coregrafia i-a revenit lui Victor Jicherean, un coregraf de 

renume. Sufletul ansamblului ,,Ghiocelul” a devenit Ileana Szabo, directoarea 

căminului cultural, pentru care jocul popular autentic înseamnă pasiunea vieţii. 

În acest sens a pus bazele Festivalului Internaţional de Folclor ,,Floare 

giroceană”. 

În cei peste zece ani de activitate, faima Ansamblului girocean 

,,Ghiocelul” a depăşit de mult hotarele judeţului şi ale ţării. Invitată să participe 

la numeroase spectacole televizate de posturi naţionale şi locale, la festivaluri 

de folclor din ţară şi de peste hotare (Croaţia, Ungaria, Serbia, Spania, Franţa), 

,,Ghiocelul” a încântat prin prestaţia sa multe comunităţi de români şi s-a întors 

cu nenumărate trofee: diplome, premii şi menţiuni. Cu un repertoriu alcătuit 

din dansuri populare din toate zonele ţării, cele 16 perechi de dansatori au 

impresionat prin profesionalismul lor, nu numai pe localnici, pe spectatorii din 

ţară, ci şi pe românii din comunităţile de peste hotare, conducerea muzicală 

aparţinând profesorului Adrian Scorobete. Viitorul Ansamblului ,,Ghiocelul” 

este asigurat pentru că, pe lângă formaţia de bază fiinţeaza o grupă de copii din 

cadrul şcolii, care vor menţine vie tradiţia culturală giroceană şi bănăţeană.  

Prezentăm în continuare o mică parte din turneele, festivalurile și 

premiile cu care Ansamblul ,,Ghiocelul” se mândrește. 

În anul 2010, Ansamblul ,,Ghiocelul” participă la Festivalul Internațional 

de Folclor Muntenegrean ,,Cetinje” și la Festivalul de Folclor al Românilor din 

Uzdin. 

În același an participă la Ruga Bănțeana de la Paris și Festivalul de 

Folclor de la Dijon (Franța). 

În anul 2011, Ansamblul Ghiocelul câstigă pentru a 4 oară la Marele 

Premiu la Festivalul Concurs ,,Lada cu Zestre”. 

În anul 2012, Girocul ia pentru a cincia oară ,,Marele premiu” la 

Festivalul Concurs Județean ,,Lada cu Zestre a Neamului”. 

Tot în anul 2013, organizează un turneu în Bulgaria, ia parte la filmari la 

TV Favorit și participă la ,,Festivalul Inimilor” de la Timișoara și spectacolul 

de la Buziaș, 

În anul 2014, câștigă pentru a șasea oară Marele Premiu la Festivalul 

Concurs ,,Lada cu Zestre”. 

În 2015, evoluează pe scena la ,,Festivalului Inimilor” de la Timișoara, la 

Festivalul de la ,,Grindul Petrii” și în spectacol la ,,Muzeul Satului Bănățean”. 

Tot 2015, o parte a membrilor ansamblului participă la București la filmări la 

Etno-TV și Favorit-TV. 
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Cu ocazia Zilei Nationale de la 1 Decembrie 2015, susține un spectacol 

extraordinar pe scena Sălii Capitol din Timișoara.  

Tot în anul 2015, Ansamblul ,,Ghiocelul” este invitat la Festivalul 

,,Laleaua pestriță”, ,,Festivalul inimilor” pe scena de la Parcul Rozelor, în 

compania a 37 de ansmbluri din 14 țări și susține un spectacol la ,,Casa 

Banățeană” de la Muzeul Satului, unde alături de Ciprian Cipu și Victor 

Jicheran începe să se afirme tot mai mult tânărul Ionel Șipoș, directorul 

ansamblului și Alexandru Gălușcă. 

În 2016, Ansamblul ,,Ghiocelul” câștigă Marele Premiu al celei de a X-a 

ediții a Festivalului concurs ,,Lada cu zestre”, este invitat la ,,Festivalul 

Etniilor”, la ,,Festivalul inimilor” și la Festivalul ,,Hora” de la Dudeștii Noi. 

În 2017, Ansamblul ,,Ghiocelul” sărbătorește 20 de ani de la reluarea 

activității, cu acest prilej la sala ,,Capitol” din Timișoara se organizează un 

spectacol festiv, ocazie cu care directorului ansamblului, Ionel Lucian Șipoș și 

coregrafului Victor Jicheran li se înmânează titlurile de Cetățean de Onoare al 

comunei Giroc. 

În 2018, participă la ,,Festivalul Inimilor”, de la Timișoara, Zilele 

Orașului Ciacova și Festivalul Fetes de la Vigne, care a avut la Dijon, în 

Franța, unde alături ansamblul din Giroc au mai participat ansambluri din alte 

10 țări. 

În ultimii ani asupra activității și performanței deosebite a Ansamblului 

,,Ghiocelul” și-a pus amprenta munca, talentul și dăruirea fostului dansator, 

instructor-coregraf și director, Ionel Lucian Șipoș, cel care a adus ,,Ghiocelul” 

la un nivel greu de atins în anii următori. 

Pe lângă festivalul amintit, ,,Floare giroceană”, Girocul mai cunoaşte, în 

ultimul timp, şi alte manifestări de amploare, cum este, Festivalul cultural-

spiritual ,,În glas de toacă”,  un proiect realizat prin efortul Primăriei şi al 

Consiliului Local, al Consiliului Judeţean, al Centrului de Cultură şi Artă Timiş 

şi al Mitropoliei Banatului. Desfăşurat în Săptămâna Patimilor, festivalul 

reuneşte participanţi reprezentând cămine culturale din mai multe localităţi 

timişene, care, pe lângă toace, fac să răsune şi glasurile unor ansambluri corale. 

O manifestare cultural-artistică de anvergură o constituie Festivalul 

,,Lada cu zestre a neamului”, care se finalizează anual cu faza judeţeană şi se 

desfăşoară pe numeroase secţii: folclor, etnografie, muzică, literatură, artă 

plastică. Girocenii, alături de chişozeni, contribuie din plin la păstrarea 

tradiţiilor timişene în toate aceste direcţii, tradiţii care trebuie transmise 

generaţiilor viitoare. Toate acestea, constituie suficiente dovezi că localitatea 

noastră dispune de numeroase talente artistice, care îşi aduc din plin contribuţia 

la amplificarea fenomenului cultural girocean. 
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În afara acestor manifestări
553

, au avut loc în ultimele două decenii și 

jumătate câteva evenimente inedite care punctează viaţa culturală a Girocului, 

îmbogăţind-o. Acestea au fost prilejuite de momente aniversare şi 

comemorative din istoria multiseculară a satului sau amintind de vrednici fii 

care şi-au adus obolul la progresul societăţii pe aceste meleaguri. Generaţiile de 

azi nu i-au uitat şi îi cinstesc aşa cum se cuvine, eternizându-le memoria. 

O asemenea manifestare a avut loc în data de 6 octombrie 1996, când 

Şcoala din Giroc a organizat sărbătorirea a două evenimente: aniversarea a 

625 de ani de la atestarea documentară a Girocului şi a 220 de ani de 

învăţământ românesc în localitate
554

.             

Un alt eveniment deosebit l-a constituit comemorarea preotului 

cărturar David Voniga, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la trecerea sa la 

cele veşnice, manifestare care a avut loc la iniţiativa Uniunii Culturale a 

Romanilor din Ungaria cu sprijinul Primăriei şi al Şcolii din localitatea 

noastră.
555

   În toamna anului 2006 s-a organizat la şcoala din localitate 

aniversarea a 230 de ani de învăţământ românesc, cu prilejul lansării 

volumului ,,Monografia şcolii din Giroc” a profesorului Octavian Gruiţa, 

directorul instituţiei. Tot acum s-a lansat şi volumul ,,Vorbe d-ale noastre. 

Glosar girocean” (Ediţia a ll-a) de Ion Murariu.
556 

 

Presa locală 

 

Primul pas, prin care s-au pus bazele presei locale, s-a făcut în anul 1993, 

în acest context a apărut revista ,,Lumina satului”, la iniţiativa primarului de 

atunci al comunei, ing. Ion Ilie Teodorescu. Apărută sub egida Primăriei, din 

anul 1996 revista va fi editată de Şcoala din Giroc, în format A4, în opt pagini 

alb-negru. 

În articolul-program, ,,La început de drum”, colegiul de redacţie (destul 

de numeros, alcătuit din 13 membri, intelectuali, fii ai satului) îşi  propunea ,,să 

scoată la lumină fapte şi nume multora necunoscute, care au trudit pentru 

binele lor şi al semenilor”. Totodată ,,foaia noastră se vrea şi o oglindă a 

frământărilor cotidiene, într-o lume în care valorile morale s-au perimat 

continuu şi care acum renaşte” precum şi ,,tradiţiile noastre spirituale, 

ameninţate într-o vreme să se stingă”
557

.        

Ideile din articolul-program al acestei publicţii non-profit au stat mereu 

în atenţia colegiului de redacţie în cei 17 ani de apariţie trimestrială 

                                                 
553 Date preluate din colecţia revistei ,,Lumina satului” şi din Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii”, 

2006-2019, Giroc. 
554 Despre aceasta s-a amintit pe larg la capitolul ,,Învăţământul”. 
555 Vezi capitolul ,,Învăţământul”. 
556 Ibidem. 
557 ,,Lumina satului”, anul l, nr.1/1993, Giroc. 
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neîntreruptă a revistei în care s-au publicat materiale oglindind aspecte din 

trecutul localităţilor Giroc şi Chişoda. Datinile, obiceiurile, tradiţiile locale, 

activitatea fomaţiilor artistice, portrete de rapsozi populari, artişti profesionişti 

s-au oglindit în paginile revistei. Au fost evocate personalităţi din lumea satului 

care şi-au adus contribuţia la făurirea şi dezvoltarea culturii locale: feţe 

bisericeşti (David Voniga, Victor Aga, Horia Vişoiu), învăţători şi profesori 

(Atanasie Baicu, Mihai Bocşa, Ioan Belengeanu), artişti plastici (Ioan Aga, 

Ionel Dunea, Tamara Iacoban Birdean).
 

Probleme ale limbii române literare, ale graiului local, au fost dezbătute 

în rubrica ,,Mult e dulce şi frumoasă”. Fenomenul literar local cuprinzând 

tinere talente de pe băncile şcolii, dar şi creaţiile altor autori, unii condeieri 

plugari, altii creatori  de poezie, în grai, la fel capodopere ale unor scriitori 

români clasici, unii contemporani, alţii din literatura universală, note critice, 

toate şi-au găsit loc în cuprinsul revistei în rubrica ,,Pagini pentru minte, inimă 

şi literatură”. Alte rubrici permanente au fost ,,Pagina elevului”, ,,Viaţa 

spirituală”,  ,,Şodzănii”, ,,Sport”, ,,De la lume adunate”. 

Prestigiul revistei a crescut an de an prin colaborarea unor personalităţi 

de primă mărime ale culturii bănăţene şi naţionale, cum sunt: Mitropolitul 

Nicolae Corneanu, prof. univ. dr. G. I. Tohăneanu, prof. univ. dr. Dumitru 

Craşoveanu, prof. univ. dr. Ion Drăgan, prof. univ. dr. Gheorghe Lăzărescu, 

prof. univ. dr. Gheorghe Luchescu, scriitorii Ion Marin Almăjan, Ionel Iacob 

Bencei, Ion Viorel Boldureanu, Eugen Dorcescu, Viorel Marineasa, Mircea 

Serbănescu, arheologul şi istoricul Florin Medeleţ, publicistul Remus Jurca. 

Revista ,,Lumina satului” a devinit un mesager al culturii în şi din Giroc, 

menţinând legături prieteneşti şi schimburi reciproce cu alte publicaţii de acest 

fel: ,,Suflet nou” (Comloşu Mare), ,,Valea Bârzavei” şi ,,Bocşa culturală” 

(Bocşa), ,,Tăt Banatu-i fruncea” (Lugoj), ,,Vatra satului” (Ferendia),  ,,Lumină 

lină” (Gătaia), ,,Cuvânt românesc torăcean” (Toracul Mare - Serbia), ,,Lumina” 

şi ,,Foaia _ românească” (Gyula - Ungaria), ,,Foaia Săcălazului” (Săcălaz), 

,,Cernăzeanul” (Cenad), ,,Vatra Căraşului” (Timişoara) şi altele, ajungând la 

unii cititori din Austria, Germania, Elveţia, S.U.A.  

O altă publicaţie apărută la Giroc (în ordine cronologică), care fiinţează 

din anul 1996 este ,,Foaia girocenilor” (iniţial s-a intitulat ,,Foaia Girocului”) 

întemeiată de doi tineri localnici, Dorin Aga şi Florin Cîmpeanu. Cu o apariţie 

săptămânală la început (în prezent, lunară), în format A4, în două, apoi în patru 

pagini, aceasta se vrea o publicaţie de atitudine în care se oglindeşte viaţa 

comunei în luminile şi umbrele ei. Faptul divers din Giroc şi Chişoda, 

activitatea Consiliului Local (în care redactorul Dorin Aga, rămas singur, este 

şi membru) hotărâri, realizări şi intenţii din domeniul administraţiei locale, note 

critice şi scurte comentarii ale evenimentelor de intres general sau local, 

politice, culturale şi sportive se pot întâlni în cuprinsul publicaţiei, toate 

interpretate printr-o notă personală a realizatorului ei. 



324 

 

Girocul devine un sat cu trei foi în anul 1998, când peisajul publicistic 

local se îmbogăţeşte prin apariţia publicaţiei ,,Dialog cu cetăţenii”, editată de 

Consiliul Local şi Primăria Giroc, la iniţiativa primarului Iosif Ionel Toma, 

subintitulată ,,bilunar de Giroc şi Chişoda”, dar cu o apariţie lunară, în format 

A4 alb-negru. Purtând amprenta unui buletin informativ, prin care locuitorii 

erau încunoştinţaţi de hotărâri şi rapoarte asupra stării generale a comunei, pe 

lângă care se puteau întâlni semnăturile unor specialişti (ingineri, medici, 

profesori) în materiale care au dezbătut probleme de interes general. Treptat 

sfera problemelor s-a lărgit, colectivul de redacţie, mereu în schimbare, a 

câştigat în experienţă şi profesionalism datorită unor jurnalişti cunoscuţi în 

peisajul mediatic bănăţean, (precum George Lână, Mircea Albai, Sorin Precup, 

Marius Matei, Daniel Ilie, Anton Borbely, Vasile Tomoioagă, Adrian Săcăluș), 

cu o lungă listă de colaboratori, printr-o apariţie în format A3 în 8 pagini pe 

hârtie lucioasă, având rubrici permanente (juridic, administraţie, cultură, social, 

economic, tineret). Publicaţia, reflectă aspectele vieţii social-politice şi 

economice din Giroc şi se distribuie gratuit locuitorilor din cele două localităţi: 

Giroc şi Chişoda. 

În anul 2003, apare, din iniţiativa profesoarei de religie Miloranca 

Golban, revista ,,Lumină pentru suflet”, a elevilor din Giroc şi Chişoda. 

Stimulând creaţiile literare cu caracter religios ale copiilor talentaţi de la cele 

două şcoli, revista a obţinut locul I la faza judeţeană a concursului de reviste 

şcolare religioase în anul 2009, după ce a mai fost distinsă cu premiile II şi III 

la ediţii anterioare ale aceluiaşi concurs. 

Începând cu luna aprilie a anului 2008, se iveşte o nouă publicaţie locală 

,,Iconostas”, periodic al parohiei ortodoxe Giroc, cu o apariţie trimestrială, în 

condiţii grafice deosebite şi cu un colegiu de redacţie alcătuit din feţe 

bisericeşti şi profesori, al cărui suflet a fost preotul paroh Adrian Chermeleu, 

semnatarul articolului-program din care spicuim: ,,Prin editarea (...) revistei  

,,Iconostas”, vreau să fiu mai aproape de corabia credincioşilor în drumul lor şi 

al meu spre mântuire, care nu se poate realiza în afara învăţăturii lui 

Dumnezeu. Învăţătură care trebuie să ajungă în toate casele credincioşilor”
558

. 

Bogata iconografie sporeşte calitatea numerelor apărute până acum pe lângă 

substanţialul şi variatul conţinut al materialelor publicate, în cele opt pagini 

color pe hârtie lucioasă, format A4. 

  Între anii 2010-2014, sub semnătura redactorului-șef, Marius Matei, 

apare la Giroc, revista ,,Lumina giroceană”. 

 

                                          

  

                                                 
558 Iconostas, anul l, nr. 1/2008, Giroc. 
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Tipăriturile 

 

Tipăriturile, lucrările originale ale unor autori locali, având caracter literar, 

ştiinţific, religios, reprezintă o altă componentă a culturii locale, care s-a făurit de-a 

lungul timpului, mai ales în secolul al XX-lea şi la începutul al secolului al XXl-

lea. Aceasta se constituie ca o treaptă superioară în atât de variatul fenomen 

cultural, şi totodată, o contribuţie la tezaurul culturii naţionale. 

Cele dintâi lucrări tipărite, sunt cele ale părintelui David Voniga, ajuns 

paroh în Giroc în anul 1900. Prima lui carte este volumul ,,Dor şi jale” 

cuprinzând versuri şi apărut în 1896, pe când se afla la Gyula (Ungaria). Până 

la sfârşitul vieţii a publicat un număr de 15 lucrări, conferinţe şi cuvântări, 

manuale şi broşuri, cele mai multe având caracter religios, dar şi moral, de 

răspândire a unor cunoştinţe pentru luminarea poporului de la sate. 

Amintim aceste lucrări în continuare: 

,,Expunerea spiritismului”, Arad, 1898; 

,,Cuvântări bisericeşti pentru duminici şi sărbători”, Timişoara, 1903; 

,,Etica creştinească”, Timişoara, 1903; 

,,Omiletica”, Orăştie, 1906; 

,,Pareneze”, Orăştie, 1908; 

,,Istorioare biblice”, Arad, 1908; 

,,Despre creşterea religioasă şi morală a copiilor”, 1907; 

,,Micul catehism”, 1909; 

,,Credinţa şi morala creştinească”; 

,,Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau alcoolismul şi urmările lui 

din punct de vedere economic, igienic, moral şi naţional”, Orăştie, 1910; 

,,Despre cauzele rezultatului nemulţumitor al catehizării în şcoli 

poporale”, 1910; 

,,Presa bisericească, importanţa ei şi mijloace de întreţinere”, 

Timişoara, 1925; 

,,Activitatea pastorală a preotului în parohie”, Arad, 1926; 

,,Invăţături” (în colaborare cu dr. Elefterescu)
559

. 

Acestui impresionant număr de lucrări tipărite li se adaugă altele netipărite, 

rămase în manuscris, cum este ,,Enciclopedia biblică, bisericească şi teologică”, o 

lucrare monumentală concepută în 3-4 volume ,,cuprinzând 25 de mii de articole din 

întreg domeniul cultelor, al ştiinţelor biblice, unica operă de acest gen din literatura 

noastră de specialitate”
560

. Prin aceste lucrări (cele care au văzut lumina tiparului), 

părintele cărturar David Voniga rămâne un precursor, pentru noi, şi în acest domeniu. 

                                                 
559 Remus Jurca, Lucrările părintelui David Voniga  în Lumina satului, anul V, nr. 3 (20), 1977, 

pag. 3, Giroc. 
560 Remus Jurca, O pierdere a lexicografiei româneşti în Lumina satului, anul V, nr. 2 (19), 

1977, pag. 3, Giroc. 
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O contribuţie în domeniul tipăriturilor va aduce şi preotul Horea Vişoiu, 

cu un Calendar al Girocului apărut în anul 1936, dar, mai ales, cu o cărticică, 

un reportaj mai degrabă, intitulată ,,Misiunea sfântă în Basarabia desrobită”, 

publicată în 1941 a avut de suferit după instalarea comunismului la noi, fiind 

condamnat la ani grei de detenţie pe care i-a petrecut pe şantierul hidrocentralei 

de la Bicaz, ani care i-au şubrezit sănătatea şi i-au grăbit sfârşitul. Dr. Ştefan 

Cioroianu, consilier parohial al Episcopiei Timişoarei, nota în ,,Precuvântare”: 

,,Părintele Horia Vişoiu redă viu, colorat şi emoţionant zorile reînvierii 

credinţei pe plaiurile scumpei noastre Basarabii. Este un tablou istoric care va 

rămâne pentru totdeauna şi un document despre sufletul unitar românesc”.
561

. 

După instaurarea regimului comunist şi până la căderea acestuia, nu a 

mai văzut lumina tiparului nici-o lucrare. De abia, după Revoluţia din 

decembrie 1989 se constată o descătuşare a energiilor şi pe aceste meleaguri şi, 

în decurs de un deceniu şi jumătate, vor apărea nouă titluri.  

Le vom prezenta, pe rând, în ordinea apariţiei, subliniiind importanţa lor,  

reproducând, în scurte fragmente, părerile autorizate ale unor critici, 

specialişti în domeniu. 

Giroc - monografie istorică  de profesorul Octavian Gruiţa a onorat 

aniversarea a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului. În ,,Cuvântul 

înainte”, reputatul arheolog şi istoric Florin Medeleţ nota: ,,Monografia istorică 

a Girocului a fost întocmită de domnul profesor Octavian Gruiţa, cu  truda, 

pasiunea şi dragostea fiului satului, dar şi cu ştiinţa, exactitatea şi 

minuţiozitatea istoricului (...). Monografia lui Octavian Gruiţa stă tuturor la 

îndemână pentru ca trecutul şi prezentul Girocului să fie mai bine înţelese şi 

cuprinse în viitorul comunei, care va fi temeinic şi bogat prin truda oamenilor 

şi cu ajutorul lui Dumnezeu.”
562

. 

Cu prilejul aceluiaşi eveniment a apărut şi volumul Obârşii  al 

profesorului Ion Murariu. Este un volum de beletristică conţinând povestiri, 

potrete, poeme şi un jurnal scris în timpul Revoluţiei din 1989. Prefaţând 

volumul, conf. dr. Gheorghe Secheşan menţiona, printre altele: ,,Ion Murariu 

dovedeşte o surprinzătoare ştiinţă a prozei scurte. (...) chipuri exemplare, unele 

dintre ele antologice, prind viaţă pe măsura parcurgerii textului. 

A doua secvenţă a volumului cuprinde un număr (nu mare) de poeme. 

(...) Există versuri de o dosebită rezonanţă (...) de o mare sensibilitate. 

Ultima secvenţă, dar nici pe departe cea de pe urmă, este una dintre cele 

mai impresonante relatări ale Revoluţiei din 1989, începută la Timişoara.”
563

. 

                                                 
561 I.M.Giroceanu, O carte document,în Lumina satului, anul lX, nr.4 (37) 2001. pag.7, Giroc. 
562 Florin Medeleţ, Cuvânt înainte la Giroc - monografie istorică de Octavian Gruita, Editura 

Marineasa, Timişoara, 1996, pag. 5 şi 6. 
563 Gheorghe Secheşan, Cuvânt înainte la volumul Obârşii de Ion Murariu, Editura Mirton, 

Timişoara, 1996, pag 7 şi 8. 
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Un eveniment editorial aparte l-a constituit şi apariţia în anul 2002 a 

volumului intitulat Florile prieteniei alcătuit de profesorii, Octavian Gruiţa şi 

Ion Murariu. Cartea a fost priljuită de un schimb inter-cultural între şcoala din 

Giroc şi College des Coudriers din Geneva (Elveţia), se prezintă ca un colaj 

alcătuit din file de jurnal, impresii ale participanţilor la acest eveniment, 

scrisori şi interviuri
564

. 

O altă izbândă în domeniul literaturii originale pe plan local o constituie 

cartea, profesorului Silvestru Ştevin, cu titlul Desculţ prin propriul destin  

apărută în acelaşi an (2002) ediţia I, apoi reeditată. Aceasta este o scriere 

autobiografică în care autorul îşi rememorează copilăria trăită pe fundalul unei 

epoci istorice de la mijlocul secolului trecut, epocă agitată şi marcată de 

convulsiile care se răsfrâng dureros asupra destinului unui individ ca şi al unei 

colectivităţi umane. Valoarea documentară a cărţii e sporită prin numeroase 

date de ordin etnografic, specific satului bănăţean de pustă şi dublată de arta 

povestirii şi a descrierii care evidenţiază talentul autorului
565

. 

Aceiași tematică a deportării în Bărăgan, este abordată de Silvestru 

Ștevin și în cartea BĂRĂGAN-1951 Dislocare-Strămutare-Deportare, 

publicată în anul 2020. 

Un al treilea volum ieşit la lumină tot în anul 2002, prima ediţie, iar a 

doua în anul 2006 se intitulează Vorbe d-ale noastre  de Ion Murariu. 

Lucrarea cuprinde 1400 de termeni dialectali specifici graiului girocean, 

termeni pe cale de dispariţie treptată din vorbirea localnicilor. În Predoslavie, 

prof. univ. dr. Gheorghe I. Tohăneanu sublinia importanţa acestei tipărituri de 

lexicografie regională scriind: ,,Acesta este rostul nobil al cărţuliei profesorului 

Ion Murariu: ea salvează de la o moarte pretimpurie ,,vorbe d-ale noastre”, 

cuvinte-adică prin care sufletul şi mintea românească de aici, din acest colţ al 

ţării îşi rosteşte elanurile şi aleanurile.”
566

. 

Drumul cu amintiri. Publicistică este titlul volumului lui Ion Murariu, 

apărut în anul 2005, care adună articole publicate de autor în revista ,,Lumina 

satului”, de-a lungul a 50 de numere. Toate faptele sunt filtrate prin memoria şi 

sufletul autorului care participă discret în desfăşurarea lor [...] scrise cu căldură 

şi măiestrie artistică
567

. 

În anul 2006, când s-au împlinit 230 de ani de învăţământ românesc în 

Giroc, profesorul Octavian Gruiţa, directorul instituţiei şcolare dă la iveală o 

nouă lucrare de pionierat: Monografia şcolii din Giroc. ,,Avându-şi germenii 

în lucrarea ,,Giroc- monografie istorică”, se poate constata că noua apariţie nu 

                                                 
564 I. M. Giroceanu, Anotimpul cărţilor, în Lumina satului, anul X, nr.2 (39) 2002, pag. 1, 

Giroc. 
565 Ibidem..  
566 Gheorghe I. Tohăneanu, Predoslovie, în vol. Vorbe d-ale noastre. Glosar girocean de Ion 

Murariu, Editura Mirton, Timişoara, 2002, pag. 9. 
567 Ion Albu, Drumul cu amintiri, în Lumina satului, anul Xlll, nr.3 (52), 2005, Giroc. 
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constituie o simplă reluare a unor date deja publicate, ci e vorba de îmbogăţirea 

şi de aprofundarea temei tratate, de aducerea ei la zi, pentru că o mare parte din 

paginile carţii sunt acordate perioadei actuale de dezvoltare, când baza 

materială a şcolii este la înălţimea unui învăţământ modern. Numeroase 

grafice, statistici, tabele, fotografii vin să ilustreze prin forţa convingătoare a 

cifrelor şi a imaginilor, crâmpeie dintr-o istorie de peste două secole ale şcolii 

din Giroc. Lucrarea rămâne de o remarcabilă valoare nu numai pentru noi, ci şi 

pentru istoria învăţământului bănăţean
568

. 

Volumul Condeierii noştri, subintitulat Antologie a creatorilor din 

Giroc şi Chişoda, ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi glosar de Ion Murariu, a 

fost tipărit în 2007 şi reuneşte producţii literare ale autorilor din cele două 

localităţi, publicate în presă sau în volume de-a lungul vremii. Sunt antologaţi 

astfel nouă autori: Petru Chira, Ion Dumitru, George Lână, Ion Murariu, 

Silvestru Ştevin, Ion Ilie Teodorescu, Horia  

Vişoiu, David Voniga, Amalia Gaiţă. Intenţia celui care s-a îngrijit de 

apariţia volumului este mărturisită în prefaţă: ,,Nădăjduim că antologia 

alcătuită va constitui încă o mărturie a puterilor creatoare care s-au zămislit în 

acest colţ de ţară, şi, totodată, a identităţii noastre”. Antologia este ilustrată cu 

reproduceri din lucrările unor artişti plastici ai locului: Ioan Aga, Tamara 

Iacoban-Birdean şi Ioan Avrămuţ. Iar conf. dr. Gheorghe Secheşan notează: 

,,Volumul impresionează, realmente, prin calitatea intrinsecă şi, deopotrivă, 

prin demersul singular (din câte ştiu) menit să ilustreze că şi în satele 

învecinate, şi nu doar în Cetate, nasc oameni.”
569

.  

O tipăritură inedită o constituie Album Ioan Aga care s-a ivit în anul 

2008 şi care reuneşte 41 de reproduceri după lucrări de artă plastică semnate 

de-a lungul vieţii de profesorul, fiu al Girocului, Ioan Aga. Volumul îngrijit de 

Ion Murariu ,,s-a vrut un omagiu post-mortem adus unui artist care a creat o 

operă de o rară autenticitate, rămas în anonimat prin modestia ce l-a 

caracterizat, pictând mai mult pentru sine.”
570

. 

Pe marginea lucrărilor reproduse în volumul al cărui consultant artistic 

este prof. Tamara Iacoban-Birdean, artist plastic, aceasta  constată: ,,Naturile 

statice cu flori te cuceresc prin catifelarea şi transparenţa petalelor, prin 

armonizarea tonurilor şi semitonurilor, prin linia lor elegantă. Toate acestea ne 

duc cu gândul la Luchian. Peisajul [...], în parte, are caracter autobiografic cu 

vraja şi poezia locului”, iar despre ultimul ,,Autoportret” consemnează: ,,Jocul 

de lumini şi umbre colorate de pe chipul artistului, de pe mâini - efecte de clar 

                                                 
568 Ion Murariu, Cuvânt înainte, în vol. Monografia şcolii din Giroc , Editura Mirton,Timişoara, 

2006, pag. 7-8. 
569 Gheorghe Secheşan, Condeierii noştri, în vol. Almanah - Dialog cu cetăţenii - 2008, pag. 

174, Giroc. 
570 Traian Abruda, Ioan Aga – un destin singular, în vol. Almanah-Dialog cu cetăţenii 2009, 

pag. 225. 
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obscure - fascinează privitorul. Este, poate, lucrarea cea mai izbutită, a deplinei 

maturităţi artistice [...] comparabilă cu arta marelui portretist Corneliu 

Baba.”
571

. 

 Într-un istoric al calendarelor
572
, Florin Medeleţ se referă şi la 

calendarele bănăţene care s-au tipărit în Arad, Caransebeş (având o longevitate 

de peste 60 de ani, începând cu anii 1880 şi 1889), menţionând rostul acestor 

tipărituri, mai ales înlumea satului, unde au contribuit la culturalizarea şi 

răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice în rândul cititorilor.
 

În acest context trebuie să amintim că şi Girocul a beneficiat de o 

asemenea lucrare, prin străduinţa preotului paroh Horia Vişoiu, care s-a îngrijit 

de redactarea unui Calendar al Girocului pe anul 1936. În cele 32 de pagini, 

sub forma unei broşuri, cel care le-a redactat a oferit cititorilor unele cunoştinţe 

utile din diferite domenii: geografie, sărbători naţionale, posturi de peste an, 

date despre istoricul localităţii, despre populaţie, principalele instituţii, viaţa 

economică şi culturală a comunei, personalităţi locale, un colţ vesel cu glume, 

ghicitori şi poezii populare. În încheiere e publicată lista târgurilor şi data lor, 

precum şi precizări în legătură cu perioada de gestaţie a animalelor de pe lângă 

casă. Nu multe sate se puteau mândri, la acea vreme, cu un asemenea îndreptar 

al vieţii de zi cu zi şi, totodată, un instrument cultural
573

. 

Tipărirea unor asemenea calendare-almanhuri este reluată în zilele 

noastre, când, din iniţiativa primarului comunei Iosif Ionel Toma, sub egida 

Consiliului Local şi a Primăriei, încep să apară, an de an, almanahuri. Meritele 

în concretizarea acestei idei, ,,trebuie atribuite unor adevăraţi fii ai satului care 

s-au înhămat, cu entuziasm la împlinirea unui gând de acum comun.”
574

. 

Începând din anul 2006, au apărut până în 2019,  almanahuri  ale 

Ziarului,  ,,Dialog cu cetățenii”. 

Conţinutul almanahurilor apărute se derulează după structura tradiţională 

a acestui fel de publicaţii, dar se întrevăd lesne şi idei originale ale celor care s-

au ocupat de realizarea lor. Aşadar, amintim cordonatele comune ale acestor 

almanahuri care vizează calendarul fiecărui an, sărbătorile religioase, istoricul 

localităţilor Giroc şi Chişoda, a instituţiilor (şcoli, biserici), cu evenimente care 

au marcat viaţa colectivităţii, semnificaţia sărbătorilor religioase, evenimente şi 

formaţii cultural- artistice, datini şi obiceiuri ale localnicilor, aspecte 

etnografice, portrete ale unor personalităţi din trecut, dar şi ale oamenilor de azi 

                                                 
571 Tamara Iacoban Birdea, Ioan Aga- Un pictor autentic al Girocului, în Lumina satului, anul 

XVl, nr. 4 
572 Florin Medelet, Din istoria calendarelor, în Calendarul săteanului bănăţean 1994, 1994, pag. 

46-50, Timişoara. 
573 I. M. Giroceanu, Calendarul Girocului din anul 1936, în Lumina satului, anul Vl, nr. 4 (25) 

1998, pag. 4, Giroc. 
574 Iosif Ionel Toma, Întâmpinare, în Almanahul ziarului Dialog cu cetăţenii 2006, pag. 3, 

Giroc. 
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care îşi aduc aportul la progresul localităţii noastre, sportivi, care au dus şi care 

ridică faima Girocului şi a Chişodei, creaţii literare ale condeierilor locali, 

pagini vesele, caricaturi, curiozităţi. Se remarcă o bogată iconografie, ce 

constituie un veritabil album unde se întâlnesc crâmpeie din existenţa 

cotidiană. Nu lipsesc sfaturi gospodăreşti, deosebit de utile. Cei care contribuie 

la realizarea acestui veritabil act de cultură, almanahurile, între care 

colaboratori valoroşi din spaţiul universitar şi cultural bănăţean, pot fi 

mulţumiţi că au adus în casele cititorilor lucrări mult aşteptate ce îi fac să 

trăiască momente de plăcută zăbavă. 

În ultimii ani apariția unor noi lucrări despre Giroc, publicate de autori 

locali, buni cunoscători ai realitățiilor istorice, spirituale și culturale, vin să 

întregească literatura de specialitate apărută după 1990. Astfel, monografia, 

,,Giroc- ARC PESTE TIMP”,  publicată în anul 2010 de Octavian Gruița, Ion 

Murariu și Marius Matei, caută să valorifice potențialul istoric, cultural și 

etnografic al satului Giroc, urmărind, într-o întrepătrundere firească cu marile 

evenimente istorice ale Banatului, să nuanțeze și să scoată în evidență 

specificul local. Ampla și bine documentata monografie completează seria 

lucrărilor destinate studierii localităților bănățene și continuă tradiția 

cercetărilor monografice inițiate de Institutul Social Banat-Crișana, din 

perioada interbelică. Ea permite reconstituirea trecutului  acestui spațiu 

geografic și istoric, caracterizat prin vechime, continuitate de locuire și bogăție 

de fapte, având meritul de a aduce, într-o formă sintetică informațiile cele mai 

concrete și relavante  beneficiind și de girul știițific al unor specialiști din 

domeniu. Intenția autorilor este, în general, informativă, totuși, de cele mai 

multe ori ei își realizează menirea într-un mod mai degrabă creator, îmbrăcând 

rezultatele cercetărilor lor originale într-o formă care le trădează orientarea 

științifică și reușind acest lucru cu deosebită acribie. Așa cum menționează 

muzeograful Ioan Traia în prefața cărții Giroc- ARC PESTE TIMP, 

,,Lucrarea nu este numai o formă de conservare a vieții satului, a evenimentelor 

notabile, ci, mai ales, un mod de sustragere a acestora din fața ,,Molohului” 

numit uitare”. 

În anul 2013, vede lumina tiparului cartea profesorului Octavian Gruița, 

BISERICA ORTODOXĂ SF. Dimitrie GIROC, monument istoric cu o 

vechime de peste două secole și jumătate. Autorul prezintă istoricul bisericii, 

principalele momente din indelungata sa existență, precum și scurte date 

biografice ale slujitorilor sfântului altar. Lucrarea este ilustrată cu numeroase 

imagini color, care valorifică pictura originală, ce dateaza din prima jumătate a 

secolului al XlX-lea. 

La împlinirea a 90 de ani de învățământ preșcolar în localitate, în anul 

2019, educatoarea Lenuța Terteci, fost directoare a grădiniței, vine să 

întregescă cunoașterea istorie Girocului și prin publicarea lucrării 90  DE  ANI  

DE  ÎNVĂȚĂMÂNT  PREȘCOLAR  ÎN  COMUNA  GIROC. Apreciem că 
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cea mai potrivită persoana pentru a scrie o asemenea carte este chiar autoarea, 

cea care, la fel ca toți girocenii a frecventat această instituție de învățământ, iar 

în ultimii 35 de ani ca educatoare sau directoare și-a dedicat viața, puterea de 

muncă și talentul pedagogic instruirii și educării celor mai mici giroceni. 

Tot în anul 2019, profesorul doctor Florin Golban, publică studiul 

GIROCUL SI CHIȘODA ÎN ANII CELUI DE AL DOILEA  RĂZBOI  

MONDIAL (1939-1945). Autorul beneficiid de cercetarea unor noi lucrări privind 

participarea Romaniei la Al Doilea Război Mondial, a unor noi izvoare istorice, 

arhive locale și județene, dar și de intervievarea unor moartori ai tragicelor 

evenimente petrecute în acei ani și a unor veterani de război. El prezintă cronologic 

evenimentele premergătoare războiului, situația economico-socială a localităților, 

tragismul evenimentelor de pe frontul de est, de pe frontul de vest sau din 

prizonierat. Bun cunoscător a istoriei naționale el încadreză participarea 

concetățenilor noștri la marea conflagrație mondială în contextul participării armatei 

romane la cel de-Al Doilea Război Mondial, jertfa supremă pe care multi dintre 

înaintașii noștri, la fel ca și în Primul Război Mondial au dat-o pentru apărarea și 

întregirea țării. Lecturând cartea scrisă de Florin Golban, vom cunoaște într-o 

masură mult mai mare efortul participării înaintașilor noștri la război și jerfa 

supremă pe care unii dintre ei au dat-o. 

Încercând să prezentăm contribuţia fiilor acestor meleaguri şi a celor 

trăitori vremelnic în acest colţ de ţară, constatăm că aportul acestora la tezaurul 

culturii române este de netăgăduit. Încercări şi reuşite apreciabile s-au obţinut 

în perioada interbelică, după ce idealul unităţii naţionale s-a împlinit şi ţara a 

cunoscut o situaţie economică prosperă, când întreaga cultură română a 

traversat o perioadă de înflorire, de maturizare, de europenizare. Înainte-

mergătorii afirmării noastre în cultură au fost acei preoţi şi învăţători care, 

dincolo de exercitarea profesiei lor, şi-au închinat o bună parte a vieţii unor 

activităţi spirituale, răspânditoare de cultură. Lor li s-au alăturat oameni 

luminaţi şi pasionaţi, cum a fost ţăranul autodidact Dimitrie Rotariu, precum şi 

animatorul cultural Vichente Lazăr, îndrăgostiţi de frumos şi înzestraţi cu har 

creator, purtători ai tradiţiilor noastre culturale de la o generaţie la alta. Dacă în 

perioada dictaturii comuniste cultura, în toate formele ei, a fost aservită, în cea 

mai mare parte, regimului devenind purtătoarea acestei ideologii nefaste, 

zăgăzuită fiind libertatea de creaţie, în deceniile din urmă, fenomenul cultural 

se manifestă în toată plenitudinea în forme continuatoare, dar şi în altele noi, 

neîncercate în trecut
575

.                           

 

  

                                                 
575 Ion Murariu, Noi şi cultura romană, (I, II) în Lumina satului, anul lX, nr. 34 şi 35/ 2001, Giroc. 
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Arta plastică giroceană 
 

La toate formele de cultură amintite, se cuvine a adăuga şi manifestările 

din domeniul artelor plastice pentru că şi în acest domeniu avem câţiva 

reprezentanţi de seamă. Asemenea preocupări artistice a avut profesorul 

Andrei Rudneac (n. 1912), fiul renumitului meşter-rotar Mihai zis Voagnăru. 

Având preocupări artistice intră ca bursier la Şcoala Normală, apoi la liceu şi 

trece la Academia de Arte Frumoase din Iaşi, unde studiază cu marii maeştri, 

printre care Nicolae Tonitza. După terminarea unor studii temeinice de istoria 

artelor intră în învăţământ, fiind numit profesor de desen la Liceul ,,Constantin 

Diaconovici Loga” din Timişoara, dedicându-se educării tinerelor generaţii. 

Pasiunea lui, pe lângă artă, era filozofia pe care nu a încetat să o studieze toată 

viaţa
576

. 

Ioan Aga, cel mai autentic produs al Girocului, unde s-a născut din 

părinţi ţărani, la 26 iulie 1937 şi unde şi-a petrecut copilăria, tinereţea şi ultimii 

ani de viaţă este cel mai reprezentativ artist plastic local. Având studii de 

specialitate, fiind absolvent al Liceului de Arte Plastice şi al Institutului 

Pedagogic de 3 ani din Timişoara, unde i-au fost dascăli maeştrii Iuliu 

Podlipny şi Francisc Ferch. A îmbinat armonios activitatea de profesor de 

desen la câteva şcoli din judeţul Hunedoara, cu cea artistică de care nu s-a 

despărţit niciodată. A pictat cu pasiune numeroase tablouri: flori, portrete, 

compoziţii, peisaje, realizând şi unele copii după lucrări ale unor mari artişti 

plastici români şi străini. A realizat fresce în şcolile pe unde a funcţionat, ca şi 

la cea din Giroc. A colaborat cu ilustraţii şi desene la revistele şcolare, precum 

şi la ,,Lumina satului” din Giroc. 

Spirit de o rară modestie nu şi-a expus lucrările decât de două ori: odată 

cu elevii săi hunedoreni şi altă dată, tot într-o expoziţie colectivă, în anul 1996, 

cu prilejul aniversării a 625 de ani de la atestarea documentară a Girocului. În 

anul 2002 a fost organizată, postum, singura expoziţie personală a artistului 

intitulată ,,Flori şi portrete”. Despre originalitatea şi valoarea pânzelor expuse 

a vorbit cu acel prilej reputatul critic de artă, Deliu Petroiu, care remarca: 

,,Predilecţia lui (Ioan Aga n.n.) pentru natură, pentru flori (...) înseamnă că 

omul acesta avea o ştiinţă a picturii, a naturii pure (...) Aşadar natura moartă 

este piatra de încercare a adevăratului artist. Iar desenul pe care îl stăpânea este 

dovada înţelegerii structurii ideatice a unei lucrări de artă”. 

Cu prilejul împlinirii a 7 ani de la dispariţia survenită la 20 decembrie 

2001 s-a editat un album cuprinzând 41 de lucrări din opera artistului şi s-a 

dezvelit o placă de marmoră pe locul unde a existat casa părintească, pe strada 

Dunărea, nr. 87 din Giroc. 

                                                 
576 Informaţii primite de la avocat Octavian Bocşa. 
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Ionel Dunea, girocean şi el prin obârşie, s-a născut la 23 februarie 1936, 

într-o familie de oameni săraci care au cunoscut greutăţile materiale. În pofida 

acestora, Ionel, ca şi fratele său Nicolae, au absolvit Şcoala Pedagogică de 

Băieţi din Timişoara devenind învăţători. 

Încă din şcoală, Ionel Dunea s-a remarcat prin talentul său deosebit la 

desen. Urmărindu-şi cu perseverenţă această vocaţie, se va înscrie la Facultatea 

de Arte Plastice din Bucureşti, pe care o va absolvi în 1963 la clasa prof. 

Rodica Lazăr (pictură) şi prof. Ghiorghiţa Alexandru (sculptură).  

Odată cu trecerea anilor, Ionel Dunea ajunge la maturitatea artistică 

organizând numeroase expoziţii personale în Ploieşti (unde s-a stabilit), 

Bucureşti, Târgovişte, Slănic şi participând la alte expoziţii de grup, judeţene şi 

interjudeţene, peste 40 la număr. A fost prezent în numeroase tabere de creaţie, 

atât în ţară, cât şi peste hotare (în Jugoslavia şi Republica Moldova). În anul 

1983 obţine premiul I pentru grafică la Festivalul Naţional. Devine membru 

titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Romania. Are lucrări în numeroase 

colecţii de stat, în muzee şi în colecţii particulare din România, Anglia, Belgia, 

Belarus, Bulgaria, Canada, China, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Rusia
577

. 

A executat fresce interioare la 2 şcoli din Ploieşti şi mai multe monumente 

funerare. A înfiinţat o tabără particulară de sculptură în sare la Salina Slănic-

Prahova.  

Adrian Silvan Ionescu nota în revista ,,Arta”, anul XXXV, nr. 12/1988, 

pe marginea unor lucrări ale artistului: ,,Ionel Dunea este interesat de partea 

documentaristă a acuarelei, de consemnarea unor case, a unor străzi vechi, pe 

cale de dispariţie, cu o identitate precisă şi cu iz specific pentru configuraţia 

urbană a Ploieştiului de altădată (...) Lucrările lui Ionel Dunea restituie o lume 

şi o epocă apusă ce numai în artă mai pot fi păstrate cu devoţiune”. 

În anul 2009, artistul şi-a organizat o expozitie personală de pictură, 

grafică, sculptură cuprinzând 73 de lucrări (număr simbolic echivalentul anilor 

tereştri), ca ,,un omagiu adus vieţii pe tărâmul didactic şi, mai ales, Artelor 

Plastice”, după cum a ţinut să precizeze, la vernisaj. Pe marginea aceleiaşi 

expoziţii retrospective, Serghie Bucur, cronicar de artă plastică, îl numea, în 

ziarul ,,Informaţia Prahovei” nr. 3634/30 martie 2009 ,,un Everest al plasticii 

române contemporane”, notând în final, referindu-se la un tablou expus: 

,,Emoţia revine brusc, în faţa Casei părinteşti a Artistului, din Giroc - Timiş”.  

În acelaşi an 2009 îi apare volumul ,,Fraţii şi surorile lui Nichita 

Stănescu” - o culegere de articole publicate în ,,Gazeta Prahovei”. 

Este nominalizat în Enciclopedia Who S Who in Romania şi în Dicţionar 

bio- bibliografic Personalităţi prahovene. 

                                                 
577 Ion Murariu, Un girocean nu-şi uită obârşia, în ,,Lumina satului” , anul Vlll, nr.1(30) / 2000, 

Giroc. 
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Un alt artist plastic care îşi are obârşia în Giroc, unde şi trăieşte este 

profesorul Ioan Avrămuţ. Născut la 8 martie 1952 în Timişoara, este absolvent 

al Facultăţii de Arte Plastice a Universităţii de Vest, secţia Pictură. A avut o 

expoziţie personală în anul 2006, la Galeria ,,Helios” a Uniunii Artiştilor 

Plastici, la care au fost prezenţi şi câţiva giroceni şi a participat la expoziţii de 

grup la Timişoara, Reşiţa şi Tescani. A avut vernisaje în străinătate: la Liege, în 

Belgia, şi la Aachen, în Germania. Are lucrări în colecţii din România, Grecia, 

Germania, Anglia, Belgia şi Austria
578.

 

Trăsăturile care definesc arta pictorului sunt: simţul pentru culoare, 

apropierea de grupurile avangardiste, suprarealiste de la începutul secolului XX, 

duhul metafizic care se degajă din lucrările încărcate de simboluri şi arhetipuri, 

diversitatea formelor artistice de la peisagistică şi compoziţie la nonfiguraţie. Prin 

profunzimea filosofică, pictura lui Ion Avrămuţ devine tulburătoare, exprimând o 

stare adevărată, autentică, adresându-se celor ce iubesc literatura, esenţa umană, 

predispunând la vis, la reverie
579

. Ioan Avrămuţ îşi asigură un loc într-o virtuală 

istorie a artelor. 

Profesoara Tamara Iacoban-Birdean, artist plastic de marcă, are legături 

strânse cu Girocul din perioada 1959-1966, când a funcţionat la şcoala din 

localitate, pe care o consideră ca un al doilea sat natal, legături pe care le-a păstrat 

până la sfârșitul vieții. Astfel, în anul 1996 participă la o expoziţie colectivă 

organizată cu prilejul aniversării a 625 de ani de la atestarea documentară a 

comunei Giroc, colaborează la revista ,,Lumina satului” cu ilustraţii şi reproduceri 

din bogata colecţie de acuarele ce îi cuprinde activitatea artistică şi, mai recent, a 

acordat consultaţie artistică la alcătuirea Albumului Ioan Aga, precum şi la 

prezentarea acestuia în revista amintită, ca şi la Liga Scriitorilor din Romania, 

Filiala Banat, a carei membră este. 

Adeptă a unui crez artistic, pe cât de lapidar formulat, pe atât de călăuzitor în 

întreaga sa activitate de peisagistă în acuarelă (,,Arta îţi înnobilează sufletul, 

indiferent dacă eşti creatorul sau admiratorul ei”), artista are o activitate 

impresionantă, participând la expoziţii colective şi de grup, precum şi personale în 

Timişoara, în ţară şi peste hotare, de asemenea, la numeroase tabere de creaţie 

plastică. 

În intervalul 1996-2000 a condus cu succes destinele Asociaţiei Artiştilor 

Plastici ,,Romul Ladea”. În 2004, ca o încununare a întregii activităţi, i s-a 

decernat Trofeul ,,Romul Ladea”, iar în anul 2007, Trofeul ,,Opera Omnia”.  

Succesul artei sale este materializat prin cele peste o sută de acuarele din 

colecţii particulare din România, Germania, Canada, Franţa, Japonia, Italia, SUA, 

Slovacia, Spania, Anglia, Elveţia. 

                                                 
578 Revista  ,,Orient latin”, anul Xlll, serie nouă, nr. 5 (56)/2007, pag. 2 , Timișoara. 
579 I. M. Giroceanu, Vernisaj , în ,,Lumina satului”, anul XlV, nr. 1(54)/2006, Giroc. 
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O caracterizare pertinentă a activităţii artistice a doamnei Tamara Iacoban 

Birdean, o datorăm reputatului critic de artă Deliu Petroiu: ,,Pentru Tamara 

Iacoban Birdean, peisajul rămâne o prezenţă fascinantă, ale cărei ipostaze 

strălucitoare şi fugitive pot fi surprinse şi fixate îndeosebi prin tehnica acuarelei. 

Pe de altă parte, experienţa vizuală şi cultura de specialitate o determină în folosul 

instaurării stării estetice să organizeze spaţiul, să ordoneze formele şi să distileze 

raporturile cromatice atmosferizându-le. Sensibilitatea, practica picturii au ca 

suport rezistent realul lumii acesteia cu nesfârşitele sale înfăţişări”. 

Debutează în ilustraţia de carte şi în cronica de artă plastică în 2008. 

 

Cercul de pictură religioasă 

 

Arta plastică locală este reprezentată şi prin Cercul de pictură religioasă 

iniţiat de parohia creştin-ortodoxă din Giroc, care a luat fiinţă în anul 2008 la 

îndemnul părintelui Adrian Chermeleu. 

Cei 30 de copii, care frecventează cercul au abordat tehnica picturii 

icoanelor pe sticlă sub îndrumarea profesoarei Ecaterina Neagu, artist plastic 

recunoscut, au obţinut bune rezultate participând la mai multe expoziţii, iar la 

Festivalul ,,Lada cu zestre” au fost distinşi cu prima menţiune. 

Cercul de pictură religioasă constituie un factor pozitiv în dezvoltarea 

tinerilor, atât sub aspect artistic, cât şi religios, însuşindu-şi principii morale şi 

apropiindu-se de cele sfinte. 

 

 

Simpozionul Internaţional ,,Istorie şi cultură în Banat” 

 

Poate mai mult ca în alte localităţi, autoritatile locale au înteles că 

activitatea culturală nu se poate limita doar la manifestări artistice, la care, de 

altfel, Girocul este în permanenţă în fruntea ierarhiei, dovadă şi ultimul mare 

trofeu câștigat, ,,Marele Premiu” la concursul Lada cu Zestre a Neamului. În 

acest sens, activitatea cu cartea, editarea de lucrări ale unor autori locali, 

precum: Ion Murariu, Petru Chira, George Lână, Octavian Gruiţa, Silvestru 

Ștevin, Lenuța Terteci și Florin Golban precum şi manifestările prilejuite de 

lansarea acestora, au adus de-a lungul anilor la Şcoala Gimnazială din Giroc 

personalităţi din cultura bănăţeană precum: G. I. Tohăneanu, Deliu Petroiu, 

Ioan Marin Almăjan, Dumitru Craşoveanu, Gheorghe Lăzărescu, Viorel 

Marineasa, Viorel Boldureanu, Florin Medeleţ, Gheorghe Secheşan, Adia 

Chermeleu, Tamara Birdean, Ioan Traia, Traian Galetaru,  Cenaclul ,,Gura 

Satului”, Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria (UCRU), în frunte cu 

cercetătoarea Maria Bereny, Asociaţia Deportaţilor din Bărăgan, etc. 

Pe această linie, a  diversificării activităţilor cultural-ştiinţifice se 

încadrează şi Simpozionul Internaţionl ,,Istorie şi cultură în Banat” - ediția 
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l organizat la Giroc în 1-2 noiembrie 2012, din iniţiativa preşedintelui 

Fundaţiei Culturale ,,David Voniga” din Giroc, preot profesor dr. Dorel 

Cherciu, care, alături de Institutul de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” al 

Academiei Romane, Filiala Timişoara, condus de prof. univ. dr. Crişu Dascălu, 

Societatea Enciclopedică a Banatului, Primăria Comunei Giroc şi Institutul de 

Cultură al Românilor din Voivodina - Zrenianin, au organizat acest simpozion 

de un înalt nivel ştiinţific, cu participarea unor profesori universitari, 

cercetători, muzeografi, preoţi, ziarişti şi cadre didactice din învăţământul 

preuniversitar.  

Simpozionul s-a desfăşurat pe trei secţiuni: istorie, cultură, literatură şi 

presă. Alături de numeroşii cercetători din ţară, a participat şi o delegaţie din 

Voivodina condusă de Costa Roşu, directorul Institutului de Cultură al 

Românilor din Voivodina. Despre Giroc sau istoria şi cultura Banatului, au 

susţinut lucrări şi cadre didactice din Giroc: prof. univ. dr. Ioan Munteanu, 

prof. preot dr. Dorel Cherciu, prof. dr. Florin Globan, prof. Ion Murariu, prof. 

dr. Petrişor Treta, prof. Octavian Gruiţa şi prof. dr. Alexandru Kosa. 

Doar enumerând numele moderatorilor pe secţiuni, ne putem da seama de 

nivelul dezbaterilor şi al lucrărilor prezentate. Secţiunea de istorie a avut 

moderatori pe: Dumitru Ţeicu, Ioan Haţegan, Ioan Munteanu, Nicolae Bocşan, 

fost prorector şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Vasile 

Petrica, Pavel Vesa, secţiunea cultură: Costa Roşu, Angela Dumitrescu, Crişu 

Dascălu, Viorel Boldureanu, Carmen Albert, secţiunea literatură şi presă: 

Doina Bogdan-Dascălu, Ioan David, Virgil Vintilescu şi Marina Puia Bădescu. 

Din discuţiile purtate cu numeroşi invitaţi, toţi au apreciat nivelul ridicat 

al simpozionului şi al comunicărilor prezentate, dar şi al organizării, unde 

trebuie să menţionăm contribuţia şi efortul preotului prof. Alin Scridon, al d-

nei consilier Nicoleta Şipoş şi al gazdelor noastre de la restaurantul ,,Trio”, 

Ofelia şi Petrişor Marincu. 

Aşadar, în premieră la Giroc a avut loc, un eveniment cultural ştiinţific 

care trebuie apreciat ca o reuşita deplină.  
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PARTICIPANȚI LA EDITIA I A SIMPOZIONULUI ,,ISTORIE  ȘI     

CULTURĂ  ÎN  BANAT” – GIROC, 1-2  noiembrie  2012 

De la stânga la dreapta: Prof. OCTAVIAN GRUIȚA, Preot dr. ALIN 

SCRIDON, Prof. dr. COSTA  ROȘU, Institutul de Cultură al Românilor din 

Voivodina, Zrenianin, Prof. univ. dr. ION MUNTEANU, dr. IOSIF IONEL 

TOMA - PRIMARUL COMUNEI GIROC, Prof. dr. DOINA BOGDAN 

DASCĂLU, Prof. Univ. dr. NICOLAE BOCȘAN - Rectorul Universității 

BABES-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA, Prof. univ. dr. CRIȘU DASCĂLU - 

Directorul Institutului de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” al Academiei 

Romane, Filiala Timișoara, Prof. dr. VIOREL DOREL CHERCIU – 

organizator 
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Impresii de la prima ediție a simpozionului: ,,A fost una din cele mai bune 

sesiuni științifice dedicate Banatului în ultimii ani și la care am asistat. Au fost 

participanți de primă mărime din România și Voivodina. A fost acoperită o tematică 

variată dedicată istoriei, culturii, poeziei și literaturii bănățene. Totul a fost posibil cu 

sprijinul nemijlocit al Consiliului Local și al primarului Iosif-Ionel Toma, în mod 

deosebit al Institutului de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” al Academiei Române, 

filiala Timișoara, al altor instituții din România și cu participarea unor importante 

delegații a românilor din Voivodina, condusă de Costa Roșu, directorul Institutului 

de Cultură al Românilor din Zrenianin. A fost o reușită manifestare științifică, prin 

ineditul informației, a conținutului. Toate acestea arată că și într-o localitate  precum 

Girocul se poate face cultură la cel mai înalt nivel” 

  Nicolae Bocșan, Rectorul Universității ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

 

,,...În ceea ce-i privește pe participanții din țară, aceștia au reperezentat mari 

centre universitare, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Reșița, Arad, Deva, 

Lugoj sau Caransebeș dar și puternice centre culturale rurale cum ar fi Girocul sau 

Comloșul. Pentru că  aminteam de Giroc, acesta are o echipă redutabilă de profesori, 

care au prezentat lucrări deosebite, legate de istoria, cultura și tradiția locală...” 

     Prof. Crișu Dascălu, directorul Institutului de Studii Banatice 

,,Titu Maiorescu” al Academiei Române, Filiala Timițoara 

 

Simpozionul Internațional ,,Istorie și cultură în Banat” ediția a II-a, s-a 

desfășurat la Hotelul ,,Trio” din Giroc pe parcursul a 2 zile (25-26 octombrie 2013). 

În prima zi simpozionul a debutat cu un salon de carte, în care au fost prezentate o 

serie de cărți ale unor autori bănățeni și lansate două volume ce au cuprins 

comunicările prezentate în anul precedent la simpozion. În ziua a doua, lucrările s-au 

desfășurat pe trei secțiuni: istorie (moderatori Ioan Munteanu și Stelian Mândruț), 

cultură (moderatori Ioan Viorel Boldureanu și Todor Doru Ursu) și literatură și presă 

(moderatori Crișu Dascălu și Virgil Vintilescu).  

Ediția a III-a a Simpozionului, intitulată Conferința Internațională 

,,Banat - Europa: istorie și cultură” cu participarea a 38 de cercetători din 

Romania, Serbia, Ungaria și Ucraina, s-a desfășurat pe trei secțiuni: istorie, 

cultură și etnografie-folclor. 

Cea de a lV-a ediție a Simpozionului s-a desfășurat sub genericul 

Conferința Internațională ,,Banat - Europa: Istorie și cultură”, s-a 

desfășurat în 23 octombrie 2015, tot la Restaurantul ,,Trio” din Giroc. A 

debutat cu lansarea mai multor cărți. Lucrările s-au desfășurat pe două secțiuni: 

,,Istorie medievală, modernă, contemporană și bisericească”, moderatori Ioan 

Munteanu și Adrian Magina și sectiunea a II-a ,,Cultură, etnologie și 

antropologie”, moderatori Carmen Albert și Ioan David. 

 

I. M.  
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CAPITOLUL V  

ETNOGRAFIE 

CASA DIN GIROC  
mod de construire, arhitectură și ornamentică  

 

M. M. 

 

Casa este adăpostul în care se nasc, trăiesc și mor generații, din a căror 

succesiune continuă ,se încheagă viața milenară a unui neam. Ea a fost 

adăpostul și mărturia continuă a vieții familiale și economice a păturii rurale, 

ea constituie, prin urmare capitolul cel mai însemnat din studiul civilizației 

noastre populare. Această constatare a fost făcută de Romulus Vuia în 1945. 

Constantele de mediu geografic, relief variat, proporționat cu o 

predominare a câmpiilor, cu o rețea hidrografică bogată, pășuni întinse, păduri, 

corelate cu numeroasele descoperiri arheologice atestă continuitatea locuirii 

umane în regiunea bănățeană. 

Procesul de modernizare al așezărilor umane din Banat, s-a realizat după 

cucerirea Banatului de Imperiul Habsburgic, 1718, paternitatea acestui program 

amplu îi aparține în bună parte primului guvernator al regiunii, Claudius 

Florimund Mercy. Procesul de sistematizare este strâns legat de colonizarea 

regiunii, mai ales după cel de al doilea val, colonizarea tereziană.  

Pe perioada secolului al XVIII-lea și al XIX-lea apare o intensă activitate 

edilitară reprezentând dorința generală de-a înlocui vechiul, medievalul, 

orientalul, cu construcții caracteristice Europei Centrale a secolului, moderne 

pe cât posibil, salubre și mai ales durabile. 

Primul impuls edilitar îl dau inginerii și antreprenorii militari veniți în 

Banat, încadrați în unitățile de geniu și care au acoperit necesitățile nu doar în 

domeniul militar, ci și în construcții civile, bisericești, administrative sau chiar 

industriale
580

.   

Datorită necesității de personal calificat, în deceniul al optulea al 

secolului al XVIII-lea, Serviciul de Construcții Civile facilitează prezența unui 

profesor de arhitectură și lucrări hidrotehnice, pentru formarea de ingineri 

camerali și practicanți, toți acești tehnicieni, fie că erau numiți ingineri, 

antreprenori, meșteri zidari sau practicanți, întocmeau planșe scrise și desenate, 

executate cu tușuri colorate pe hârtie de desen, chiar laviuri policrome
581

. 

                                                 
580 Adriana Buzilă, Carl Alexander Steinlein, Arhitect și inginer în Banatul secolului XVIII, în 

Analele Banatului, Timișoara, 1997, p. 25. 
581 Idem. 
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Prin sistematizarea localităților rurale s-a urmărit desființarea vechilor 

tipuri de așezări și înlocuirea, compactizarea lor cu tipul preconizat: la câmpie, 

preponderent de formă geometrică, denumit în limba germană Schachbrettdorf,  

sat sub forma tablei de șah
582

. 

Siturile alese pentru întemeierea așezărilor se pot împărții în două mari 

categorii: relativ plate în zona de câmpie și denivelate în văi, pante și culmi. 

Satele de câmpie, extrem de numeroase, sunt localizate în deosebi în Câmpia 

Banatului și Aradului. Acestea reprezintă ,,nodurile” unei rețele relativ 

uniforme impuse de modelul austriac
583

.  

Dispozițiile patentei imperiale precizau ca Biserica, Școala, Primăria, 

Casa Parohială și celelalte construcții obștești, să se ridice în mijlocul 

așezărilor
584

. 

Pentru înțelegerea modului tradițional de organizare a așezării, inspirat 

de caracterul civilizației românești a fost imaginat, modelul utopografic, 

conform căruia, așezarea devine rezultatul unei creșteri concentrice, de la 

nivelul centrului familial (vatra casei, centru consacrat mai în toate 

civilizațiile), până la limita hotarului sătesc. Așezarea devine astfel o 

interferență a tuturor concentricității lor generate de gospodării care, în final 

ajung să formeze o înfășurătoare definind hotarul satului
585

.  

Centrul unei gospodării este diferit de centrul altei gospodării, după cum 

relația dintre partea vestică a unui sat și centru este alta decât relația dintre 

nordul satului și centru. Pandant este conceptul de margine sau periferie. În 

centrul satului se află Biserica, iar în centrul gospodăriei se află casa. În 

marginea satului este cimitirul, iar în marginea proprietății se află sălașul
586

. 

Locuirea conține un complex de componente, de la cele mai generale, 

până la cele de detaliu. În sfera materială, ele sunt definite prin: alegerea și 

ocuparea unui loc (relația cu mediul natural), conformarea generală a așezării 

(structura materială, care implică zonificarea, relația între zone și elemente de 

compoziție generală), conformarea zonei rezidențiale (a locuirii propriu-zise), 

și organizarea gospodăriei (care implică tehnica și materialele de construcție, 

                                                 
582 Walter Konschitzky, Arhitectura populară din Banat, Stil și Ornamentică, Fundația Interart 

Triade, Timișoara, 2006, p. 31. 
583 Teodor Octavian Gheorghiu, Locuirea tradițională în zona Banat, Ed. D.T.P. Expres, 

Timișoara, 2008, p. 335. 
584 Nicolae Secară, Valori ale arhitecturii populare românești, Ed. Facla, Timișoara, 1987, 

p.38. 
585 Teodor Octavian Gheorghiu, Locuirea tradițională în zona Banat, Ed. D.T.P. Expres, 

Timișoara, 2008, p.335. 
586 Lidia Gaga, Norme sociale și atitudini individuale în obiceiurile de familie în Banat, Ed. 

Mirton, Timișoara, 2003. p 41. 
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funcționalitatea ei generală și a componentelor ei, relația cu strada și lotul 

agricol)
587

. 

Locul ales pentru ridicarea unei gospodării trebuie să conțină câteva 

calități indispensabile: apa, aerul sănătos, terenul ferm, ventilarea și nu în 

ultimul rând protecția.  

Spațiul locuirii, împreună cu întregul simbolism al relației dintre om și 

loc înseamnă o casă. Omul poate să locuiască numai pe un teritoriu bun, 

sacralizat tocmai prin alegere și întemeiere. El trăiește călătorind către sine, 

căutându-și locul său, iar acest loc este casa din sat. Vatra satului este locul bun 

pe care se înalță Biserica, iar vatra casei este vatra care dă lumină, căldură și 

hrană
588

. 

Casa sintetizează cel mai pregnant experiența constructivă populară, 

cumulând rezultatele unor căutări și elaborări ale gândirii colective pe 

parcursul unor lungi intervale de timp, purtate mereu sub semnul unor vizibile 

prefaceri și perfecționări, adaptate la condițiile impuse de viață. De aici și 

primordialitatea pe care o deține casa în studiul arhitecturii populare, 

constituind oglinda fidelă a nivelului economic, social și cultural al celor ce o 

locuiesc
589

. 

Istoricii și geografii nu au privit gospodăria ca o unitate sau o parte 

independentă, ia fiind inclusă în noțiunea de așezare, de sat sau de vatră a 

satului, de altfel așezarea și gospodăria s-au aflat pe întregul parcurs al istoriei 

în continuă concordanță, evoluând ca două părți componente ale unui întreg 

organic
590

. 

Gospodăria este un complex economic, care are o planimetrie orizontală, 

dezvoltată în funcție de exploatarea proprietății, prin adăugiri succesive. Este și 

o marcă de identitate socială, din considerente de economie agrară și 

dezvoltarea ei prin adăugire de construcții ridicate treptat în funcție de evoluția 

familiei.  

A locui înseamnă capacitatea omului de a se integra într-un sistem mitic 

și ritual. O casă sau un sat sunt forme de umanizare a spațiului prin locuire, 

cultivare și exploatare. Loc-ul are mai multe semnificații: așezare, poziție, 

situație, așezământ, teren, spațiu, zonă, meleag, regiune, teritoriu și ținut. Locul 

are atribuții, este bun și este rău, este închis, este deschis, este urât, este frumos, 

este înalt și este jos
591

. 

Elementul definitoriu al unei așezări este lotizarea, care determină 

anumite morfologii parcelare. O așezare este mai mult decât o sumă de oameni 

                                                 
587 Ibidem, p.334. 
588 Lidia Gaga, op.cit, p 54. 
589 Nicolae Secară, op.cit, p.73. 
590 Ioan Vlăduțiu, Etnografie românească, Ed. Științifică, București, 1973, p 123. 
591 Lidia Gaga, Norme sociale și atitudini individuale în obiceiurile de familie în Banat, Ed. 

Mirton, Timișoara, 2003. p 37. 
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și gospodării, este un complex de concepții administrative, economice, sociale, 

culturale și spirituale, toate formând un anume sistem de legi și cutume. La 

baza acestora stau satul și familia, în care satul participă la viața publică, iar 

familia la cea privată.  

Referindu-ne la Giroc acesta este o așezare geometrică, concepută sub 

forma unei table de șah
592

. 

Vatra satului loc de baștină, de origine, este de cele mai multe ori alta 

decât cea inițială, cum este și în cazul Girocului, strămutată de la Satu Bătrân și 

Giroace, din cauza inundațiilor râului Timiș. 

În Giroc, gospodăria țărănească cu geneza, evoluția și trăsăturile ei 

caracteristice, trebuie înțeleasă ca un produs al unui complex de factori, care au 

reacționat diferit de la o etapă istorică la alta. Influența acestor factori determină 

structura gospodăriei, funcționalitatea sa ca un prim nucleu de formațiune socială, 

vatra casei este un generator de viață și tradiție. Printre elementele componente 

ale gospodăriei se numără: familia - factor activ, umanizat; averea mobilă, imobilă 

- terenuri, edificii, animale, inventar gospodăresc. 

 

Modul de construire al casei  

 

Casa giroceană, la fel ca și restul caselor din subzona Timișoara, este o casă 

construită din pământ sau văiugă. Chiar dacă Girocul este la o distanta de 3 km de 

pădure, în Giroc nu au fost construite case din material lemnos (bârne). 

Case sau construcții din pământ bătut erau realizate de meșteri constituiți 

în echipe de bătători de câte 10-15 persoane, conduse de un șef de echipă. 

Materia primă era lutul (pământul galben), săparea și transportul erau 

asigurate de cel ce își construia casa, de obicei duminica, prin clacă, la care 

participau rudele, vecinii și prietenii din sat. Locul ales trebuia să fie tare și 

ridicat. Munca echipei de bătători începea prin trasarea și săparea fundației, 

care avea o adâncime de 50-60 cm, uneori până la un metru, chiar mai mult, 

până se ajungea la pământ zdravăn. Fundația era executată tot din pământ 

bătut, cu o grosime de aproximativ 24 țoli. După ce fundația era gata, se fixau 

cofraje din scânduri de brad, cu ajutorul unor piloni de lemn lungi și subțiri, ce 

erau îngropați câte doi. Perechea de piloni era legată la partea superioară cu 

frânghie groasă de sfoară (pălimar), iar distanța dintre perechi era de 1,5 m. În 

dreptul pilonilor numiți și corni, între scândurile cofrajelor se puneau popice de 

lemn pentru a menține distanțele egale între scânduri și a feri zidul de oscilații. 

Ordinea de construire a zidurilor era următoarea: în prima etapă se bătea 

fațada lungă de la spate și fațadele scurte, apoi primezurile și, în final, fațada 

                                                 
592 Walter Konschitzky, Arhitectura populară din Banat, Stil și Ornamentică, Fundația Interart 

Triade, Timișoara, 2006, p.31. 

 



343 

 

lungă de la târnaț (prispă). Zidul de prispă avea o grosime de 50 cm. La 

colțurile clădirii se așezau capre de lemn în forma literei L, ce se zideau în 

pereți pentru a asigura o conlucrare la ziduri. La primul nivel al cofrajelor se 

băteau succesiv trei straturi de pământ de câte 10 cm grosime. La cel de al 

doilea strat se puneau crengi și se băteau o dată cu pământul, având menirea de 

a asigura zidului un plus de rezistență la fisuri. Pământul era bătut în cofraje, 

începând de la colțuri spre mijlocul zidului, de către echipe mai mici compuse 

din 2-4 bătători, cu ajutorul maielor de lemn, asigurându-se prin rotație odihna 

întregii echipe. În afara maielor comune, mai există și un mai special numit 

ponc, cu forma ascuțită, care asigură baterea uniformă a pământului și spre 

marginea zidului, către scânduri. După terminarea primului nivel, pilonii se 

dezlegau de frânghie și cofrajul de scânduri se ridicau mai sus, după care 

pilonii se legau din nou și se bătea un alt nivel al cofrajelor, însă distanța dintre 

scânduri se micșora cu un țol, astfel că la partea superioară zidul nu mai avea 

decât aproximativ 45-50 cm, dar o stabilitate sporită. 

Pereții caselor de pământ bătut ating înălțimi variabile între 2,1-2,6 m, în 

funcție de lungimea și lățimea casei. După această tehnică de construire, se 

realizează nu numai casele, ci și principalele construcții, anexe din gospodăria 

țărănească, cum ar fi grajduri, șoproane, hambare. 

 

Arhitectură și ornamentică 

 

Industrializarea, deplasarea populației rurale către orașe de la sfârșitul 

secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, aduc și inovații în 

arhitectura și construcțiile de case. Apar casele transversale, dispuse paralel cu 

linia străzii, cu un număr mai mare de încăperi, iar apariția cărămizii arse va 

înlocui din ce în ce mai frecvent pereții din pământ, iar țigla industrială va lua 

locul stufului, paielor și al șindrilelor la acoperiș.  

Construcția și decorul caselor vor intra în domeniul meseriașilor 

profesioniști, apariția caselor cu frontoane impunătoare, de influență barocă, 

mai rezistente vor domina sfârșitul secolului al XIX-lea și primele decenii ale 

secolului al XX-lea. Dar nu toate casele cu fronton baroc au fost case nou 

construite, în unele cazuri se înlocuia doar fațada, iar ca noutate apare 

ornamentarea în relief de tencuială, preluată din arta cultă cu origini îndepărtate 

din fondul universal de semne și simboluri din diferite epoci istorice și din 

diverse stiluri. 

În a doua jumătate a secolului al XlX-lea apar casele transversale, 

paralele cu străzile construite din cărămidă arsă și acoperite cu țiglă industrială, 

care iau locul tot mai mult caselor de pământ bătut, stufului, poienilor și 

șindrilelor. Mărturii stau fațadele impunătoare din cărămidă arsă, timpurii și de 

influență barocă; deși sunt înalte, au un fronton rotund și greu, ele sunt solide, 

bine calculate și rezistente în timp. Dar nu toate casele cu fronton baroc au fost 
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și case nou construite, în multe cazuri de case din pământ bătut a fost înlocuită 

doar fațada. Decorarea fațadelor de casă, în special cea de influență barocă, a 

devenit o nouă ramură a artei populare din Banat, întâlnită și în Giroc. 

Patrimoniul ornamental al arhitecturii populare din Banat, are origini 

străvechi în care apare roata (semnul solar), sursă de viață de energie și lumină; 

poate fi cerc simplu, cercuri concentrice, cercuri cu cruce, etc. Mai întâlnim 

arborele vieții, în multe variante: pomul-soare, pomul-cunună, etc.; ornamente 

cosmice: soarele, luna, steaua; ornamente religioase: ochiul lui Dumnezeu, 

Sfânta Treime, Trigrama lui Hristos IHS, crucea. 

Acoperișul reprezintă un element deosebit de important al unei clădiri, de 

ele depinzând durabilitatea și trăinicia construcției pe care o adăpostește. În 

Giroc, cel mai utilizat mod de acoperire era cel cu paie, care era extrem de 

dificil de realizat.  Puse în jâpi sau în mânuși, acestea se realizau, atât în două 

cât și în patru ape. Erau preferate paiele de secară, cu paiul mai lung și mai 

rezistent. Acestea se așezau în snopi ceva mai mici, cât se cuprindeau în cele 

două palme, cu spicul paiului în sus, din colțul din față al casei, începând de la 

streașină în sus. Snopii se retezau de jos în sus cu scândura, identică cu băcița 

cu care se bătea trestia. Se lega apoi fiecare lăcez cu nuiele ascuțite, iar 

deasupra fiecărui rând de snopi se puneau prăjini de salcie, așezate la treimea 

superioară a snopului. Acestea se legau tot cu  nuiele de snopi și de lăcez. 

Liniile de demarcație ale capetelor acoperișului erau subliniate cu snopi mici 

puși unul către altul, denumiți păpuși. Sus, în vârf, cele două păpuși, 

corespunzătoare celor două pante ale învelitorii, erau făcute foştomoc, adică 

împletiți și legați. 

Pe coamă, peste ultimele rânduri de snopi, se puneau paie cu furca, 

formând un strat protector destul de gros, peste care se pune chepeneagul (sau 

căpeneagul). Acesta era format din snopi mai mici, de-o mână, legați între ei 

cu nuiele subțiri și așezați cu spicele în jos, perechile astfel constituite, erau 

puse una lângă alta pe toată lungimea coamei, împiedicând apa să pătrundă în 

acoperiș. 

La sfârșitul secolului al XlX-lea și începutul secolului al XX-lea, apare 

țigla mică de format mic numită țiglă solzi sau facschwantz, apoi apare țigla 

profilată, mult mai economică și mult mai ușoară. 

 

Portul popular din Giroc 

 

Țesăturile, produse de om sau naturale, au schimbat, au modelat lumea în 

care trăim și au ajutat-o să evolueze. Revoluția industrială, prin care mătăsurile 

chinezești, pânzeturile indiene din bumbac gros sau subțire, imprimate cu flori, 

fiind scumpe, țăranca bănățeană le-a transpus prin țesere pe obiectele de port: 

cămăși, poale, catrințe, brâuri etc.  
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Pe parcursul evoluției umanității, cele patru surse principale de fibre – 

inul, lâna, bumbacul și mătasea – au fost supuse presiunii inventivității 

oamenilor. Au fost tratate încât să ofere căldură și protecție, să indice statutul 

social, să înfrumusețeze aspectul fizic, să sublinieze identitatea și să ajute 

exprimarea talentului creativ și imaginației.  

Producția de pânză și de haine a avut o mare importanță pentru economia 

globală și pentru culturile acestui pământ. Se crede că în epoca preistorică 

producția de pânză ocupa mai multe ore de muncă decât producția de ceramică 

și alimente la un loc. Țesăturile au permis oamenilor să trăiască în diferite 

regiuni ale globului, inospitaliere. Au facilitat schimburi de idei, de tehnici 

meșteșugărești între oameni.  

Arta tradițională bănățeană  a reușit să supraviețuiască până în zilele 

noastre, în ciuda intersectării cu numeroase civilizații și influențelor asimilate 

de-a lungul secolelor. Despre un port tradițional autentic autohton, nu se poate 

vorbi decât după formarea poporului român. Dar până atunci se poate contura 

clar continuitatea unor străvechi mărturii privind originea portului băștinaș 

legat de aceeași populație indo-europeană, geto-dacică continuatoare a 

formelor iliro-tracice, comune unei mari suprafețe a S-E-ului european. 

Dacă timp de câteva secole nu au fost modificări importante în cadrul 

țesăturilor, după a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar schimbări 

semnificative, formele arhaice cunosc grefe generate de dezvoltarea accelerată: 

schimbarea materiei prime, cânepa cu bumbacul, introducerea culorilor 

chimice, care modifică substanțial cromatica țesăturilor, dispariția cămășii 

femeiești lungi și transformarea ei în două piese, spăcelul separat poale, din 

motiv strict practice în croi, ornament și întreținere.  

Un cuantum ridicat îi acordăm și factorului psihologic – femeia, care 

receptivă la frumos, creează piese și modele noi, în pas cu moda. Existența 

unui bogat material documentar aflat în diferite colecții din Austria și Ungaria, 

ne conferă posibilitatea urmăririi vizual al evoluției, a varietății și influențelor 

în timp a grupurilor etnice colonizate, precum și diferențierea dintre simplitatea 

îmbrăcămintei românilor și îmbrăcămintea apuseană.  

 

Portul popular femeiesc 

 

Costumul tradițional bănățean femeiesc are în alcătuirea sa: cămașă 

(spăcel), poale, opreg, catrință (cotrânţă), pieptar, obiele și opinci, la care se 

adaugă piesele de acoperire ale capului. O deosebită importanță în portul 

popular femeiesc o are spăcelul cu poalele, care înfățișează foarte multe 

variante cu motive ornamentale și chiar procedee diferite de execuție a acestor 

motive. 

Spăcelul și poalele au fost țesute din in și cânepă, iar spre sfârșitul 

secolului al XIX-lea, acestea au fost înlocuite cu pânza țesută în casă din fire 
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de bumbac. La începutul secolului al XX-lea apar materialele industriale 

precum: marchizetul, denumit la Giroc, grenadir, pânza sârbească (sada), 

georgette-ul (jorjetul), crêpe de Chine (crepdășânul), etc.  În stabilirea tipurilor 

de spăcele avem în vedere structura compozițională a mânecii, care în general 

are același croi. Pe partea de jos a mânecii, regăsim un încreț cu fodori (volane) 

cu terminații în dantelă.   

Tehnicile de execuție a motivelor ornamentale regăsite pe albituri (cămăși 

bărbătești, cămăși și poale femeiești), din Giroc, erau următoarele: la fir (ațiu), 

cruciu, ciurătura (șabacul), șlinguirea (broderia spartă), șioplica (ajurul), 

dubiu, sau broderii artistice precum punctul turcesc și punctul bizantin (foto 

exemplificate de la stânga la dreapta, în ordinea enumerării). 

 

 

Brâul femeiesc cuprinde o dată sau de două ori talia femeii și are o lățime 
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de 35-40 cm. Este confecționat dintr-o fâșie de țesătură, urzeală din cânepă și 

beteala din lână (păr sau canură), decorată prin alesături în pui mărunți dispuși 

în registre transversale despărțite între ele cu vergi simple, linii, dungi, cu 

motivul dinții lupului. 

Brăşirea este considerată de către cercetători ca fiind de origine iliră. 

Cuvântul prezintă sinonimul de bată, baieră, bârnet, cuvinte care nu se folosesc 

în Banat. Brăşirea are trei metri lungime și 15 cm lăţime, țesută din lână, 

decorată din vergi longitudinale simple, alternând cu dinții lupului, linii 

ondulate sau zig-zag-uri. Are culoarea de fond roșu. 

Cotrânţa (catrința) este o țesătură dreptunghiulară purtată peste brâu și 

poale, (răspândită în toate zonele țării precum și în restul Europei). Piesele 

tradiționale erau cusute în două sau patru ițe, din lână. Țesătura era într-o 

singură culoare, în perţi. Cromatica fondului și a perţilor este în funcție de 

vârstă, în tonuri mai vii sau mai închise. 

Opregul este o piesă specifică doar costumului popular bănățean. Este 

constituit din două părți: obada (petecul) și ciocoţii (ciucurii). Opregele de la 

sfârșitul secolului al XIX-lea sunt țesute din lână, fire de mătase sau fire 

metalice. În Giroc, aceste oprege aveau culori de negru, roșu sau vișiniu, 

accentuând aspectul fastuos al întregului costum. 

Pieptarul este confecționat din blană de oaie, iar în subzona Timișoara, 

unde se înscrie și Girocul există două tipuri de pieptare, denumite burdicuri: 

burdic înfundat specific portului de lucru și burdicul despicat. Burdicul pentru 

costumul festiv, este ornamentat cu hiră colorată, târşeturi și bumbi, alături de 

broderii fitomorfe. Acestea se mai împodobesc prin aplicarea de năsturei 

policromi, din piele, încovoiați la cald după decupare, ori nasturi din piele 

răsucită, înnodată sau împletită precum și cu nasturi din diferite materiale 

precum sticla, metal, lemn de diferite mărimi și culori. Această piesă este 

realizată doar de către meșterii cojocari. 

Obielele sunt confecționate dintr-o fâșie dreptunghiulară, lucrată în patru 

ițe, folosindu-se fire de lână colorată. Obielele de femei se deosebesc de cele 

bărbătești prin cromatică, acestea sunt țesute în vergi viu colorate, verzi, 

galbene și alb albastru pe un fond roșu. 

Opincile erau confecționate din piele de vită, iar odată cu trecerea 

timpului au fost înlocuite cu pantofi. 

Pieptănătura și modul de acoperire a capului constituiau, pe lân  gă alte 

elemente vestimentare,  însemne de vârstă, stare socială sau civilă, a femeii 

bănățene timişene. Tulbentul de bani – este o piesă ceremonială specifică 

subzonei Timișoara și Deta - Ciacova, totodată fiind specifică și comunei 

Giroc. Această acoperitoare de cap se compune din tulbentul de bani propriu-

zis, fruntari și pleceniși. Modelele sunt aplicate sub forma unei monturi, pe un 

suport de carton acoperit în întregime de un material textil industrial, precum 

mătasea, catifeaua sau stofa. Fiecare monedă are montate patru inele care îi 
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conferă o formă patrulateră. Monedele sunt prinse una de cealaltă prin mici 

paftale din argint sau alamă. La fel sunt confecționate și restul pieselor, 

respectiv fruntariul și plecenișii. 

 

Comaşa și comășâța de bani este specifică subzonelor Timișoara, Buziaș 

și Deta - Ciacova. Aceasta este formată din monede de argint, cusute înșiruit pe 

o bucată de pânză groasă, întărită de un carton. Piesa este așezată, în cazul 

femeilor nemăritate, pe capul neacoperit, iar în cazul femeii măritate, acest tip 

de podoabă, este așezată pe cap peste năframele din mătase sau cașmir. 

 

Portul popular bărbătesc 

 

Costumul tradițional bărbătesc, are în alcătuirea sa: cămașă, pantaloni, 

brâu, chintuş sau pieptar, pălărie sau clăbăţ. 

Cămașa era confecționată dintr-o lăţime de pânză pentru față și spate, cu 

o tăietură la mijlocul lungimii peste cap. De umeri erau prinse mânecile. Mai 

târziu apar două variante de cămăși: prima variantă avea lungimea până 

deasupra genunchilor și era confecționată din pânză de bumbac sau bumbac 

amestecat cu cânepă. Aceste cămăși erau folosite zilnic la lucru. Cămășile de 

duminică sau festive erau confecționate din pânză de cinari subțire, din cinci 

foi de pânză. Sub braț aveau clenţuş, iar la încheietura mânecilor pumnaşi. 

Gulerul era răsfrânt sau înalt și drept. A doua variantă de cămașă este mai 
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lungă, ajungând la pulpele picioarelor. 

Ornamentul dispus pe guler, mâneci și 

poale, era alcătuit din figuri geometrice, cu 

o cusătură numită la fir și realizată cu 

arămiz (mătase) alb sau colorat (doar 

pentru cei tineri). Pe poale ornamentele 

sunt realizate geometric sau fitomorfe cu 

bumbac alb, roșu și negru, în tehnica 

broderiilor perforate. Pe prima variantă 

mai găsim ornamente de-a lungul 

deschizăturii de la gât și pe piept, 

ornamente identice cu cele de pe poale. 

Pantalonii, izmenele sau şioareșii 

erau confecționate din aceeași pânză ca și 

cămașa și erau de mai multe feluri. Cei de 

lucru erau confecționați din postav/dimie 

groasă de culoare neagră sau brună. 

Şioareșii de duminică sau de sărbătoare 

erau confecționați din abă/habă albă, un 

postav de calitate superioară. 

Brâul era piesa folosită pentru 

strângerea și fixarea cămășii pe corp. Brâul 

poate fi țesut în două ițe, longitudinal, în diferite culori și țesut în tehnica 

alesăturii. Brâul a înlocuit o dată cu trecerea timpului cu chimir, praşchia, care 

era confecționată din piele, având o lăţime de cca. 30 cm. 

Pieptarul bărbătesc este de două tipuri: becheșul- pieptarul desfundat 

deschis în față și burdicul -piesă arhaică, deschisă lateral și pe umăr.  
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Chintuşul era confecționat din postav, având gulerul înalt sau cu rever. 

Aproape întreaga suprafață este acoperită cu ornamente formate de șinioare ca: 

pene (cea mai des întâlnită fiind pană ungurească), tulpini, ocheţi, iar pe piept, 

uneori este punctat cu nasturi din sticlă sau porțelan multicolori. În aproape 

toate anotimpurile, la zile festive, bărbații purtau chintuş (vestă). Potrivit 

vechilor descrieri a lui Nicolae Firu, tinerii purtau chintuş, făcut din pănură 

albă, de lână, cusut cu șinioare, vânăce, roșii ori negre. Pe timp de ploaie, peste 

cojoc, se poartă o șubă albă ori căbăniță
593

.   

Particularitatea pieselor confecționate din postav, purtate la Giroc, 

prezintă o ornamentica care se întinde pe întreaga suprafață a piesei cu ajutorul 

șiniorilor, cu alternanțe de culori de negru, maro, roșu, verde, galben, albastru 

și mov.   

Duruţul și șuba bărbătească cu caracter festiv era la început de culoare 

albă, iar cea confecționată pe la începutul secolului al XX-lea era vopsită 

verde. Aceasta era decorată prin aplicații de șinioare negre, dispuse pe linia 

croiului, iar pe guler prin şiruri de tighele albe, care formau rozete. 

Încălțămintea era formată din opinci și obiele confecționate din dimie de 

o singură culoare, albă sau gri. Cele festive erau țesute în coţche (pătrățele), în 

culori vii pentru cei tineri și culori închise pentru cei mai în vârstă. Opincile 

erau confecționate din piele și în timp au fost înlocuite de cizme, ghete sau 

pantofi la portul festiv. 

Pe cap, bărbații purtau, în anotimpurile reci, căciulă din blană de miel, 

denumit clăbăţ. Cei tineri purtau clăbăţul țuguiat, cu vârful drept, iar cei mai în 

vârstă cu vârful răsfrânt. În anotimpurile mai călduroase, purtau pălării din 

pâslă sau achiziționate din comerț. 

 

Țesăturile decorative de interior ale casei. Cilimuri, ponievi 

 

De-a lungul timpului, una din principalele ocupații era țesutul lânii. În 

gospodăria țărănească, țesăturile din lână răspundeau unor necesități multiple și 

variate ca: împodobirea interiorului, îmbrăcăminte. Spre sfârșitul secolului al 

XIX-lea începutul secolului al XX-lea, toate operațiile se desfășurau în cadrul 

gospodăriei. Tunsă primăvara, lâna era spălată, opărită, clătită la râu și uscată 

la soare, iar apoi scărmănată. Pieptănatul lânii avea drept rezultat obținerea 

firelor lungi și aspre, toarse ulterior din care se făceau șube și oprege, iar din 

cele scurte și moi se făceau pantaloni. Vopsitul lânii se realiza cu coloranți 

vegetali, obținuți din plante, în care predominau culorile: negru, roșu, albastru 

și cafeniu. 

                                                 
593 Nicolae Firu, Monografia comunei Chișoda, în Revista Institutului Social Banat-Crișana, 

ianuarie-aprilie, Timișoara, 1944, p. 128. 
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Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și mai intens după Primul 

Război Mondial, coloranții vegetali încep să fie înlocuiți cu cei chimici. 

Principala categorie a textilelor confecționate din lână (având urzeala din 

cânepă sau bumbac), o constituie țesăturile destinate organizării interiorului. 

Piesele cele mai bine realizate din acest punct de vedere artistic sunt cilimurile. 

Acestea sunt compuse din două sau trei foi (în funcție de lățimea războiului de 

țesut), ele se folosesc pentru acoperirea paturilor sau mesei. Dintre ornamente 

predomină cele de factură geometrice rombul cu cârlige, cu coarne, cu jumătăți 

de romburi, x-uri, zigzag-uri, triunghiuri. Puternic stilizate apar și motive 

zoomorfe: chilimuri cu cai, cocori, ornamente florale. Trebuie spus că nici unul 

din motivele amintite nu apare singur pe suprafața covorului de sine stătător. 

Ornamentele se grupează în nenumărate combinații, pline de fantezie și 

ingeniozitate. În ceea ce privește compoziția decorativă ne referim la chenar 

care este culoarea de fond a piesei, care are un colorit și ornament deosebit față 

de câmpul central. 

Un alt punct de țesături sunt ponievile, folosite la acoperitul paturilor sau 

la diferite ceremonii (înmormântări, nunți, botezuri). Există două tipuri de 

ponievi. Prima variantă o formează piesele la care verigile alese prin ridicarea 

firelor de spetează alternează cu suprafețele simplu pânziu cu motive 

geometrice denumite pufle. Cea de a doua variantă este confecționată în tehnica 

scoarțelor. La aceasta vârstele de culoare roșie sau vișinie delimitează benzi cu 

aspect dantelat alcătuite din motive geometrice în scări, cu nuanțe de roz, alb, 

verde și galben. În zilele noastre locul ponievilor și cilimurilor ce înfrumusețau 

interiorul caselor bănățene au fost înlocuite cu modele noi cum ar fi: bisericile; 

barba popii; pene și bujoare. 

 

Simbolistica în țesăturile și cusăturile din Giroc 

 

În arta decorativă din regiunea bănățeană se regăsesc din cele mai vechi 

timpuri semne și simboluri din diferite etape și stadii de dezvoltare a 

societăților umane autohtone sau provenite din alte arii de civilizație. 

Universalitatea semnelor și simbolurilor reprezintă o enigmă, pentru 

cercetători. 

Fenomenul de sincretism în domeniul mitologiilor, cosmogonicilor și 

religiilor, este cel care poate ușura înțelegerea în domeniul ornamenticii 

populare. Formulele sintetice grupate în nenumărate forme, transmit mesaje 

care trebuie descifrate și citite în funcție de modul de gândire și transpunere pe 

obiect de comunitatea care le-a folosit și perceput dându-i un sens prin 

prelucrare, transformare, modelare și confecționare în diferitele activități 

umane, de raportare și manifestare semnificativă a omului într-un proces 
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continuu de autonomizare și specializare. Interpretarea acestor informații 

presupune o mare doză de probabilitate
594

. 

Expresia vizibilă a acelor idei morale, care-l stăpânesc pe om pe plan 

interior, poate într-adevăr să fie preluată numai din experiența directă; dar 

pentru a face vizibilă legătura lor cu tot ceea ce rațiunea noastră asociază ca 

valori morale în ideea supremă a funcționalității: bunătate sufletească, puritate, 

forță sau calm etc. pentru a le exprima corporal (ca acțiune a interiorității), este 

nevoie de ideile pure ale rațiunii asociate cu imaginea puternică a celui care 

dorește să le aprecieze, dar mai ales celui care dorește și să le reprezinte
595

. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea apare termenul de 

antropologia artei, ca rezultat a gândirii filozofilor și cercetătorilor secolului al 

XVIII-lea, precum și de pozitivismul darwinian din secolul al XIX-lea, în care 

prin studierea artei, în special al ornamentului. Obiectele și decorurile sunt 

clasate după gradul de asemănare cu modelul lor natural și concepute ca 

provenind din evoluția priceperilor tehnice sau dintr-o degenerare treptată, în 

acest caz, stilizarea și geometrizarea formelor și motivelor apar ca desăvârșirea 

unui proces de deformare progresivă în raport cu modelul original
596

. 

Ilustrând o mentalitate a trecutului și fiind semne ale unor înțelegeri a 

lumii și a vieții caracteristice unor anume stadii de dezvoltare a societății 

omenești, simbolurile de circulație universală nu apar izolate, ele trebuie citite 

în contextul decorativ al artelor populare naționale. Ele se subsumează unor 

structuri decorative care sunt specifice unui popor sau altuia, unei zone etno 

geografice
597

.  

Astfel, un cerc poate reprezenta un cuib, un ou, o groapă cu apă, o colină, 

etc., conturarea acestor motive însoțește nararea unor istorii mitice, motivele își 

pierd atunci polisemia pentru a dobândi o semnificație particulară în funcție de 

alte motive solicitate și de povestirea corespunzătoare dacă, într-o situație de 

enunțare dată, un motiv, un obiect sau o imagine sunt utilizate pentru una din 

accepțiunile lor, toate celelalte rămân prezente în arierplan și tocmai în această 

ambivalență rezidă fără îndoială partea esențială a eficacității lor
598

. 

În arta populară, ramură a artei decorative, simbolurile, ca semne care 

comunică și transmit informații, constituie mesaje artistice care comportă o 

parte semantică putând fi exprimată și tradusă și o parte estetică legată de 

senzorialitatea imediată
599

. 

Simbolul, în majoritatea cazurilor cu valoare universal umană, primește o 

puternică amprentă specific etnică în reprezentarea sa, în complexul său 

                                                 
594 Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, București, 1971, p. 7. 
595 Lorenz Dittmann, Stil, simbol, structură, Editura Meridiane, București, 1988, p. 26. 
596 Michel Coquet, Antropologia artei, Ed. Amarcord, Timișoara, 2002, p. 138. 
597 Ibidem, p. 7. 
598 Michel Coquet, op.cit. p. 142. 
599 Abraham Mohles, Artă și ordinator, Ed. Minerva, București, 1974, p.293. 
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compozițional și cromatic, în conformitate cu încărcătura de concepție de viață  

și estetic-decorativă. El devine o forță unificatoare a unei colectivități etnice
600

. 

Clasicele împărțiri ale motivelor din arta populară în vegetale sau 

animale, realiste sau geometrice, tehnice sau simbolice, aplicate dihtonic sau 

tinzând la o grupare sistematică polivalentă, au avut, firește rostul lor în cadrul 

cercetărilor
601

. 

Aceste formule sintetice grupate în nenumărate forme, transmit mesaje 

care trebuie descifrate și citite în funcție de modul de gândire și a elementelor 

artistice, de codificare a limbajului ornamental al pieselor de port popular se 

poate face numai ținând seama de întreg ansamblul de factori care au 

determinat crearea și însemnarea prin decor a veșmintelor, ca și de factorii 

social-economici care au mijlocit adaptarea lor necontenită la gusturile și 

trebuințele estetice ale societății
602

. 

Dacă în preistorie, linia și punctul au fost primele elemente ornamentale 

de la care au evoluat liniile în toate formele lor (frântă, ondulată, zimțată), 

evoluția acestora a dus la  formarea elementelor geometrice. Dacă 

universalitatea elementelor geometrice este clarificată, ne putem pune 

întrebarea cum a devenit floarea un element ornamental? Influența mediului 

înconjurător trebuie luate în seamă.  

Transpunerea naturii în arta populară nu se face pe calea directă, model-

copie ce ar duce la un naturalism de negăsit de pildă în vechea artă populară, ci 

prin reflectarea diferitelor elemente în conștiința creatorului popular care le 

modelează potrivit concepției sale despre frumos și potrivit înțelegerii sale 

despre esența și fenomenele lumii, precum și conform cu interesele sale 

practice de a se sluji de forțele naturii.  

Unele din imaginile întâlnite în natură și anume cele care au impresionat 

puternic imaginația omului și care influențează direct viața sa-soare, floare, 

copac- au fost transformate în cursul unui lung proces de stilizare însemne ce 

au fost adoptate ca simboluri ale diferitelor culturi ce-și au loc lor în istoria 

sistemelor de înțelegere și explicare a lumii
603

. 

Se naște întrebarea când o imagine care provine din tehnica 

geometrizantă a țesutului și din stilizarea unui obiect existent în natură face 

trecere pe pânza țesută a bănățencei din Giroc? Care au fost etapele procesului 

de stilizare a unor obiecte din natură, devenite simboluri?  

Predominanța geometrismului în cadrul țesăturilor este legată, fără 

îndoială și de modalitățile de expresie legate de tehnica țesutului, în care 

                                                 
600 Mircea Eliade, Imagini și simboluri. Eseuri despre simbolul magico-religios, Ed. 

Humanitas, București, 2019,p.25. 
601 Paul Petrescu, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, București, 1971, p. 6. 
602 Aristida Turcuș, Portul popular românesc din județul Timiș, 1982, Timișoara, p. 58-59. 
603 Ibidem, p.10. 
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prioritară este perpendicularitatea firelor care ne face să intuim foarte greu 

sensul de inspirație a motivelor: s-a mers de la obiect la numele motivelor, sau 

invers, de la numele obiectului la motiv? Ambele căi sunt valabile deoarece 

nenumăratele motive geometrice reproduse din natură sau din tehnica țesutului 

au condus la realizarea de compoziții cărora comunitățile rurale le-au dat 

denumiri prin analogie, apropiindu-le de obiectele cunoscute lor.  

În aceeași manieră stilizată regăsim, în cadrul țesăturilor autohtone, 

frânturi de imagini provenite din culturile altor civilizații: arborele vieții în 

forma sa iraniană, șarpele ca simbol al divinității egiptene, porumbelul ca 

simbol al sufletului în orientul creștin, etc. Toate aceste simboluri au fost 

exprimate în forme unghiulare în ornamentica țesăturilor noastre, dar ele și-au 

pierdut sensul inițial, deoarece în imaginația și viziunea țărăncii bănățene apare 

o altă lume cu păsări, flori, animale asemenea unei grădini de basm autohtonă, 

în care originea motivelor este câteodată vizibilă, alteori dispare, alcătuind un 

decor somptuos. În evoluția artei decorative populare din Giroc, se poate 

urmări schimbarea în timp a modalităților de concepție și exprimare artistică. O 

compoziție decorativă apare chiar pe piesele foarte vechi, supuse unor anumite 

legi. Ele sunt cu atât mai ușor observabile, în cazul acestor piese, cu cât 

materialul și tehnica de lucru impun dezvoltarea compoziției pe o anumită axă. 

Fragmentele de țesături, descoperite în săpăturile arheologice fac dovada 

acestui lucru, prezentând o structură ornamentală dezvoltată pe axe paralele. 

Acest principiu al delimitării suprafețelor pe o singură direcție s-a păstrat 

până în zilele noastre, cele mai vechi exemplare de țesături fiind lucrate în 

vergi paralele de lățime egală, în culori care alternează într-un ritm constant.  

Caracteristica pieselor de port constă în folosirea, ca fond a culori albe a 

țesăturilor. Din perspectiva limbajului vizual, spațiile albe regăsite pe 

ansamblurile vestimentare din Giroc, oferă o anumită structură prin croiul și 

prin așezarea broderiei. Astfel creatoarea ansamblului deschide o ușă a 

posibilităților nemărginite. Obiectul ales de creatoare devine limbaj, 

simbolizând un sentiment uman sau social și etnic. Codificarea poate fi 

individuală sau colectivă. Codul trebuie să fie cunoscut, recunoscut și înțeles în 

cadrul normelor, a colectivității respective, la epoca dată, în cadrul normelor, 

canoanelor și concepțiilor sale etnice și estetice
604

. 

Din perspectiva textuală, gramatica spațiilor albe devine creatoare de 

sens. Cea care creează ansamblul și alege locul acestor spații produce și 

transmite sens, contrastând simbolurile cusute cu albul pur dintre acestea. 

Sensul textual este valorificat, cu precădere, atunci când este asimilat de 

conștiința umană, de comunitatea în care este afișat cu mândrie.  

                                                 
604 Tancred Bănățeanu, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Ed. Minerva, 

București, 1985, p. 248. 
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Regăsim în spațiile albe informații prețioase legate de statutul sau 

originea purtătorului. Dacă în cultura asiatică și cea egipteană albul 

simbolizează moarte, tristețe, doliu în cultura românească simbolizează 

bucuria, puritatea, curățenia. 

Scoaterea obiectului din acest context îi poate devaloriza mesajul în sine 

și greutatea acestuia.  

Costumul tradițional din Banatul de câmpie constituie, atât prin croi cât 

și prin structură, un frumos și deosebit mesaj, folosind o gramatică aparte.  

Ornamentele de pe mânecă, încep de înălțimea umărului până la 

încheietură, alături de partea dedicată pieptului, sunt cele mai expuse vederii. 

Ele corespund mentalității sociale și a gustului de a avea în fața ochilor un 

obiect frumos, plăcut, ridicat la cea mai înaltă treaptă estetică, printr-o 

intervenție decorativă. Privind pe axa verticală orice piesă de port, putem 

remarca o multitudine și o diversitate de elemente simbolice, grupate compact, 

într-o deplină armonie vizuală. În fiecare creatoare trăiește un artist, numele ei 

se pierde în anonimatul sacru al credinței, în aportul continu al colectivității. 

Femeia din Giroc și-a asumat rolul de creatoare de frumos și a cusut și 

țesut poveștile ei în fiecare obiect textil. Ea a preluat repertoriul decorativ și 

simbolic, a mai adăugat ceva și apoi a transmis mai departe, dar cu cât ne 

apropiem de contemporaneitate realizăm că semnele și simbolurile străvechi își 

pierd înțelesul lor original și își păstrează funcția reprezentativă. Alegerea 

materialelor, a culorilor, a modelelor, sunt toate alegeri fundamentale, 

conștiente și bine cântărite, de această creatoare de mistic.  

Un rol deosebit, în cadrul decorativ al ansamblului vestimentar, o joacă 

podoabele de cap și împletirea părului la femei, care pe lângă funcția de 

reprezentare socială au și un rol magic. Semnificațiile și simbolurile magice s-

au diluat în timp, s-au chiar au dispărut, ele făceau parte din diferite rituri de 

trecere-naștere, nuntă, moarte-având un rol precis, stabilit de tradiție și 

cutumă
605

. 

Puterea de pătrundere, de introspecție și redare, de sesizare și înțelegere a 

ambianței fizice și morale în care își scaldă creatoarea existența, aceasta este 

marea taină, misticul imbold prin care ne-am durat prin spațiu și timp, locul 

nostru ca popor, cu primatele noastre specifice. Trăiește undeva, în ființa 

noastră o celulă, în care clocotește o puternică reacție cu elementele firii, 

atavismul rasei, cu toate sentimentele și gândirile, cu toate bucuriile și durerile, 

cu toată voința ei
606

. 

Girocul a avut numeroase cusătoare și țesătoare care datorită simțului lor 

artistic erau căutate de locuitori din alte sate pentru a le coase costume pentru 

sărbători ori ponievi. Țesăturile ponievilor, şciergurilor (prosoapelor), precum 
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și cusăturile hainelor femeilor girocene, au un mesaj ţesografic ce a permis 

polisemantizarea simbolului în funcție de stările trăirii individuale (folosindu-

se derivate ale semnului de bază, la naștere, la cununie, la înmormântare) sau 

colective. 

Putem concluziona faptul că, cercetarea ornamenticii impune tratarea în 

extensiune spațială și temporală a unei întregi serii de motive bine 

individualizate, având un loc de prestigiu în arta unor mari culturi ale globului. 

În studiul acesteia, fragmentarea, pe porțiuni teritoriale, nu poate fi realizat, iar 

repertoriul local nu poate fi definit și înțeles decât prin legarea cu încadrarea 

universala a fenomenului respectiv. 

  M. M. 

 

Datini şi obiceiuri la naştere, nuntă, moarte 

I. M. 

 

De-a lungul existenţei multiseculare a localităţii noastre, numeroase au 

fost datinile, obiceiurile, tradiţiile, pe care atâtea şi atâtea generaţii le-au 

practicat şi care s-au transmis din tată în fiu, modificându-se uneori sau 

pierzându-se definitiv. La acest proces au contribuit, mai ales în anii din urmă, 

mai mulţi factori. Ar fi, printre aceştia, influenţa marelui oraş din apropiere, cu 

o lume aşa-zisă mai civilizată, cu un conglomerat de etnii care au pierdut sau 

au părăsit ceea ce o populaţie mai statornică, preponderent  rurală, cum era cea 

a Girocului până la jumătatea secolului trecut, mai păstra încă. 

Dar, pe lângă dorinţa de a imita pe cei de la oraş, care nu mai practicau 

multe dintre datinile şi obiceiurile lumii săteşti, a venit şi instaurarea regimului 

totalitar comunist, ateu declarat, care, sub pretextul combaterii misticismului şi 

a superstiţiilor, a frânat cât a putut, multe manifestări spirituale moştenite din 

trecut, timp de aproape cinci decenii. 

Pe de altă parte, aglomerarea localităţii din ultimii ani, cu populaţii 

diverse stabilite, în acest spaţiu, fiecare cu tradiţiile lor moştenite de la 

înaintaşii de pe alte meleaguri („Câte bordeie, atâtea obiceie”), amestecul 

acestora cu băştinaşii – iată tot atâtea cauze care duc, treptat, la pierderea 

fondului primar, la părăsirea de către noile generaţii a multora dintre datinile şi 

obiceiurile străbunilor. Are loc un proces de schimbare a mentalităţii în ceea ce 

priveşte practicarea riturilor magico-religioase din vechime. 

Cele mai multe dintre datinile şi obiceiurile girocenilor, ca de altfel, ale 

poporului nostru, erau organizate şi practicate în jurul celor trei momente mai 

importante din viaţa omului: naşterea, nunta şi moartea. 
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La naştere 

 

În legătură cu naşterea existau câteva interdicţii pentru viitoarea mamă ca 

şi pentru cei din jurul ei. Astfel, femeia gravidă („groasă”, „grea”) nu avea voie 

să mănânce fructe îngemănate pentru a nu naşte copii gemeni. De asemenea, nu 

avea voie să fure fructe, deoarece copilul va avea pe corp semnul acelui fruct. 

Ca să nu se întâmple aceasta, cea care va fi mamă trebuia să rostească: „Unu-

doi, nici un semn pe noi”. Femeia gravidă nu trebuia să se mire de nimic. Ea 

purta brâu peste burtă să nu crească fătul şi să poată naşte uşor. 

Femeile bătrâne pretindeau că pot ghici sexul copilului care se va naşte. 

Astfel, dacă gravida era lată în şale, va avea fată, iar dacă burta ei era ascuţită 

în faţă, va avea băiat. Dacă are pistrui pe faţă şi are sfârcurile mamelelor de 

culoare închisă, va naşte fată; dacă e albă la sfârcuri şi cu faţa curată, va naşte 

băiat. Se mai putea ghici sexul copilului astfel: cineva presăra pe capul gravidei 

sare, fără ca aceasta să ştie, şi dacă aceasta se scărpina pe cap, va naşte fată, iar 

dacă se scărpina pe picior, va avea băiat
607

. 

La naştere, care avea loc, de obicei, acasă, asista moaşa satului („babiţa”) 

şi mama femeii gravide. Cordonul ombilical era tăiat de o femeie mai bătrână 

din sat, numită „babă de buric”. În ziua în care s-a născut copilul, „baba de 

buric” merge la biserică unde face molitvă, care e apă sfinţită (un litru) din care 

apoi se va pune în apa de baie în fiecare zi până la botez. După scaldă, apa în 

care a fost îmbăiat copilul se pune dimineaţa la rădăcina unui pom. Din ziua în 

care s-a născut copilul, „baba de buric” aduce mâncare bună lehuzei timp de o 

săptămână. În zilele noastre, o tânără dintre rudenii poate fi „babă de buric” şi 

ea are misiunea doar de a duce copilul la biserică pentru a fi botezat. 

Cine voia să vadă copilul până la şase săptămâni trebuia să-l dăruiască cu 

ceva (un bănuţ). Interdicţie era pentru femeile aflate în timpul ciclului 

menstrual, ca să nu-l spurce, adică să nu-i apară copilului bube pe cap (de care 

se vindeca cu apă sfinţită). 

Cei bătrâni credeau că într-una din primele nopţi după naştere vin 

ursitoarele, trei la număr, şi îi ursesc: una spune ce i se va întâmpla copilului în 

viaţă, alta aprobă şi a treia scrie. Era foarte important ca mama să nu adoarmă, 

ca să poată auzi care va fi ursita, soarta copilului, în viaţă. Într-o legendă din 

partea locului se spune că ursitoarele au decis ca, la împlinirea vârstei de 18 

ani, viaţa tânărului va fi întreruptă. Părinţii au aşteptat cu emoţie şi, când s-a 

împlinit sorocul, au vrut să-l ascundă pe tânăr în pivniţă. Acesta, însă, nu a vrut 

şi a rămas în curte. Atunci s-a produs un trăsnet şi o săgeată a dărâmat pivniţa, 
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iar tânărul a trăit mai departe
608
. După trecerea ursitoarelor, mama dăruia trei 

pogăci la trei fete. 

Botezul nou-născutului se făcea la şase săptămâni de viaţă. Până la botez 

nu era permis să scoţi copilul afară, nici să fie lăsat singur în cameră. Mama nu 

intra în biserică decât după o slujbă. Botezul avea loc duminică dimineaţa, 

după Liturghie. La plecarea spre biserică se făcea trecerea copilului peste 

praguri (două pentru băieţi şi trei pentru fete) executată de copii de acelaşi sex 

cu cel ce va fi botezat. Copilul era dus la biserică de către „baba de buric”, 

însoţită de nănaşi, care se păstrau generaţii la rând din aceeaşi familie. La botez 

asistau rude, vecini, invitaţi, în afară de mamă care rămânea acasă şi făcea fel 

de fel de treburi pentru ca odrasla ei să fie harnic şi priceput în toate. Când se 

întorc de la biserică, naşa, care aduce copilul, i-l dă mamei pe fereastră. 

Aceasta aruncă bani mărunţi şi zahăr peste toţi. 

După botezul de la biserică, la casa părinţilor se sărbătorea evenimentul 

printr-o petrecere cu mâncare, băutură şi joc (dans) la care erau invitaţi rude, 

prieteni şi vecini, petrecere care ţinea până seara. Astăzi, petrecerea are loc 

într-un local închiriat. Înainte de servirea prăjiturilor, naşa vine cu copilul în 

braţe şi îi întreabă pe meseni dacă ştiu cum îl cheamă pe acesta. Pentru a afla, 

cei prezenţi îl dăruiesc pe cel botezat cu diferite obiecte de îmbrăcăminte şi cu 

bani.  Invitaţii dau banii într-un plic părinţilor. Fiecare îşi însoţeşte darul cu 

cuvintele: „Eu îi dau puţin, Dumnezeu să-i dea mai mult!”. Banii sunt depuşi 

pe perna în care este învelit copilul. La sfârşit, naşa le spune numele copilului, 

dăruindu-l şi ea. 

La împlinirea vârstei de un an a copilului, părinţii, în prezenţa naşilor, 

pun pe o masă diferite obiecte (cinci la număr): bani, carte, ciocan, creion, 

oglindă, piaptăn şi altele. Copilul este adus şi i se arată toate acestea. El va 

întinde mâna să atingă şi să apuce unul dintre acestea. E semn că în viaţă va 

practica meseria simbolizată de obiectul respectiv, având trăsături morale 

corespunzătoare: frumuseţe, hărnicie, pricepere, bogăţie. De asemenea, potrivit 

obiceiurilor vechi, până la vârsta de un an, nu era voie să i se taie copilului 

unghiile, nici să fie tuns, ca să nu fie nefericit în viaţă. După un an, i se taie 

moţul de păr de către naşă. Acesta, împreună cu obiectul atins, se păstrează în 

casă
609

. 
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Nunta 

Cel de al doilea eveniment de seamă din viaţa omului, nunta, a fost şi 

rămâne o adevărată sărbătoare, chiar dacă astăzi s-au pierdut multe din 

obiceiurile practicate cu acest prilej. 

În încheierea multor căsătorii în trecut, un rol important îl aveau 

interesele materiale şi mai puţin sentimentele tinerilor care trebuiau să respecte 

părerea părinţilor. În cazul că părinţii unuia dintre tineri nu se învoiau la 

căsătoria acestora (şi cei doi erau înţeleşi), atunci fata era „furată” şi tinerii 

plecau la casa unuia dintre părinţi sau stăteau ascunşi la vreo rudă câteva zile. 

Între timp, în sat se zvonea că „cutare a fugit cu cutare”. Până la urmă părţile se 

împăcau şi căsătoria avea loc. De regulă, băieţii se căsătoreau în jurul vârstei 

de 20 de ani, iar fetele până la 18-19 ani. Dacă treceau de această vârstă, fetele 

erau considerate „fete bătrâne” şi se măritau mai greu. 

Înainte de căsătorie se făcea peţitul şi „căpărirea”. Peţitorul sau 

„trăghişul” era o persoană care venea din partea băiatului şi lua legătura cu 

părinţii fetei ca să afle dacă aceştia erau dispuşi să-şi căsătorească fata. Peţitul 

se făcea joia sau duminica seara. Urma, după aceea, întâlnirea dintre familii cu 

participarea şi a viitorilor miri. Atunci se stabilea şi zestrea pe care o vor primi 

băiatul şi fata. După aceea se făcea „căpărirea”. Aceasta constă într-o sumă de 

bani pe care părinţii băiatului o dădeau fetei drept chezăşie că ceea ce au 

hotărât va rămâne definitiv. În caz că băiatul se răzgândeşte, „căpara” nu îi va 

fi dată înapoi, iar dacă fata strică învoiala, va trebui să restituie „căpara” dublu. 

Urma stabilirea naşului. Dacă mireasa vine la casa mirelui, atunci naşul va fi 

cel care l-a botezat pe mire, iar dacă mirele merge la casa miresei, atunci naşul 

este din partea acesteia. Naşul îşi caută pe un al doilea naş, care se numeşte 

„tărisfat”. 

Logodna se ţinea într-o duminică şi începea la biserică. Atunci preotul 

înmâna tinerilor verighetele pe care erau gravate data logodnei şi numele 

viitorului soţ (soţie). Prin numărul mare de participanţi, băutură şi mâncare din 

belşug, muzică şi dans, care aveau loc la casa fetei, logodna avea un fast 

apropiat nunţii. După logodnă, preotul făcea în trei duminici „strigările”, 

anunţând evenimentul logodnei, pentru a se asigura că interdicţia căsătoriei 

dintre rudenii nu este încălcată şi astfel căsătoria nu este contestată de nimeni. 

În fiecare duminică, până la nuntă, băiatul o scotea pe fată la horă după ce o lua 

de acasă de la părinţi. După horă o aducea acasă înapoi. 

Nunta se făcea, în trecut, la casa unuia dintre miri, unde rămâneau tinerii 

căsătoriţi. Cu o săptămână înainte începeau pregătirile de către neamurile cele 

mai apropiate precum şi de alte femei pricepute în gătitul mâncărurilor 

(„răduşele”). Erau adunate din sat vesela şi tacâmurile. Bărbaţii ridicau un cort 

(„şatra”), adunau mesele, scaunele, băncile necesare. Cu o zi înaintea nunţii, 
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şatra era împodobită frumos cu covoare („ponevi”) din casă şi cu panglici 

colorate din hârtie creponată. 

Tot acum, mai bine zis joia şi sâmbăta, se făcea chemarea la nuntă de 

către şase „giveri” din partea băiatului şi ai fetei. Ei se împărţeau în 2 cete, una 

mergea cu mirele prin sat, cealaltă cu „givărul mare” să facă invitaţiile la 

nuntă
610
. Aceştia aveau cu ei câte o ploscă („ciutură”) cu ţuică, din care gustau 

invitaţii. Pe unii îi invitau să vină la nuntă cu căruţele în care aveau să ia loc 

nuntaşii în ziua nunţii. Astăzi chemarea la nuntă se face de doi „giveri” şi două 

„giveriţe” („domnişoarele de onoare”). Aceştia au un rol important în tot 

timpul desfăşurării nunţii fiind paznicii mirelui şi ai miresei, numindu-se între 

ei „frate” şi „soră”. 

Nunta începe duminica dimineaţa. La casa miresei, aceasta este ajutată de 

prietenele ei la îmbrăcat, care se făcea astfel: în mijlocul camerei se pune o 

masă luată de pe picioarele ei, pe care se urca mireasa. La colţurile mesei se 

pune câte o luminiţă aprinsă, iar pe masă o pâine şi puţină sare. Mireasa este 

îmbrăcată în port ţărănesc, la fel şi mirele. Costumul ei (poale, spăcel, cotrânţe) 

de culoare alb-crem era cusut şi brodat de mireasă înainte de nuntă. Pe cap 

avea o salbă de monede de argint, mai târziu un voal
611
. Astăzi mirii se îmbracă 

în straie moderne. 

La casa mirelui era adus în cea mai frumoasă trăsură naşul împreună cu 

„tărisfatul”. Aici se adună „giverii”, „giveriţele”, ceilalţi nuntaşi, muzicanţii. 

Mirele iese din casă ţinut de braţe de cele două „giveriţe”, care îl vor conduce 

aşa până la casa miresei şi apoi până la biserică. Alaiul pleacă având în frunte 

un tinerel („stăghişul”) care poartă un steag făcut din cârpe (basmale) şi 

catrinţe şi împodobit cu panglici şi cu flori. Pe drum, stăghişul agită steagul şi 

chiuie, ca şi alţi nuntaşi, strigând: „Iacăt-o! Iacăt-o! Au, au, au!”. Încolonaţi, 

vin apoi mirele cu „giveriţele”, „giverii”, nănaşul cu nănaşa, care duc în mâini 

două lumănări mari, socrii mari, ceilalţi nuntaşi şi la urmă muzicanţii care 

cântă marşuri de nuntă. 

Ajunşi la casa miresei, mirele şi „giveriţele” aşteaptă în curte, iar „giverii” 

pleacă „să cumpere” mireasa aflată în casă. O aduc în timp ce muzica intonează 

marşul miresei şi se rânduieşte alaiul ca să plece spre biserică. După stăghiş urmează 

mireasa încadrată de „giveri” şi mirele de „giveriţe”, urmaţi de nănaşi, de socrii 

mari, de socrii mici, nuntaşii şi muzicanţii. Până la colectivizare, nuntaşii luau loc în 

căruţe trase de cai, frumos împodobite cu „cilimuri”. În prima căruţă stăteau naşii, 

mirele şi „giveriţele”, în a doua, socrii mari, iar în a treia, mireasa, „giverii” şi socrii 

                                                 
610 Majoritatea informaţiilor provin de la Maria Dragomir (95 de ani) din Giroc,Marius Matei, 

Datinile şi obiceiurile girocenilor la nunta, în Almanahul ziarului ,,Dialog cu cetăţenii” 2006, 

pag. 39, Giroc. 
611 Majoritatea informaţiilor provin  de la Maria Dragomir (95 de ani) din Giroc,Marius Matei, 

Datinile şi obiceiurile girocenilor la nunta, în Almanahul ziarului ,,Dialog cu     cetăţenii” 2006, 

pag. 39, Giroc. 
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mici. Urmau apoi celelalte căruţe cu nuntaşi. Cu toţii se îndreptau pe uliţele satului 

spre biserică pentru cununia religioasă, care a fost precedată de cununia civilă la 

Oficiul Stării Civile din cadrul Primăriei. 

Slujba cununiei din biserică se săvârşeşte la ora fixată de preot şi cunoaşte 

câteva practici locale, cum ar fi: legarea împreunată a mâinilor mirilor cu un ştergar, 

prinderea pe spatele mirilor a unei pânze numită „sovon” (mai recent e un material 

de rochie) pe care naşa îl face cadou finei. Ca o datină superstiţioasă e de amintit 

încercarea miresei de a-l călca pe picior pe mire în timpul slujbei ca să-i fie supus 

toată viaţa. La ieşirea din biserică, mireasa aruncă peste cap un măr în care sunt 

înfipte monede şi pe care încearcă să-l prindă cei din urma ei. 

Întreg alaiul, cu mirii de braţ, se îndreaptă spre locul nunţii pe jos 

(altădată în căruţe) trecând pe mai multe străzi pentru ca mireasa să fie văzută 

şi de sătenii care nu sunt invitaţi la ospăţ. Acum stăghişul şi alţii chiuie: 

                           ,,Cui nu-i place jiunili 

                             Rupă-i dracu mânili, 

                             Cui nu-i place cinăra    

                             Rupă-i dracu inima”. 

Ajunşi acasă, tinerii căsătoriţi sunt întâmpinaţi de rudele mai apropiate, 

care o învârt pe mireasă pe sub mână, pe o anumită melodie, dăruind-o cu bani. 

Mireasa, la rândul ei, îi dăruieşte cu câte un obiect: ştergar, batic, material de 

rochie ş.a. . Tot acum mireasa aruncă peste cap dintr-un ciur un măr, grăunţe şi 

câţiva bănuţi. Mirii intră în casă călcând pe o pânză albă sau covoare pentru ca 

mireasa ,,să nu calce strâmb”, înconjuraţi cu o brăciră şi mânaţi din urmă cu 

biciul de socrul mare. Mirele are în braţe o pâine, o cană cu vin şi o lumănare. 

Cineva aruncă peste ei zahăr să le fie viaţa dulce. După ce mănâncă în casă, ies 

afară în curte, unde e adunată multă lume, invitaţi şi neinvitaţi, şi petrecerea 

începe cu o horă condusă de mireasă, de unde şi denumirea de „hora miresei”.      

Jocul, dansul continuă până spre seară pentru ca tineretul să petreacă. Veselia e 

întreţinută şi prin strigături, unele cu nuanţă satirică, precum:  

                   „Mă-nsurai, luai pe Ana 

                     Şi chimeaşa-mi coase mama 

                     Şiurătura de la poale 

                     Mi-o coase mătuşa Floare.” 

                             sau 

                   „Mărita-m-aş, mărita, 

                     Pita nu şciu frământa; 

                     Dar de pită hai şi hai, 

                     Nu şciu face nici mălai!”
612

.
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      Dacă nunta este la casa mirelui, sosesc două căruţe care aduc zestrea 

miresei: mobilă de dormitor, perini, ponevi, dună, aşternuturi. În tot acest timp, 

în şatră, la mese stau naşii şi alţi invitaţi de seamă cu prăjituri şi băuturi 

dinainte. Până a nu se însera, se cântă marşul şi lumea pleacă acasă. 

Pe la ora 22, vin invitaţii cu darurile pentru miri. La intrarea în şatră sunt 

opriţi de un bărbat care îi lasă să treacă numai după ce aruncă câţiva bănuţi 

într-o găleată cu apa. După ce s-au adunat toţi nuntaşii invitaţi, începe 

„strigarea cinstelor” de către doi bărbaţi hâtri, strigare care se face pe un ton 

glumeţ, adesea usturător, la adresa celor care oferă darurile. Strigarea începe 

aşa: „-Hei! Hei! Bună seara, nănaşule! Ce mai faceţi? În ce voie vă aflaţi? Ia 

uitaţi ce fu să fie astă veselie. La cine? La cutare… Dar cutare… nu putu face 

nunta fără unu’, fără altu’, fără un nănaş. Pe cine să pună nănaş? Pe cutare… 

Hei, dar nunta nu se putea face fără unu’, fără altu’. Fără cine? Fără cutare…”. 

Urma o scurtă prezentare hazlie, de la caz la caz, a felului în care invitatul „s-a 

prezentat cu o cinstă frumoasă”. În trecut, darul naşului, tărisfatului şi al 

givărului era un „creang” ( un lemn cu trei braţe) decorat cu prăjituri fripte în 

unsoare numite „pancove”, înşirate pe aţă şi atârnate de cele trei braţe, de care 

se mai prindeau mere şi câte o oglindă. 

În timp ce se pregăteşte cina, unul sau câţiva nuntaşi, acompaniaţi de 

muzică, cântă: 

              „Taie maică tăiţei, 

                 Că vin peţitorii mei. 

                 Cheamă-i, maică, tu în casă 

                 Şi îi pune după masă  

                 Şi le dă de beutură, 

                 Ca să nu mă caute-n gură.”
613

. 

La cină, care avea loc pe la miezul nopţii, se serveau mai multe feluri de 

mâncare: supă de pasăre, sarmale, friptură de porc şi de pasăre cu garnitură de 

pireu de cartofi, salată, băuturi (ţuică şi vin) apoi prăjituri. În trecut prăjiturile 

erau: „săviacă” (un fel de ruladă cu mac, cu nucă, cu brânză, cu marmeladă) şi 

„cugluf” (un cozonac cu cacao şi stafide). În zilele noastre se servesc prăjituri 

de cofetărie, începând cu „tortul miresei”, din care fiecare invitat primeşte o 

felie. Tot acum se mai serveşte cafea, sucuri, bere. 

Se începe apoi „jocul miresei” pe bani, când cei care doresc, oferă o 

sumă de bani ca să danseze cu mireasa, învârtind-o de câteva ori. Din când în 

când, câte cineva plăteşte pentru ca mireasa să stea, să se odihnească. 

Petrecerea continuă într-o atmosferă de veselie. Astfel se încearcă „să se fure” 

pantoful miresei (la care este şi ea complice), care trebuie „răscumpărat” de la 
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nănaş de către giverii neatenţi, care sunt „amendaţi”. Un alt moment hazliu îl 

constituie jocul „Leuca”. Vreo cinci bărbaţi, tineri, se prind cu mâinile unul 

după altul, ţinându-se de mijloc, având în frunte „vătaful”. Pe o anumită 

melodie, ei trebuie să execute în mişcare tot ce face „vătaful”: să ia un anume 

obiect de pe masă cu gura, să sărute persoane de pe margine ş.a. Cine nu reuşea 

(de obicei ultimul) primea lovituri de la vătaf cu un prosop înnodat. Până a nu 

se încheia nunta, „se învăluia mireasa”, adică i se punea pe cap conciul şi 

„tulbentul”. 

Nunta lua sfârşit dimineaţa cu ducerea nănaşului acasă, cu mirii, câţiva 

nuntaşi şi muzică, unde se mai servea băutură, friptură şi prăjituri din partea 

naşilor. Toţi nuntaşii la plecarea acasă primesc câte un pachet cu prăjituri. La 

ducerea naşilor acasă se joacă pe la colţurile străzilor, pentru ca „cinerii” să fie 

văzuţi de lume. Acum îşi intră în rol „cinăra bolândă”, o datină aproape uitată, 

care constă în parodierea mirilor de către doi bărbaţi puşi pe şotii. Unul era 

„cinăra”, îmbrăcat în straie femeieşti, fardat, celălalt era „jiunili”. Veneau în 

fruntea convoiului într-un votcol (o şaretă pe două roţi) tras de un măgar. La 

colţuri de stradă se amestecau printre dansatori şi „cinăra” lua pe câte cineva la 

joc, mânjindu-l cu boiul de pe faţă spre hazul tuturor. 

Pentru personajele importante ale nunţii, şi pentru rudenii, prieteni, şi 

pentru femeile care au gătit bucatele („răduşele”), nunta continuă pentru câteva 

ore şi a doua zi, seara, când se servea o cină şi se dansa. La o săptămână şi la 

două „giverii” invitau, pe rând, la masa de prânz pe tinerii căsătoriţi, „îi 

gosteau”, de unde plecau la horă în sat.  

Nunta din zilele noastre a pierdut multe dintre obiceiurile de altă dată, 

renunţându-se la unele ritualuri cu caracter magic. Locul de desfăşurare a 

petrecerii nu mai este casa unde vor locui tinerii căsătoriţi, ci un local închiriat 

pentru acest eveniment în comună sau la oraş. Acesta asigură toate serviciile 

pentru ca nuntaşii să se simta bine: masă bogată, deservire, muzică ş.a.. 

 

Moartea şi înmormântarea 

 

Practicile şi obiceiurile în legătură cu moartea şi înmormântarea sunt 

adânc îndătinate în conştiinţa poporului nostru, fiind păstrate şi transmise prin 

tradiţie de la o generaţie la alta.  

Semnele morţii apropiate se cunosc atunci când cineva ,,vede”  şi 

,,vorbeşte” cu cei morţi. Mai există în credinţa localnicilor şi alte semne 

prevestitoare ale morţii: dacă visezi că îţi scoţi dinţii, dacă ţi se zbate ochiul, 

dacă cântă cucuveaua pe lângă casă ş.a..  Dacă ,,omul trăgea să moară” era 

chemată o babă vrăjitoare ca să îi descânte. În caz că situaţia nu se îndrepta, ai 

casei aduceau un medic, apoi preotul, pentru a-l împărtăşi şi spovedi. În ceasul 

morţii, cei din familie îi ţin lumânarea aprinsă, semn că cel pe moarte e creştin, 

dar şi ca să vadă pe lumea cealaltă plină de întuneric. 
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După încetarea din viaţa, cadavrul celui mort este spălat cu apă rece, apoi 

e îmbrăcat cu haine pregătite din timp (uneori chiar de cel în cauză), ,,ţoalele 

de moarce”.  

Mortul este aşezat într-o cameră, pe o masă, între ferestre. Până ce mortul 

va fi scos din casă vor arde lumânări. Este oprit ceasul şi se acoperă oglinda. 

Mâinile i se încrucişează pe piept, şi picioarele vor fi legate ca să stea 

apropiate, dar vor fi dezlegate înainte de plecarea spre înmormântare, ca să nu 

fie împiedicat. Tot pe piept i se pune o lumânare sub forma de colac, care va fi 

aprinsă, şi o cruce pe care o aduce preotul când va face în seara zilei slujba 

pentru ieşirea sufletului. Când mortul este aşezat în sicriu, i se pun alături un 

piaptăn şi o oglindă. În mâini i se pun bancnote ca să plătească “vama”, adică 

trecerea în lumea cealaltă.     

Timp de două-trei zile, cât mortul stă pe masă, se trag clopotele de la 

biserică, ,,se glăsuieşte”, pentru a vesti sătenilor că a murit cineva. Dacă cel 

mort e bărbat, se clopoţeşte de trei ori cu întrerupere, iar dacă e femeie, de două 

ori, după care urmează o tragere a clopotelor mai lungă.  

Dacă e copil mic, se trage clopotul cel mic. Tragerea clopotului are loc de 

trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara. Dacă decesul are loc în săptămâna 

patimilor, atunci nu se trag clopotele, ci se bate toaca din ograda bisericii.  

În serile cât mortul stă în casă, are loc priveghiul, ,,păzitul” acestuia. 

Rude, prieteni, vecini, cunoscuţi, vin la mort să-l vadă, spunand ,,Dumnezeu 

să-l ierte!” Li se răspunde de către cei prezenţi: ,,Să-l ierte Dumnezeu!” . Aduc 

cu ei câte o lumânare. O lumânare va trebui să ardă în permanenţă până la 

înmormântare. Cei veniţi ,,la păzit de mort” vorbesc despre acesta, evocând 

momentele din viaţa răposatului sau jucând cărţi. Ei sunt serviţi de către ai 

casei cu ţuică, sucuri, sărăţele, cafea, ,,de pomana mortului”. Până la 

înmormântare, sunt aduse buchete de flori, jerbe, coroane, acestea având o 

panglică pe care sunt înscrise cuvinte de bun rămas la despărţirea de cel 

răposat. Cât timp mortul e în casă, se face tămâierea lui zilnic. 

O acţiune ritual nelipsită, este bocetul, cunoscut sub nume de ,,cântatul 

după mort”, executat de femei dintre rude, vecini, consăteni. Acestea evocau în 

versuri improvizate şi pe o melodie tărăgănată (presărată din când în când cu 

oftaturi), împrejurările morţii, momente din viaţa defunctului, relaţiile acestuia 

cu cei apropiaţi. De asemenea, cel trecut în nefiinţă, este rugat să transmită 

celor din lumea de dincolo veşti despre cei rămaşi în viaţă. Sunt compătimiţi 

cei mai apropiaţi din familie, care au de suferit cel mai mult după despărţirea 

de cel răposat. Tonul elegiac al unui asemenea recital este menit să amplifice 

atmosfera de jale. Bocitul se face la priveghi, precum şi înainte de a fi scos 

mortul din casă, pe drum spre biserică şi la cimitir. Unele dintre cele mai 

cunoscute bocitoare (oarecum profesioniste) au fost Persida Buzariu (a luʼ 

Şciuconi) (1903-1982) şi Persida Aga (Guţa) (1921-1999).  
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Pentru ca mortul să nu se facă strigoi, trebuie ,,înfierat”, adică i se pune 

un ac în cămaşă, cu care e înţepat în dreptul pieptului.  

Înmormântarea are loc a treia zi după deces, după-masă, la ora stabilită 

de preot. Acesta porneşte de la biserică împreună cu steagurile (prapurii) al 

căror număr variază în funcţie de vârstă celui decedat (pentru cei tineri se scot 

toate steagurile din biserică). Preotul este însoţit de cantorii bisericeşti şi de 

,,gieşi” (copii între 7 şi 12 ani îmbrăcaţi în hlamide albe, care poartă în mâini 

sfeşnice, rapizi şi unul, o cruce). La plecarea spre casa mortului, încep să tragă 

clopotele la biserică. Decedatul este scos în curte şi sicriul se aşează pe două 

scaune. Se împart la cei prezenţi lumânări înfăşurate în batiste sau ştergare 

începând cu preotul, cantorii, cei care poartă steagurile, gropaşii. ,,Gieşii” 

primesc batiste, mai nou, însă, s-a renunţat la participarea acestora. Un copil 

duce până la cimitir ,,crucea mică” de care se leagă un prosop şi care se va 

înfige în pământ după ce se va ridica mormântul. La toată ceremonia participă 

corul bisericesc bărbătesc. Acesta intonează înainte de începerea slujbei la casa 

mortului precum şi la sfârşitul ceremoniei la cimitir un cântec pe un ton elegiac 

cu text diferit după vârsta celui decedat, pe care îl reproducem
614

. 
    

 

                                         

Pe câmpul cel cu flori
615 

 

1.Varianta pentru tineri                     2.Varianta pentru vârstnici 

Pe câmpul cel cu flori   Am fost şi eu odată 

Eram şi eu un crin,   Ca voi care-asistaţi 

Sub cerul fără nori   La a mea înmormântare 

N-avem niciun suspin.   Şi jalnic lăcrimaţi. 

 

Când barca mea mai bine  Dar moartea nemiloasă 

Plutea în viitor,    În grabă a sosit, 

Atunci veni la mine   Cu agera ei coasă 

Solia ca să mor.    Viaţa mi-a răpit. 

 

Dar moartea nemiloasă   Şi azi când plec din lume 

În grabă a sosit,     Şi nu mi-ţi mai vedea  

Cu agera ei coasă   Vă las eu al meu nume 

Şi crinul a cosit.    Ce-i scris pe crucea mea.  

                                                                                  (Se cântă acasă) 

Ah, plângi, iubite tată, 

Şi tu, măicuţa mea, 

                                                 
614 Informaţii despre datinile şi obiceiurile girocenilor la naştere, nuntă, moarte au fost preluate 

din Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii” 2006, pag: 27, 39, 53 datorate lui Marius Matei. 
615 Informator: Ioan Cerbu, 77 ani, dirijorul corului bisericii ortodoxe Giroc. 
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Am fost al vostru-odată, 

Azi plec din casa mea.    La cimitir 

 

Şi azi când plec din lume   Şi azi, când plec din lume, 

Şi nu mi-ţi mai vedea,    Vă rog pe toţi zicând 

Vă las eu al meu nume   Să-mi daţi toţi iertăciune, 

Ce-i scris pe crucea mea.   Căci intru în mormânt.  

 

Iubiţi fraţi şi surori,   Iubiţi fraţi şi surori, 

Cântaţi-mi voi un cant   Cântaţi-mi voi un cânt 

Şi-mi puneţi dalbe flori   Şi-mi puneţi dalbe flori 

Pe tristul meu mormânt.  Pe tristul meu mormânt. 

 

Si-acum, la despărţire,  

Vă cer la toţi pe rând,  

Vă cer să-mi daţi iertare,  

Căci intru în mormânt.  

 

Se desfăşoară apoi slujba. La sfârşit, preotul stropeşte mortul cu vin 

făcând semnul crucii, dacă sicriul odată închis nu se mai deschide la cimitir, iar 

dacă se deschide, stropitul se va face înaine de coborârea la locul de veci. 

Sicriul se aşeaza pe un suport (năsâlie) şi va fi purtat pe umeri de gropaşi, de 

rude şi de prieteni. Transportul la cimitir se face cu un car mortuar tras de cai 

(mai nou cu un automobil adaptat acestui scop). La plecare, scaunele pe care a 

fost aşezat sicriul se răstoarnă cu susul în jos, pentru ca păcatele celui răposat 

să nu treacă odată cu mortul în lumea acealaltă, ci să rămână aici, pe pământ. 

Pe drum, convoiul mortuar se opreşte la fiecare încrucişare de străzi, 

unde preotul face o scurtă slujbă. Aceasta se va întâmpla şi când cortegiul trece 

prin faţa casei unor rudenii de ale răposatului, care scot în stradă o masă pe 

care arde o lumânare lângă un vas cu apă, cinstindu-l astfel pe cel plecat dintre 

cei vii. 

În biserică, mortul este băgat pe uşa dinspre apus, cu picioarele înainte, 

spre răsărit, şi aşezat în mijloc. De obicei, sicriul nu se mai deschide decât dacă 

cel răposat este mai tânăr. La colţurile sicriului se aşează patru lumânări, iar la 

mijloc, colacul de lumânare, de care are grijă o femeie să fie aprinse în timpul 

slujbei şi face semnul crucii ori de câte ori este cazul peste sicriu. Se împart 

lumânări celor prezenţi ca să fie aprinse. Către finalul slujbei se face sărutatul 

la chemarea ,,Veniţi, fraţi şi surori, să dăm mortului sărutarea cea mai de pe 

urmă !” . Sărutatul se face de către cei prezenţi, în coloană, întâi preotul, apoi 

cantorii, bărbaţii şi femeile care trec prin faţa sicriului. Toţi sărută crucea de pe 

coşciug şi îl ating cu mâna în semn de rămas bun. Dacă sicriul este descoperit, 

cei din familie ca şi alţi apropiaţi îl sărută pe cel decedat. 
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În drum spre cimitir, bocitul continuă. La intrare, cineva din familie 

aruncă peste cap câteva monede. Ajunşi acolo, sicriul este aşezat alături de 

groapă, făcută în aceea zi de gropaşi. După o scurtă slujbă, gropaşii coboară 

sicriul în mormânt în timp ce cantorii cântă ,,Veşnica lui pomenire”! Preotul 

face cu hârleţul semnul crucii pe fiecare margine a gropii rupând pământ peste 

sicriu. Oamenii aruncă în groapă monede, flori, bulgări de pământ, semn că l-

au iertat pe defunct de toate greşelile pe care acesta le-a săvârşit faţă de ei. 

Acum două femei împart din traiste câte un colac, de pomana mortului, celor 

cu steagurile, gropaşilor, copiilor ,,gieci” şi copilului care a dus crucea mică. 

Se spală pe mâini peste groapă cu apa dintr-o cană adusă de una dintre femeile 

care au împărţit colacii. 

De la cimitir, preotul, cantorii, gropaşii, cei care au purtat steagurile, 

precum şi rude, vecini şi unii invitaţi se întorc la casa mortului unde are loc 

pomana. Toţi se spală pe mâini la intrare şi iau loc în jurul meselor. Preotul 

sfinţeşte mâncarea în timp ce cei prezenţi în picioare ţin în mâini lumânări 

aprinse. Se rosteşte rugăciunea ,, Tatăl nostru”. Dacă preotul nu poate veni la 

pomană, sfinţirea mâncărurilor se face înainte de plecarea cortegiului spre 

biserică, când, pe o masă, sunt aşezate vase cu bucate din care se va servi la 

pomană. Cei din familie, împreună cu preotul, iau în mâini aceste vase şi le 

mişcă în sus şi în jos.  

Pomana se va ţine şi la nouă zile (mai redusă), la şase săptămâni, la şase 

luni şi un an, momente marcate prin tragerea clopotelor la biserică. Este 

obiceiul ca la una dintre pomeni să fie bucate de post, iar la celelalte, de 

,,slastă” (cu carne). La sfârşitul pomenii, ca şi la început se rostesc cuvintele ,, 

Dumnezeu să-i primească”! şi se răspunde, în replică ,,Primească-i Dumnezeu” 

! La pomana de şase săptămâni, la sfârşit participanţii primesc o cană cu apă, în 

care se găseşte un măr şi un bănuţ. Tot cu acest prilej se dau haine, ,,ţoale de 

pomană”, unei rudenii sau cuiva care i-a fost apropiat răposatului. În toate 

aceste şase săptămâni, o fetiţă sau o femeie bătrână ,,trage apa”, adică în 

fiecare zi, la ora prânzului, duce la un vecin din faţa casei celui dispărut o 

farfurie cu mâncare gătită sau fructe şi o cană cu apă. În răstimp, se tămâiază 

zilnic mormântul de către o femeie din casa mortului sau o rudă, iar hainele 

rămase de la acesta sunt împărţite la prieteni, rude, vecini, pentru a fi purtate. 

La împlinirea acestei perioade, se aranjează ,,izvorul de apă”, când se dau trei 

,,şoluri”, căni, la o femeie mai bătrână, care zilnic scoate apa din fântâna casei 

celui decedat şi le duce în casa sa pentru a fi băută. 

Întru pomenirea celui decedat se fac parastase la şase luni, la un an şi la 

şapte ani de la deces. Familia şi cei apropiaţi mortului ţin doliu timp de şase 

săptămâni, o jumătate de an sau mai mult, după vârsta celui răposat sau gradul 

de rudenie cu acesta. Femeile poartă haine negre, iar bărbaţii, o panglică neagră 

la reverul hainei sau pe mânecă şi nu se bărbieresc cât timp ţin doliu. De 

asemenea, în această perioadă, cei care ţin doliu se abţin de la distracţii şi 
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petreceri. Cei care ies din doliu şi vor să danseze trebuie să pună o monedă sub 

picioare şi să joace pe ea, ca să nu calce mortul pe piept. 

Unele dintre practicile întâlnite la moarte şi la înmormântare şi-au 

pierdut, treptat, semnificaţia iniţială, caracterul lor mistico-religios nu se mai 

cunoaşte, ele au loc pentru că aşa s-au moştenit de la generaţiile trecute. Astăzi 

serviciile funerare se execută de firme specializate. Mortul se poate ţine în casă 

până la înmormântare sau poate fi depus la capela construită în cimitir în acest 

scop, iar pomenile se ţin la restaurantele din localitate, după acelaşi ritual.    

 

Datini și obiceiuri de peste an 

 

În conştiinţa generaţiilor care s-au succedat pe aceste meleaguri cu o 

existenţă seculară s-au păstrat multă vreme străvechi obiceiuri moştenite de la 

străbuni. Acestea constituiau un prilej de exprimare a dragostei de viaţă, a 

bucuriei de a trăi şi de a munci şi se manifestau, mai ales, cu prilejul 

sărbătorilor religioase de primăvară şi de vară, dar şi la date calendaristice fixe. 

Comunitatea, a cărei ocupaţie de baza era agricultura, era interesată ca 

cerealele cultivate să nu fie afectate de secetă. În acest scop era îndătinat 

obiceiul ca, în a doua zi de Paşti şi de Rusalii, care se sărbătoreau  de obicei în 

luna iunie, la începutul verii, când plantele cultivate aveau nevoie de umiditate, 

atunci, după săvârşirea liturghiei în biserică, credincioşii ,,scoteau crucea” şi 

plecau în alai spre una din crucile de la marginea satului, unde înalţau 

rugăciuni împreună cu preotul, ca să vină ploi şi să fie recoltă bogată.  

Un alt obicei prin care era invocată ploaia binefăcătoare era ,,păpăruga”. 

Vara, când era secetă, tinere fete, mai ales ţigănci, învelite în boz şi alte 

buruieni, veneau pe la casele oamenilor cântând: ,,Păpărugă, rugă/ Ia ieşi dă ne 

udă/ Cu olcuţa nouă/ S-o umplem de rouă...” .  Gospodarii le udau cu apă şi le 

dăruiau  alimente şi bani.  

Viaţa socială a comunităţii a statornicit câteva obiceiuri legate de 

anumite evenimente ale existenţei. Astfel, când fetele împlineau vârsta de 16 

ani, ,,luau opreg”, adică la îmbrăcamintea de costum ţărănesc se încingeau pe 

la spate cu  o cotrânţă ţesută anume pentru acest eveniment. Aceasta însemna 

că au trecut de la copilărie la adolescenţă şi, prin urmare, devenea candidată la 

măritiş. Evenimentul se întâmpla în joia din săptămâna dinaintea Paştelor. În 

aceea zi, ele duceau în căni la vecini, rude, prieteni, grâu fiert cu bomboane 

deasupra. Seara mergeau la biserică frumos gătite, devenind cunoscute în tot 

satul. Îşi făceau apoi intrarea în joc, în dansul care se făcea a doua zi de Paşti. 

Ieşirea la joc, fata o făcea cu un băiat din sat, uneori o rudă, alteori în virtutea 

unor sentimente care puteau duce la încheierea unei căsătorii. Băiatul care a 

scos fata la joc avea obligaţia ca în fiecare duminică să joace cu fata primul joc, 

celelalte jocuri putând dansa fiecare cu alţii. 
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Un alt eveniment din viaţa oamenilor îl constituia clăcile. Acestea se 

organizau (azi mai puţin) la lucrări care cereau un mare volum de muncă în 

gospodărie, cum ar fi construcţia unei case, sau lucrări agricole (mai ales la 

recoltare) sau pregătirea unui eveniment important din familie. La clacă 

participau rude, vecini, prieteni, iar la încheierea lucrării gazda oferea o masă 

mare pentru toţi. 

O mulţime de obiceiuri se ţineau lanţ încă din prima zi a anului, Anul 

Nou şi până la Crăciun, unele dintre acestea având caracter religios, altele 

având caracter laic. 

Anul Nou era prăznuit în familie cu un anumit fast. La masa de prânz se 

începea colacul numit ,,Crăciun”, pregătit încă dinainte de sărbătoarea Naşterii 

Domnului. Se mânca zeamă (ciorbă) de carne de porc, iar ca prăjitură, 

,,păturată” (o plăcintă fără umplutură), în care se puneau monede. Cel care 

găsea mai multe monede în bucata lui era mai bogat în acel an. De menţionat 

că în ajunul Anului Nou, ca şi în ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, toată 

noaptea lampa era aprinsă în casă. 

Anul Nou aduce şi el colindători, care vin dimineaţa cu ,,capra”, un 

obicei tradiţional. Un ins (în majoritatea cazurilor un ţigan) cânta la vioară, iar 

un altul, acoperit cu o pătură, mânuieşte un cap de capră din lemn, bătând 

ritmic din fălci şi executând mişcări comice.  

În ajunul Botezului (5 ianuarie), preotul umblă cu crucea din casă în casă 

şi sfinţeşte cu apă din căldăruşă cântând: ,,În Iordan, botezându-Te Tu, 

Doamne, Închinarea Treimii s-a arătat/ Că glasul părintelui a mărturisit Ţie/ Fiu 

iubit pe Tine numindu-Te”... În ziua de Botez, 6 ianuarie, oamenii mergeau la 

biserică şi aduceau într-o sticlă apă sfinţită, ,,molidvă”, din care bea fiecare 

membru al familiei, iar restul era ţinută tot anul pentru a apăra de boli. 

Potrivit calendarului bisericesc, oamenii sărbătoresc în data de 30 

ianuarie pe Sfinţii Trei Ierarhi, sărbătoare numită ,,Tri Treieraşi”. 

Întâmpinarea Domnului de la 2 februarie era denumită ,,Strecenie”. Aceasta 

era ,,Ziua ursului”, când, potrivit unei credinţe ursul iese din bârlogul unde 

hibernase şi, dacă afară e soare, şi el îşi vede umbra, speriat intră din nou în 

bârlog pentru că iarna mai putea dura şase săptămâni. 

Primele nouă zile din luna martie erau numite ,,Babele”. Fiecare îşi 

alegea dinainte una din aceste zile şi aştepta să vadă vremea din acea zi. Dacă 

vremea era frumoasă, îi mergea bine tot anul. În cea de a noua zi a ,,Babelor” 

erau sărbătoriţi cei 40 de mucenici, o zi cunoscută sub denumirea de ,,Sâmţi”, 

adică Sfinţi. Atunci se făceau turte pe faţa cărora se imprimau găurele cu o 

mică ţeavă de la suveică, folosită  la războiul de ţesut, turte care se dădeau de 

pomană. 

În ziua de 17 martie (numită sărbătoarea ,,Alexiilor”) era obiceiul ca 

oamenii să-şi afume podurile caselor precum şi grădinile cu pomi fructifer, ca 

să fie feriţi de gângănii şi alţi dăunători. 
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Postul mare începea  cu şapte săptămâni înaintea Paştelor, perioadă 

bogată în obiceiuri şi datini, practicate odinioară, multe dispărute astăzi. 

Prima luni din postul mare se numea ,,Lunea curată”, pentru că în acea 

zi se spălau toate vasele de bucătărie cu leşie, să nu fie unse, în vederea ţinerii 

postului. În sâmbăta din postul mare, când se ţinea ,,Sântoagerul”, începea o 

săptămână a ,,Cailor lui Sântoager”. În această vreme nu era bine să se coase, 

să se toarcă, nici să se petreacă sau să se iasă noaptea pe afară, deoarece vin 

,,caii”  şi le pot face rău. Tot atunci se întorceau, pe timpul nopţii, vasele din 

casă cu gura în jos, pentru ca acestea să nu le poată deschide „cailor”, când ar 

vrea să intre în casă. 

În prima sâmbătă din postul mare se mergea la biserică, unde oamenii se 

împărtăşeau. După împărtăşanie, femeile împărţeau ,,crofne” (gogoşi) de care 

se bucurau mai ales copiii. În toată perioada postului se mâncau mulţi ,,cocoşi” 

(floricele de porumb). 

Ziua de miercuri de la jumătatea postului mare era numită ,,Târ-nâince,/ 

Târ-napoi/”, denumire care avea înţelesul de înjumătăţire a postului. În 

această zi se numărau ouăle pe care oamenii intenţionau să le păstreze pentru 

Paşti, pentru că acestea nu se vor strica. 

Mai înainte cu o săptămână, de sâmbăta Paştelui era ,,Sâmbăta lui 

Lazăr”. Atunci gospodinele făceau plăcintă cu brânză. Tot în acea zi copiii, 

împreună cu cantorul, aduceau la biserică crenguţe de salcie care, după ce se 

sfinţeau, erau date oamenilor veniţi la slujbă în ziua de Florii. 

La Joia Mare, (,,Joimărele”) pe lângă faptul că fetele ,,luau opreg”, se 

dădea de pomană morţilor colac şi cană de apă. 

Începând cu Joia Mare şi până la Înviere, la biserica nu se mai trag 

clopotele, ci se bate toaca. Aceasta este o bucată de scândură suspendată, în 

care copii bat cu ciocănele de lemn, într-un anumit ritm. Unii îşi făceau ,,toacă” 

şi acasă, bătând în ea două-trei săptămâni. 

În ,,Vinerea Patimilor”, numită şi ,,Vinerea Neagră”, se pregătea în 

biserică (ca şi azi) ,,Mormântul Domnului”, iar noaptea se făcea priveghi. 

În sâmbăta Paştelor se taie miei şi porci ,,de proaspătă”, pentru masa 

îmbelşugată din zilele ce vor urma. Tot acum se făceau colaci care erau duşi de 

pomana morţilor, în prima zi de Paşti, împreună cu ouăle vopsite, la rude şi 

vecini de către copii, mai ales bucuroşi că vor primi bani sau dulciuri. Cei care 

au primit, trimit la rândul lor pomană. 

În noaptea Paştelor se face Învierea. După ce se ocoleşte biserica de trei 

ori, împreună cu preotul şi cu prapurii purtaţi de tineri, toţi cei prezenţi, cu 

lumânări aprinse în mâini, pleacă pe diferite străzi prin sat. Pe traseu, pe 

marginea  drumului, pe unde trece alaiul sunt aprinse focuri din loc în loc. 

Din lunea de după Florii şi până la Joia Mare, preotul împreună cu 

cantorul bisericii mergeau pe la fiecare casă ,,cu crucea”, rugându-se pentru 

sănătate, bunăstare şi pace în fiecare familie. 
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În dimineaţa de Paşti se aducea acasă de la biserică pasca din care gustau 

toţi ai casei, ciocneau ouă roşii şi luau micul dejun. 

În a doua zi de Paşti, după-masă, începea Ruga. Nu se ştie de când ruga 

a fost mutată la această sărbătoare, pentru că altădată, cândva, avea loc în ziua 

de Sfântul Dumitru (26 octombrie), când este şi hramul bisericii. Tradiţia a 

fost reluată în 2009. 

La Rugă veneau rudenii, ,,neamuri” din diferite localităţi, care au fost 

invitate. Fiecare familie se mândrea daca are ,,goşci” la masă, pe care-i ospăta 

cu bucate alese, după care mergeau împreună la ,,jioc”, în curtea căminului 

cultural, (sau înăuntru, dacă ploua), unde se dansa în toate cele trei zile de 

sărbătoare. În a doua zi, seara, se ţinea balul până dimineaţa, unde cânta o 

orchestră formată din muzicanţi vestiţi, locali sau din alte părţi, tocmiţi cu 

câtva timp înainte. Se petrecea cu bucurie pentru că în toată perioada postului 

mare nu se făcea horă în sat. Duminica, tineretul se întîlnea la marginea satului 

la câte un lăutaş, cum erau Lină, Luţu sau Broancă, în faţa casei cărora jucau o 

horă. Alte distracții în această perioadă erau ,,Poarca” (un joc asemănător cu 

hocheiul) şi ,,Cocaia” (un fel de scrânciob montat pe o roată de căruţă aşezată 

pe un stâlp, ridicat pe câte un maidan). 

În ziua de Duminica Tomii, denumită Paştele Mici, se face pomenirea 

morţilor la cimitir. Atunci, cei care au morţi din familie aduc cu ei colaci, ouă 

vopsite, prăjituri şi băutură, bani, aşteptând să vină preotul să le ,,slujească”, să 

se roage pentru sufletul celor răposaţi, după care bucatele erau împărţite 

oamenilor săraci şi celor care se aflau în preajmă. De câtva timp datina aceasta 

are loc şi cu o zi-două înainte. 

La 23 aprilie, când se sărbătoreşte ziua Sfântului Mare Mucenic 

Gheorghe (,,Sângiorz”), se obişnuia, ca, dacă era cald, oamenii să se ude cu 

apă între ei prin surprindere, ceea ce provoca haz. 

La treizeci de zile după Paşti se prăznuieşte Ispasul sau Ziua Eroilor. 

Cu acest prilej, copiii de şcoală împreună cu alaiul bisericesc participă la o 

scurtă slujbă la monumentele eroilor, închinate fiilor satului, căzuţi în cele 

două războaie mondiale, după care se duc la cimitir, unde se înalţă rugi pentru 

sufletele eroilor înmormântaţi în pământul nostru, se cântă şi se recită poezii 

patriotice. Participanţii la aceasta sărbătoare aduc de la biserică frunze de stejar 

care au fost sfinţite. 

La sărbătoarea Rusaliilor, pe pardoseala bisericii se aşterne iarbă 

proaspăt cosită şi se aduc crenguţe cu frunze de stejar, din care, după slujbă, 

credincioşii aduc acasă, păstrându-le la oglindă sau la icoane. Dacă e secetă, a 

doua zi după Rusalii se iese cu crucea la troiţele din marginea satului, unde 

preotul înalţă rugi pentru ploi şi recolte bogate. 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) este numită şi Sânziene. 

Acum se împletesc coroniţe din flori de sânziene care sunt atârnate la porţile 

caselor. 
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La Sânpetru (29 iunie) se obişnuieşte să se dea de pomană mere, pere, 

caise. Pâna la această dată nu e bine să se taie fructele cu cuţitul. 

La  Sâmcilii (20 iunie) se taie un cocoş, iar capul acestuia se pune învelit 

în pelin în hornul casei la afumat. 

Ziua de 6 august este sărbătoarea numită Pobraji. Femeile aduc la 

biserică struguri timpurii, care se dau după sfinţire de pomană morţilor. 

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este sărbătorită în data de 

29 august. Cu acest prilej, credincioşii localnici şi din alte sate apropiate merg 

în pelerinaj la mănăstirea de la Şag. Este o zi de post, când nu se lucrează, nu 

se face foc şi se mănâncă numai fructe. 

În data de 14 septembrie este Ziua Crucii. Pe la casele oamenilor veneau 

copii trimişi de la biserică (astăzi vine preotul şi un cantor) cu o căldăruşă cu 

apă sfinţită cu care se stropesc încăperile casei, iar gospodarii pun bănuţi în 

căldăruşă. 

O sărbătoare mult aşteptată mai ales de copii este Sfântul Nicolae, 

prăznuit la 6 decembrie. Cu o seară înainte, aceştia (copiii) aşează la fereastră 

cizme sau pantofi în care Moş Nicolae va pune fel de fel de daruri: dulciuri, 

mere, haine, dacă ei au fost cuminţi, iar pentru cei răi aduce o nuia.  

În data de 20 decembrie este ,,Ignatul”. Altădată, în această zi oamenii 

tăiau porcii, cu câteva zile înainte de Crăciun. De aici provine zicala ,,Porcul 

nu se îngraşă la Ignat”, vrând să însemne că orice lucru trebuie făcut la vremea 

lui, fără întârziere. 

Între 20 şi 24 decembrie, preotul şi un cantor trec pe la casele 

credincioşilor şi se roagă pentru sănătatea şi bunăstarea acelei familii. În 

prezent, ritualul este abandonat. 

În ziua de 24 decembrie, în ajunul Crăciunului, femeile au mult de 

lucru. Ele fac colaci de casă preparaţi cu olăţăl (o cocă din apă, făină şi drojdie 

folosită pentru dospit) care vor fi trimişi de pomană a doua zi. Tot acum se 

făceau şi turtele cu urdă, un fel de tăiţei-găluşte, presărate cu miez de seminţe 

de ludaie (dovleac), îndulcit cu zahăr sau miere. Seara, după ce s-a postit 

întreaga zi, se mai mănâncă fasole bătută, tăiţei (şicove) cu mac. Pe masa pe 

care se mânca era aşezat un strat cu fân şi peste el o faţă de masă ţesută din 

cânepă. Înainte de a se aşeza la cină, un colac numit ,,boii” era rupt în două de 

către doi bărbaţi din casă. Se credea că cel care are partea mai mare va fi un 

bun plugar în anul care urma. După aceea se punea într-un hârb din toate 

mâncărurile gătite şi întreaga familie se ducea în grajdul vitelor şi, imitând 

sunetele acestora, le dădea din bucatele aduse ca să fie sănătoase şi să se 

înmulţească spornic în anul care va veni. Dacă s-au întors în casă, cineva mai 

bătrân din familie, după ce se stingea lumina, arunca pe jos o mulţime de nuci 

dintr-un ciur, iar ceilalţi trebuia să le adune pe întuneric. Celui care reuşea să 

adune cele mai multe nuci îi va merge bine tot anul următor. 
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În noaptea de Ajun, oamenii nu dormeau, ci aşteptau să le vină piţărăii cu 

Steaua. Aceştia erau copii mai răsăriţi sau chiar tineri îmbrăcaţi în stihare albe 

care interpretau o scenetă cu cei trei Crai de la Răsărit: Baltazar, Gaşpar, 

Melchior şi pe împăratul Irod. În încheiere se cânta ,,O, ce veste minunată !” 

iar Piţărăii primeau din partea gazdelor colaci, cârnaţi, nuci, mere, bani care se 

adunau de către o persoană ce-i însoţea, ,,iapa”, care zicea: ,,Daţi-i şi luʹ iapa 

noastră, că-i mică şi proastă!” După piţărăi mai veneau la colindat şi alţii, 

oameni săraci şi ţigănime de prin sat continuând şi în ziua de Crăciun. Ei 

aveau câte un clopoţel (,,zvon”) în mână pe care îl agitau în tactul cântării, care 

cântare începea cu ,,Scoală, gazdo, nu dormi” şi era însoţită, de obicei, după 

fiecare vers de ,,Domnului, Doamne”. Tot în această noapte de Ajun se adunau 

la unele case grupuri de bărbaţi care jucau cărţi până dimineaţa. 

Seara de Ajun era aşteptată de copiii mici cu emoţii pentru că atunci 

venea Moş Crăciun. Acesta era un bărbat deghizat, cu barbă şi mustăţi, ca să nu 

fie recunoscut, şi aducea celor mici un brad (,,pomul”) împodobit în secret de 

părinţi cu globuri, bomboane-salon, mere, scăpărători. În trecut, în loc de brazi 

se împodobeau crengi de ,,porâmb” (arbust sălbatic crescut pe marginea 

drumurilor). Copiii îi spun ,,Moşului” poezii, după care acesta scotea dintr-un 

sac darurile pregătite. Azi copiii mai mari împodobesc bradul împreună cu 

părinţii. 

În ziua de Crăciun nu se mătura. De dimineaţă era bine să intre un bărbat 

în casă, iar dintre animale, era primit mai întâi câinele, nu pisica. În dimineaţa 

aceleiaşi zile, un băiat sau un bărbat din familie era pus ,,cloţă”. Acesta se 

aşeza pe un scaun având la spate un coş cu fân închipuind un cuib şi imita 

cloşca zicând: ,,Coţ! Coţ! Coţ! Scoate puii toţi!”,  în timp ce despuia ştiuleţi de 

porumb, ale căror boabe erau date la păsări, iar fânul din cuib, la vite. 

În prima zi de Crăciun se împărţeau de pomana celor morţi, la vecini şi 

rude, colaci, lumânări, nuci şi cârnaţi, după ce erau tămâiate de femeia din 

casă. La prânzul de Crăciun, primul fel de mâncare era ,,borândăul”, o 

mămăligă subţire preparată din făină de porumb şi zeamă în care s-au fiert 

cârnaţi şi coaste de porc, iar pe deasupra se adaugă prăjeală. Un colac mai mare 

numit ,,Crăciun” era pus într-un coş sau într-un ciur cu fân împreuna cu nuci, 

cârnaţi, lumânări, porumb şi se începea în ziua de Anul Nou. După-masă, în 

fiecare din cele trei zile de Crăciun se organiza horă la căminul cultural, iar în 

a doua zi, seara, se ţinea balul. 

Toate aceste datini, credinţe şi obiceiuri se păstrau cu sfinţenie în trecut. 

Astăzi, însă, se mai practică sporadic de către generaţiile mai vârstnice, 

rămânând treptat o amintire, tineretul îndepărtându-se de ele.٭   

 :Unele informaţii au culese din sursele următoare٭

Sever Lazăr, Datinile şi obiceiurile girocenilor la Crăciun şi Anul Nou, în 

Almanahul ziarului ,,Dialog cu cetăţenii”, 2006, pag. 167, Giroc. 
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Sever Lazăr, Datinile şi obiceiurile girocenilor la Paşti, ibidem, pag. 69, 

Giroc. 

Sever Lazăr, Datinile şi obiceiurile girocenilor la mari sărbători, ibidem, 

pag. 81, Giroc. 

Ion Dumitru, Sărbători de iarnă, în ,,Lumina satului” nr. 4 (37) /2001, 

pag. 6, Giroc.    

Eresuri din Giroc 

 

Potrivit definiţiei din Dicţionarul limbii române, Editura Academiei R. P. 

R., 1958, pag, 278, coloana a ll-a-, definiţie reluată în Dictionarul explicativ al 

limbii române, Editura Academiei R.S.R., 1975, pag. 304, coloana I, eresul 

este  ,,credinţa în forţe miraculoase, supranaturale; concepţie falsă 

(transformată în deprinderi); prejudecată; superstiţie; eroare”. Asemenea 

prejudecăţi (după cum se menţionează în amintitele dicţionare, ca şi în Mic 

dicţionar enciclopedic, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1972, 

pag.905, col. a II-a ,,decurg din credinţe că tot ce se întâmplă în natură şi 

societate este o manifestare a unor forţe supranaturale, potrivit căreia anumite 

întâmplări sunt socotite ca putând influenţa sau determina viaţa oamenilor”. 

Acestea reflectă ,,credinţa oamenilor primitivi în spirite bune şi rele, în 

farmece şi vrăji, în semne prevestitoare, în numere fatidice sau în alte rămăşiţe 

ale animismului şi ale vrăjiei.”. 

 Asemenea credinţe, având o arie largă de circulaţie, s-au transmis din 

generaţie în generaţie din vremurile îndepărtate până în zilele noastre, chiar 

dacă, pe măsura dezvoltării ştiinţei, a răspândirii culturii, a descoperirilor din 

toate domeniile vieţii, au rămas de domeniul trecutului, fiind tot mai puţin 

cunoscute de generaţiile de azi, care nu le mai dau crezare. Cu toate acestea, 

merită a fi amintite, ele făcând parte din zestrea spirituală ce caracterizează o 

anumită comunitate. Poetul nostru naţional, Mihai Eminescu, încă aminteşte de 

farmecul unor asemenea creaţii, printre altele, când scrie în sonetul ,,Trecut-au 

anii...”: ,,nu mă-ncântă azi cum mă mişcară, / Poveşti şi doine, ghicitori, 

eresuri.”. (s.n.) 

Ar mai fi de observat că un eres explicând un fenomen, semnificaţia unui 

obiect sau a unei situaţii poate da interpretări diferite acestora. În ceea ce ne 

priveşte, vom cataloga eresurile girocene cu înţelesurile lor de prin partea 

locului şi o posibilă clasificare a acestora. Unele dintre ele au fost amintite la 

capitolul despre datini şi obiceiuri din cuprinsul monografiei, încercând şi o 

posibilă clasificare a acestora. 

 

Despre vreme 

*Dacă îmbraci o cămaşă, o haină pe dos, se schimbă vremea. 

*Dacă verşi sarea din solniţă, de asemenea, vremea se schimbă. 
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*Dacă mănânci de pe poliţă, va ploua la nunta ta. 

*Dacă luna, în formă de seceră, are ,,coarnele” (extremităţile) în sus e 

semn de vreme bună; dacă sunt în jos, plouă. 

 

Despre viaţă şi moarte  

*Dacă urlă câinii e semn de moarte. 

*Cântecul cucuvelei prevesteşte moarte. De aceea i se mai spune şi 

,,pasăre de moarte.”. 

*Dacă numeri de câte ori cântă cucul, afli câţi ani ai de trăit. 

*Căderea unei stele (meteorit) semnifică moartea cuiva. 

*Dacă plouă la înmormântare e semn că îi pare rău mortului după lume. 

*Când cineva moare, oglinzile din casă trebuie acoperite pentru că 

sufletul mortului intră şi va sălăşlui în ele. 

*Când moare cineva e bine să se deschidă ferestrele casei pentru ca 

sufletul mortului să zboare. 

*Când cineva e mort e bine să se oprească toate ceasurile. 

*Dacă strănuţi în ajun de Anul Nou, vei mai ajunge să trăieşti un an. 

 

Despre căsătorie 

*Dacă nu mănânci tot din farfurie, îţi vei lua soţ (soţie) urât(ă). 

*Să nu umbli cu un picior încălţat şi cu unul descălţat că nu te mai însori 

(măriţi). 

*Mâncarea rămasă de la holdă să nu fie consumată de o fată că i se întorc 

peţitorii. 

*Să nu stai în calea celui care mătură că nu te mai însori (măriţi). 

*Nu e bine să se vadă două mirese la ieşirea din biserică pentru că una 

dintre ele va muri. 

*Cel care se aşează la colţul mesei rămâne neînsurat. 

*Fetele cred că o buburuză care îşi ia zborul de pe mână poate indica 

locul căsătoriei, dacă i se cântă: ,,Buburuză, ruză. / Unde vei zbura/ Acolo m-oi 

mărita”. 

*Dacă mănânci direct din oală, la nunta ta va ploua. 

*Dacă treci peste gunoiul strâns după măturat, nu te mai însori (măriţi). 

*Cel care are două vârtejuri de păr pe cap se va căsători de două ori. 

 

Despre mame şi copii 

*Unui copil nou-născut i se dăruişte un ou ca să fie curat şi frumos, 

precum şi bani pentru somn bun. 

*O femeie gravidă nu e bine să privească oameni sau aspecte urâte. 

*Unui nou-născut i se leagă o aţă roşie la mână ca să fie ferit de deochi. 

*Un copil să nu se joace cu focul că va urina în pat. 
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Noroc şi ghinion 

*Dacă ai plecat de acasă, să nu te întorci din drum că n-ai noroc. 

*Dacă împrumuţi cuiva ouă înainte de a pune tu cloşca, n-ai noroc. 

*Dacă întâlneşti un popă, ai ghinion; dacă întâlneşti un hornar, ai noroc. 

*Aduce ghinion să scoţi sicriul mortului din casă cu capul înainte. 

*Dacă spargi o oglindă, n-ai noroc şapte ani. 

*Dacă primul miel sau primul fluture pe care îl vezi primăvara e alb, vei 

avea noroc tot anul. 

*Aduce noroc să mănânci carne de porc la Anul Nou. 

*Dacă o pisică neagră se îndreaptă spre tine, e semn de noroc, dar dacă 

îţi taie calea, ia norocul cu ea. 

*Dacă în prima zi a anului îţi intră în casă o femeie, va fi un an prost; 

dacă e bărbat, va fi un an norocos. 

*Noul an va fi norocos dacă se lasă o lampă sau o lumânare aprinsă toată 

noaptea până la ziuă, la cumpăna dintre ani. 

*E semn norocos dacă întâlneşti un coşar. Pune-ţi o dorinţă şi aceasta se 

va îndeplini.  

 

Ce e rău şi ce e bine 

*Dacă ţi se zbate ochiul stâng e de rău; dacă cel drept, e de bine. 

*Dacă iei pui de rândunică în mâini, ţi se va lua pielea. 

*E semn rău să omori o rândunică. 

*Bărbaţii să nu aşeze pălăria pe masă că nu se fac bucate. 

*Ca să alungi spiritele rele trebuie să baţi de trei ori cu degetul în lemn. 

*După mâncare să nu laşi farfurii şi firimituri pe masă ca să nu te prindă 

ploaia la treierat. 

*Să nu acoperi o oală goală cu capacul, că mor puii în găoace. 

*E bine să porţi ceva pe dos să nu se lege răul de tine. 

*Când plantezi un pom, să-l ţii cu amândouă mâinile ca să rodească în 

fiecare an. 

*Lumânarea cu care s-a mers la biserică de Înviere trebuie păstrată peste 

an pentru a proteja casa. 

*E bine să ai pe masa de Crăciun sau de Anul Nou crenguţe de vâsc. 

Aduc noroc. 

*E bine să nu vă găsească Anul Nou cu datorii, altfel veţi avea datorii tot 

anul. 

*Dacă laşi un pupitru deschis, rămâi cu gura deschisă când mori. 

 

 

Alte semne 

*Când cocoşul cântă în faţa uşii, vin oaspeţi. 

*Când duduie focul în cuptor, va fi ceartă în casă. 
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*Când tună pentru prima dată într-un an, cauţi sub picior să găseşti un fir 

de păr. În acel an vei avea spor la animale cu păr de aceeaşi culoare. 

*Dacă te mănâncă palma stângă, primeşti bani; dacă te mănâncă cea 

dreaptă, dai bani. 

*Când apare pentru prima dată luna (primul pătrar), dacă ai bani în 

buzunar, vei fi cu bani toată luna. Ca să anulezi efectul contrar, duci mâna la 

cercei. 

*Dacă doi inşi se şterg în acelaşi timp cu un prosop, se vor certa. 

*Două mături alăturate într-un colţ aduc ceartă. 

*Dacă sughiţi, cineva vorbeşte despre tine. 

*Dacă te mănâncă nasul, dai de ruşine. 

*Dacă într-o vizită îi găseşti pe ai casei mâncând, îţi trăieşte soacra. 

*Dacă la masă începi o nouă felie de pâine fără să fi terminat alta, ai pe 

cineva flămând. 

*Când te loveşti la cotul mâinii, îţi vin oaspeţi. 

*Un păianjen coborât pe firul său sau coborât pe perete indică musafiri. 

*Dacă laşi un cuţit cu tăişul în sus, se va isca ceartă. 

*Dacă îţi muşti limba e semn că ai spus o minciună. 

I. M. 

 

Mâncăruri tradiționale din Giroc 

 

Soviacă 

Ingrediente: 

1 kg. Făină 

40 gr. Drojdie 

3 gălbenuşe 

3-4 linguri zahăr 

1 praf de sare 

500 ml. Lapte 

Pentru umplutură 

250 grame nucă măcinată 

250 gr. Mac măcinat 

300 gr. Zahăr 

Se lasă făina la temperatura camerei. Se pune în castron făină peste care 

se adaugă laptele călduţ în care s-a diluat drojdia cu o lingură de zahăr. Se 

adaugă 2 gălbenuşe, sarea şi se frământă  până se desprinde de pe mână. Se 

lasă la crescut. Se împarte aluatul în trei părţi fiecare sucitură se umple cu o 

compoziţie, nucă plus 100 gr. Zahăr, (mac plus 100 gr. Zahăr, sau brânză dulce 

plus 100 gr.zahăr) plus 2 plicuri zahăr vanilat. Se umplu suciturile şi se rulează. 

Se pun în tava unsă. Se lasă la crescut. Înainte de a le da la cuptor se ung cu 

gălbenuş. 
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Păturarată pă crumpi 

Ingrediente: 

1 kg. Cartofi 

2 cepe 

1 lingură boia 

1 lingură vegeta 

300 gr. Cârnaţi olteneşti 

20 ml. Ulei 

750 gr. Făină 

1 lingură oţet 

1 lingură sare 

 

Mod de preparare 

Se pune ceapa la prăjit în două-trei linguri de ulei, se adaugă boiaua, apoi 

cartofi tăiaţi feli mai groase. Se pune apă să treacă peste cartofi şi vegeta. Se 

acoperă şi se fierbe la foc mic. Când e fiert pe jumătate se adaugă cârnaţii tăiaţi 

bucăţi mici şi între timp se frământă aluatul. 

Se pune făină în castron, se adaugă oţetul şi sarea şi se frământă cu apă 

călduţă până se formează un aluat potrivit. Se împarte în patru sucituri. Se lasă 

să stea, apoi se întind pe o faţă de masă cât se poate de subţire. Se unge cu ulei 

şi se rulează toate cele patru sucituri. Acestea se pun peste cartofii cu cîrnaţi şi 

se adaugă apă cât să poată fierbe fără a trece peste sucituri. Se pune capacul şi 

se fierbe la foc mic. 

 

Găini cu pită  

Ingrediente: 

500 gr. Cartofi 

2 linguri gris 

făină 

sare 

pâine mai veche 

3-4 linguri cafea 

100 gr. Zahăr 

Se pun cartofi la fiert, apoi se pasează pe masă, se adaugă grisul, puţină 

sare şi se frământă cu făină cât cuprinde. Se formează bastonaşe ascuţite la 

capeţi şi se dau la fiert. Se prăjeşte pâinea sfărâmată până se rumeneşte, apoi se 

lasă la răcit şi se adaugă 100 gr. Zahăr. Când sunt fierte bastonaşele se dau cu 

pită friptă şi îndulcită. 
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Turce cu urdă 

Ingrediente 

½ kg. Făină  

sare – o linguriţă 

seminţe de dovleac 1 kg. 

Mod de preparare 

Seminţe bine uscate se bat în piuă. Se cerne prin sită de mălai. Partea 

făinoasă se pune la fiert. Conţinutul obţinut  se strecoară ca să se separe de apa 

în care a fiert. 

-Aluatul obţinut prin frămîntarea făinii se întinde cu sucitorul şi se face o 

foaie nu prea subţire. 

Se taie în formă de pătrate (cât cutia de chibrituri) şi se pun la fiert în apa 

clocotită, cam un sfert de oră amestecându-se uşor. 

Se strecoară, se pun pe un platou: un rând de tăşcuţe, apoi un rând de 

urdă care a fost îndulcită după gust, apoi se repetă operaţia până la terminarea 

materialului. 

Se mănâncă calde. 

N.B.  -  Se făceau, de obicei, în ajun de sărbătorile de iarnă.    

 

Rețete comunicate de Lenuța Terteci și Olimpia Murariu 
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CAPITOLUL  Vl 

SPORTUL 

Fotbalul girocean 
I. M. 

 

Începuturile activităţii sportive organizate în Giroc se leagă de înfiinţarea 

echipei de fotbal, în toamna anului 1946. Iniţiativa a avut-o preotul Horea 

Vişoiu şi Iosif Siller, cel de al doilea fiind un bun cunoscător al regulamentului 

jocului de fotbal, având şi o experienţă de jucător la unele formaţii de fotbal 

din Timişoara. 

Printre cei care au răspuns la apelul celor doi au fost: Loica Petru 

(Micălaca), Orăşan Octavian, Seiman Ion (Niţă a lu’ Lala), Surdu Ion, 

Teodorescu Vichentie, Zlătaru Petru (Mitra). Dintre aceştia, numai Loica Petru 

a rămas să se alăture altora, în primăvara lui 1947, punând bazele unei echipe 

cu o activitate constantă. Aceşti jucători au fost: Cojaia Petru, Ciorogariu Ionel, 

Boca Ion (Buri), Barany Ion, Cojocariu Petru, Gaiţă Vasile (Găicin), Loica 

Petru (Mandră), Şocodol Petru (a lu’ Sârbu). Echipa s-a întregit cu câţiva 

chişozeni: Sigereanu, Dörner Nicolae, Höffler Iosif şi un alt Loica Petru. Între 

toţi s-a legat o camaraderie strânsă. Primele rezultate notabile în diferite 

meciuri au făcut ca echipa să fie primită în competiţia oficială organizată de 

Uniunea de Tineret Educaţie Fizică şi Sport, cu numele de ,,Gloria” Giroc. 

Greutăţile materiale, inerente începutului, nu i-au descurajat pe primii 

fotbalişti giroceni. Mai întâi se cerea, pentru practicarea acestui sport, un teren 

adecvat. Acesta a fost amenajat în mijlocul satului, pe un loc viran, unde se 

adunau dimineaţa porcii pentru a fi duşi de porcari la păşune, în afara satului. 

La început, sătenii nu au fost de acord să cedeze acest teren în favoarea 

practicării fotbalului, dar organele locale ale statului au aprobat cererea echipei. 

Cu mijloace proprii, prin munca benevolă a componenţilor echipei, terenul de 

fotbal a prins contur, cu margini delimitate, cu gazon, porţi și plase. 

În toamna anului 1948, în campionatul rural, a participat şi echipa 

,,Gloria” Giroc. Echipamentul ei era compus din tricou roz din mătasă, şort alb 

şi ciorapi albaştri. Rezultatele bune obţinute de echipă au schimbat şi 

mentalitatea locuitorilor comunei, ostili la început, socotind practicarea 

sportului o pierdere de timp, mai apoi devenind susţinători ai echipei. 

Echipamentul s-a schimbat în anul următor: tricou alb-albastru cu şnur 

alb la gât, şort alb, ciorapi, jambiere roşii. Formaţia era alcătuită din: 

Sigereanu, Höffler Iosif, Şocodol Petru, Cojaia Petru, Gaiţă Vasile, Loica 

Petru II, Cojocariu Petrică, Barany Ion, Loica Petru I, Siller Iosif, Ionel 

Ciorogariu, Boca Ion, Dörner Nicolae. Lotul s-a completat cu noi jucători: 

fraţii Aurică şi Florică Simionescu, fraţii Gheorghe şi Ilie Drăguţ, Petru 

Avrămuţ, Stelzner I. Tiberiu, Cărăbaş Octavian, Ionescu Coriolan. 
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Primul meci de fotbal pe terenul din Giroc a avut loc în august 1947. Era 

un joc amical cu vecinii din Chişoda. În echipa Girocului au jucat: Petru 

Şocodol, Vasile Gaiţă, Iosif Siller, Ilie Gherban, Seiman Iosif, fraţii Tuţu şi Ion 

Cojaia, Ionel Ciorogariu, Ionescu Coriolan, Loica Petru, Nicolae Raicu, Horiţa 

Vişoiu. Net superiori, chişozenii s-au impus cu scorul de 6-0. Cea mai 

însemnată întrecere fotbalistică din Giroc a avut loc în iunie 1948, când 

selecţionata Giroc-Chişoda a învins cu scorul de 2-1 selecţionata Şag-Parţa. 

La campionatul din 1950, echipa Girocului a ocupat locul II, după 

Dumbrăviţa şi înaintea celor din Şag-Parţa şi Moşniţa Nouă. Deplasările în alte 

localităţi se făceau cu căruţele unor susţinători din comună: Avrămuţ Iosif 

(Piciu), Maghiar Iosif (Pichi) şi Toma Petru (Becău), scutiţi de Primărie de la 

alte prestaţii. 

În anul 1950 echipa a început să se descompună datorită căsătoriilor. 

Soţiile şi socrii nu mai erau de acord ca soţii şi ginerii să continue acest sport, 

dând dovadă de o mentalitate greşită. După 4 ani de frumoase rezultate, 

obţinute în ciuda multor sacrificii, prima generaţie de fotbalişti se retrage, rând 

pe rând, lăsând locul altora pentru a duce mai departe această frumoasă tradiţie 

sportivă
616

. 

În meciurile din campionatul sătesc sau cupe, echipa Girocului a reuşit 

între anii 1951-1954 să câştige aproape toate jocurile, în 1953 ajungând în 

finala cupei raionale, pe care a pierdut-o cu scorul de 7-4 în faţa echipei din 

Sânandrei.
 

Din anul 1954, grijile echipei au fost preluate de către Petru Loica 

(Fraica). După un an a venit în echipă Nicu Hodoneanţu, care va deveni vedeta 

Girocului. În toamna lui 1956, echipa s-a desfiinţat din lipsă de fonduri şi de 

sprijin, unii jucători plecând să-şi satisfacă stagiul militar. Până în anul 1963, 

activitatea fotbalistică a fost întreruptă
617

.             

În anul 1963, echipa Girocului numită ,,Libertatea” îşi face ultima 

apariţie pe terenul din centrul comunei, care se va desfiinţa, pe acesta 

construindu-se Cooperativa de consum.
 

Între anii 1963-1973 activitatea fotbalistică este întreruptă. Cauza 

principală este lipsa unui teren care să fie situat în apropierea localităţii. Din 

aceast motiv, echipa se mută la Chişoda, numindu-se ,,Avântul” care a activat 

în campionatul municipal până în 1974, când se retrage. Sufletul fotbalului 

girocean din perioada anilor ’70 a fost Ilie Drăguţ, care a fost jucător, antrenor, 

sponsor şi organizator, toate făcându-le cu pasiune. 

                                                 
616 Iosif Siller,Din trecutul fotbalului girocean, în ,,Lumina satului”nr. 15-17/1996, 18/1997, 

Giroc 
617 Josif Tiberiu Stelzner, Amintiri despre fotbalul girocean de altădată, în ,,Lumina satului” nr. 

19/1997, nr.20/1997, nr.21/1997, Giroc. 
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Dintre cei care au fost jucători de bază în această perioadă, cei mai mulţi 

tineri, îi amintim pe: Stoia Petru (Petrică a lu’ Giani), Seiman Doru (Oţăt), 

Sârbu Petru, Niculescu (Pucă), Seiman Marinel (Ciciu), Dan Petcu, Ciolan 

Chirică, Babescu Eugen (Bengu), Buibaş Ion (Lilu), Drăguţ Ilie (Bâdă), 

Teodorescu Ilie, Marincu Iliuţă (Obăru), Buzăiescu Constantin, Coandă Petru 

(Puşcău), Cojaia Ionică. 

Imediat după Revoluţia din 1989, în august 1990, echipa de fotbal se 

reorganizează cu aportul lui Ion Ilie Teodorescu, care este antrenor şi jucător. 

Este înscrisă în campionatul municipal Timişoara, cu numele de ,,Libertatea” 

Giroc, meciurile de acasă disputându-se pe terenul din Chişoda, până în anul  

1991. Se amenajează terenul de joc prin grija lui Ion Ilie Teodorescu, lângă 

societatea ,,Girotim”. 

Între anii 1991-1992, Girocul este prezent în campionatul municipal cu 2 

echipe: ,,Libertatea” şi, nou înfiinţata, ,,Unirea”, al cărei jucător, antrenor şi 

sponsor va fi Flonta Nelu. Amândouă se clasează în a doua parte a 

clasamentului
618

. 

În anul 1993, echipa ,,Unirea” promovează în campionatul judeţean cu 

următorul lot: Burescu, Flonta Nelu, Gherghel Adrian, Gherghel Marian, 

Sztebel, Laurenţ, Vătavu, Stoia, Rânjea, Cojaia, Aga Daniel, Narcis, Albu 

Dan, Şoiman, Purcărea, Liviu Toma. Echipa se salvează în extremis de la 

retrogradare. În al doilea an de participare, echipa din Giroc retrogradează din 

campionatul judeţean, din lipsa susţinerii materiale şi morale, a dezorganizării, 

a fluctuaţiei jucătorilor. Singurii care s-au preocupat de soarta echipei au fost 

Nelu Flonta şi Petrişor Petcu. Douăzeci şi patru de jucători au îmbrăcat tricoul 

,,Unirii”: Claudiu Gherban, Ion Oprea, Petru Petcu, Nelu Tirla, Vasile Laurenţ, 

Adrian Gherghel, Petrică Albu, Dorin Aga, Nuţu Rămneanţu, Nelu Vătavu, 

Daniel Drăguţ, Florin Ştirban, Lucian Burescu, Ionuţ Simon, Marian Gherghel, 

Cosmin Coandă, Ion Cojaia, Nelu Ştirban, Constantin Buzăescu, Florin 

Curelea, Nelu Flonta. Cel mai constant jucător a fost Adrian Gherghel.
 

Echipa ,,Unirea” revine în campionatul municipal în anul 1995, iar în 

1996, în campionatul judeţean. Promovarea nu a fost una realizată în urma 

jocurilor disputate, ci este rodul fuzionării cu echipa F. C. ,,Ticutti”. Aşadar, 

denumirea echipei va fi ,,Unirea Ticutti”, Giroc. De pregătirea echipei s-au 

ocupat Dan Albu, Ioan Flonta şi Petru Petcu. Echipa evoluează modest, având 

în componenţă jucători veniţi din Timişoara şi incluşi în echipă în dauna unor 

tineri localnici, lăsaţi pe margine. Nefiind susţinută financiar pentru baremele 

arbitrilor şi pentru deplasări, cu prea multe presiuni, cu neprezentări la 

meciuri, echipa este exclusă din campionat, revenind în campionatul municipal 

în 1997, cu nostalgia altor vremuri. 

                                                 
618 Informații primite de la Ion Ilie Teodorescu. 
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Echipa rămâne în campionatul municipal în anii; 1998, 1999, 2000 şi 

2001, când se întăreşte prin jucători talentaţi: Cristian Odoneanţu şi Graţian 

Tonea. 

Jocurile de ,,acasă” se desfăşoară pe terenul de la Chişoda, Girocul 

nemaiavând terenul, care a intrat în posesia adevăraţilor proprietari. Antrenorii 

şi sponsorii au rămas aceiaşi: Petrică Petcu şi Ioan Flonta. 

În ianuarie 2002 se înfiinţează Asociaţia Sportivă ,,Unirea”, Giroc, cu 

secţia de: fotbal, la iniţiativa primarului Iosif-Ionel Toma, investindu-se 

sumele necesare construirii stadionului din Giroc. 

Se doreşte alcătuirea unei formaţii bune, care în sezonul 2002-2003 să 

abordeze promovarea în eşalonul superior: campionatul judeţean. 

Finalul turului campionatului municipal de fotbal o găseşte pe ,,Unirea” 

Giroc pe prima poziţie a clasamentului, antrenor fiind Dan Albu. Se remarcă în 

mod deosebit tânărul Andrei Baicu, încă junior. La încheierea returului, 

,,Unirea” termină pe primul loc şi promovează în campionatul judeţean. În 

urma unor negocieri cu echipa din Moraviţa, aceasta cedeaza locul ,,Unirii”, 

care va activa în divizia D, pentru un an. Întărită cu câţiva jucători cu 

experienţă din Timişoara, echipa încheie prima parte a campionatului pe 

poziţia a patra. Returul a fost destul de modest şi inedita participare a ,,Unirii” 

în divizia D ia sfârşit o dată cu încheierea campionatului, ediţia 2004-2005
619

.   

În anul 2005 s-a înfiinţat, cu sprijinul financiar al societăţii ,,Dole 

Flonta”, al cărei administrator este Ioan Flonta, un club pentru copii, care, 

beneficiind de o bază materială excelentă şi de îndrumarea antrenorilor Ionel 

Nichici şi Jelko Petrov, au participat la câteva turnee în străinătate unde au 

avut un parcurs meritoriu. Grupa celor născuţi în 1995, a câştigat trofeul 

competiţiei, în mai 2008. În ei se pun speranţele pentru a duce mai departe 

tradiţia fotbalului girocean
620

.   

În ediţia 2007-2008, echipa Girocului evoluează în campionatul 

judeţean, clasându-se, la finalul turului pe locul VI. Este adus ca antrenor prof. 

Jelko Petrov, cu o bogată experienţă fotbalistică (a jucat la divizionarele B, 

UMT, CFR Timişoara). Echipa se află într-un progres evident, deşi tânără şi 

având un buget destul de modest, la sfârşitul ediţiei 2008-2009 situându-se pe 

un loc fruntaș cu perspective de promovare în eșalonul superior în anii ce 

urmează.
 

  

                                                 
619 Dorin Aga, Materiale publicate în ,,Lumina satului” nr. 16-17/1996, nr.19-20/1997, 23-

25/1998, 31/ 2000, 33/2000, 36/2001,38/2002,47/2004,49/2004, Giroc. 
620 Daniel Ilie, Unirea Giroc se bate la promovare și Fotbalul juvenil din Giroc, la înălțime, în 

Almanahul  ,,Dialog cu cetățenii” 2009, pag. 111-112, Giroc. 
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Motociclism – O familie de campioni 

 

Activitatea sportivă din Giroc nu s-a redus doar la practicarea fotbalului 

-,,sportul rege”, pentru că, de-a lungul anilor, numeroşi localnici s-au dedicat 

unor sporturi individuale, obţinând succese răsunătoare la nivel naţional şi 

internaţional, ducând astfel faima localităţii noastre. Între acestea se numără, 

mai întâi, motociclismul, sportul cu motor, care în mai bine de 70 de ani a dat 

nu unul, ci o familie de campioni. 

Totul a început prin anii ’36, când Ilie Pascotă a descoperit 

motociclismul. În pofida numeroaselor greutăţi, sportivul din Giroc devine în 

scurt timp un rival de temut pentru alergătorii de prestigiu din acea vreme, atât 

din Timişoara, cât şi din Capitală. După război, când motociclismul se 

reorganizează la nivel naţional, Ilie Pascotă se înscrie la clubul ,,Locomotiva” 

din Timişoara, unde devine şi antrenorul secţiei ,,Moto”. În anul 1946 se arată 

primul mare succes din cariera sa de sportiv: se clasează pe locul II în Cupa 

Balcanică, la Bucureşti. 

Succesul deplin îl va cunoaşte de două ori, consecutiv, în anii 1947 şi 

1948, când devine campion al ţării la clasa 350 cmc. A mai participat şi la alte 

concursuri peste hotare între anii 1951-1952. Cât de animaţi erau girocenii şi 

ce bucurie trăiau când se organizau concursuri de viteză în circuit la 

Timişoara. Veneau cu mic cu mare, care pe jos, care cu bicicletele şi se înşirau 

de-a lungul traseului, pe Bulevardul Mihai Viteazul, încurajându-l pe 

consăteanul lor în dispută cu alţi motociclişti de valoare. S-a întâmplat însă 

tragicul accident de circulaţie, în 1955, căruia îi cade victimă, prematur, 

sportivul nostru. 

Rezultatele valoroase ale lui Ilie Pascotă în domeniul sportului cu motor, 

obţinute cu multe sacrificii şi fără niciun sprijin material, aveau să fie duse mai 

departe, de cei doi fii ai săi, Ionel şi Petrică Pascotă. 

După ce a debutat la vârsta de 14 ani, ieşind câştigător la primul concurs, 

Petrică Pascotă ,,va alerga” pe motocicletă la clasele 125 cmc şi 175 cmc, 

timp de 35 de ani, câştigând nu mai puţin de cinci titluri de campion naţional, 

de şapte ori fiind vicecampion şi de zece ori ocupând locul al III-a pe ţară. 

Performanţa lui Petrică a fost depăşită de fratele său, Ionel Pascotă, a 

cărui longevitate sportivă a fost de 45 de ani. El a cucerit şase titluri de 

campion naţional între anii 1970-1979, la categoriile 250 cmc şi 175 cmc. A 

mai fost şi vicecampion naţional de douăsprezece ori, iar de douăzeci şi una de 

ori s-a clasat al III-lea. În anul 1979 i s-a decernat titlul de Maestru al 

Sportului. După retragerea din activitatea competiţională, Ionel Pascotă se 

dedică activităţii de antrenor şi de organizator de concursuri. Printre tinerii de 
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a căror pregătire s-a ocupat este şi fiul său, Ionuţ Pascotă, care duce mai 

departe tradiţia familiei în domeniul motociclismului
621

. 

Ionuţ Pascotă cunoaşte devreme bucuria succesului. Iniţiat în tainele 

motociclismului de tatăl său, crescut la clubul ,,Moto” al acestuia, Ionuţ devine 

vicecampion naţional la numai 16 ani, la categoria 50 cmc în anul 1995, iar în 

anul următor va deveni campion al ţării repetând performanţa în anul 1996 şi 

în 1997. În anul 2003, acelaşi succes, dar la clasa 600 cmc Super Sport. 

Titlurile de campion naţional curg, în anul 2004, dublu campion la clasa 600 

cmc Super Sport şi la clasa 1000 cmc Super Bike. Tot în acest an începe 

afirmarea pe plan internaţional, vicecampion balcanic, apoi campion la clasa 

600 cmc Super Sport.
 

La finele anului 2004, în urma rezultatelor obținute i se acordă titlul de 

Maestru Emerit al Sportului la motociclism. În 2006 obține o dublă 

performanţă, campion naţional şi campion balcanic, rezultat obţinut şi graţie 

sprijinului primit de la Clubul Sportiv U.C.M. Reşiţa din care face parte. Urcă 

în ierarhie şi, în 2007, devine campion european la clasa 600 cmc, iar în 2008 

culege pentru a doua oară laurii de campion european. 

 

Tradiţia Pascotă este pe mâini bune. Prezentăm în continuare rezultatele 

remarcabile obținute de Ionuț Pascotă de-a lungul întregii cariere: 

1996 – Campion National clasa 50 cmc;  

1997 – Campion clasa 50 cmc;  

2002 – Campion National 600 supersport;  

2002 – Campion National 1000 superbike;  

2002- Campion National pe echipe;  

2003- Campion National supersport 600;  

2004-Campion National 600 supersport;  

2004- Campion National 1000 superbike;  

2005 – Campion National 600 supersport;  

2005 – Campion National 1000 superbike; 

2005 – Campion balcanic 600 supersport; 

2006 – Campion National 600 supersport;  

2006 – Campion National 1000 superbike;  

2006 – Campion balcanic 600 supersport;  

2006 – Campion balcanic 1000 superbike;  

2007 – Campion National al Austriei;  

2007 – Campion National Alpe-Adria;  

2008 – Campion National pe circuit 600 supersport;  

2008 – Campion National UEM Cup;  

                                                 
621 Ion Murariu, O familie de campioni , în ,,Lumina satului”, nr.2 (7)/1994 şi nr.3 (8)/1994, 

Giroc. 
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2009 – Campion National de est 600 supersport;  

2009 – Campion National al Bulgariei, supersport; 

2010 – Campion National pe circuit 600 supersport;  

2010 – Campion National pe circuit 1000 superbike; 

2010 – Campion National pe aeroport 600 supersport;  

2010 – Campion National pe aeroport 1000 superbike; 

2011 – Campion National clasa 600 supersport; 

2011 – Campion National 1000 superbike;  

2012 – Campion National clasa 600 supersport; 

2012 – Campion National 1000 Superbike;  

2013 – Campion National de est supersport; 

2013 – Campion National al Romaniei supersport; 

2013 – Campion National al Bulgariei, supersport; 

2014 – Campion National Clasa 600 supersport; 

2015 – Campion National de est clasa 600 supersport;  

2015 – Campion National clasa 600 supersport;  

2015 – Campion National al Bulgariei 600 supersport;  

2016 – Campion National de est clasa 600 supersport;  

2016 – Campion National clasa 600 supersport;  

2016 – Campion National al Bulgariei 600 supersport;  

2017 – Campion National clasa 600 supersport;  

2017 – Campion National al Bulgariei clasa 600;  

2016 – Campion National clasa 600 supersport;  

2018 – Campion National BMU clasa 600; 

2018 – Campion National clasa supersport;  

2018 – Campion National al Bulgariei supersport;  

2019 – Campion National clasa 600 supersport;  

2020 – Campion National clasa 600 supersport; 

2021 – Campion National BMU 600 supersport; 

2021 – Campion National 600 supersport;  

2021 – Campion National al Serbiei 600 supersport. 

În total 50 de titluri de campion. 

 

Pentru performanţele obţinute i-a fost acordat Titlul de Cetăţean de 

Onoare al Comunei Giroc
622

. 

Patrick-Ionel Pascotă, cel mai tânăr reprezentant al familiei Pascotă a 

moștenit cele două pasiuni de la înaintașii săi, motociclismul și fanfara. Chiar 

dacă în acest an împlinește doar 14 ani, a debutat în motociclism mai repede 

decât înaintașii săi, astfel că până în prezent a reușit să adune 6 titluri de 

                                                 
622 George Lână, Un viitor campion mondial, în Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii”-2009, pag. 

119, Giroc. 



387 

 

campion național la super moto, iar în anul 2020 a ocupat locul al III-lea la 

campionatul european de viteză. Cu asemenea performață i se întrevede lui 

Patrick o carieră sportivă de excepție, pe măsura tradiției și educației primită în 

familia Pascotă.
 

 

Rezultatele lui Patrick-Ionel Pascotă 

2015 – Campion National clasa 50 cmc Juniori III; 

2017 – Campion National National clasa 65cc; 

2018 – Campion National National clasa 65cc; 

2018 – Campion National viteza clasa 85cc;  

2020 – Campion National National clasa 85cc; 

2021 – Campion National BMU 300 supersport;  

1989 – Campion National 300 supersport;  

2021– Campion national National clasa 85cc; 

2021 – Campion National al Serbiei 300 supersport.  

 

Lupte 

 

Cornel Mircea Vârtosu, fiu al Girocului, este unul dintre puținii care au 

cunoscut gloria sportivă românească, ridicând-o până pe cele mai înalte culmi. 

A început să practice luptele greco-romane la Clubul C.F.R. Timişoara, 

în anul 1964, avându-i antrenori pe Bati Valentin, Traian Nicolae şi Toth 

Gheorghe. La acest club a activat până în 1969, obţinând două titluri de 

campion naţional la juniori (1965, 1966) şi trei titluri la tineret (1967, 1968, 

1969). În 1969 cunoaşte afirmarea pe plan internaţional: devine campion 

balcanic, iar în anul următor, vicecampion balcanic. 

Din anul 1969, o dată cu satisfacerea stagiului militar, este repartizat la 

Clubul Dinamo Bucureşti, unde a activat în echipa de lupte până în anul 1979, 

evoluând la şase categorii (de la 48 kg la 74 kg). A fost selecţionat în lotul 

naţional de lupte, fiind îndrumat de antrenorii emeriţi, Cuc Dumitru, Cernea 

Ion şi Corneanu Ion. 

Pe plan naţional a obţinut şapte titluri de campion, între anii 1970-1978. 

În anul 1972 i s-a acordat titlul de Maestru al Sportului la lupte. La nivel 

internaţional, Cornel Mircea Vârtosu a devenit campion european cu echipa 

Dinamo Bucureşti (în anul 1972) şi vicecampion (în anul 1974). S-a situat pe 

locul I la numeroase concursuri şi festivaluri internaţionale: Germania (1975), 

Suedia (1971, 1974, 1975), Albania (1970), Iugoslavia (1971), Grecia (1970, 

1972), Italia (1969), Polonia (1968), Turcia (1971), Cehoslovacia (1975), 

Kazahstan (1975). 
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În anul 1980 a absolvit Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din 

Bucureşti, an în care şi-a încheiat cariera de sportiv competiţional
623

. Sportul 

luptelor, al cărui pionier girocean a fost Cornel Mircea Vârtosu, va găsi în 

vremea din urmă noi adepţi, care au obţinut rezultate meritorii, chiar de la 

vârsta copilăriei, fiind stimulaţi de Primăria Giroc. 

Unul dintre cei care s-au afirmat deja, obţinând numeroase succese, chiar 

la nivel naţional, este Cristian Bordea. El a practicat la început mai multe 

sporturi: lupte greco-romane şi box (la care a obţinut o serie de premii la  

campionatele judeţene şi naţionale), apoi dedicându-se artelor marţiale, 

stilul Kyokushin, devine campion naţional, în anul 2002 şi apoi în 2003. A fost 

membru al clubului timişorean „Knock-Down”, iar apoi practică thaiboxul se 

antrenează la „Fight Club Miki” şi „Guerrilla Fight”. Ca reprezentant al 

acestor cluburi a câştigat medalia de argint la B. J. J. Hungarian Open
624

.      

Practicantă a artelor marțiale, Mariana Haneş a obţinut câteva rezultate 

notabile. Dintre acestea amintim titlul de campioană naţională, la proba de 

Kumite în anul 2006 şi locul II la Campionatele Europene de Kick-boxing
625

. 

La fel, fratele ei, Petrică Haneş, practicant al aceluiaşi sport (karate) se poate 

mândri cu un titlu de campion naţional la Kyokushin (categoria copii).  

La luptele greco-romane, giroceanul Aurel Bogdan, de 15 ani, devine 

campion naţional şi ocupă locuri fruntaşe la câteva concursuri cu participare 

internaţională.  

Practicând luptele greco-romane, un alt tânăr, Dorin Baniaş, ajunge 

vicecampion naţional
626

.
 

Daniel Ilie, Primul campion MMA din istoria Girocului, în Almanahul 

,,Dialog cu cetăţenii”, 2009, pag.117, Giroc. 

 

Alte sporturi 

 

O ramură sportivă care încununează rezultatele sportivilor giroceni este 

canotajul reprezentat prin Daniela Bituleanu Ciucur. Încă elevă fiind, se 

înscrie la secţia de kaiac a Clubului Politehnica Timişoara, apoi din 1984 este 

legitimată la Clubul Dinamo Bucureşti. Timp de 10 ani (1982-1992) face parte 

din lotul olimpic de kaiac-canoe.  

Rezultatele cele mai prestigioase din cariera sportivă sunt: locul III la 

Campionatul Mondial de la Montreal (Canada), în anul 1986, la proba de kaiac 

4x500m; dublă medalie de aur (kaiac 2x500m şi 4x500m) la Campionatul 

                                                 
623 Cornel Mircea Vârtosu, Cum am devenit campion mondial, în ,,Lumina satului”, nr. 2(11) şi 

4(13)/1995, Giroc. 
624 Dorin Aga, în ,,Lumina satului”, nr.2 (43)/2003 şi nr.3 (48)/2004, Giroc. 
625 Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii” 2006, pag. 74, Giroc. 
626 Dorin Aga, Succese...pe saltea, în ,,Lumina satului” nr. 4(65)2008, Giroc. 
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Mondial Universitar de la Zagreb (1987); medalia de aur (la aceleaşi probe) la 

Balcaniadele de la Ivanina (Grecia), în anul 1990 şi la Piteşti în anul 1991; 

medalia de argint la proba 2x5000m la mondialele de la Plovdiv (Bulgaria). 

Totodată, este multiplă medaliată la concursuri internaţionale din diferite ţări 

europene. Din 1995 este Maestru Emerit al Sportului, iar pentru 

performanţele deosebite i s-a acordat Titlul de Cetăţean de Onoare al 

Comunei Giroc
627

.       

Atletul Şipoş Ionel se poate numi un sportiv de cursă lungă. Concurând 

la multe crosuri şi la proba de 1500 m, la campionate interjudeţene, s-a clasat 

pe locul II, ca şi la campionatele naţionale
13628

.      

 

În anul 2016, ia ființă ,,Clubul Sportiv Giroc-Chișoda” cu 

următoarele secții: fotbal, karate, șah, atletism și handbal.
 

Aproape de sfârșitul sezonului, dar cu multe rezultate meritorii  pentru 

micii atleți din Giroc la CAMPIONATUL NAȚIONAL – FINALA de la 

București din 25-26.06.2021, s-au obținut următoarele rezultate: 

- Ioanovici Deea (C. S. Giroc – Chișoda) – locul 1 și campioană națională 

pentru a treia oară în acest sezon 2 km marș; 

- Bulacu Maia (C. S. Giroc – Chișoda) – locul 3 și medalia de bronz în 

una din cele mai tari curse și anume 800m cu un rezultat de excepție; 

- Pfeil Karin (C. S. Giroc – Chișoda) – locul 3, medalia de bronz și 

surpriza frumoasă a lotului nostru în această finală 2 km marș; 

- Băloi Karina (C. S. Giroc – Chișoda) – locul 3, medalie de bronz în 

proba de aruncarea suliței 400g; 

- Lăpușcă Adina (C. S. Giroc – Chișoda) – locul 3 și medalie de bronz în 

cea mai grea probă la această vârstă (tetratlon – 60 m, lungime, aruncarea 

mingii de oină, 600 m); 

 Au mai obținut locuri fruntașe: Rămneanțu Ionela (C.S. Giroc – 

Chișoda) locul 5 în proba de 1500m, Blaj Diana (C. S. Giroc-Chișoda) locul 5 

în proba de înălțime. 

De lăudat și prestația lui Popa Matei la aruncarea suliței și Pop Denisa în 

proba de 800m. 

După o pauză lungă în care au fost nevoiți să stea departe de competiții, 

Clubul Sportiv Giroc – Chisoda a participat la Campionatul Național de Karate 

comisia SKIF, din cadrul Federației Române de Karate unde au obținut 

următoarele rezultate: 

Ursu Matei, loc 2 kata, loc 2 kumite; 

Vasilescu Ionuț, locul 3 kumite; 

                                                 
627 George Lână, Titlul de cetăţean de Onoare pentru kaiacista Daniela Bituleanu-Ciucur, în 

Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii” 2009, pag. 107-108, Giroc. 
628 Almanahul ,,Dialog cu cetăţenii” 2006, pag. 146, Giroc. 
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Stiubea Radu, loc 2 kumite; 

Drucioc Alexandra, loc 1 kata, loc 1 kumite; 

Rădulescu Mario, loc 2 kumite;  

Procopciuc Alexandru, loc 1 kumite; 

Chibulcutean Rebeca, loc 3 kumite; 

Juravle Ștefan, loc 2 kumite;  

Georgiu Darius, loc 3 kumite; 

Deși au fost foarte aproape de medalie sportivii Militaru Melissa, Sirbu 

Lucian și Boldan Matei nu au reușit clasificarea pe podium. Antrenorii 

merituoșilor noștri sportivi sunt George Coca și Radu Țig. 

I. M.  
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CAPITOLUL VII 

Instituţii  

Primăria 
 

O. G.  

Încă înainte de 1 Decembrie 1918, odată cu constituirea Gărzii Naţionale 

Române din Giroc, vechile autorităţi din fruntea satului sunt înlocuite cu 

autorităţile româneşti, primul primar fiind Traian Telescu. 

În perioada interbelică, la alegerea primarilor conta situaţia economică a 

acestora şi prestigiul în rândul comunităţii, precum şi partidul politic care se 

afla în fruntea ţării. Astfel, în timpul guvernării liberale, primar a fost Iosif 

Gaiţă şi Ioan Văcan (Ionescu), iar în timpul guvernării ţărăniste, Iosif Stoia. 

Organizarea primăriei în anul 1936 a fost: 

Primar – Ioan Văcan, adjunct de primar – Vichentie Gherban, notar – 

Atanasie Gavrilescu, funcţionar administrativ – Gheorghe Ieli, casier comunal 

– Iosif Gaiţă, personal al primăriei -Toma Ruja şi Cristea Ştirban. Membri ai 

consiliului comunal au fost: Ion Urşica, Crîstea Dragomir, Lazăr Marincu, 

Savu Cărbunariu, Petru Rotariu, Vichentie Gherban, Ion Dulăianţu, Vichentie 

Marincu. Consilieri de drept au fost: Pr. Horia Vişoiu şi înv. Ion Stoicu. 

Perioadei de instabilitate politică începută în 1938, odată cu dictatura 

regală, continuată cu dictatura militară, antonesciană şi încheiată cu cea 

comunistă, îi corespunde o instabilitate politică şi pe plan local, cu dese 

schimbări în fruntea primăriei. 

Primarii Girocului între anii 1918-1944 au fost: 

1. 1918   TRAIAN  TELESCU 

2. 1919   NICOLAE  MAGHIAR 

3. 1920-1921  PETRU  MARINCU 

4. 1922-1925  IOSIF  GAIŢĂ 

5. 1926-1927  PETRU  MARINCU 

6. 1928   IOSIF  GAIŢĂ  

7. 1929-1935  IOSIF STOIA 

8. 1935   VICHENTIE GHERBAN 

9. 1936-1938   IOAN  VĂCAN (IONESCU) 

10.1938  PETRU  MARINCU (ROVINĂ) 

11.1938  LAZĂR  MARINCU (ROŞU) 

12.1938-1940  LEONIDA  BAICU 

13.1940-1941  VICHENTIE  ROTARIU 

14.1941-1944  PETRU  PETCU (JEBELEANU) 

 

În primii ani după instalarea regimului comunist sunt instalaţi primari din 

rândul unor săteni, oameni respectaţi, care făceau parte din ,,Frontul 
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Plugarilor”, precum Vichentie Lazăr şi Ioan Pascotă, iar mai apoi, până în 

1958, primari aleşi din rândul unor localnici care erau muncitori în 

întreprinderi timişorene sau din afara Girocului, toţi numiţi pentru perioade 

scurte de 1-2 ani. 

 

Aceştia au fost: 

1944-1946  VICHENTIE  LAZĂR (GHIMIŞ) 

1946-1948  IOAN  PASCOTĂ  

1948-1950  NIŢĂ  SÂRBU (TRINĂ) 

1950-1952  IOAN  BABESCU (MANDIL) 

1952-1953  PETRU  ŞTIRBAN (VELCU) 

1953   IOAN  CONSTANTINESCU 

1953-1955  PETRU  BĂTRÂNU 

1955-1957  IOAN  COLŢEA 

1957-1958  PETRU  MARINCU (BÂZONI) 

 

După 1958 şi până în 1989, mandatele primarilor Gheorghe Haneş şi Ana 

Haneş sunt cele mai semnificative, oameni respectaţi în comunitate şi cu 

rezultate deosebite în gospodărirea satului şi în realizările edilitar-gospodăreşti. 

 

Primarii Girocului între anii 1958-1989 au fost: 

1958-1972  GHEORGHE  HANEŞ 

1972   ROMAN  CINCU 

1972-1987  ANA  HANEŞ 

1987-1989  DORINA  POPA 

1989   CORNELIA MOŞOIU 

    

Realizări până în 1989 

 

Cu toate greutăţile prin care trece satul românesc şi, implicit, Girocul, ca 

urmare a presiunilor economice, sociale şi politice la care este supus, el 

cunoaşte o refacere şi o evoluţie ascendentă, mai ales din deceniul al VII-lea. 

Un rol important în această evoluţie şi în rezultatele obţinute l-au avut primarii 

cu cea mai îndelungată activitate în fruntea comunei, Haneş Gheorghe (1958-

1972) şi Haneş Ana (1972-1987), avându-l viceprimar pe Buibaş Vasile, 

oameni legaţi sufleteşte de locuitorii comunei, împreună cu care se vor antrena 

în realizarea unor obiective, ce vor duce la transformări profunde în localitate. 

Conform Ordinului 6363 din 27 ianuarie 1948, comuna Giroc a fost 

inclusă în programul de electrificare a Judeţului Timiş, împreună cu comunele: 

Variaş, Parţa, Săcălaz şi Giarmata, electrificarea urmând să se facă în regie 

proprie cu un împrumut sau o subvenţie de la Ministerul Afacerilor Interne. 

Acţiunea de electrificare cuprinde întreaga localitate, extinzându-se de la o 
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etapă la alta la tot mai multe gospodării, astfel, din 1965 numărul gospodăriilor 

electrificate ajungând la 428, în 1975 la 625, în 1980 la 671, iar în 1985 la 680 

din totalul de 682 gospodării. 

O dată cu înfiinţarea liniei de autobuz Giroc-Timişoara, în anul 1963, se 

impunea asfaltarea drumul de legătură cu Timişoara, lucrare ce se realizează în 

anii 1967-1968, iar în anul 1981 se încheie asfaltarea acestuia de la ultima 

staţie de autobuz (intersecţia străzilor Trandafirilor cu Dunărea), până la ieşirea 

din localitate. În acelaşi timp se asfaltează drumul dintre Giroc-Chişoda.  

În perioada 1974-1976 se pietruieşte drumul de legătură dintre Giroc şi 

râul Timiş, pe o distanţă de 5 Km, creându-se din zona Timiş – Pădure o 

importantă rezervă pentru o zonă de agrement, care, din păcate, până în prezent 

nu este valorificată. 

În anii 1958-1959 se construieşte magazinul universal (actualul Profi) cu 

spaţii comerciale rezervate sectorului alimentar, nealimentar, braserie şi 

ateliere pentru prestări de servicii, realizându-se un mai vechi deziderat al 

locuitorilor din Giroc. 

În deceniile VII şi VIII, odată cu creşterea numărului de elevi, se extind 

spaţiile şcolare şi se construieşte noul edificiu al şcolii, aşa cum s-a menţionat 

la capitolul privind învăţământul.  

Din anul 1962 începe betonarea trotuarelor din localitate, acţiune 

continuată cu dalarea, ajungând până în anul 1996 la o lungime de 35 de km, 

lucrarea realizându-se prin contribuţia în muncă şi bani a cetăţenilor. 

În perioada, 1979-1981 are loc pietruirea străzilor din localitate, toate 

drumurile devenind accesibile tuturor mijloacelor de transport, indiferent de 

condiţiile climatice. 

Răspunzând solicitărilor tot mai numeroase ale locuitorilor, în 1971 ia 

fiinţă brutăria, cu o capacitate de 280 kg pâine pe schimb, ajungând în perioada 

de funcţionare la întreaga capacitate la o producţie de 25 tone pe lună. 

În anul 1981 se dă în funcţiune reţeaua de alimentare cu apă pe o lungime 

de 3,5 km, cuprinzând parţial străzile: Trandafirilor, Semenic şi Muncitorilor. 

În anul 1984 se dă în folosinţă noul dispensar medical uman şi primul 

bloc de locuinţe P+2 cu 12 apartamente, destinat iniţial specialiştilor care 

lucrau în localitate. 

Ca o răsplată a bunelor rezultate în buna gospodărire a localităţii, în anul 

1983, comuna Giroc a fost distinsă cu Diploma de Onoare pentru locul III în 

ierarhia comunelor timişene. 

În anul 1988 începe constructia la două blocuri de locuinţe, în centrul 

satului, lângă Profi, cu P+1 cu câte 4 apartamente fiecare, date în funcţie în 

anul 1990. 
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Schimbări politice după 1989 şi principalele  

realizări edilitar-gospodăreşti
629

 

 

Viaţa politică pe plan local, după evenimentele din decembrie 1989, 

cunoaşte aceeaşi evoluţie precum cele de la nivel naţional. Girocenii au fost 

profund ancoraţi în desfăşuraraea evenimentelor din zilele revoluţiei, prin 

participarea la amplele acţiuni de protest din Piaţa Operei, consăteanul nostru, 

Vereş Ovidiu, fiind o persoană cunoscută pentru participarea directă la tot ce 

însemna în acele zile ,,Balconul Operei”. Alţii au participat la primele actiuni 

de protest, ocazie cu care au fost şi arestaţi, iar cei mai mulţi, rămaşi anonimi, 

au luat parte la marşul muncitorilor de pe platforma industrială din Calea 

Buziaşului sau de la UMT până în Piaţa Operei, unde au participat de-a lungul 

mai multor zile şi nopţi la acţiunile demonstrative, anticomuniste.  

După înlăturarea regimului comunist de la conducerea ţării, şi pe plan 

local vechile autorităţi sunt înlocuite. Se trece la constituirea organizaţiei locale 

a FSN, iar, în cadrul unei adunări populare desfăşurate la căminul cultural, are 

loc alegerea noului primar în persoana tânărului subinginer Beşlia Petru, 

neimplicat politic până în acel moment. După câteva luni, acesta renunţă, fiind 

înlocuit pentru alte câteva luni, de Iosif Ionel Toma, care, în urma unor 

presiuni şi a convulsiilor specifice perioadei de tranziţie, îşi dă demisia.  

La propunera autorităţilor judeţene şi cu acceptul unor factori de 

răspundere din localitate, este numit primar Urşica Petru, până la organizarea 

primelor alegeri libere din februarie 1992, când este ales primar, în mod 

democratic ing. Ioan Ilie Teodorescu şi primul Consiliu Local în care 

majoritatea o deţineau consilierii proveniţi din Convenţia Democrată. 

În anii următori, toate alegerile (locale, parlamentare, prezidenţiale şi 

europarlamentare) se desfăşoară conform prevederilor constituţionale şi legilor 

ţării, rezultatele lor purtând amprenta personalităţilor locale, naţionale sau 

forţelor politice de la nivelul ţării. Rezultatele acestora pot fi urmărite în tabele 

ce sunt prezentate în continuare, la Anexe.  

După anul 1990, realizările cele mai profunde au loc în mandatul 

primarului Iosif Ionel Toma (1996-prezent), avându-i ca viceprimari pe Ioan 

Eva, Ioan Popazie și Ilie Gâlcă, când, profitându-se de o creştere a 

autonomiei locale, de nivelul substanţial mărit al bugetului primăriei, care se 

încadrează între primele cinci comune din ţară, de accesarea unor fonduri 

europene în cadrul programului SAPARD, sau altele mai noi, dar şi de 

bunăstarea materială a locuitorilor ca urmare a veniturilor tot mai mari obţinute 

prin vânzarea pământurilor ce ajung la valori deosebite. Toate acestea permit 

efectuarea unor lucrări edilitar-gospodăreşti ce schimbă radical imaginea 

localităţii, creând condiţii de muncă şi viaţă similară oraşelor.    

                                                 
629 Informaţii primite de la Domnul Iosif Ionel Toma, primarul comunei Giroc. 
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În această perioadă se realizează cîteva mari lucrări având ca sursă de 

finanţare bugetul local, fondurile europene, împrumutul bancar, alocări de la 

Consiliul Judeţean Timiş, fonduri guvernamentale şi contribuţia cetăţenilor. 

Reţeaua de apă potabilă se întindea până în 1990 pe 3,5 km, iar, ca 

urmare a extinderii pe toate străzile, în perioada 2006-2010, a ajuns  la 

lungimea de 41,3 km, lucrare ce s-a ridicat la suma de peste 4.000.000 lei din 

bugetul local. La sfârșitul anului 2021 lungimea rețelei de apă potabilă măsoară 

130 km, iar numărul de abonați la apă și canalizare este de aproape 5.000. 

Reţeaua de gaz, realizată în perioada 1998-2004, dar cu lucrări de 

extindere şi în prezent pe străduţele nou înfiinţate, a ajuns la o lungime de 21 

km. Lucrarea  s-a realizat din fonduri de la populaţie însumând 913.200 lei, din 

bugetul primăriei, 105.000 lei şi de la C. J. Timiş, 10.100 lei. În 2021, rețeaua 

de gaz se apropie de 80 km. 

Reţeaua de canalizare a fost realizată în perioada 2004-2009, dar se 

extinde şi în prezent având o lungime de 27 km. S-a realizat din fondurile 

europene prin programul SAPARD, în valoare de 1.838.140 lei, iar de la 

bugetul local s-a alocat 1.756.382 lei. În anul 2021, rețeaua de canalizare 

măsoară 100 km lungime. 

Drumurile asfaltate măsoară la sfârșitul anului 2010, o lungime de 21 

km. Lucrarea a fost realizată în perioada 2007-2008, iar valoarea, împreună cu 

podeţele, a ajuns la 14.774.417 lei, din care 3.161.783 lei din bugetul local, iar 

11.612.634 lei din împrumut bancar. 

În 2021, lungimea străzilor asfaltate a ajuns la 64 km. Această distanță 

include și străzile asfaltate din Chișoda. 

Dacă până în 1990 evaluam creşterea nivelului de trai al populaţiei în funcţie 

de numărul de autoturisme al acesteia, în funcţie de numarul de abonamente 

telefonice, la radio şi televiziune, după anul 2000, la Giroc, nivelul de prosperitate 

al populaţiei poate fi apreciat în funcţie de numărul de case nou construite, care 

cunoaşte o creştere fără precedent până în anul 2008, după cum urmează:  
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Astfel, în 10 ani, se construiesc 1030 de case noi, nivelul maxim fiind 

atins în anul 2008. Ca urmare a acestui fenomen, vatra satului se extinde de la 

216,08 ha, cât era în anul 1989, la 495,71 ha (în 2010), iar în 2021 a ajuns la 

562,75 ha, la care se adaugă satul de vacanță de 36,34 ha. În perioada 2010-

2021 s-au construit peste 2500 imobile în Giroc. 
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Primăria comunei Giroc, prin programul SAPARD, câştigat în anul 2004, 

reuşeşte să absoarbă 1.838.140 lei din fondurile europene, iar prin câştigarea 

proiectului ,,Implementarea unui sistem inovativ de management al 

documentelor şi modernizarea centrului pentru informare a cetăţenilor în cadrul 

Primăriei comunei Giroc, Judeţul Timiş”, din anul 2010, mai reuşeşte să atragă 

încă 1.035.454,79 lei.  

Pentru aceste rezultate şi altele, ce nu au fost menţionate la acest capitol, 

ci  pe parcursul lucrării, primarul şi Primăria Giroc au fost premiate de 

Prefectura şi Consiliul Judeţean Timiş, după cum urmează: 

2002 şi 2003 - Diplomă şi Plachetă pentru ,,Calitate şi performanţă în 

administraţia publică locală”. 

2003 - Diploma pentru câştigarea concursului ,,100 de proiecte pentru 

România” în cadrul proiectului ,,Reforma administraţiei publice locale în 

folosul comunităţii”. 

2004 - Diploma pentru calitatea proiectului în cadrul concursului 

,,Reforma îţi aparţine” ce viza modernizarea administraţiei publice locale.  

Conform informațiilor primite din partea serviciilor de specialitate din 

Primăria Giroc, începând cu anul 2012 s-au derulat sau sunt în curs de derulare 

următoarele proiecte din fonduri guvernamentale și europene: 

 

PROIECTE    FINALIZATE 
 

Sursa de 

finantare 
Anul 

Denumirea obiectivului 

proiectului 
Stadiu 

Valoarea 

contractului 

in euro 

Obiectiv al proiectului 

FADR 

100% 
2012 

Modernizare drum 

comunal 

Centru ,,after school” 

Păstrarea tradițiilor 

Finalizat 3.200.000 

Modernizare drum comu- 

nal  318, Giroc - 6,22 km. 

Inființare ,,after school” 

Costume populare 

PODCA 2016 
Realizre registru agricol 

electronic 
Finalizat 1.400.000 

Tehnologia informației și 

comunicațiilor 

PNDR 

100% 
2017 

Construirea unei creșe în 

Comuna Giroc 
Finalizat 605.971 

Spații de învățământ în 

Giroc pentru 150 copii 

PNDR 

100% 
2018 Achiziție ambulanță Finalizat 51.000 

Ambulanță Centrul de 

Permanență 

PNDL 

100% 
2018 

Extindere rețea apă 

potabilă 

Aleea cu Plopi-Giroc 

Finalizat 481.742 
Extinderea rețelei de apă cu 

7,4 km Giroc-Chișoda 

INEA 

 
2019 WIFI 4/1-2018/023944 Finalizat 15.000 

Asigurare wifi gratuit in 

spații publice 

PNDR 

100% 
2017 

Extindere apă potaabilă și 

Canalizare Calea Urseni 

și 

Martirilor 

Finalizat 1.728.858 
Extinderea rețelei de canal  

pe 15,5 km și 8 km-apă 

 

 

 



397 

 

 

PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
630

 

POR 

100% 
2019 

Reabilitare și extindere 

școala 

Giroc 

Procedură 

de licitație 
4.994.000 

Reabilitarea a trei cladiri de 

la armată și realizarea a 19 

săli de clasă și 6 laboratoare 

PNDR 

100% 
2017 

Realizare infrstructură 

rutieră 

în Giroc 

Procedură 

de licitație 

SICAP 

2.057.341 
Centură de legătură Giroc- 

Chișoda-Timișoara 4,2 km 

PNDR 

100% 
2019 

Dotări sediu primărie 

Program PNDR-GAL 

În curs de 

Implementa- 

-re 

79.000 Echipare și dotare 

PNDR 

100% 
2017 

Construire creșă P + 1E 

Chișoda 
În execuție 506.584 

Spații de învățământ în 

Chișoda pentru 90 copii 

POR 

100% 
2018 

Extindere și modernizare 

Centrul de Zi 
În execuție 315.676 

Servicii de îngrijirea 

vârstnicilor 

POR 

100% 
2018 

Reabilitarea și modernizarea 

Școlii din Chișoda 
În execuție 1.356.000 

Creșterea eficienței energe- 

tice 

PNDR 

100% 
2018 

Realizare coloană de aducti- 

une și rețea de canal Giroc 
Finalizat 782.586 

Coloana de apă în lungime 

de 2,98 km 

 

 

PROIECTE  DEPUSE ÎN ANUL 2020 
PNDR 2020 Prevenirea pestei porcine Contract incheiat 38.238 Achiziționare aparate 

CNI 2020 Modernizare străzi Giroc 
În lista 

CNI 
1.700.000 

Modernizarea a 25 de 

drumuri de pământ 

CNI 
2019 

2020 

Construire Centru Social 

Multifuncțional 

În lista 

CNI 
- 

Spații de învățământ 

Zona Planiște 

AFM 
2019 

2020 

Eficientizare luminat 

public 

Giroc 

Aprobat 230.000 
Eficientizare iluminat 

public 

CNI 
2019 

2020 

Bazin didactic de inot 

Giroc 

În lista 

CNI 
- 

Bazin de inot pentru 

școli 

POR  

Echipamente pentru 

dotarea 

Școlilor 

Aprobat 40.000 
Achizitionare de table și 

tablete 

 

În prezent sunt în curs de reabilitare și extindere la fostele unități militare 

din Calea Martirilor clădirile pentru școală cu clasele 0-VIII, valoarea 

proiectului fiind de 22.977.424,24 lei, contribuția Uniunii Europene fiind de 

15.218.476,94 lei- FEDR, iar 2.327.531,77 lei de la bugetul național. 

 

Dispensarul medical uman 

 

Până la Primul Război Mondial, asistenţa medicală umană era asigurată 

de o moaşă comunală care asista femeile la naştere. La Giroc nu funcţiona un 

medic nici în perioada interbelică. Tratarea unor boli se făcea pe cale naturistă 

sau recurgându-se la tratamente tradiţionale, care, de multe ori, nu dădeau 

rezultate. 

                                                 
630 Informație primită de la serviciul Dezvoltare al Primăriei Giroc. 
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În anul 1937, ia fiinţă circumscripţia sanitară Chişoda de care aparţin şi 

comunele Fratelia, Giroc, Freidorf, Utvin şi Urseni. Casa medicului de 

circumscripţie a fost zidită în anul 1937, prin contribuţia judeţului, medic fiind 

Mihail Munteanu. În anul următor, comuna este vizitată, pentru o perioadă de 

două luni, de o echipă medicală condusă de dr. Ionel Adam
631
, examinând toţi 

copiii şi tratându-i pe cei suferinzi. În acelaşi an, de la 1 septembrie, satul este 

vizitat de două echipe medicale, care consultă şi adulţii, fac analize de sânge şi 

vizitează locuinţele sătenilor. Aceste echipe sanitare, la sfârşitul acţiunii, 

apreciază ca mulţumitoare starea de sănătate a populaţiei.. 

După al Doilea Război Mondial, preocuparea pentru starea de sănătate a 

populaţiei creşte continuu, acum, în incinta primăriei, se amenajează două 

cabinete medicale, deservite, încă de la începutul  anilor ᾿60, de dr. Alferov, iar 

mai târziu de dr. Marcovici Minerva (Popa) şi dr. Laichici Alexandra, care 

răspundeau, în acelaşi timp, şi de Chişoda, fiind medici de medicină generală. 

Ultimele două au avut o activitate de aproape 30 de ani, competente 

profesional, apreciaţe de săteni şi integrate profund în viaţa socială a localităţii.  

În anul 1984, se dă în folosinţă clădirea dispensarului medical care 

dispunea de: cabinet consultaţie adulţi, cabinet tratamente adulţi, cabinet 

consultaţie pediatrie, cabinet tratamente pediatrie, cabinet stomatologie, punct 

farmaceutic şi grupuri sanitare. În perioade mai scurte au activat şi medicii 

Colţoiu Virgil şi Orban Angela. 

Asistenţa stomatologică a fost asigurată de dr. Borcoman Valeria şi Sârbu 

Ecaterina, care, pe lângă preocuparea pentru populaţia adultă, la fel ca şi 

medicii generalişti, s-au preocupat şi de sănătatea copiilor din grădiniţă şi din 

şcoală. 

Alături de preocuparea de specialitate asigurată de medici, un rol 

important l-a avut asitenţa medicală efectuată de moaşă şi asistenţi. Aici se 

cuvine a aminti persoanele cu activitatea cea mai îndelungată, de care multe 

generaţii de giroceni îşi amintesc cu mult respect şi drag precum: Cojeia 

Leontina, Oneţ Iuliana, Cărunta Maria, Buza Lenuţa, Târziu Ramona, Varga 

Sidonia, Ticus Anca. Începând cu anul 1988, postul de medic de familie este 

ocupat, prin concurs, de dr. Lucia Barboni, din 2001, de dr. Viana Toma şi de 

dr. stomatolog Codruța Olariu. 

Prin priceperea, pasiunea şi dragostea cu care-şi înconjoară pacienţii, 

personalul sanitar actual continuă frumoasa tradiţie instituită cu decenii în 

urmă. Alături de preocuparea pentru sănătatea girocenilor, de la cei mai tineri 

până la cei mai în vârstă, se preocupă pentru modernizarea cabinetelor 

medicale şi crearea unor condiţii cât mai bune în care să-şi primească pacienţii.  

 

 

                                                 
631 Adresa notarului Atanasie Gavrilescu către Pretura Plasei Centrale Timişoara din anul 1938. 
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Dispensarul sanitar-veterinar Giroc
632 

 

Chiar dacă în perioada interbelică numărul animalelor în Giroc era foarte 

mare și ar fi necesitat existența unui medic veterinar sau măcar a unui tehnician 

veterinar, acest lucru nu a fost posibil. Tratarea unor boli la animale se făcea pe 

cale naturistă de unii cetăţenii ce erau consideraţi specialişti pentru anumite 

boli. Pentru tratarea vacilor ,,umflate”, datorită consumului în exces a lucernei 

sau trifoiului verde, precum şi pentru rezolvarea cazurilor mai complicate la 

fătări, erau ,,specialişti” moş Iosîm a lu᾿ Străla şi Schmadl. Atunci când se 

impuneau intervenţii chirurgicale, girocenii apelau la medicii de la spitalul 

veterinar, care în aceea perioadă funcţiona foarte aproape de Giroc, în 

Timişoara, pe locul actualei staţii de benzină OMV de la Strada Cluj. 

Abia la sfârşitul anilor ᾿50 la Giroc şi Chişoda este încadrat ca medic 

veterinar dr. Toma Cionca, originar din Chişoda, un specialist foarte apreciat şi 

apropiat de giroceni. Acesta funcţionează până în anul 1983, când este urmat 

de dr. Ioan Pădeanu, cu o activitate neîntreruptă până în anul 2007. Girocean 

prin adopţie, a lucrat până în 1983 la Complexul Avicol Giroc, după care se 

transferă la circumscripţia sanitar-veterinară. Pentru întreaga sa activitate de 

specialitate, obştească, dar şi politică, ajunge să fie unul din cei mai apreciaţi 

intelectuali ai satului. Avea să-şi valorifice experienţa câştigată până atunci, 

mai ales după 1990, când girocenii devin proprietarii unui număr foarte mare 

de vaci, în urma desfiinţării CAP-ului. Medic apreciat pentru diagnosticarea şi 

tratarea bolilor la diferitele specii de animale, a fost preocupat de ameliorarea 

raselor, motiv pentru care stabileşte relaţii de colaborare cu specialiştii 

Facultăţii de Medicină Veterinară şi Zootehnie din Timişoara. Cei doi medici 

benificiază de sprijinul şi priceperea tehnicianului veterinar Virgil Stan şi a 

doamnei Grădinaru Cecilia, care de foarte mulţi ani se ocupă de însămânţarea 

artificială. 

Dispensarul sanitar-veterinar Giroc a mai fost deservit de medicii Neagu 

Ioan (1964-1967), Dilă Valentin, în prezent de Beşlia Mihăiţă,  şi de următorii 

tehnicieni: Toma Irodion (1984-2003), Beşlia Cristian (1990-2003), Moraru 

Florin (2007-2008).  

După anul 2000, o dată cu scăderea dramatică a numărului de animale 

(vaci, porci şi păsări), activitatea dispensarului sanitar veterinar se axeză pe 

tratarea unui număr tot mai redus de vaci, a oilor, a căror număr creşte, a 

păsărilor şi, mai nou, a animalelor de companie. 

 

 

 

 

                                                 
632 Informaţii primite de la dr. Ioan Pădeanu. 
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Formaţia de pompieri civili din Giroc 

 

Prevenirea şi stingerea incendiilor pentru a salva vieţi omeneşti, animale 

şi bunuri materiale în situaţii de calamităţi şi dezastre naturale a constituit o 

preocupare a locuitorilor din Giroc care s-a concretizat în forme de organizare 

prin anii 1953-1955. Cu sprijin din partea pompierilor militari, a luat fiinţă o 

formaţie civilă de pompieri voluntari denumită ,,Paza contra incendiilor” 

(P.C.I.), apoi ,,Prevenirea şi stingerea incendiilor” (P.S.I.).  

Se cuvine a aminti pe aceşti pompieri, pionieri în domeniu, care au pus 

bazele acestei activităţi atât de utile şi au alcătuit formaţia în prima ei fază: 

Avrămuţ Ioan (şef de formaţie), Avrămuţ Ioan, Acea Petru, Buibaş Vasile, 

Cincu Iosif (a luʼ Şuvă), Cincu Iosif (a luʼ Bârza), Cincu Roman, Dragomir 

Ioan, Babescu Ioan (a luʼ Păvilică), Dragomir Iosif (a luʼ Pisat), Degan Petru, 

Drăguţ Iosif ( a luʼ Gaiţă), Drăguţ Vasile, Eli Nicolae, Marincu Petru (Miloş), 

Jivi Ilie, Nicoară Dumitru, Seiman Iosif, Seiman Lazăr, Gruiţa Roman, Urşica 

Petru (a luʼ Vergeş), Fănică Vălean, Ţenche Iosif, Lazăr Ioan (a luʼ Sulea), 

Corin Petru, Dragomir Iosif (a luʼ Suboni), Giurcovici Iosif, Marincu Ioan (Ion 

al Mic), Sfei Pavel, Marincu Vichentie, Seiman Gheorghe (a luʼ Orz), 

Dragomir Ilie, Dragomir Cârsta, Colgeu Ioan, Groza Gheorghe, Avrămuţ Ioan 

(a luʼ Hârghie), Avrămuţ Gheorghe (a luʼ Cecău), Tonea Ion, Neda Iulian, 

Degan Petru. Majoritatea erau membri în C.A.P. şi beneficiau de anumite 

facilităţi. 
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În dotarea tehnicii de luptă aveau o saca (hipo) şi două pompe manuale 

cu balansuare cu accesoriile aferente. Formaţia a obţinut rezultate mulţumitoare 

la concursurile profesionale, contribuind la singerea unui incendiu de proporţii 

la aria de grâu, în 1957. 

În anul 1970 s-a înfiinţat la Şcoala cu clasele I-VIII din Giroc cercul 

,,Prietenii pompierilor”. Instruiţi de Avrămuţ Ioan (Cecău), aceştia au obţinut 

rezultate meritorii ocupând locuri fruntaşe la concursurile profesionale, faza 

judeţeană şi chiar naţională, prezentate la capitolul şcoală. Unii dintre ei vor 

continua şi în viitor această activitate. 

 

Formaţia pompierilor adulţi şi-a continuat activitatea (şef de formaţie 

devenind Urşica Petru), fiind alcătuită din pompieri profesionişti de la unele 

intreprinderi din oraş şi din cei care au satisfăcut stagiul militar la pompierii militari. 

După revoluţia din 1989, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor 

se reorganizează prin îndrumarea Inspectoratului judeţean ,,Banat” şi sprijinul 

constant al Primăriei Giroc. Noua generaţie de pompieri voluntari va activa sub 

denumirea ,,Serviciul public de pompieri civili” (S.P.P.C.) avându-l ca şef-

serviciu pe Crăniceanu Dumitru, cu experienţă bogată în acest domeniu, 

începând din 1998. Membrii care au compus S.P.P.C. au fost: Precupaş Grigore 

(locţiitor şef-serviciu), Urşica Petru (şef-formaţie), Dragomir Aurel (ajutor şef-

formaţie), Vidu Laza, Drăghici Ioan, Marincu Ilie, Blidăran Iosif, Crăiniceanu 

Beniamin, Blidăran Ioan, Marincu Nicolae, Crăiniceanu Moise, Petcu Petrişor, 

Ştirban Florin, Marincu Gelu, Iancu Gelu, Brăşneanu Marin, Cojeia Petru, 

Maruşca Petru, Crăiniceanu Eremia, Hendrea Ioan, Pâncotan Iosif, Chira 

Virgil, Neda Nicolae, Mocan Marius, Lazăr Ioan, Ordean Viorel, Vidu Adrian, 

Urugiuc Cristian, Haneş Petrişor, Sitar Dumitru, Pascu Petru, Teleman Nicolae, 

Alămurean Mihai, Cionca Ionel, Moise Ioan, Miloş Iosif. 
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Intrând pe un făgaş nou, sprijiniţi de grupul de pompieri militari ,,Banat”, în 

ceea ce priveşte pregătirea profesională, şi în permanenţă de Primăria comunei Giroc, 

care a asigurat o bază materială şi o dotare de înalt nivel, formaţiunea pompierilor 

civili a cunoscut succes după succes, fiind recompensată de fiecare dată material. 

Enumerăm rezultatele deosebite în întrecerile profesionale din ultimii ani: 

-2001: locul I la faza interjudeţeană şi locul VI la faza naţională a 

concursurilor profesionale; 

-2006: locul I la faza judeţeană, (sub denumirea Serviciul Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă (S.V.S.U.) şi locul l la faza interjudeţeană, locul II la faza naţională; 

-2007: locul I la faza judeţeană şi interjudeţeană, locul I la etapa 

naţională şi titlul de Campioni Naţionali; 

-2008: locul I la faza judeţeană şi la faza interjudeţeană, locul I la etapa 

naţională şi titlul de Campioni Naţionali. 

În anul 2009 s-au format două loturi în vederea participării la concursuri: 

un lot S.V.S.U. iar al doilea S.P.S.U. ,,Giroceana” S.R.L., ambele participând 

la fazele judeţeană, interjudeţeană, calificându-se la faza naţională. Ambele 

loturi au obţinut locul I, sporind zestrea de cupe, plachete, statuete, diplome cu 

care au fost răsplătiţi pompierii giroceni de-a lungul activităţii lor.  

Iată loturile întinerite care au obţinut ultimele succese: Crăiniceanu 

Dumitru, Şcutca Caius, Bordea Cristian, Săucă Marius, Semin Vasile, Simon 

Iustin, Bordianu Răzvan, Câmpeanu Cosmin, Dumitru Ciprian, Marincu I. 

Alexandru, Tomuş Petru, Grada Aurel, Cotos Adrian, Ţugui Mihai, Cuciureanu 

Graţian, Sitar Gheorghe, Lalu Victor-Paul, Cojeia Petrică, Chira Virginel. 

Atât în anul 2008, cât şi în 2009, pompierii noştri au avut câte 22 de intervenţii la 

incendii, calaminăţi, salvări de animale, rezolvate cu promptitudine şi profesionalism
633

. 

În anul 2010, formația  SVSU Giroc, ocupă locul I pe țară, în următoarea 

componență: Dumitru Crăniceanu (Șef lot), Ilie Marincu, Cristian Bordea, 

Marius Săucă, Cosmin Cîmpean, Ciprian Dumitru, Viorel Semin, Răzvan 

Bordianu. Rezerve: Iustin Simon, Vasile Codrea, Ioan Blidăran. 

În anul 2011, pompierii din Giroc (SVPSU), la concursul desfășurat la 

Târgul Secuiesc cuceresc titlul de vicecampioni naționali, iar în 2012, formația 

SVPSU - ocupă locul al III-lea pe țară. 

În anul 2013, în Franța, la Mulhouse, la ,,Olimpiada” serviciilor de 

pompieri din Europa, în compania a 135 de echipaje din 24 de țări, pompierii 

giroceni au obținut medalia de bronz. Lotul a fost format din: Dumitru 

Crăiniceanu (șef lot), Cristian Bucur (antrenor), Aurel Grada (maseur), Marius 

Săucă, Iustin Simon, Alin Ardelean, Cristian Aga, Răzvan Gherghel, Răzvan 

Bordianu, Ciprian Dumitru, Caius Șcutca, Cristian Marincu, Cristian Bordea
634. 

                                                 
633 Informaţii obţinute din materialul Istoricul pompierilor civili. Comuna Giroc- judeţul Timiş 

semnat de Crăiniceanu Dumitru, şef serviciu S.V.S.U 
634 Informații obținute din ,,Almanahul Dialog cu cetățenii” al Primăriei. 
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Societatea comercială ,,Giroceana” SRL 

 

Societatea comercială ,,Giroceana” SRL a fost înființată prin hotărârea 

Consiliului Local al Primăriei Giroc la 1 iulie 2002 ca societate cu capital de 

stat, asociat unic fiind Primăria Comunei Giroc. 

Domeniile de activitate sunt transportul de călători pe relația Giroc -

Timișoara, Chișoda -Timișoara și transportul ocazional cu prilejul unor excursii 

organizate pentru elevi, formații artistice, echipe sportive sau grupuri de 

cetățeni, atât în țară cât și în străinătate. Alte domenii de activitate fiind 

serviciul de canalizare, apă potabilă și întreținerea iluminatului public. 

Pentru deservirea populației în domeniile de activitate menționate, 

societatea dispune de următoarea bază materială: 

- 5 autobuze pentru transportul decălători; 

- 1 autocar; 

- 2 microbuze pentru transport școlar; 

- 1 vidanjă; 

- 1 masină pentru măturat șoseaua; 

- 1 autogreder; 

- 1 autoscară;  

- 2 tractoare; 

- 1 camion; 

- 2 buldoescavatoare; 

- 2 remorci; 

- 1 microbuz spații verzi; 

- 1 tocătoare crengi; 

- 2 camionete; 

- 1 masină pompieri; 

- 1 motopompă. 

Societatea este condusă de un director, o contabilă și un șef de coloană, 

alături de următorul personal: casiere, șofer, mecanic, electricieni, instalatori 

etc.. 

 

Caile de comunicații și poșta 

 

După darea în folosință în anul 1896 a căii ferate Timișoara - Buziaș și 

construirea la 400 m distanță spre nord a stației CFR Semenic,  care ulterior și-

a schimbat numele în stația CFR Giroc și care deservea satul, atât pentru 

persoane cât și pentru mărfuri. Localitatea are astfel, acces la un mijloc de 

transport modern și rapid, cu care se aducea și poșta. Datorită faptului că stația 

CFR din Timișoara era în cartierul Iosefin, mai puțin frecventat de giroceni, 

consătenii noștri continuau să se deplaseze pe jos, peste terenul de la armată 

până la tramvaiul din cartierul Fratelia, iar de aici până în Piața Lahovari, cea 
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mai frecventată de ei, unde își vindeau produsele agricole sau laptele la 

,,conturi”. 

Pentru deplasarea cu căruțele la piețe sau târguri foloseau ,,drumul de 

piatră”, ce urma traseul actualei șosele sau ,,Drumul Făbricului”, care, fiind un 

drum nepietruit, era folosit doar pe vreme bună. Acesta pornea din capătul Str. 

Muncitorilor (de la Boroi), pe lângă antena de televiziune, ieșea la Calea 

Buziașului și ducea în cartierul Fabric, unde se țineau târgurile. 

Transportul pe calea ferată se folosește tot mai intens de către muncitori 

și elevi în anotimpul rece până în anul 1963, când se inaugurează linia de 

autobuz pe traseul Giroc - Timișoara, moment după care viața navetiștilor din 

Giroc se schimbă radical. An de an, situația transportului devine tot mai bună, 

drumul de piatră se asfaltează, autobuzele devin tot mai confortabile și crește 

numărul stațiilor atât în Giroc, cât și în Timișoara.  

,,Calendarul Girocului” din anul 1936 menționa că la Giroc exista agenție 

poștală, telegraf și gară CFR, șef al gării și al poștei fiind domnul Ioan Kramli. 

Până la începutul anilor ʾ80, corespondența, presa și tot ceea ce ținea de poștă 

era adus cu trenul, după care se renunță. În prezent poșta este adusă cu mașina. 

Până la mijlocul anilor ’50 nu cunoaștem numele altor slujitori ai poștei, 

dar după 1950, când sediul era pe strada Trandafirilor, vizavi de actuala locație, 

în casa lui Peia Iosif. După această perioadă, diriginte ajunge Iosif Aga (1955-

1962), Mera Cornelia (1970-1987), Dragomir Maria (1987-1996), Hațegan 

Claudia (1995-1997), Săucan Carmen (1998-2001), Golban Adina (2001-

prezent) și Oros Ileana.  

Factori poștali în diverse perioade au fost: Lisu Ioan, Oșan Viorica, 

Cupcea Ileana, Dragomir Aurel, Beșelia Ioan, Oros Ileana, Tănăsoiu Dana, 

Aga Dorin, Nicoară Dorina, Oros Violeta, Herman Nicoleta. 

Până în 1985, când se trece la telefonia cu centrală automată, poșta 

dispunea și de un telefonist care dădea legătura abonaților din localitate. 

Activitatea cea mai îndelungată pe acest post au avut-o: Dragomir Maria 

(1964-1982) și Lisu Silvia (1978-1985). 

                                                                           O. G.  
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ANEXE 

 

Toponime 

 

Toponime din hotarul satului  

Belicheri Giroace Ogrindova 

Bocșa Grăginile Mici Planișce 

Dumbrăvi Gropane Râtu Moșului 

Drumul Cetății La Dura Satu Bătrân 

Drumul Făbricului La Nică Sălișce 

Drumul Lomului Livezi Stupini 

Drumul Urseniului Măsung Totu 

Gai Mâneruș Tuțăcu 

Garișce Mescalu Țărigi 

Gârbărit Nemți Urgia 

 

  Toponiome din lunca Timişului 

 

Cotulăeţ    Giura   Mescalu    

Cotul Mantovei   Lom    Strâmtori 

Dărăbant   Mantova  Zăbran 

 

Porecle din Giroc 

 

Acea, Achimoane, Adam, Agoni, Alba, Albu, Andraş, Andriuşâca, 

Anuţa, Avram; 

 

Babaeva, Bagiu, Bâgea, Başa, Băbăscu, Băboni, Bănghir, Bătilă, Bâdă, 

Bârza, Bâzoni, Bălu, Becău, Bela, Bociu, Bengu, Becu, Biuş, Boabă, Boacă, 

Boblea, Boca, Bocălică, Bogăt, Bordan, Brodan, Bordoş, Boroi, Brena, Budi, 

Budu, Burcea, Buibălac, Bumbu; 

 

Capra, Cătana, Cârlanu, Cecău, Ceică, Celă, Cerbu, Chicin, Chila, 

Chilenţ, Chironi, Chişozanu, Ciciu, Cioc, Ciorolae, Cişlăru, Ciută, Ciucu, 

Circu, Ciurcan, Clau, Cloţă, Coandă, Cocoş, Coluţă, Crăciun, Creţu, Cristos, 

Curea, Cucu; 

 

Dânsu, Dârjala, Dina, Doboane, Dogăceş, Dolaf, Dorgoş, Diştă, 

Dulăianţu, Dumnezeul Cailor, Dundi, Dura; 
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Ferariu, Fercu, Fetic, Ficătuţa, Fira, Firu, Fleorcoane, Floca, Foştomoc, 

Fraica; 

 

Gaiţă, Gara, Găicin, Găină, Găiţoni, Gârban, Gâru, Giula, Ghesu, Ghiga, 

Ghimiş, Ghince, Gincă, Giulca, Giurcovici,  Goian, Granăr, Granciu, 

Groşâţariu, Gruia, Gruiţoni, Guda, Guţu; 

 

Hârghie; 

 

Ianăş, Idu, Ion Ruja, Iorga, Isac, Ivaşcu, 

 

Jebeleanu, Jucu; 

 

Lepa, Lilu, Lină, Liţa, Lomba, Lulariu, Luţu; 

 

Mandil, Mandră, Marta, Maţ, Magreţu, Mărcinuţ, Morconi, Merşoane, 

Miai, Mihai Ţâganu, Mierla, Midoni, Mihai Voagnăru, Milan, Milăroane, Miri, 

Minda, Miţuran, Moane, Moia, Morăriţa, Morceală, Morşelitu, Moş Uvă, 

Muca, Murariu;  

 

Neda, Negru, Nemeşu, Nică, Nichifor, Nincu, Nini, Nistor; 

 

Obadă, Opriţa, Orz, Oţăt; 

 

Palcu, Panta, Pascota, Pau, Pavel Unguru, Păşoane, Pătlacu, Păvilica, 

Păvoane, Pâţu, Pele, Penoane, Petconi, Petcu, Pichi, Piciu, Pilă, Pioni, Pisat, 

Piştol, Pitica, Potchi, Priculici, Puciu, Puicu, Puiu, Pupeş, Purcel, Puşcău, Puta; 

 

Rambu, Raţă, Ria, Rica-Boca,Riciu, Riftic, Roanca, Roşu, Ruica; 

 

Salcă, Sănfir, Sârbu, Schilălau, Scârţu, Sfeta, Stancu, Stăcajă, Stoioni, 

Subu,  

Străla, Suboni, Sufulcata, Sulea, Surdu; 

 

Şamu, Şciopu, Şciuconi, Şioacă, Sufulcata, Şumarelu, Şuvă, Şpircu, Ştut; 

 

Tamu, Tie, Ticălă, Tisa Pişta, Titi Stoia, Trandafir, Trină, Truţu; 

 

Ţâncă, Ţănche, Ţâganu-Şitoane, Ţorcoş, Ţucăl-China,Ţuţa; 

 

Unipanu, Untură, Uvoane; 
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Văcan, Velcu, Vergeş, Vodoane, Voica, Vrămuţoni, Văcăneşci, Vuici; 

 

Zănfir, Zălea, Zicoane; 

 

Nume de familie din Giroc la începutul secolului al XX-lea 

 

Acia, Aga, Andraşiu, Avramuţ; 

Brânda, Baicu, Bosa, Babescu, Buibaş, Buzăescu, Birtariu, Bosioc, Boca; 

Cărbunariu, Creţu, Clevac, Coandă, Ciucu, Ciorogariu, Colgeu, Cojeia; 

Dumitru, Dulăianţu, Dragomir, Drăguţ, Damian; 

Eli; 

Gherban, Gudă, Gruiţa, Gherghel, Gaiţă, Giurcovici, Goian; 

Ioviţă, Ivaşcu, Iorga, Ienchi; 

Jecula, Jivoin; 

Loica, Lazăr, Lulariu; 

Marincu, Marcu, Miuţ, Martin, Miu, Maghiar; 

Nica, Neda; 

Peia, Pava, Pâţu, Petcu, Popovici; 

Rotariu, Raicu, Ruja; 

Stoia, Surdu,  Seiman; 

Ştirban, Şocodol; 

Tinca; 

Ţenche, Ţfei; 

Urşica; 

Văcan, Voica,Vasii 

 

Glosar girocean 

                          

A      B 

ABŢIGUÍT- Ă, adj. Ameţit de băutură  BORĂÍ, vb. A mugi, a zbiera.  

ACONÍŢĂ- E, subst. Ac de siguranţă.  BRÍPTĂ- E, subst. Briceag.  

ADĂORÁ, vb. A agonisi.   BUCTÁ,vb. A rămâne repetent. 

AGẮIERÁ, vb. A pândi.   BUGILÁRI- E, subst. Portofel. 

AJIUÍ, vb. A duce până la capăt o lucrare. BUJBĂLẮU- IE, subst. Petrecere 

cu 

ALIMÚNĂ-E, subst. Lămâie.   lume. 

AMÚNCA, adv. Greu.    BUNDUZÎ, vb. A (se) tulbura.   

ANTÍSTĂ-E, subst. Consiliu comunal.  BUTOÁRĂ-I, subst. Gaură.  

APIPIÁ, vb. A pipăi.  

ARĂBÍZĂ- E, subst. Agrişă. 

ARÍCT-URI, subst. Obiect din casă, unealtă.   C 

ARMIŢẤIE-I, subst. Taxă plătită de vânzători CACAMẤŢ- URI, subst. Secreţie  
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administraţiei unei pieţe.   nazală solodificată.  

ARNÓDIE-I, subst. Agrafă.    CÁUGĂ-I, subst. Situaţie 

neplăcută. 

ARVĂLÚC- URI, subst. Aldămaş.   CĂCĂCÍŞ-URI, subst. Lucru, 

obiect  

ASTUPÁLĂ- subst. Astmă.   Mărunt, fără importanţă.   

AŞIUÍ, vb. A-şi găsi un loc, a se stabili. CĂLBĂŞẮŢ-I, subst. Caltaboş. 

ATEJÁC- URI, subst. Raniţă.   CĂLCĂVÚRĂ-I, subst. Lovitură. 

AVANIŢẮ- E, subst. Persoană care nu CĂPÁRĂ-I, subst. Arvună. 

face parte dintre băştinaşi.    CÂRTÓG-E, subst. Gunoi. 

CẤRVINĂ-I, subst. Neînţelegere 

CHERCUŞÎ, vb. A sugruma. 

CIOCHÉRSĂ-E, subst. Sculă, 

unealtă. 

B CIPÉZĂR-I, subst. Puşlama, 

derbedeu, haimana. 

BÁBIŢĂ- E, subst. Asistentă medicală  CIUSCHÍE-I, subst. Bucată de 

care supraveghează mama şi copilul  CIUSCHÍE-I, subst. Bucată de la 

la naştere.     lemn lungă folosită la ridicarea, 

rostogolirea sau susţinerea unui 

obiect. 

BÁCIŢĂ- E, subst. Cursă de prins şoareci    

şobolani.     CLENŢÁICĂ-I, subst. Broscă la uşă. 

BAIRÁM- URI, subst. Petrecere. CLUP-URI, subst. Bancă de lemn 

cu spetează 

BĂGẮU, subst. Rămăşiţă de tutun ars în pipă  COBẮŢ-I, subst. Uliu. 

BĂGÍC, subst. Fontă, tuci.   COBILÉŢ-E, subst. Firidă în zid 

BĂNDĂÓNI, subst. Bondar    sub cuptorul vetrei ţărăneşti. 

BẮŞCA, adv. Separat  

BÂBÂÍ, vb. A răspândi vorbe   COCÁIE-I, subst. Scrânciob. 

BÉŞICĂ- E, subst. Vas din lemn   COFẤRTĂ-E, subst. Automobil. 

folosit pentru fermentarea fructelor.  COPLĂRÁI-E, subst. Bordel.   

BETĂDUÍ, vb. A se tângui.   COTOROÁGE, subst. Piftie. 

BIŞLUÍ, vb. A preţui cum se    CRÁNC-URI, subst. Boală  

cuvine un lucru     venerică. 

BITÁNGĂ-I, subst. Vagabond.  CUCĂÍ, vb. A moţăi. 

BLÁGĂ-I, subst. Avere, bogăţie.  CUFURÍ, vb. A avea diaree. 

BLEZNUÍ, vb. A face de ocară. CUNCINÁ, vb. A se abţine de la 

mâncare pentru a economisi. 

BOÁCTĂR-I, subst. Paznic de noapte în sat.  

BOBÁLĂ-I, subst. Noroi.   CURFÚCIŢĂ-E, subst.  Nevăstuică. 

BOBOLÓŞÎ, vb. A înfofoli.   CUŞMÍT-I, subst. Medic veterinar. 
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BOFÎRTÁIE-I, subst. Măruntaie de animale. CUŞUPÍ, vb. A-şi lua avânt. 

BÓGHIE-I, subst. Claie de fân. 

BOITÁR-I, subst. Ajutor de cioban. 

 

D 

DAFÉCEA, adv. Pe gratis, degeaba  GIMICÁ, vb. A tăia mărunt. A toca. 

DĂJGHINÁ, vb. A (se) desface în două.  GIMÍŞCĂ-E, subst. Chiflă.  

DĂSCHINILÍ, vb. A deosebi, a diferenţia. GÍVĂR-I, subst. Cavaler de 

DĂZGURDZÎ, vb. A clarifica, a lămuri. onoare. la nunţi.  

DEŢ-I, subst. Decilitru.   GLĂSUÍ, vb. A trage clopotul 

 care anunţă moartea cuiva. 

DOLVÁN-I, subst. Cel care îi vine de hac  

cuiva.      GLOÁTĂ-E, subst. Copil,  

      descendent, urmaş. 

DÓNŢ-URI, subst. Compot.    GOGLEÁZ-URI, subst. Gunoi,  

      resturi de plante. 

DRICÁLĂ-I, subst. Saltea umplută cu paie 

sau cu pănuşi de porumb.   GORGONÍ, vb. A alunga. 

DRIPÍ, vb. A bătători.    GRÁGIE-I, subst. 1. Grinzile şi  

DUDURÓNI- E, subst. Plantă cu frunze cornii unei case. 2. (Fig.) 

late şi mari; brusture    Forţă, putere. 

DURĂÍ, vb. A tuna     GRÁPIŢĂ-E, subst. Căpuşă. 

DUŞẤC- URI, subst. Plapumă.  GREOMẤNT-URI, subst. Povară, 

 suferinţă. 

GRUMPÚC-URI, subst. Carte  

funciară în care se înscriu 

 proprietăţile 

F                                         

FÁITĂ-E, subst. Rasă, soi.   GUGULÍ, vb. A ocroti, a proteja  

      (exagerat). 

FĂLÍ, vb. A lipsi.    GULUMÚZ-URI, subst. Agitaţie, 

                                                                        mişcare de oameni, gălăgie. 

  

FĂNTAZ- URI, subst. Toană, capriciu.                                              

FEGÉU- IE, subst. Capac pentru oale sau 

cratiţe. 

FÉST, adv. Întruna, mereu, neîncetat    H 

FICTUÍ, vb. A se înfrunta, a se certa.  HÁIŢĂR-I, subst. Fochist la  

      locomobilă. 

FLOÁŞTĂR-E, subst. Loc pavat cu pietre. HÁLĂ-E, subst. Om nesătul, care 

      mănâncă mult. 
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FLUŞTURÁT- Ă, subst. şi adj. Uşuratic  HÁMEŞ-I, adj. Strângător, isteţ; 

frivol, neserios.                       care nu se lasă păcălit. 

FOFLÍŞ-URI, subst. Mâncare aleasă  

aliment deosebit; dulciuri.   HÁSNĂ-E, subst. Folos. 

FOLOMÓC-E, subst. Ghemotoc, mototol. HẤRĂ-E, subst. Mânie, ciudă,  

      duşmănie. 

FORPÁL-URI, subst. Întreţinere a unui HÂRBĂLUÍ, vb. A se uza, a se 

persoane      strica.   

FOŞTOMÓC-URI, subst. Cârpă folosită HÂRCONÍ, vb. A sforăi. 

FOŞTOMÓC-URI, subst. Cârpă folosită  HẤRGHIE-I, subst. Persoană 

 la spălat vasele.    slabă, pipernicită. 

FRÁS-URI, subst. Apoplexie.  HÉBĂR-E, subst. Cric. 

FRUŞTÚC-URI, subst. Micul dejun.  HOÁRĂ-E, subst. Orătanie. 

FUŞĂRÍ, vb. A lucra rău, superficial. HOZÂNTRÉGĂR-I, subst.  

      Bretea.   

FUTCĂRÍ-vb. A înjura, a sudui.  HÚDĂ-E, subst. Gaură în gard. 

HURUÍ, vb. A se dărâma, a se  

nărui. 

HÚTOŞ, subst. Capăt, sfârşit, 

încheiere. 

G                                           

GÁR, subst. Cenuşă rezultată din arderea        

tulpinilor de cereale.      I-Î 

GÁVĂT, subst. Mulţime.   ICLEÁN-Ă, adj. Ager la minte, isteţ. 

GĂIGÁNĂ, subst. Omletă.   IEPTÍCĂ-I, subst. Tuberculoză.   

GĂRĂŞẤŢĂ-E, subst. Caracudă.  IETÚBĂ-E, subst. arest, închisoare. 

GĂRGĂLĂÚ-IE, subst. Beregată.   IMÁLĂ-I, subst. Noroi. 

GHEŢUŞÎ, vb. A (se) înghesui.  IMĂLÓS-Ă, adj. Murdar. 

GHILẮU-IE, subst. Rindea.   IORGÁN-E, subst. Plapumă. 

IORSÁG-URI, subst. Gospodărie mare,   L 

casă şi acareturi.    LÁIBĂR-E, subst. Pieptar din  

ISCOPÍ, vb. A castra.     stofă, vestă. 

ÍSTINA, adv. Adevărat.    LÁITĂR-E, subst. Vas de lemn cu  

capacitatea de 25 l. folosit la 

distilarea ţuicii. 

IZÂŢẤRI, subst. Instrucţie.   LÁNDRU-Ă, adj. Comod, care nu  

      e strâns. 

IZBOCÍ, vb. 1. A duce până la capăt.  LÁNŢ-E, subst. Unitate de  

2. A creşte, a se dezvolta.                               măsură pentru suprafeţe agrare  

      având 0,58 ari.  

IZDĂNÍ, vb. A (se) îndepărta de un loc. LĂMPUÍ, vb. A risipi averea, a 

cheltui cu uşurinţă.  
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ÎMBĂZNÁT-Ă, adj. Înnorat, înnegurat. 

ÎMBLEZNÁ, vb. A încremeni.  LĂTURÓNI (pl.), subst.  

      Amigdale inflamate. 

ÎMBRÂGLÁ, vb. A se întovărăşi.  LÉSNEA, adj. Ieftin.   

ÎMBURIŢÁ, vb. A sta ghemuit.  LEVĂRTÁŞI (pl.) subst. Paste  

      făinoase de casă. 

ÎMBURGHIÁ, vb. A stărui pe lângă 

cineva, a influenţa.    LÍGĂV-Ă, adj. Fără poftă de mâncare. 

ÎMPĂIVĂNÁ, vb. A lega un animal de LÍŞTĂV-Ă, adj. Fără gust. 

picioare să nu fugă. 

ÎNCELUÍ, vb. A înşela    LÓGORĂ (sg.), subst. Distrugere  

mare în culturi. 

ÎNCUNIÁ, vb. A se constipa.   LOMUÍT-Ă, adj. Vlăguit. 

ÎNGĂLÁ, vb. A se reface după o boală, LOPĂCÍŢĂ-E, subst. Omoplat. 

a se împlini.  

LUDÁIE-I, subst. Dovleac. 

ÎNTRONÁT-Ă, adj. Răcit cu scurgeri  

nazale. 

ÎNTUNGIÁ, vb. A se încrunta.      M 

ÎNVĂNDĂLĂCÍ, vb. A se încâlci.  MANDÚLĂ-E, subst. Amigdală. 

MÁSCURE-I, subst. Porc mascul 

castrat. 

MÁOR-I, subst. Zidar. 

J     MĂLĂXẤT-Ă, adj. Ostenit, fără putere. 

JẮG-uri, subst. 1. Jar. 2. Arsură la  MĂSÁI-E, subst. Faţă de masă. 

stomac.     MĂŞÁNCĂ-I, subst. Măr ionathan. 

JÂGĂRÍŢĂ-E, subst. Plamân.  MECEÁVĂ-I, subst. Sprijin, ajutor. 

JÂGOÁRE-I, subst. Greaţă provocată MEDIŢẤN-URI, subst. Medicament. 

de indigestie.     MIJGURÁ, vb. A ploaua cu stropi  

      mărunţi. 

JÂMUÍ, vb. (Despre porci). A scormoni MILOÁNDĂR-I, subst. Vânzător 

pământul cu râtul      în prăvălii la oraş. 

JÂNTITÓRI-E, subst. Băţ cu care se  MINTUNÁŞ, adv. Imediat. 

amestecă jarul pe vatra cuptorului.  MOÁIE-GHÉME (sing.),  

subst. Om molâu, fără iniţiativă. 

JÂNTUÍ, vb. A amesteca jarul.  MÓLĂR-I-E, subst.1.Fotograf  

2. Fotografie  

JÁPIŢĂ-E, subst. Bucată de lemn, retevei. 3. Zugrăveală. 

JÂRÁDĂ-ĂZI, subst. Grămadă  MOLOCEÁG-URI, subst.  

(de snopi de paie, de coceni, de lemne). Petrecere, chef.   

MORMẤNŢ (sg.), subst. Cimitir. 

JEPEŞÍ, vb. A stagna din creştere.  MÓZI (sg.), subst. Cinematograf. 
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JIUNGHETÚRĂ-I, subst. Locul unde  MUŞẤNĂ-I, subst. Larvă. 

se face legătura capului cu coloana 

vertebrală. 

JIÚNE-I, subst. Mire.      N    

JIMBĂŞÎ, vb. A muştruli.   NAFTICÓL-I, subst, Diavol. Satana. 

JOÁMPĂ-E, subst. Groapă care  NĂDĂÍ, vb. A bănui, a un 

denivelează teren.    presupune. 

NĂLOÁGĂ (sg.), subst. Aglomeraţie,  

JOÁVINĂ-E, subst. Animal sălbatic,  Înghesuială.                                  

lighioană.                                   

  N      P 

NĂRGĂLUÍ, vb. A goni.   PĂLÚGĂ-I, subst. 1. Prăjină 

2. Om înalt, lungan. 

NĂSĂRẤMBĂ-E, subst. Ghiduşie, poznă 

NĂSCOCORÍ, vb. A se îngâmfa.  PĂMÚCĂ, (sg.) Vată. 

NĂTÂNTÓC-Ă, adj. Nepriceput.  PĂÓC-URI, subst. Depozit de  

cherestea. 

NĂTOMÉNIE-I, subst. Cuvânt trivial. PĂPĂRÚGĂ-I, subst. Buburuză. 

NĂZGLOMBÍT-Ă, adj. Îmbrăcat rău,  PĂŞEŞĂLÁT-Ă, adj.  

fără gust.     Atins de boală. 

PẤŞCĂV-Ă, adj. Mucegăit. 

NEÁLCOŞ-Ă, adj. Fudul, îngânfat.  PECMÉZ-URI, subst. Marmeladă. 

NIÁZĂ (sg.), subst. Înfiorare, senzaţie  PESTÎ, vb. A răbda. 

neplăcută.     PIGLÁIS-URI, subst. Fier de călcat. 

NIOÁRCĂ- subst. Broască.   PILÁRI, subst. Precupeţ. 

NOGÉU-IE, subst. Partea proeminentă a  PIŞLÁIDĂR-I, subst. Derbedeu,  

osului piciorului de deasupra   vagabond. 

gleznei.     PLOMÁDĂ-EZI, subst. Prăsilă.   

NOREÁLĂ-I, subst. Cer înnorat.  POCĂRÁIE-I, subst. Prăjitură 

 măruntă, fursec. 

POCIÚMP-URI, subst. Loc de  

origine de unde se trag 

descendenţii unei familii. 

O                                                

ÓBĂDĂ-E, subst. Grădiniţă de copii.                                             . 

OBRÁŢ-URI, subst. Drum secundar,  PÓTCĂ-E, subst. Neplăcere,  

îngust printre holde.     poznă. 

PRÉZĂŞ-I, subst. Reprezentant al  

conducerii unei localităţi; primar; 

OBRINCÍ, vb. A recidiva o rană, a se  preşedinte. 

infecta. 

OCEŞÎ, vb. 1. A omorî. 2. A se îmbolnăvi. PROZGOÁDĂ, adv. La întâmplare.   
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3. A se astâmpăra. 4. A strica, a distruge. PÚLFĂR-E, subst. Pudră. 

PÚSLĂ-E subst. Bezea. 

ODOLÓNI-E, subst. Osul piciorului de la PÚTĂR, subst. Unt. 

genunchi în jos.    PUŢULUÍ, vb. 1. A curăţa, a da o  

      înfăţi şare plăcută 2. A face de ocară. 

OGÁŞ-URI, subst. Şănţuleţ care  

Delimitează două holde.  

OGÂRSÎ, vb. A paraliza.  

OGLĂVÍ, vb. A schilodi. 

OLĂŢẮL-URI, subst. Cocă folosită ca fer-   R 

ment pentru dospitul pâinii.   RÁNIŞCE (sg.) subst. Hrană. 

OPĂCÍ, vb. A împiedica, a opri.  RÁNTOTĂ, adj. Întors pe dos, în  

dezordine 

ORLÁP-URI, subst. Învoire, concediu  

 (în armată).     RÁPURE-I, subst. Mică umflătură  

cauzată de o infecţie a pielei. 

ORMÁN-URI, subst. Dulap în care se ţin  

hainele. 

OSẤNJE (pl.) Păcate ispăşite de cineva  RĂCĂDUÍ, vb. A se angaja, a  

care nu le-a făcut.    promite să îndeplinească ceva.  

OTOLOGÍ, vb. 1. A se stabili undeva de-  RĂIÁT-Ă, adj. Nedezvoltat,  

parte. 2. A se lua în căsătorie rămas în  urmă cu creşterea. 

RĂNÍ, vb. A face curăţenie în  

grajd. 

 

                             P            RĂPÉLŢ-I, subst. Chibrit. 

PÁCLĂ-E, subst. Pachet de chibrituri (10  RĂSCOBOÁLĂ-I, subst. Zarvă,         

cutii) sau de tutun tăiat.   tărăboi. 

               RÂMBOIÁ, vb. A se răsti. 

PĂLĂMÁRI-E, subst. Funie groasă şi  RÂŞNÍ, vb. (Despre păsări). A  

lungă        digera boabele. 

PÁZĂRE-I, subst. Insignă.   RIGI, adj. (Despre cai) Roşcat. 

RÍNĂ-I, subst. Jgheab din tablă la     

streaşina casei.  

RINGHIŞPÍL-URI, subst. Carusel.    Ș 

ŞRÓF-URI, subst. Şurub. 

ŞTÁIER-E, subst. Impozit.  

ŞTĂLÓG, E, subst. Grajd.  

ŞTODORÍ, vb. A (se) gândi, a  

chibzui. 

ŞTREC-URI, subst. Cale ferată. 
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S                       ŞUCHIÁT-Ă, adj. Glumeţ, poznaş. 

SẮLIGÁRI, sg, Praf conservant pentru ŞUMÁRI, subst. Pădurar. 

compoturi.     ŞUŞCĂÍ, vb. A ofta. 

SĂRĂÓR-I, subst. Lucrător cu ziua, zănuaş.                

SCHIDOÁLĂ-I, subst. Copil zvăpăiat, 

neastâmpărat.       T 

SCLEPŢ-I, subst. Muscă mare care înţeapă TĂBĂRÍ, vb. A obosi. vitele şi omul.    

TĂHÚL-Ă, adj. Surd. 

SCORBÁICI-E, subst. Cravaşă din nuiele TĂTFÚRT, adv. Deseori. 

împletite.     TÂRGOVÍNĂ-I, subst. Mărfuri 

SLOIÉŢ-I, subst. Ţurţur de.   de negoţ. 

SMÍNTĂ-I, subst. Greşeală, vină.  TÂRNÁŢ-URI, subst. Prispă. 

SOBOLÁNĂ-E, subst. Bucătăreasă  TICÁC-I, subst. Pantof croşetat  

pricepută.     din lână. 

TIRIBÓMBĂ-E, subst. Petardă.    

SOCÁC-URI, subst. Uliţă.   TORMÁC-I, subst. Hrean. 

SORSÁM-URI, subst. Harnaşament.  TÓZLĂ-E, subst. Tabacheră. 

SOVIÁCĂ-I. Placintă din aluat dospit TRĂFÍCĂ-I, subst. Tutungerie. 

SPECIÁZĂ-I, subst. Stânjenel.  TREÁNCA-FLEÁNCA,  

      loc.subst. Vorbă goală. 

STẮLNIŢĂ-I, subst. Ploşniţă. 

STĂŞÍ, vb. A aduna, a strânge.  TRÉNCHEŞ-Ă, adj. Ameţit de  

      băutură. 

STĂVÍ, vb. A se astâmpăra.    TRUŞNEÁC-URI, subst. Pâine  

      necoaptă. 

STRĂGHEÁŢĂ- (sg.), subst. Lapte închegat. TULIPÁN-I, subst. Lalea. 

STRẤJNIC-I, subst. Cal tânăr până la un an. TURVÍN-URI, subst. Adunătură  

      de oameni care pălăvrăgesc. 

STRUJÁC-URI, subst. Saltea.  

STRUJẤT-Ă, adj. Slăbit.                                             

STUPŞÎ, vb. A cheltui toţi banii. 

SURIPÁ, vb. 1. A (se) dărâma.    Ţ 

2. A se îmbolnăvi de hernie.   ŢÁGĂRĂ-I, subst. Arătătoare de  

      la ceasornic. 

                                                                        ŢĂLUÍ, vb. A ochi. 

                                   Ş     ŢĂRÍGĂ-I, subst. Nisip. 

ŞĂITẮU-IE, subst. Banc de tâmplărie. ŢÂDÚLĂ- subst. Bilet, tichet 

adeverinţă.   

ŞĂRÁN-I, subst. Crap.  

ŞẤNTĂR-I, subst. Hengher.   ŢẤMPOR, subst. Sulf. 

ŞELAÍNĂ-E, subst. Înşelăciune.  ŢÂNZÁRI, subst. Persoană care  

      facili tează un schimb comercial.-   
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ŞIÁŞMĂ-E, subst. Alică. 

ŞIMITÁCE-I, subst. Jumătate de deţ.  ŢÂRVÁN-I, subst.  

(0,5 dl).     Legumicultor. 

ŞIOROVÁŢĂ-E, subst. Fruct.  ŢÂŢÂDẮU-I subst. Piţigoi.   

ŞIUNĂVÍ, vb. A (se) schilodi.  ŢÂŢẤNĂ-I, subst.1.Balama.  

ŞLÁG-URI, subst. Compresă.   2. Rădăcina unui furuncul. 

ŞLOÁSĂR-I, subst. Meşter nepriceput. ŢÍMĂT, subst. Scorţişoară.  

ŞLOGUÍ, vb. A paraliza.   ŢIN, subst. Cositor. 

ŞOD-Ă, adj. Hazliu, comic.   ŢIRCUSÁNT-I, subst. Clovn. 

ŞORLOCÁT-URI, subst. Oblon.  ŢUCĂRÉLE, subst, Dulciuri, 

 bomboane. 

ŞPIRÁNŢ-I, subst. Câine mic.  ŢUCĂRPÉC, subst. Cofetărie. 

ŞPOGÓD-URI, subst. Aţă groasă, rezistentă. ŢUHÁUS, subst. Arest, închisoare. 

ŢURŢÁICĂ-I, subst. Haină subţire.     

Z 

                                                               ZĂBROÁNE-I, subst. Plasă de  

      pescuit. 

    ZĂBUNÍ, vb. A (se) deregla  

    mintal. 

ZĂÍ, a se duce vestea. 

ZĂNEÁT- URI, subst. Meserie 

U     ZĂNUZẤT-Ă, adj. Pierdut cu firea  

UGÍ, vb. A rămâne.    ZĂMÁLŢ-URI, subst. Smalţ. 

UJUÍ, vb. (Despre lemne) A (se) usca la ZĂPRÍ, vb. A nu mai avea răbdare. 

căldură.      ZĂTOÁRE-I, subst. Mamelă. Ţâţă. 

UÍNĂ-E, subst. Nume de adresare către o ZDRÉLE, (pl), subst. Ţăndări.    

femeie mai în vârstă.    ZDÚPEŞ-Ă, adj. Bine făcut, corpolent. 

URZÁRI-E, subst. Broderie pentru costum  ZGÂMJÎ, vb. A scormoni. 

popular.     ZGLEMENÍ, vb. A înmărmuri. 

UREZÁ, vb. A chiui.    ZGRĂBĂLÁ, vb. A zgâria. 

URGINÁ, vb. A avea diaree. 2. A ieşi şi a ZNOÁBĂ-E, subst. Poznă. 

intra des din (în) casă.    ZVIDUÍ, vb. A (se) vindeca. 

URLẮU-IE, subst. Boabe de cereale    ZVÓN-E, subst. Clopot. 

măcinate pentru vite.  

URŞIÓC-I, subst. Şobolan. 

UŞCIÓR-I, subst. Stâlpul uşii. 

UTUCÁ, vb. A bate rău pe cineva. 

UŢULÚŞ-URI, subst. Scăunel sau scândură 

suspendată pe care se aşează cineva 

ca să se balanseze. 
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V 

VĂIÚGĂ-I, subst. Cărămidă din pământ nears. 

VĂLẮU-IE, subst. Jgheab de adăpat vitele. 

VĂNDRÓC-I, subst. Vagabond. 

VĂRMÉGIE-I, subst. Închisoare. 

VĂRÚICĂ-I, subst. Verişoară. 

VĂTĂMÁ, vb. A avea dureri de burtă din cauza 

ridicării unor grutăţi. 

VÂRLÓNI-E, adj. Energic, plin de viaţă. 

VÉCĂR-E, subst. Ceas deşteptător. 

VICODÓL-E, subst. Vânt puternic, furtună. 

VÍŞLĂR-I, subst. Măcelar. 

VÍX-URI, subst. Cremă de ghete. 

VOÁGNĂR-I, subst. Rotar. 

VOGÍŢĂ, subst. Frâu. 

VORÉŢ-E, subst. Curte. 

VOTCÓL-E, subst. Trăsurică pe două roţi. 

VRÁU-URI, subst. Grămadă mare de boabe, 

cereale, legume. 

 

 

  (Culese din volumul Ion Murariu, Vorbe d-ale noastre. Glosar girocean, 

Ediţia a II-a adăugită, Editura Mirton, Timişoara, 2006)  

I.  M.  

 

Lista cadrelor didactice până în anul 2010 

 

Hodoneanţu Simion   1951-1962, director, 1951-1960 

Mirescu Lucia    1951-1953 

Cucu Angela    1951-1953 

Gherga Minerva    1951-1952 

Pătrulescu Ioan    1951-1952 

Popescu Maria    1951-1952 

Papp Iulius     1951-1955 

Dumitru Ioan    1951-1953 

Seiman Ioan    1951-1952, 1954-1955, 1959-1984 

Ispas Eugenia    1951-1963 

Cipu Viorica    1951-1953 

Boldureanu Gruia   1951-1952 

Târş Ana    1951-1952, 1954-1955 

Meninger Ioan    1951-1952 

Degan Lidia     1951-1952 
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Ispas Ioan    1951-1953 

Buzetoiu Dumitru   1952-1953 

Petcu Maria    1952-1953 

Bulat Livia    1953-1963 

Şoşdean Elena    1953-1954, 1955-1956 

Moga Spazia    1953-1961 

Carţiş Stela     1953-1954 

Voinov I.     1953-1954 

Eli Ana      1954-1955 

Dorobanţu Olga    1954-1955 

Artimescu Aurel   1954-1957 

Pichi Ioana     1954-1957 

Dorobanţu Gaiţă A.   1954-1956, 1968-1970 

Făt Ioana    1954-1955 

Găman Ioan    1955-1959 

Lăzărescu Gheorghe   1955-1960 

Borca Smaranda   1955-1959 

Ignat Agripina (grădiniţă)   1955-1957 

Cândea Aurel    1956-1957 

Florescu Elena    1956-1958 

Drăgan Nina    1956-1957 

Popescu S.    1957-1958 

Şelariu Nicoleta    1957-1958 

Murariu Ion    1957-1966, 2004-2005 

Ioanovici Aurelia   1957-1981 

Nica Tiberiu     1958-1959 

Crişan Georgeta    1958-1961 

Tocmacov Ovidiu   1959-1975, director, 1960-1973 

Mircov Aneta     1959-1961 

Goldberger Viorica   1959-1960 

Iacoban Birdean Tamara  1960-1966 

Taban Ileana    1960-1962 

Tătaru Simion    1960-1961 

Pătraşcu Viorel    1961-1967 

Cojocaru Elena (gradiniţă)  1961-1990 

Lupulescu Veturia   1962-1967 

Iancu Merima    1963-1995 

Plapşa Silvia    1964-1990 

Gherga Ioan    1964-1969 

Mezin Ileana    1964-1966 

Mann Iuliana    1964-1965 

Ţurcanu Alexandra   1965-1968 
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Ianculescu Olimpia   1965-1974 

Terniceanu Elena   1965-1966 

Schneider Georgina (grădinţă)  1965-1988  

Şaur Titina    1966-1994 

Ştevin Silvestru    1966-1999, director, 1973-1981 

Podină Anton    1966-1968 

Jebeleanu Ortansa   1967-1968 

Sevici Rodica    1967-1968 

Capotescu Anastasia   1968-1990 

Crişan Elena    1968-1969 

Podeanu Dorina    1968-1969 

Stroiescu Viorica   1968-1969 

Dragoş Maria    1969-1970 

Mătăsăreanu Valeria   1969-1970 

Eva Ştefania     1969-1973 

Schüssler Natalia   1971-1973 

Chiţa Ionescu Mariana   1971-2000     

Scorţan Florica    1973-1974 

Kunst Marinela    1973-1975 

Hălmăjan Bujor    1974-1979 

Zbârcea Vasilica   1974-1979 

Mănescu Berar Felicia   1974-1979 

Ţurcanu Ana    1974-1985 

Szabo Ana    1974-1975 

Radu Stelian    1975-1977 

Beacă Iuliana    1975-1978, 1981-1982, 1984-1990 

Rujoi Elena    1975-1977 

Rădoi Pompilia    1976-1981 

Gruiţa Octavian    1977- 2011, director, 1981-2009 

Franczia Elisabeta   1977-1978 

Nădăban Tulia    1977-1979 

Puşkas Ildico (grădiniţă)  1977-1983 

Macedolean Miriana   1978-1979 

Ogodescu Stela    1978-1979 

Şagovici Agneta    1978-1979 

Schenk I.    1978-1980 

Aresene Aurelia    1979-1980 

Cătană Speranţa    1979-1980 

Bercea Elena    1979-1981 

Iochman Persida   1979-1980 

Zanzinger Marilena   1979-1980 

Ţundrea Rodica    1979-1983 
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Minda Florica    1980-1981 

Horvath A.    1980-1981 

Dragoş Maria    1981-1990, 1994-2000 

Doandeş Silvia    1981-1982 

Eisler Ştefan    1981-1982 

Popa Leliţa    1982-1983 

Popa Mihai    1982-1983 

Marki Ana    1982-1990 

Szekely Floare    1982-1987,1988-1990 

Ciolac Zorina    1982-perzent  

Poştaru Silvia    1982-1990 

Stancună Ana    1983-1984 

Scorobete Felicia   1987-1988, 1990-2003 

Popovici Mihaela   1987-1988 

Ciutureanu Floare (gradiniţă)  1988-1990 

Haneş Maria (grădiniţă)   1990-1996 

Popovici Georgeta   1990-1991 

Ersegean Sorin    1990-prezent  

Toderş Crăciun Mihaela  1990-prezent  

Oprea Ioan    1990-2017  

Oprea Lenuţa    1990-2010 

Costa Melentina    1990- prezent, director 2009- 2012 

Ianuşevschi Tasi Codruţa  1990-1999 

Olariu Monea Iudita   1991- prezent 

Gaiţă Iosif     1991-1993 

Soimu Magdalena   1995-2005 

Gruiţa Cîmpeanu Bianca  1995- prezent  

Ciogolea Cristina   1995-1996 

Laichici Liliana    1997-1999 

Pricopi Mihaela    1997-1999 

Miloşescu Laurenţiu   1998-1999 

Tătucu Ioan     1999-2008 

Chereji Florina    1999-2000 

Birou Olivia    1999-2009 

Bologa Liseţchi Violeta   2000- 2021 

Drăgilă Georgeta   2000-2002 

Suhane Adina    2000-2001 

Luncan Camelia    2001-2002 

Cecan Adrian     2002-2003, 2006-2007 

Berariu Valentina   2002-2003 

Golban Miloranca   2002- prezent 

Coteanu Viorica    2003-2006 
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Dan Albert Alina    2003-2004 

Niculescu Emanuel   2005- prezent 

Bronţ Florentina   2005-2006 

Draga Andreea     2005-2006 

Carebia Oana    2005-2006 

Perii Adriana    2006-2007 

Tonea Graţian    2008-2010 

Lipovan Florin    2008-2010 

Trif Sonia    2008-2009 

Cristescu Angela   2008-2009 

Kosa Alexandru    2009-prezent 
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Cetăţeni de onoare ai comunei Giroc 

1. Domnul Ştevin Silvestru-Livius, pentru activitatea didactică, culturală şi 

sportivă (H.C.L. nr. 288/21.12.2011); 

2. Domnul primar IOSIF-IONEL TOMA, pentru 12 ani de activitate în 

slujba comunităţii (H.C.L. nr. 90/28.09.2007); 

3. Preotul Gaiţă Iosif pentru activitatea desfăşurată în Biserica Ortodoxă 

„Sf. Dimitrie” din Giroc (H.C.L. nr. 31/06.04.2007); 

4. Preasfinţia Sa Paisie Ion-Lugojanu, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei 

Timişoarei (H.C.L. nr. 136/21.10.2009); 

5. Preotul Iconom Stavrofor Ionel–Adrian Chermeleu, paroh al Bisericii 

Ortodoxe „Sf. Dimitrie” din Giroc (H.C.L. nr. 137/21.10.2009); 

6. Domnul Gruiţa Petru-Octavian, pentru activitate neîntreruptă timp de 

25 de ani în funcţia de director al şcolii cu clasele I – VIII Giroc (H.C.L. 

nr. 43/31.05.2007); 

7. Domnul Moise Petrică pentru activitatea culturală neîntreruptă 

desfăşurată timp de 40 de ani (H.C.L. nr. 69/29.06.2007); 

8. Domnul Pascotă Ionel Petru pentru 15 ani de activitate sportivă – 

motociclism viteză (H.C.L. nr. 91/28.09.2007); 

9. Doamna Bitulean Daniela–Marina – maestru emerit al sportului, kaiac–

canoe, multiplă campioană naţională - 24 de titluri (H.C.L. 

34/30.09.2008); 

10. Domnul Murariu Ionel pentru contribuţia adusă la dezvoltarea culturii în 

comuna Giroc (H.C.L. nr. 52/28.11.2008); 

11. Domnul Victor Şchiopu pentru 16 ani de activitate competiţională şi 12 

ani arbitru de box (H.C.L. nr. 92/28.09.2007); 

12. Domnul Petru Chira, poet în grai - pentru activitatea desfăşurată (H.C.L. 

nr. 11/08.08.2008); 

13. Domnul Cerbu Ioan pentru 65 de ani de activitate corală şi 10 ani în 

calitate de dirijor al corului Bisericii Ortodoxe „Sf. Dimitrie” din Giroc 

(H.C.L. nr. 81/31.07.2007); 

14. Doamna Ecaterina Andronescu - pentru sprijinul acordat în vederea 

dezvoltării învățământului Girocean (H.C.L. nr. 118/07.09.2013) 

15. Domnul Haneș Gheorghe - pentru activitatea desfășurată (H.C.L. nr. 

93/27.06.2014) 

16. Domnul Lână Ghiorghiță - pentru activitatea culturală locală (H.C.L. nr. 

139/24.10.2014) 
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17. Domnul Prunariu Dumitru-Dorin - pentru merite deosebite în 

activitatea aeronautică (H.C.L. nr. 140/24.10.2014) 

18. Domnul Urșica Adrian-Dănuț - în semn de recunoștință pentru anii 

petrecuți în slujba țării, servind aripile Aviației Române. (H.C.L. nr. 

141/24.10.2014) 

19. Înaltpreasfinției Sale Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timișoarei și 

Mitropolitul Banatului - în  semn se recunoștință pentru ctitorirea mai 

multor așezăminte bisericești, cât și pentru participarea sa, activă, la 

obținerea avizelor necesare ridicării Bisericii cu hramul ”pogorârea 

Sfântului Duh" ( H.C.L. nr.  148/26.11.2015) 

20. Domnul Pavel Popescu - în semn de recunoștință pentru participarea sa 

activă la salvarea vieților omenești aflate în suferință pe paturile spitalelor 

din Capitala României, ca urmare a incendiului Clubului Colectiv 

din  București ( H.C.L. nr. 149/26.11.2015) 

21. Domnul Hudrea Nicolae - în semn de recunoștință pentru curajul și 

patriotismul de care a dat dovadă în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. (H.C.L. nr. 72/27.04.2017) 

22. Domnul Frunză Emilian - în semn de recunoștință pentru curajul și 

patriotismul de care a dat dovadă în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial. (H.C.L. nr. 84/27.04.2017) 

23. Domnul Jicheran Victor - în semn de recunoaștere pentru întreaga 

activitate cultural-artistică (H.C.L. nr. 165/30.10.2017) 

24. Domnul Șipoș Ionel Lucian - în semn de recunoaștere pentru întreaga 

activitate cultural-artistică (H.C.L. nr. 166/30.10.2017) 

Cetăţeni de onoare post-mortem 

1. ŢAP GHEORGHE, pentru activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului 

Local al comunei Giroc (H.C.L. nr. 147/30.09.2010) 

2. Preotul DAVID VONIGA ca o recunoaştere a muncii depuse în 

domeniul cultural şi spiritual pentru comuna noastră (H.C.L. nr. 

43/15.10.2008); 

3. ANA HANEŞ – pentru activitatea administrativă şi culturală (H.C.L. nr. 

61/30.04.2009); 

4. VASILE BUIBAŞ – pentru activitatea administrativă (H.C.L. nr. 

61/30.04.2009); 

5. IOAN BELENGEANU – pentru activitatea desfăşurată în domeniul 

învăţământului şi pentru activitatea corală (H.C.L. nr. 61/30.04.2009); 
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6. AUREL JIVI – pentru activitatea în domeniul învăţământului superior, 

activitatea pastorală, culturală şi publicistică (H.C.L. nr. 61/30.04.2009); 

7. PETRU TOMA – pentru activitatea politică şi administrativă (H.C.L. nr. 

61/30.04.2009); 

8. CONSTANTIN IOSUB – erou-martir în Revoluţia din Decembrie 1989 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

9. ALEXA NICOLAE - erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

10. AVRĂMUŢ VICHENTE - erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

11. BACAI PETRU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. 

nr. 69/14.05.2009); 

12. BOCEA PETRU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. 

nr. 69/14.05.2009); 

13. BOSA ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

14. BOSA PETRU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

15. BUIBAŞ TRIFU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. 

nr. 69/14.05.2009); 

16. GHERBAN GEORGE- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

17. LOICA NICOLAE- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

18. LUDWIG IACOB- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

19. MARCU ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

20. MARINCU CONSTANTIN- erou căzut în cel de-al doilea Război 

Mondial (H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

21. MARINCU VICHENTE- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

22. OPRIŢA ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

23. RAICU TUŢU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

24. ROHS FRANCISC- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 
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25. ROTARU GHEORGHE- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

(H.C.L. nr. 69/14.05.2009); 

26. SFEI PETRU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

27. ŞOCODOL ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. 

nr. 69/14.05.2009); 

28. STOIA ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009); 

29. STOIA MARCU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. 

nr. 69/14.05.2009); 

30. URŞICA ION- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial (H.C.L. nr. 

69/14.05.2009). 

31. CIONCA IOSIF- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

32. COCIOBA ILIE- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

33. COCIOBA OCTAVIAN- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

34. FÄRBER ANTON- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

35. JIVI PAVEL- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

36. LAZĂR IOAN- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

37. LÖCHINGER PETRU- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

38. MALAN IOAN- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

39. MUNTEAN PUVI- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

40. STOICU AUREL- erou căzut în cel de-al doilea Război Mondial 

41. POPAZIE IONEL - (H.C.L. nr. 181/29.11.2017) 

42. CRĂINICEANU DUMITRU- (H.C.L. nr. 182/29.11.2017) 

43. PASCOTĂ PETRU (H.C.L. nr. 183/29.11.2017) 
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REZULTATELE ALEGERILOR LOCALE, PARLAMENTARE, 

PREZIDENȚIALE ȘI EUROPARLAMENTARE ÎN COMUNA GIROC 

  

O. G.   F. G. 

 

REZULTATE ALEGERI  PARLAMENTARE ŞI PREZIDENŢIALE - 

GIROC - 20 V 1990 

Total alegători pe liste de vot   1651 

Prezenţi la vot     1286 

Prezenţi la vot fără domiciliu stabil  131 

Total persoane care au votat   1417 (85,82 %) 

Voturi anulate      156 (11 %) 

Voturi pentu preşedinţie 

ION ILIESCU (FSN).    864 voturi 60,97 %  

RADU CÂMPEANU (PNL)   289 voturi 20,39 % 

ION RAŢIU (PNŢ- c.d.)   108 voturi 7,62 % 

Voturi pentru camera deputaţilor 

FSN   700 voturi 49,40 % 

PNL   450 voturi 31,75 % 

PNŢ-c.d.  100 voturi 

Voturi anulate   167 11,78 % 

Voturi pentru senat 

FSN   650 voturi  

PNL   360 voturi 

PNŢ-c.d   90 voturi 

Voturi anulate 307 21,66 % 

Alte cifre nesemnificative pentru Mişc. Ecologistă, Partidul Ecologist, L. 

Fortuna, Roşcoban. 

 

ALEGERI LOCALE - P R I M A R - COMUNA GIROC - 9 II 1992 TUR l 

 
Candidaţi de 

primari înscrisi 

pe liste 

Localitatea Giroc Localitatea 

Chişoda 

Total 

comună 

Procentaj% 

I.Teodorescu 558 125 683 42,52% 

I. Avrămuţ 163 403 566 35,24% 

P. Urşica 190 167 357 22,22% 

T O T A L 911 695 1606  

 

CONSILIERI ALEŞI – 1992 

1. Dumitru Florea Convenţia Democrată   

2. Lochinger Floare Convenţia Democrată  

3. Urşica Iulian Convenţia Democrată  
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4. Pelea D.  Convenţia Democrată  

5. Lazăr E.  Convenţia Democrată 

6. Gaier   Convenţia Democrată 

7. Zbârcot A.               FSN 

8. Goian G.                  FSN 

9. Toma I. (Pașa)         FSN 

10. Sârbovan M  PDAR 

11. Sârbu   PDAR 

12. Degan              Indep.  

13. Rămneanţu S.  Indep. 

 

ALEGERI LOCALE - PRIMAR – COMUNA GIROC - 23  II 1992  

TURUL II 

     

Candidat de 

primar 

Voturi Giroc Voturi 

Chişoda 

Total comună Procenaj% 

I. Teodorescu 

(primar) 

644 171 815 66,69% 

I. Avrămuţ 175 218 393 32,16% 

T O T A L 819 389 1222  

          

REZULTALELE ALEGERILOR LOCALE din anul 1996 

 

1. TOMA IOSIF IONEL – primar, independent, devenit în 1998 membru PNL 

2. EVA IOAN – viceprimar, membru PAC, devenit membru PNL din 1998 

 

COMPONENŢA CONSILIUL LOCAL ALES ÎN ANUL 1996 

 

1. ENUICĂ IOAN   -PNL 

2. CUIBARIU DORIN -PNL 

3. URŞICA IULIAN   -PNL 

4. LAZĂR DAN   -PNL 

5. ŢAP GHEORGHE  -PDSR 

6. ŞIPEŢAN ANDRAŞ  -PDSR 

7. FLONTA IOAN  -PDSR 

8. ŞTEVIN SILVESTRU -PAC, după unificarea PAC cu PNL    

devine independent 

9. GRUIŢA OCTAVIAN -PAC, retras, înlocuit cu OPREA IOAN, 

după unificarea PAC cu PNL devine independent 

10. PETCU PETRICĂ -PD 

11. ROTARIU ILIE  -MER 
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12. POPAZIE IONEL  -PNŢCD 

13. URŞICA PETRU  -PSM 

REZULTALELE  ALEGERILOR  PREZIDENȚIALE 1996 - TURUL l 

 

-Total alegatori înscriși pe liste  2915 

-Total alegatori prezenti la urne  2186 

-Voturi valabil exprimate   2097 

-Voturi nule     89 

 

Candidatul Voturi Procentaj 

Emil Constantinescu 1134 54,08% 

Petre Roman 377 117,98% 

Ion Iliescu 350 16,69% 

Gheorghe Funar 57 2,74% 

Corneliu Vadim Tudor 44 2,1% 

 

REZULTALELE  ALEGERILOR  PREZIDENTIALE 1996 - TURUL ll 

 

-Total alegatori inscriși pe liste  2914 

-Total alegatori prezenți la urne  2186 

-Voturi valabil exprimate   2073 

-Voturi nule     13 

 

Candidatul Voturi Procentaj 

Emil Constantinescu 1769 77,83% 

Ion Iliescu 504 22,17% 

 

ALEGERI PARLAMENTARE – 1996 - SENAT 

-Total alegători înscriși pe liste  2915 

-Total alegători prezenți la urne  2186 

-Voturi valabil exprimate   2032 

-Voturi nule    149 

 
Partidul Voturi obtinute Procentaj 

Convenția Democrată 1061 52,09% 

PDSR 237 11,63% 

USD 227 11,14% 

Alianta National Liberala 

PAC-PL-93 

108 5,3% 

PNT 72 3,53% 

PUNR 51 2,5% 
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ALEGERI PARLAMENTARE - 1996 - CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

-Total alegători înscrisi pe liste  2915 

-Total alegători prezenți la urne  2186 

-Voturi valabil exprimate   2002 

-Voturi nule     184 

  
Partidul Voturi obținute Procentaj 

Convenția Democrată 1092 54,55% 

USD 256 12,79% 

PDSR 187 9,34% 

Candidați independenți 107 5,3% 

PUNR 56 2,8% 

Alianța Național Liberală 53 2,65% 

 

REZULTATELE  ALEGERILOR  LOCALE - IUNIE - 2000 

COMUNA  GIROC 

REZULTATELE  ALEGERILOR  PENTRU  CONSILIUL  LOCAL 

 
PARTIDUL 

CANDID. INDEP. 
VOTURI GIROC VOT CHIŞODA TOTAL COMUNĂ 

P. DEMOCRAT 88 28 116 

AP România 36 14 50 

PNL 339 250 589 

PDSR 52 72 124 

CDR 21 91 112 

PUR 12 6 18 

UFD 33 4 37 

FER 33 3 36 

PUNR 6 61 67 

PS 20 6 26 

GRUIŢA  O. 137 8 145 

PĂDEANU  I. 107 55 162 

GÂLCĂ  I. 2 105 107 

LAZĂR  D. 24 6 30 

OPREA  I. 27 3 30 

 

 

Componenţa consiliului local GIROC 

PNL – 5  Enuică I. 

Eva I. (decedat), înlocuit cu Butan S.  

Neda N. (plecat în străinătate), înlocuit cu Urşica I. 

Gătej R. 

Maruşca P. 

PDSR – 2 Ţap G. 
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Flonta I. (retras), înlocuit cu Golban G. 

PD – 2  Petcu P. 

Râmneanțu S. 

CDR -2             Nenu I. 

Popazie I. (viceprimar, trecut la PDSR)  

Grofşoreanu G. 

Independenţi -2 Gruiţa O. 

Pădeanu I. 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU   

FUNCŢIA  DE  PRIMAR 2000 

 

CANDIDAT 
VOTURI  

GIROC 
VOTURI  CHIŞODA TOTAL 

TOMA I. (PNL) 854 652 1506 (85,08 %) 

NENU  I.  (CDR) 9 33 42 

ŞTEVIN S. (UFD) 52 4 56 

DRAGOMIR  (PD) 15 12 27 

ŢAP G. (PDSR) 11 23 34 

BIRTARIU (ApR) 8 9 17 

PERII A. (PUR) 13 7 20 

AGA D. (PRM) 51 17 68 

T O T A L 1013 757 1770 

 

PRIMAR - TOMA IOSIF IONEL 

VICEPRIMAR - EVA IOAN (DECEDAT), POPAZIE IOAN                                       

 

ALEGERI PARLAMENTARE – 2000 – SENAT 

-Total alegători înscrisi pe liste  3184 

-Total alegatori prezenți la urne  1901 

-Voturi valabil exprimate   1802 

-Voturi nule     99 
Partidul Voturi Procentaj 

PDSR 396 21,98% 

Partidul Romania Mare 356 19,76% 

PNL 333 18,48% 

Convenția Democrată 2000 156 8,66% 

Partidul Democrat 116 6,44% 

APR 79 4,38% 
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ALEGERI PARLAMENTARE – 2000 - CAMERA DEPUTATILOR 

-Total alegatori inscrisi pe liste  3184 

-Total alegatori prezenti la urne  1901 

-Voturi valabil exprimate   1793 

-Voturi nule     108 
Partidul Voturi Procentaj 

PSD 396 22,09% 

PNL 393 21,92% 

PRM 372 20,75% 

Conventia Democrată 2000 140 7,81% 

Partidul Democrat 99 5,52% 

APR 58 3,23% 

 

REZULTATELE  ALEGERILOR  PARLAMENTARE  ŞI  

PREZIDENŢIALE 

28.11.2004 

 
Formaţiunea politică Giroc Giroc Chişoda Chişoda 

 Cam.Deput. Senat Cam. Deput Senat 

P.R.M 122 (10,79 %) 135 (11,97 %) 96 (  9,79 %) 110 (11,2  %) 

P.S.D.+ P.U.R. 359 (31,76 %) 359 (31,85 %) 288 (29,38 %) 278 (28,33%) 

P.N.L.+P.D. 415 (36,7  %) 414 (36,73 %) 367 (37,44 %) 376 (38,32%) 

U.D.M.R. 9 12 12 14 

P.N.Ţ.-C.D. 97 ( 8,58 %) 84 ( 7,45 %) 108 (11%) 114 (11,62%) 

ALŢI 125 126 110 88 

TOTAL 1002(87,83%) 1004(88   %) 871(87,61 %) 892 (89,47%) 

 
Formaţiunea politică Giroc   Chişoda 

 Senat Cam.Deput. Senat Cam.Deput. 

Persoane prezente la vot 1153 1153 1016 1016 

Voturi valabil exprimate 1127 1130 981 980 

Voturi nule 26 23 35 36 

 

ALEGERI PREZIDENŢIALE 28. 11. 2004 

 
Candidat la preşedinţie Giroc Chişoda 

NĂSTASE 349 (33,7%) 290 (29%) 

BĂSESCU 459 (40,9%) 438 (43,9%) 

VADIM TUDOR 129 (11,49 %) 89 (8, %) 

CIUHANDU 105 (9,37 %) 127 (12,7%) 

ALŢII 50 53 

TOTAL 1122 997 
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 Giroc Chişoda 

Alegători înscrişi pe listele electorale 1933 1608 

Alegători prezenţi la urne 1153 1016 

Voturi valabil exprimate 1122 997 

Voturi nule 31 19 

 

REZULTATELE ALEGERILOR  LOCALE 6 iunie 2004 

Consiliul local Giroc 

 
Formaţiunea politică Total comună% Giroc % Chişoda% 

PSD 789     40,71 % 417    38,93 % 372     42,91% 

PNL 349     18,01 % 176    16,43% 173     19,97% 

PD 215     11,09 % 155    14,48% 60        6,92% 

PUR (PC) 177      9,13 % 103    9,61% 74        8,54% 

PRM 156      8,05 % 124    11,57% 32        3,69% 

PNŢCD 121      6,24 % 5        0,46% 116      13,39% 

Pensionari 18 9 9 

PND CREŞTIN 24 7 17 

PFD 23 13 10 

Şoimu Magda 34 31 3 

    

PRIMARI Total comună % Giroc% Chişoda% 

TOMA 1441     74,39 % 844  78,80 % 597     68,93 % 

GÂLCĂ 176 62 114 

AGA 135 118 17 

HOSU 74 23 51 

PASCU 74 5 69 

NEDA 15 4 11 

GHERBAN 33 15 18 

 

Prag electoral      5% -95 

Coeficient electoral al circumscriptiei   139 

CHIŞODA   -total alegatori pe listele de votare 1561 

                     -alegători prezenţi la vot   898-57,52 % 

                     -total voturi valabile   866 

                     -voturi nule    32 

 

GIROC       -total alegători pe listele de votare  1882 

                    -alegători prezenţi la vot   1120   -59,51 % 

                    -total voturi valabile   1071 

                    -voturi nule     49 

COMUNA GIROC - total voturi valabile  1937 

PRIMAR -   TOMA IOSIF IONEL - PSD 

VICEPRIMAR - POPAZIE IONEL PSD 
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CONSILIERI 1.ŢAP GHEORGHE PSD  8. GRUIŢA  O.       PNL    

2. MOISE I.   PSD 9. GÂLCĂ  I.          PNL 

3. DILĂ V.   PSD  10. PĂDEANU I.   PD 

4. GOLBAN G.  PSD 11. PETCU  P.        PD 

5. PETCU L.  PSD 12. AGA  D.            PRM 

6. SÂRBOVAN M.  PSD 13. NENU  P.          PNȚCD 

                          7. URŞICA A.             PUR 

 

REZULTATUL ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE 

25 Xl - 2007 - COMUNA  GIROC 

 

Partidul Giroc % Chişoda % 
Total 

comună 
% 

Ţară 

% 

Judeţ 

% 

Nr.parla

mentari 

 
Nr. 

voturi 
 Nr. voturi  Nr. voturi     

P.D. 150 
29,8

2 
179 39,60 329 34,45 

28,7

8 
36,94 13 

P.S.D. 102 
20,2

7 
70 15,48 172 18,01 

23,1

4 
16,65 10 

P.N.L. 75 
14,9

1 
58 12,83 133 13,92 

13,4

5 
11,56 6 

P.L.D. 41 8,15 51 11,28 92 9,63 7,78 8,64 3 

UDMR 4  7  11  5,52 4,88 2 

PRM 51 
10,1

3 
23 5,08 74 7,74 4,15 3,98  

PNG 28 5,56 18 3,98 46 4,81 4,86 3,50  

PIN 19 3,77 10 2,21 29 3,03 2,43 3,28  

PNTCD 14 2,78 12 2,65 26 2,72 1,38 4,68  

PC 5  12  17  2,93 2,85  

P. ROMI 3  3  6     

P 

VERDE 
2  2  4     

PAS 2  1  3     

TOKES 7  6  13    1 

TOTAL 503  452  955    35 

 

1.Alegători înscrişi în listele electorale permanente: GIROC  2332 

CHIŞODA 1769 

                                                                      TOTAL COMUNĂ 4101 

2.Voturi valabil exprimate         GIROC 503 

CHIŞODA 452 

                                                                      TOTAL COMUNĂ 955 

3. Procentaj participare la vot       GIROC  21,56 % 

                                                     CHIŞODA 25,55 % 

                                                                      TOTAL COMUNĂ 23,28 % 
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REZULTATELE ALEGERILOR LOCALE DIN 1 IUNIE 2008 

 
Partidul Consiliul   judeţean Preşd. Consiliului Judeţean 

 Giroc Chişoda Comună Giroc Chişoda Comună 

PSD 561 388 949 613 420 1039 

% 40,83 39,87 40,43 44,46 42,40 43,73 

PDL 260 332 592 275 331 606 

% 18,92 34,12 25,22 19,94 33,40 25,50 

PC 121 24 145 86 13 99 

% 8,80 2,46 6,18 6,23 1,31 4,17 

PRM 158 53 221 122 51 173 

% 11,50 5,44 9,00 8,85 5,14 7,28 

Alianţa TM PNL+ 

PNTCD % 

182 

13,24 

114 

11,71 

296 

12,62 

206 

14,94 

128 

12,91 

334 

14,06 

Alţii 92 62 144 77 48 125 

% 6,7 6,40 6,14 5,58 4,84 5,26 

T  O  T  A  L 1374 973 2347 1379 991 2376 

Alegători înscrisi  pe listele de vot                    -Giroc -      2500 

-Chişoda -  1845 

Total comună   - 4345 

Voturi valabil exprimate pentru consiliul judeţean - Total comună -2335 

Voturi valabil exprimate pentru Preş. Consiliului Judeţean –Total comună 

2376 

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU PRIMAR ŞI  CONSILIUL 

LOCAL GIROC 1 iunie  2008 

 

REZULTATELE  ALEGERILOR  PENTRU  PRIMAR 
Candidatul Rezultat Giroc Rezultat Chişoda Rezultat comună 

TOMA I. 1152 771 1923 

% 81,12 77,25 79,52 

COJEIA C. 48 151 199 

% 3,38 15,13 8,22 

AGA DORIN 176 29 205 

% 12,39 2,80 8,47 

GÂLCĂ  ILIE 44 47 91 

% 3,09 4,70 3,76 

    

TOTAL 1420 998 2418 

Voturi valabil exprimate pentru primar    GIROC  1420 

                                                                        CHISODA 998 

                                                         TOTAL COMUNA 2418 

Primar: TOMA IOSIF-IONEL 

Viceprimar: POPAZIE IONEL 
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REZULTATELE ALEGERILOR PENTRU CONSILIUL LOCAL 

GIROC 

1 iunie 2008 

Partidul Rezultat Giroc Rezultat Chişoda Total comună 

PSD 573 417 909 

% 40,66 42,20 41,30 

PDL 164 282 446 

% 11,64 28,54 18,60 

PC 199 44 243 

% 14,12 4,45 9,76 

PRM 206 80 286 

% 14,62 8,11 11,93 

ALIANŢA  TM 

PNL+PNŢCD 
234 102 336 

% 16,60 10,32 14,01 

PENSIONARI 21 14 35 

% 1,49 1,41 1,46 

DEBUCEANU 12 49 61 

% 0,85 4,96 2,55 

TOTAL 1409 988 2397 

Voturi valabil exprimate pentru consiliul local Giroc  1409 

Chisoda 988 

                                                                TOTAL COMUNĂ 2397 

 

Componența CONSILIULUI LOCAL GIROC în urma alegerilor din 2008 

1. ȚAP GHEORGHE PSD decedat în 2010, înlocuit cu PETCU 

LEONTINA 

2. GOLBAN GHEORGHE PSD 

3. PASCOTĂ IONUȚ PSD 

4. POPAZIE IONEL PSD 

5. TERTECI LENUȚA PSD 

6. MOISE IONEL PSD retras în 2008, înlocuit cu SEIMAN 

GHEORGHE 

7. COJEIA CIPRIAN PDL 

8. PĂDEANU IOAN PDL 
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9. GRUIȚA OCTAVIAN PNL 

10. GÂLCĂ ILIE PNL 

11. AGA DORIN PRM 

12. JIVI IOAN PRM 

13. URȘICA ADRIAN PC 

 

REZULTATUL ALEGERILOR PARLAMENTARE – 30.11.2008 

COMUNA GIROC 

 
 Camera Deputatilor Senat 

 Giroc  Chisoda  Total  Giroc  Chisoda  Total  

Alegatori inscrisi in listele 

electorale 

2619 1865 4484 2619 1865 4484 

Voturi valabil exprimate 882 607 1489 884 609 1493 

Procent voturi valabil 

exprimate 

33,67 % 32,54 % 33,20 % 33,67 

% 

32,54 % 33,20 % 

 

 

 

 Camera Deputatilor Senat 

 Giroc Chisoda Total Giroc Chisoda Total 

PDL 

Valeriu Tabara 

334 

37,86 % 
271 44,64 % 

605 40,63 

% 
   

Alianta PSD-PC 

Cumpanasoiu C. 

261 

29,59 % 
175 28,83 % 

436 29,28 

% 
   

PNL 

Nicoara Flavius 
143 16,21 % 90 14,82 % 

233 15,64 

% 
   

PRM 

 

61 

6,91 % 

18 

2,96 % 

79 

5,30 % 
   

Altii 
83 

9,41 % 

53 

8,73 % 

136 

9,13 % 
   

PDL 

Corescu C. 
   

302 

31,16 % 

242 

39,73 % 

544 

36,43 % 

PSD 

Sârbu Ilie 
   

313 

35,48 % 

222 

36,45 % 

535 

35,83 % 

PNL 

Ambrus Ioan 
   

144 

16,28 % 

97 

15,92 % 

241 

16,14 % 

PRM 

Cotolan Voichița 
   

66 

7,46 % 

16 

2,62 % 

82 

5,49 % 

Altii    
59 

6,67 % 

32 

5,25 % 

91 

6,09 % 
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REZULTALELE  ALEGERILOR  PREZIDENȚIALE 2009 - TURUL l 

-Total alegatori înscrisi pe liste  4847 

-Total alegatori prezenti la urne  3012 

-Voturi valabil exprimate   2970 

-Voturi nule     42 

 
Candidatul Voturi Procentaj 

Traian Basescu 1096 36,9% 

Crin Antonescu 829 27,91% 

Mircea Geoana 642 21,62% 

Corneliu Vadim Tudor 148 4,98% 

Sorin Oprescu 108 3,64% 

 

REZULTALELE  ALEGERILOR  PREZIDENȚIALE 2009- 

TURUL ll 

-Total alegatori înscrisi pe liste  4847 

-Total alegatori prezenti la urne  3330 

-Voturi valabil exprimate   3277 

-Voturi nule     53 

 
Candidatul Voturi Procentaj 

Traian Basescu 2020 61,64% 

Mircea Geoana 1257 38,36% 

 

 

REZULTATELE ALEGERILOR  EUROPARLAMENTARE 

07.06.2009 

 

PARTIDUL GIROC % CHIŞODA % 
TOTAL 

COMUNĂ 
% 

PROCENT 

ŢARĂ 

PROCENT 

JUDEŢ 

NR:PARLA-

MENTARI 

 
NR. 

VOTURI 
 

NR. 

VOTURI 
 

NR. 

VOTURI 
    

PNL 131 21,1 80 21,1 211 21,1 14,52 13,41 5 

UDMR 15 2,41 12 3,16 27 2,7 8,92  3 

PDL 131 21,05 112 29,55 243 24,3 29,71 38,32 0 

PSD+PC 161 25,92 104 27,44 265 26,5 31,07 27 11 

PNŢCD 10  9  19 1,9 1,45   

FORŢA 

CIVICĂ 
1  4  5 0,5 0,40   

PRM 129 20,77 39 10,29 168 16,8 8,65 7,37 3 
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ELENA 

BĂSESCU 
36 5,79 16 4,22 52 5,2 4,22  1 

ABRAHA

M 

PAVEL 

7  3  10 1 1,03   

TOTAL 621  379  1000    33 

 

Alegători înscrişi în listele electorale permanente GIROC  2731 

                                                                                CHIŞODA 1871 

                                                                                TOTAL  4602 

 

Alegători înscrişi în listele electorale suplimentare GIROC: 143 

                                                                                 CHIŞODA: 61 

                                                                                 TOTAL:  204  

 

Alegători înscrişi în listele electorale suplimentare TOTAL COMUNĂ:204 

Voturi valabil exprimate GIROC:      621     PROCENTAJ 22,73 % 

                                        CHIŞODA: 379     PROCENTAJ 20,25 % 

Voturi valabil exprimate TOTAL COMUNA GIROC  1000  

                                                    PROCENTAJ  COMUNĂ 21,72% 

Procentajul participării la vot la nivelul ţării: 27,40 % 

Procentajul participării la vot la nivelul judeţului: 22,21 % 

 

ALEGERI  LOCALE - 2012 – PRIMAR 

 

CANDIDAT PARTIDUL 
NR. 

VOTURI 
PROCENT 

TOMA IOSIF  IONEL USL 2962 75,42% 

BOTA  MIRCEA PP-DD 479 12,19% 

MOCANU  FLORIN PARTIDUL VERDE 318 8,09% 

COJEIA CIPRIAN PDL 168 4,27% 

 

ALEGERI LOCALE - 2012 - CONSILIUL LOCAL 

 
PARTIDUL-ALIANTA NR. VOTURI PROCENT Nr. Consilieri 

UNIUNEA SOCIAL 

LIBERALA 
2461 63,19% 10 

PARTIDUL VERDE 521 13,37% 2 

PARTIDUL POPORULUI- 

DD 
472 12,12% 2 

PARTIDUL DEMOCRAT –

LIB. 
318 8,16% 1 
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VOTURI  VALABIL  EXPRIMATE   3772 

Primar: TOMA IOSIF-IONEL 

Viceprimar: GÂLCĂ ILIE 

CONSILIERI  USL (UNIUNEA SOCIAL LIBERALA) –  

PSD+PNL+PC 

PNL - Gruița Octavian, Gâlca Ilie, Golban Florin; 

PSD - Șipos Nicoleta, Terteci Lenuța, Vârtosu Dan, Golban Gheorghe, Alexa 

Ioan, Pascotă Ionuț. 

P.C. - Urșica Adrian 

PARTIDUL  VERDE - Aga Dorin,  Stancea Antoniu 

PARTIDUL POPORULUI  D. D. - Conțescu Miluța, Bota Mircea. 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL - Cojeia Ciprian 

 

ALEGERI PARLAMENTARE – 2012 – SENAT 

 

-Total alegatori inscrisi pe liste  6738 

-Total alegatori prezenti la urne  2442 

-Voturi valabil exprimate   2348 

-Voturi nule     85 

 
Partidul Voturi Procentaj 

Uniunea Social Liberala 1470 62,61% 

Alianta Romania Dreapta 487 20,74% 

PP-DD 311 13,25% 

PRM 48 2,05% 

 

ALEGERI PARLAMENTARE – 2012 - CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

-Total alegatori inscrisi pe liste  6738 

-Total alegatori prezenti la urne  2442 

-Voturi valabil exprimate   2357 

-Voturi nule     79 
Partidul Voturi Procentaj 

USL 1401 59,44% 

Alianta Romania Dreapta 487 20,66% 

PP-DD 314 13,32% 

 

ALEGERI EUROPARLAMENTARE – GIROC - 25 MAI 2014 

 
Partidul (Alianța politică) 

Candidatul 
Voturi valabile obținute Procentaj obținut 

PSD-UNPR-PC 645 30,78% 

PNL 254 12,12% 
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PMP 222 10,59% 

Mircea Diaconu 221 10,54% 

PDL 216 10,31% 

Costea Peter 101 4,82% 

PPDD 72 3,91% 

Partidul Verde 49 2,33% 

 

Numărul alegătorilor înscriși pe listele de votare  7505 

Voturi valabil exprimate      2145 

Procent participre la vot     28,56% 

 

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014 

Turul I - 2 noiembrie 2014 

Localitatea Giroc: - 5.169 voturi valabile exprimate; 

Iohannis - 2192 voturi (42,40%);  

Ponta - 1366 voturi (26,31%);  

Udrea 307 voturi (5,93%);  

Turul II - 14 noiembrie 2014 

Giroc - 6148 voturi valabile exprimate;  

Iohannis – 4265 voturi (69%);  

Ponta – 1883 voturi (31%). 

 

ALEGERI PARLAMENTARE GIROC  11 Xll 2016 

 
Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 
Senat Senat Senat Senat 

Partide Giroc Giroc Judet Tara Giroc Giroc Judet Tara 

 Numar % % % Numar % % % 

PNL 1260 28,66% 25,57% 20,02% 1309 29,82% 27,16% 20,41% 

PSD 1166 26,65% 35,42% 45,5  % 1234 28,11% 37,42% 45,7 % 

USR 1001 22,77% 2,66% 8,8  % 995 22,67% 12,34% 8,87% 

ALDE 238 5,41% 5,94% 5,64% 236 5,38% 5,82% 6,04% 

PMP 229 5,21% 5,69% 5,36% 227 5,17% 5,61% 5,64% 

UDMR 80 1,82% 3,92% 6,26% 78 1,78% 3,87% 6,25% 

TOTAL  90,52%    92,93%   

 

ALEGERI LOCALE 2016 

ALEGERI LOCALE - 2016 – PRIMAR 

 
CANDIDAT PARTIDUL NR. VOTURI PROCENT 

TOMA IOSIF IONEL PSD 3242 70,55% 

GOLBAN FLORIN PNL 674 14,66% 

AGA DORIN Partidul Verde 484 10,53% 

CONȚESCU  RAMONA P. Național Democrat 195 4,24% 

TOTAL  ALEGĂTORI  ÎNSCRIȘI   9464 



440 

 

PREZENTI LA URNE    4696 

PROCENTAJ  PREZENTA LA VOT  49,59% 

VOTURI   VALABILE    4595 

VOTURI   NULE     101 

 

 

ALEGERI LOCALE - 2016 - CONSILIUL LOCAL 

 
PARTIDUL - ALIANTA NR. VOTURI PROCENT Nr. consilieri 

PARTIDUL SOCIAL 

DEMOCRAT 
1779 39,47% 8 

PARTIDUL NATIONAL 

LIBERAL 
793 17,59% 4 

VARTOSU DAN-

Independent 
494 10,96% 1 

PARTIDUL  VERDE 457 10,13% 3 

ALDE 234 5,19% 1 

 

VOTURI  VALABIL  EXPRIMATE  3757 

Primar: TOMA IOSIF-IONEL 

Viceprimar: GÂLCĂ ILIE 

 

CONSILIERI  PSD: ȘIPOS NICOLETA, ABABEI HAFIA GABRIEL, 

GĂLCĂ ILIE, GOLBAN GHEORGHE, MARINCU  DORIN, MUNTEANU  

FLORIN, CIOROGARIU CONSTANTIN, PUȘCHITA PAU. 

CONSILIERI  PNL: GOLBAN FLORIN, GHERBAN  CLAUDIU, 

SCEADEI ANDREI, ROTARIU DANIEL. 

PARTIDUL VERDE: AGA DORIN, LISU DORIN, STANCEA ANTONIU 

ALDE: URȘICA ADRIAN 

INDEPENDENT: VÂRTOSU DAN 

 

Rezultate alegeri prezidențiale 2019 în comuna Giroc 

 

Primul tur: 11 noiembrie 2019 

Iohannis  3740 (39,63%) 

Barna   2960 (31,36%) 

Dăncilă   848 (9,15%) 

Turul doi 24 noiembrie 2019 

Iohannis  8430 (82,42%) 

Dăncilă   1798 (17,58%) 
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ALEGERI EUROPARLAMENTARE – 2019 

 

-Total alegatori înscriși pe liste  9965 

-Total alegatori prezenți la urne  7245 

-Voturi valabil exprimate   7175 

-Voturi nule     70 
Partidul Voturi Procentaj 

Alianta USR-PLUS 3474 48,39% 

PNL 1525 21,25% 

PSD 614 8,56% 

PMP 393 5,48% 

PRO-Romania 387 5,39% 

 

ALEGERI PARLAMENTARE GIROC 6 Xll 2020 

 

 
Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 

Cam. 

Deput. 
Senat Senat Senat Senat 

Partide Giroc Giroc Judet Tara Giroc Giroc Judet Tara 

 Numar % % % Numar % % % 

PSD 912 15% 
19,41

% 

28,90

% 
867 

14,29

% 

19,48

% 

29,32

% 

PNL 1158 
19,05

% 

24,24

% 

25,19

% 
1162 

19,15

% 

24,65

% 

25,58

% 

USRPLUS 2667 
43,88

% 

28,70

% 

15,37

% 
2712 

44,69

% 

29,41

% 

15,86

% 

AUR 313 5,15% 7,63% 9,08% 350 5,77% 8,70% 9,17% 

UDMR 58 0,95% 2,51% 5,74% 53 0.87% 2,56% 5,89% 

PMP 323 5,31% 5,66% 4,82% 310 5,11% 5,59% 4,93% 

PRO 

ROMANIA 
206 3,39% 3,67% 4,09% 241 3,97% 3,98% 4,13% 

 
 G I R O C T I M I Ș R O M Â N I A  

Prezența la 

vot 

44,69% 30,56% 31,84% 

Persoane 

înscrise  

15.230 626.555 18.191.396 

Voturi 

valabile 

6.133 191.503 5.793.135 

 

ALEGERI   LOCALE   2020 

-Total alegători înscriși pe liste  15235 

-Total alegători prezenți la urne  6916 

-Vot prin corespondență   16 

-Voturi valabil exprimate   6823 

-Voturi nule     93 
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PRIMAR - VOTURI VALABIL EXPRIMATE – 6843 

 
CANDIDAT PARTIDUL VOTURI PROCENT 

Toma Iosif Ionel PSD 2333 34,19 % 

Amza Cristian USR-PLUS 1590 23,3% 

Vârtosu Dan PNL 1576 23,1% 

Aga Dorin Partidul Verde 975 14,2% 

Vâscu Alin Pro Romania 215 3,1% 

Chioreanu Cristina Partidul Republican 77 1,1% 

Conțescu Violeta PMP 57 0,8% 

 

 

REZULTATE CONSILIUL LOCAL GIROC - Voturi valabile 6796 

 
PARTIDUL VOTURI PROCENT MANDATE 

USR-PLUS 1691 24,8 % 5 

PNL 1664 24,4 % 5 

PSD 1202 17,6 % 4 

PARTIDUL VERDE 891 13,1 % 3 

PRO ROMANIA 296 4,3 % - 

OLTENACU OANA 199 2,9 % - 

PART. ECOLOGIST 178 2,6 % - 

ALDE 172 2,5 % - 

SERACIN CAIUS 126 1,8 % - 

PMP 112 1,6 % - 

SÂRBU DANIEL 102 1,5 % - 

UDMR 83 1,2 % - 

P. REPUBLICAN 80 1,1 % - 

 

Primar: TOMA IOSIF-IONEL 

Viceprimar: VÂRTOSU DAN 

 

 

CONSILIERI:  

USR-PLUS                   PNL                   PSD                   Partidul VERDE 

Amza Cristian         Vârtosu Dan     Gâlca I. (retras)        Aga Dorin (retras) 

Constantin R.          Ciumac E.         Miclău Laura            Petruț Raul         

Krein Mihaela         Tirla Alexandru Ababei Gabriel           Lisu Dorin    

Dumitrescu M.        Portscher E.       Marincu Dorin          Rotariu Daniel    

Mărăcineanu C.       Dragoș B.          Golban Gheorghe 

 

O. G.   F. G. 
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Iconografie 
             

 
Giroc, vatra satului până în anul 1990 și extravilanul  

 

 
Vatra satului extinsă spre N și NV 
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Căniță descoperită în săpăturile arheologice de la Mescalu 

 

 
Planul Girocului înainte de sistematizare, între anii 1769-1772 
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Planul Girocului, sat sistematizat după 1865 

 

 
Țăran la munca câmpului în perioada interbelică 
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Complexul turistic și de agrement Dole Flonta
 

 

 

 

Pensiunea Violeta
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Eroi giroceni și chișozeni căzuți la datorie 
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Cavalerist din Giroc în efecte de campanie apud  

Colecția Marius Matei 
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Giroceni (contigentele 1937/1938) cu Dimitrie Rotariu,  

responsabilul de Premilitară după un stagiu de pregătire 
 

 

 

 
 

Tineri giroceni la una din Rugile din perioada războiului 
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Veteranul de război Hudrea Nicolae și soția în 2010 
 

 
 

Infanterist girocean în efecte de campanie apud Colecția Marius Matei 
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Veteranul de război Ioan Lazăr și autorul în 2010 
 

 

 

 
 

Kovaci Gaspar și familia în ultima permisie 
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                  Veteranul de război Lazăr Seiman                      Veteranul de război  

                     Simion Hațegan în 2010 

 

 

 

 

           
 

            Sergentul Șocodol Gheorghe în 1942                         Krȁmer Elisabeta  

                 la întoarcerea din URSS (1949) 
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          Veteranul de război Cerbu Iosif        Veteranul de război Chera Ilie în 1942 

 

 
 

 
 

Veteranul de război Văduva Florea și soția în 2010 
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Inscripția de pe frontispiciul bisericii 

 

Pictura murală originală, de la începutul secolului XlX, redând  

„Faptele îndurării trupești” 

 

                         
 

„În temnițe (am fost) și ați venit la mine”              „Gol am fost și m-ați  

                 îmbrăcat”                                                                                                                     
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,,Sătos am fost și m-ați adăpat”             ,,Bolnav am fost și m-ați căutat” 

 

,,Străin am fost și m-ați primit”               ,,Flămând am fost și m-ați hrănit” 
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Consiliul parohial al bisericii ortodoxe in frunte cu preotul Horea Vișoiu 

 

 
Corul din Giroc (1940) împreună cu dirijorii  

pr. Horea Vișoiu și înv. Ioan Belengean 
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I.P.S. Nicolae Corneanu în mijlocul credincioșilor din Giroc 

 

 

 
Corul bisericesc în fața crucii închinate coriștilor (2009), împreună cu pr. 

Adrian Chermeleu și dirijorul Ioan Cerbu 
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Aspecte de la lansarea monografiei bisericii - 2013 
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468 
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Prima vizită a IPS, Mitropolitului Ioan al Banatului, la biserica din Giroc 
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Aspect din biserica baptistă 

 

 

 
Aspect din biserica penticostala 
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Actul de atestarea învățământului românesc din Giroc - 1776 
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Elevii claselor I-IV împreună cu cadrele didactice în anul 1940. Director Ioan 

Stoicu - ultimul din dreapta 

 
Clasa a V-a, anul școlar 1950-1951. Cadrele didactice (de la stânga la dreapta): 

Vasile Pătrulescu, Ionescu Barbu (director), I. Diaconescu, Iuliu Pap (rândul 

II), Angela Cucu și Ion Dumitru (rândul III) 
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Absolvenții clasei a VII-a 1961, alături de  prof. Aurelia Ioanovici, Tamara 

Iacoban-Birdean Simion Hodoneanțu (director) și Ileana Taban 

 

 

 
Promoția 1974 cu directorul Ovidiu Tocmacov 
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Promoția 1977 cu directorul Silvestru Ștevin 

 

 

 
Directoarea grădiniței Elena Cojocariu - 1978 
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Promoția 1989 - director, Octavian Gruița 

 

 

 
Promoția 2013, director Petrișor Treta 
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Absolvenții clasei a XII-a, promoția 2021.  

Directori Mihaela Pascu, N. Petchescu și L. Antal 

 

 
Vizita senatorului Ecaterina Andronescu la  

Liceul ,,David Voniga” din  Giroc 
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Corul mixt alături de preotul David Voniga și învățătorii A. Baicu și M. Bocșa 

1930 

 

 
Fanfara satului în frunte cu preotul David Voniga și inv. A. Baicu și M. Bocșa 

1930 
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Moment din spectacolul ,,Nunta din Giroc” - 1970 

 

 

 
Echipa de călușari a căminului cultural -1980 
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Grup de dansatori de la ansamblul ,,Ghiocelul” 

 

 

 
Ionel Lucian Șipoș, directorul Casei de Cultură și al Ansamblului ,,Ghiocelul” 
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Aspecte de la aniversarea Girocului în anul 1996 

 

 
 

Participanți la ediția l a Simpozionului ,,ISTORIE SI CULTURĂ ÎN BANAT,, -

2012. De la stânga la dreapta: prof. Octavian Gruița, preot dr. Alin Scridon, prof. dr. 

Costa Roșu, prof. univ. dr. Ioan Munteanu, dr. Iosif  Ionel Toma (primarul Comunei 

Giroc), prof. univ.dr. Doina Bogdan Dascălu, prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, prof. 

univ. dr. Crișu Dascălu și preot dr. Dorel Cherciu   
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Aspecte de la lansarea monografiei Girocului ,,Giroc-Arc-peste timp” 2010 
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Tipărituri girocene 
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Tipărituri girocene 
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Tipărituri girocene 
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Aspect de la botez 

 

 

 
Alai de nuntă cu căruțe 
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503 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. Albu, Ioan, Monografia satului Gherteniș, Editura Marineasa, Timișoara, 

2003 

2. Baroty, Lajos, Adattar del Magyarorszag XVIII Szaszada Fortenetehez, I, 

1893 

3. Băcilă, Ioan, Monografia Mehadiei, Editura Marineasa, Timișoara, 1997 

4. Berenyi, Maria, Cultura românească de la Budapesta în sec.al XIX-lea, 

Gyula, 2000 

5. Blejușcă, Ghiță; Ștefan Tomoioagă, Săcălaz.Timp și istorie, ed. II, Editura 

Art Pres, Timișoara, 2009 

6. Bocșan, Nicolae, Contribuții la istoria iluminismului românesc, Editura 

Facla, Timișoara, 1986 

7. Boldureanu, Viorel,Ioan, Beregsăul Mare – monografie, Editura Mirton, 

Timișoara, 1996 

8. Borovszky, Samu, Temesvarmegye, Budapesta, f.a. 

9. Crișan, Ioan, Câteva schițe biografice, Tipografia Corvin, Arad, 1937 

10. Din istoria pedagogiei românești, vol. II, Editura Didactică și Pedagogică, 

București, 1996 

11. Ehrler, Johan, Jakob, Banatul de la origine până acum, 1774, Trad. Costin 

Feneșan, Editura Facla, 1982 

12. Enescu, Ioan, Ardealul, Banatul, Crișana și Maramureșul, București, 1919, 

II 

13. Găvădina, Doru, Ioan; Staia, Martin, Mercina. Repere culturale, Editura 

Mirton, Timișoara, 2003 

14. Golban, Florin, GIROCUL ȘI CHIȘODA ÎN ANII CELUI DE-AL 

DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1939-1945). MONOGRAFIE, Editura Partoș, 

2019 

15. Griselini, Francesco, Încercare de istorie politică și naturală a Banatului 

Timișoarei, Trad. Costin Feneșan, Editura Facla, Timișoara, 1984 

16. Gruița, Octavian, Giroc – monografie istorică, Editura Marineasa, 

Timișoara, 1996 



504 

 

17. Gruița, Octavian; Peia, Gavrilă, Monografia satului Șoșdea, Editura 

Marineasa, Timișoara, 1996 

18. Gruița, Octavian; Murariu, Ion, Florile prieteniei, Editura Mirton, 

Timișoara, 2002 

19. Gruița, Octavian, Monografia școlii din Giroc, Editura Mirton, Timișoara, 

2006 

20. Gruița, Octavian, Biserica ortodoxă Sf. Dimitrie din Giroc, Editura 

Marineasa, Timișoara, 2013 

21. Iliescu, Ion, Cultura și cărturari bănățeni în deceniile independenței, 

Timișoara, 1977 

22. Iorgu, Iordan, Dicționarul numelor de familie românești, Editura 

Academiei, București, 1984 

23. Itineanțu, Petru (coordonator), Monografia Comunei Obreja, Ediția a II-a. 

Editura Brumar, Timișoara, 2005 

24. Jompan, Dumitru, Coruri din Banat, vol. I, 2005 

25. Konschitzky, Walther, Arhitectura popularăd in Banat, Editura Brumar, 

Timișoara, 2006 

26. Lotreanu, Ioan, Monografia Banatului, Timișoara, 1936 

27. Marin, William; Luncan, Ioan, Două secole de luptă revoluționară în SV 

României, Editura Facla, Timișoara, 1984 

28. Martinovici, Constantin; Istrate Nicolae, Dicționarul Transilvaniei, 

Banatului și a celorlalte ținuturi alipite, Editura Arte Grafice ,,Ardealul”, Cluj, 

1921 

29. Mărghitan, Liviu, Banatul în lumina arheologiei (paleoliticul – cucerirea 

romană), vol. I, Editura Facla, Timișoara, 2006 

30. Milin, Ioan, Monografia comunei Ghiroda, Editura Marineasa, Timișoara, 

2003 

31. Munteanu, Ioan, Banatul istoric (1867 – 1918). Așezărie, Populația., vol.I, 

Editura Excelsior Art, Timișoara, 2007  

32. Munteanu, Ioan,Banatul istoric (1867 – 1918). Ocupații. Economia., vol.2. 

Editura Excelsior Art, Timișoara, 2007  

33. Munteanu, Ioan, Banatul istoric (1867 – 1918). Școala. Educația., vol.3, 

Editura Excelsior Art, Timișoara, 2007  



505 

 

34. Munteanu, Ioan; Zaberca, Vasile; Sârbu, Mariana, Banatul și Marea Unire 

1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1992 

35. Munteanu, Ioan, Mișcarea națională din Banat 1881-1918, Editura Antib, 

Timișoara 1994  

36. Munteanu, Ioan: Munteanu, Rodica, Timișoara – monografie, Editura 

Mirton, Timișoara, 2002 

37. Ortvay, Tivadar, Temes varmegye oklevetar, Timișoara 

38. Pârvulescu, Mihai, Școală și societate. Contribuții la cunoașterea formării 

elitelor românești din Banat în secolul al  XIX-lea, Editura Excelsior Aart, 

Timișoara, 2003 

39. Petroman, Cornel, Astra în Banat până la Marea Unire, Editura 

Eurostampa, Timișoara, 2006 

40. Popescu, Dumitru, La porțile Timișoarei, Timișoara, 1968 

41. Radu, Petru; Onciulescu, Dimitrie, Contribuții la dezvoltarea 

învățământului din Banat, Editura Litera, București, 1976 

42. Sfetcu, Octavian; Moise, Nicolae, Silagiu. Pagini de istorie din vremuri 

apuse și contemporane. Contribuții la istoria Silagiului., Editura Pardon, 

Timișoara, 2006 

43. Suciu, Coriolan, Dicționarul istoric al localităților din Transilvania, vol. I 

(A-N), Ed. Academiei, București, 1967 

44. Suciu, I, D; Constantinescu, Radu, Documente privitoare la Istoria 

Mitropoliei Banatului, vol. II, Editura Mitropolia Banatului, Timișoara, 1973 

45. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităților și monumentelor medievale 

din Banat, Editura Mitropolia Banatului, Timișoara, 1973 

46. Terfeloagă, Dumitru, Monografia satului Iablanița, Județul Caraș-Severin, 

Editura Marineasa, Timișoara, 1997 

47. Traia, Ioan, FERENDIA – Satul de pe șapte coline, Editura Eurostampa, 

Timișoara, 2018 

48. Țârcovnicu, Victor, Istoria învățământului din Banat până la anul 1800, 

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978 

49. Ungurianu, Emanuil, Din scrierile mele – Idei și păreri, Editura Concordia, 

Arad, 1913 

50. Velceanu, I., Anuarul corurilor și fanfarelor din Banat, Timișoara 



506 

 

51. .Vișoiu, Horia, Calendarul Girocului, 1936 

 

Bibliografie - Girocul în Primul Război Mondial 

Arhive 

Arhivele Statului Timişoara, Fond Aurel Cosma, Dosar 167. 

Arhivele Statului Timişoara, Fond Prefectura Timiș, 69 Inventar 165, 43-1915. 

Lucrări de specialitate 

Bjelica Slobodan, (coordonator Victor Neumann), 2015, Istoria Banatului. Studii 

privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere, Editura Academiei Române, 

București. 

Dudaș Vasile, 1996, Voluntarii Marii Uniri, Editura Augusta, Timișoara. 

Dudaș Vasile, 2014, Banatul în anii Primei Mari Conflagrații Mondiale, Editura 

David Press Print, Timișoara. 

Dudaș Vasile, (coordonator Victor Neumann), 2015, Istoria Banatului. Studii 

privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere, Editura Academiei Române, 

București. 

Torrey C. Glenn, 2014, România în Primul Război Mondial, Traducere Dan 

Criste, Editura Meteor Publishing, București. 

Ionescu Mihail, 2017, Românii în Marele Război. Anul 1916. Documente, 

Impresii, Mărturii, Editura Militară, București. 

Ionescu Mihail, 2018, Românii în Marele Război. Anul 1917. Documente, 

Impresii, Mărturii, Editura Militară, București. 

Ionescu Mihail, 2019, Românii în Marele Război. Anul 1918. Documente, 

Impresii, Mărturii, Editura Militară, București. 

Munteanu Ioan, Zaberca Vasile, Sârbu Mariana, 1992, Banatul și Marea Unire 

1918, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara. 

Munteanu Ioan, Munteanu Rodica, 2002, Timişoara. Monografie, Editura Mirton, 

Timişoara. 

Păcăţian Teodor V., 1923, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar 

şi Maramureş, aduse în războiul mondial din anii 1914-1918, Editura 

Asociațiunii, Sibiu. 

Păiușan Radu, 1993, Mișcarea națională din Banat și Marea Unire, Editura de 

Vest, Timișoara. 

Preda Dumitru, Andreescu Vasile, Prodan Costică, 1994, În apărarea României 

Mari. Campania armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, 

București. 

Tăslăuanu C. Octavian, 1915, Trei luni pe câmpul de război. Ziarul unui român, 

ofiţer român în armata austro-ungară, care a luat parte, cu glotașii români din 

Ardeal, la luptele din Galiția, Ediția a doua, Editura Librăriei școalelor C. Sfetea, 

Bucureşti. 

Vişoiu Horia (preot), Schită de monografie a localităţii Giroc, manuscris 



507 

 

Gazete 

Drapelul, 1917, 26 ianuarie/8 februarie, XVII, nr. 11; 1917, 2/15 septembrie, nr. 

96. 

Poporul românesc, 19 mai 1923, Şoşdea, nr. 20. 

Românul, 1914, IV, nr. 264-269.  

 

 

Bibliografie - Girocul și Chișoda în Al Doilea Război Mondial 

Arhive 

Arhivele UM 02405 Pitești, Certificat CT: 3960/26.03.2007. 

Brevet al Ordinului Coroana României din 20 iulie 1945. 

CNSAS, MAI, vol. 8, Raport nr. 24, Comuna Dâlga, Regiunea București. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1728/555, dosar 2/1940, 

Chișoda. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1728/555, dosar 3/1941, 

Chișoda. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1728/555, dosar 3/1943, 

Chișoda. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1728/555, dosar 1/1945-

1946, Chișoda. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1728/555, dosar 1/1946-

1948, Chișoda. 

Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, Fond 1702/553, dosar 71/1941, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 73/1941, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 77/1941, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 101/1945, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 103/1945, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 105/1945, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Fond 1702/553, dosar 109/1945, 

Giroc. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Inv. 611, Fond 161/1944,   dosar 

344. 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Inv. 619, Fond 161/151/1944, 

dosar 25. 



508 

 

Direcția Județeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Inv. 620, Fond 161/1944, dosar 

62. 

Gavrilescu 1938,  Gavrilescu Atanasie, Monografia Comunei Giroc, Arhiva 

Primăriei Giroc. 

Dimitievici 1938,  Dimitievici Ciril, Monografia Comunei Chișoda, Arhiva 

Primăriei Giroc. 

 Ordinul Bărbăție și Credință, nr. 96 792/ 1943. 

 Primăria Giroc, Registrele pentru moți, 1941-1946. 

  

Lucrări de specialitate 

Anuarul Socec al Romaniei Mari 1924-1925 - online de la Biblioteca Congresului 

S.U.A.http://lcweb2.loc.gov/cgibin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_200

30122001ropage.db&recNum=1835 

Armă 2018, Armă Alexandru, Bucureștiul sub bombardamente 1941-1944, 

Editura Militară, București. 

Betea, Diac, Mihai, Țiu 2012, Lavinia Betea, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, 

Ilarion Ţiu, Lungul drum spre nicăieri. Germani deportați din România în URSS, 

Editura Cetatea de scaun, Târgoviște. 

Constantiniu, 1997, Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, 

Editura Univers Enciclopedic, București. 

Debuceanu 2010, Debucean Dragoș, Monografia Bisericii Ortodoxe din Chișoda, 

Editura Eurostampa, Timișoara. 

Dumitru 1985, Dumitru-Tetu Ion, Insomnii reactive, Ed. Facla, Timișoara. 

Gomboș 2006, Constantin C. Gomboș Raidurile aviației anglo-americane asupra 

județului Timiș-Torontal din anii 1943-1944, în Patrimonium Banaticum, V, 

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro. 

Gomboș 2019, Col. (r) Constantin C. Gomboș, Jertfă pentru țară. Din cronica 

luptelor pentru apărarea Banatului august – septembrie 1944, Editura Miidecărți, 

Bragadiru. 

Gruiţa, Murariu, Matei 2010, Gruiţa Octavian, Murariu Ion, Matei Marius, Giroc, 

Arc peste timp, Monografie, Ed. Marineasa, Timișoara. 

Gruița, 2013, Gruiţa Octavian, Biserica ortodoxă Sf. Dimitrie Giroc – Monografie, 

Editura Marineasa, Timișoara.  

Manuilă 1943, Manuilă Sabin, Indicatorul localităților din România, Datele 

Recensământului general din 6 aprilie 1941, Imprimeria Institutului Statistic. 

www.cimec.ro. 

Műler 2015, Műler Rolf-Dieter, Alături de Wehrmacht ,,Cruciada împotriva 

Bolșevismuluiˮ: Aliați, Voluntari, Auxiliari, Editura Militară, București. 

Murariu Ion – 2005, Drumul cu amintiri. Publicistică, Ed. Mirton, Timișoara. 

Murariu Ion - 2007, Condeierii noştri, Antologie a creatorilor din Giroc şi 

Chişoda, Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi glosar de  Ion Murariu, Ed. Mirton, 

Timişoara. 

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_20030122001ropage.db&recNum=1835
http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_20030122001ropage.db&recNum=1835
http://lcweb2.loc.gov/cgibin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_20030122001ropage.db&recNum=1835
http://lcweb2.loc.gov/cgibin/ampage?collId=gdc3&fileName=scd0001_20030122001ropage.db&recNum=1835
http://www.dccpcnjtimis.ro/
http://www.cimec.ro/


509 

 

Prisăcaru 2014, Prisăcaru Dan, În avanpostul luptei pentru supraviețuire: 

apărarea națională a României și frontul secret în vâltoarea anilor 1938-1940, 

Editura Militară, București. 

Popescu Dumitru - 1968, La porţile Timişoarei, Editura Militară, Bucureşti. 

Rotaru, König, Duțu, 1995, Armata Română în al Doilea Război Mondial, Editura 

Meridiane, București. 

Scafeş, Şerbănescu, Scafeş, Andonie, Dănilă, Avram 1996, Scafeş Cornel I., 

Şerbănescu Horia Vl., Scafeş Ioan I., Andonie Cornel, Dănilă Ioan, Avram 

Romeo, Armata română 1941-1945, Ed. RAI, Bucureşti. 

Schönherr 2015, Schönherr Klaus, Luptele Wehrmachtului în România 1944, 

Editura Militară, București. 

Scurtu, 2010, Scurtu Ioan, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-

1947)Ediția a III-a, Volumul III, Carol II, Editura Enciclopedică, București.  

Scurtu, Almaș 1994, Scurtu Ioan, Almaș Dumitru, Armand Goșu, Ion Pavelescu, 

Gheorghe I. Ioniță, Istoria Basarabiei De la începuturi până în 1994, Editura 

Europa Nova Tempus, București. 

Ștefănescu 2020, Ștefănescu V. Alexandru, În umbra Marelui Reich. Tehnica de 

luptă a armatei române pe frontul de Est (1941-1944), Editura Cetatea de scaun, 

Târgoviște. 

Stoica Aurelian D., Gomboş Constantin C., - 1997, Jertfă pentru ţară, Din cronica 

 luptelor pentru apărarea Banatului - August-Septembrie - 1944, Ed. 

Helicon,  Timişoara. 

Varga 2002, Varga E. Arpad, Temes megye telepuleseinek etnikai 

(anyanyelvi/nemzettisegi) adatat 1880-2002, www.kia.hu/konyvtar/erdelyerd 

2002/tmetn 02. Pdf. 

Văratic 2013, Vitalie Văratic (coordonator), Laurențiu Constantiniu, Ilie Schipor, 

Vladimir Ivanovici Korotaev, Vladimir Nikolaevici Kuzelenkov, Prizonieri de 

război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, Ed. Monitorului 

Oficial, București. 

Vișoiu 1943, Vișoiu Horia, Misiune Sfântă în Basarabia desrobită, Tipografia 

Națională, Timișoara. 

Voicu, 2019, Marin Voicu, Sacrificiu și supraviețuire. Armata română în Cotul 

Donului și Stepa Calmucă 1942-1943, Editura Miidecărți, Bragadiru. 

Vrăbeț 2014, Vrăbeț Cornel, Monografia satului Chișoda, Ed. Eurostampa, 

Timișoara. 

Vultur 2000, Smaranda Vultur (coordonator), Germanii din Banat, Ed. Paideia, 

Timișoara. 

Zamfir, Banciu 2007-2013, Zamfir Zorin, Banciu Jean, vol. I- VII,  Tratat de 

istorie universală. Al doilea război mondial, Ed. Pro Universitaria, București.  

Watts 2014, Larry L. Watts, Aliați incompatibili. România, Finlanda, Ungaria și 

al Treilea Reich, Editura Rao, București. 

  

http://www.kia.hu/konyvtar/erdelyerd%202002/tmetn%2002
http://www.kia.hu/konyvtar/erdelyerd%202002/tmetn%2002


510 

 

Gazete 

Băloni, 1993-2010, Lumina Satului, nr 1-70. 

Binder 2005,  Gerhard Binder, Agenda, 11/12 martie. 

Biruința, 1942, 6 Septembrie. 

Bocșa, 1993-2010, Lumina Satului, nr 1-70. 

Firu, 1943, Revista Institutului Social Banat – Crișana. Buletin sociologic, Anul 

XI, Septemvrie-Octomvrie, Timișoara. 

Gruița, 1993-2010, Lumina Satului, nr 1-70. 

Murariu, 1993-2010, Lumina Satului, nr 1-70. 

Scânteia, 1944, an 1, nr. 42, 57, 58 (2, 16, 17 noiembrie). 

  

Interviuri  

Avrămuţ Domnica (n. Gherban, 1931, Giroc), interviu realizat în 2013.  

Avrămuţ Petru (n. 1929, Giroc), interviu realizat în 2013. 

Chera Ilie (n. 1922, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 2002.  

Cerbu Iosif (n. 1913, Giroc),veteran de război, interviu realizat în 2002. 

Degan Ilie (n. 1936, Chișoda), interviu realizat în 2019. 

Feller Elisabeta (n. 1927, Chișoda), interviu realizat în 2015. 

Hudrea Nicolae (n. 1922, Chișoda), veteran de război, interviu realizat în 2010. 

Haţegan Simion, (n. 1922, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 2010. 

Jivi Aurel (n. 1941, Chișoda), interviu realizat în 2013. 

Lazăr Ioan, (n. 1919, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 2010. 

Lazăr Sever (n. 1941, Giroc), interviu realizat în 2013. 

Gruița Octavian (n. 1947, Giroc), interviu realizat în 2019. 

Krȁmer Elisabeta (n. 1928, Chișoda), interviu realizat în 2020. 

Milea Maria (n. Műller, 1929, Giroc), interviu realizat în 2015. 

Miloș Ion (n. 1921, Izvin), veteran de război, interviu realizat în 2008. 

Moise Victoria (n. Degan, 1927, Chișoda), interviu realizat în 2013. 

Petru Chira (n. 1938, Chișoda), interviu realizat în 2019. 

Proca Magdalena (n. Fohs, 1936, Chișoda), interviu realizat în 2015. 

Rotariu Iosif (n. 1934, Chișoda), interviu realizat în 2019. 

Rusu Rusalina (n. 1941, Chișoda), interviu realizat în 2019. 

Seiman Lazăr (n. 1913, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 2002. 

Socodol Gheorghe (n. 1918, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 1988. 

Teodorescu Vichentie (n. 1922, Giroc), veteran de război, interviu realizat în 1990. 

Urşica Petru (n. 1931, Giroc), interviu realizat în 2013. 

Văduva Florea (n. 1923, Chișoda), veteran de război, interviu realizat în 2010. 

Bibliografie etnografie 

BUZILĂ, Adriana, STEINLEIN, Carl Alexander, Arhitect și inginer în Banatul 

secolului XVIII, în Analele Banatului, Timișoara, 1997. 



511 

 

BĂNĂȚEANU, Tancred, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Ed. 

Minerva, București, 1985; 

COQUET, Michel, Antropologia artei, Ed. Amarcord, Timișoara, 2002; 

DITTMANN, Lorenz, Stil, simbol, structură, Editura Meridiane, București, 1988; 

ELIADE, Mircea, Imagini și simboluri. Eseuri despre simbolul magico-religios, 

Ed. Humanitas, București, 2019; 

GAGA, Lidia, Norme sociale și atitudini individuale în obiceiurile de familie în 

Banat, Ed. Mirton, Timișoara, 2003. 

GHEORGHIU, Teodor Octavian, Locuirea tradițională în zona Banat, Ed. D.T.P. 

Expres, Timișoara, 2008. 

KONSCHITZKY, Walter, Arhitectura populară din Banat, Stil și Ornamentică, 

Fundația Interart Triade, Timișoara, 2006. 

LERCA, C. M., Considerații asupra artei țărănești din Banat, Timișoara, 1936; 

MOHLES, Abraham, Artă și ordinator, Ed. Minerva, București, 1974; 

PETRESCU, Paul, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, București, 1971; 

POPOIU, Paula, Etnologie, Ed. Mega, Cluj Napoca, 2007; 

SECARĂ, Nicolae, Valori ale arhitecturii populare românești, Ed. Facla, 

Timișoara, 1987. 

TURCUȘ, Aristida, Portul popular românesc din județul Timiș, 1982, Timișoara. 

VLĂDUȚIU, Ioan, Etnografie românească, Ed. Științifică, București, 1973. 

  



 

 

 

 

 

 

  



513 

 

C  U  P  R  I  N  S 

 

Cuvânt înainte .......................................................................................... 5 

Prefață ....................................................................................................... 7 

 

Capitolul I - CADRUL GEOGRAFIC ........................................................ 11 

1. Aşezarea, suprafaţa şi vecinii .............................................................. 11 

2. Structura geologică şi relieful ............................................................. 12 

3. Clima ................................................................................................... 13 

4. Hidrografia .......................................................................................... 14 

5. Vegetaţia ............................................................................................. 15 

6. Fauna ................................................................................................... 15 

7. Solurile................................................................................................. 16 

     

Capitolul II – DEMOGRAFIA .................................................................... 17 

1. Evoluţia numerică ............................................................................... 25 

2. Mişcarea naturală a populaţiei ............................................................ 26 

3. Mişcarea migratorie ............................................................................ 26 

4. Giroceni... în America ........................................................................ 29 

5. Din cronica nemţilor (şvabilor) din Giroc .......................................... 30 

6. Ruga nemţilor din Giroc (Kerwai-ul) ................................................. 34 

      

Capitolul III – ISTORIE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ .. 38 

1. Istoricul localităţii din vremurile cele mai îndepărtate până la Marea 

Unire din 1918 .................................................................................... 38 

2. Participarea la Primul Război Mondial şi înfăptuirea Marii                              

Uniri de la  1 Decembrie 1918 ............................................................ 55 

3. Dezvoltarea economico-socială între cele două războaie mondiale ....... 68 

4. Girocul și Chișoda în anii celui de-al Doilea Război                                 

Mondial (1941-1945) .......................................................................... 72 

5. Relaţiile economice, sociale şi politice în perioada postbelică ......... 183 

6.  Viaţa economică şi socială în anii socialismului ............................... 185 

a. Refacerea economiei ţărăneşti și colectivizarea agriculturii ............... 185 

b. Aspecte ale dezvoltării C.A.P.-ului în perioada 1956-1984 ............... 190 

      c. Asociaţia Economică Intercooperatistă ,,Avicola” Giroc ................... 192 

           

Capitolul IV- VIAŢA  SPIRITUALĂ ....................................................... 196 

1. Biserica ............................................................................................. 196 

2.  Învăţământul ...................................................................................... 234 

3.  Activitatea culturală ........................................................................... 310 

         



514 

 

 

  Capitolul V – Etnografia .......................................................................... 339 

1. Casa din Giroc ................................................................................... 339 

2. Portul ................................................................................................. 348 

3. Ţesături: Cilimuri, ponievi ................................................................ 350 

4. Datini şi obiceiuri din Giroc, la naştere, nuntă, şi înmormântare ..... 356 

5. Datini şi obiceiuri de peste an ........................................................... 368 

6. Eresuri ............................................................................................... 374 

7. Mâncăruri tradiţionale din Giroc ....................................................... 377 

 

Capitolul VI – SPORTUL .......................................................................... 380 

1. Fotbal ................................................................................................ 380 

2. Motociclism ...................................................................................... 384 

3. Lupte ................................................................................................. 387 

4. Alte sporturi ...................................................................................... 388 

 

Capitolul VII – Instituţii .............................................................................. 391 

1. Primăria ............................................................................................. 391 

2. Situaţia până în 1989 ......................................................................... 392 

3. Schimbări politice după 1989 şi principalele realizări edilitar 

gospodăreşti până în prezent .................................................................. 394 

4. Dispensarul medical-uman ................................................................ 397 

5. Dispensarul sanitar-veterinar ............................................................ 399 

6. Formaţia de pompieri civili ............................................................... 400 

7. Societatea comercială ,,Giroceana” SRL .......................................... 403 

8. Căile de comunicații și poșta ............................................................ 403 

 

Anexe ..................................................................................................... 405 

1. Toponime .......................................................................................... 405 

2. Porecle din Giroc .............................................................................. 405 

3. Nume de familie specifice la începutul sec. al XlX-lea .................... 407 

4. Glosar girocean ................................................................................. 407 

5. Lista cadrelor didactice de la şcoala din Giroc după 1950 ................ 416 

6. Cetăţenii de onoare ai Girocului ....................................................... 421 

7. Rezultatele alegerilor de după 1990 .................................................. 425 

 

Iconografie ............................................................................................ 443 

Bibliografie ............................................................................................ 503 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  


	Giroc - Arc peste timp_BT_final_1-338
	Giroc - Arc peste timp_BT_final_339 - 



