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INTRODUCERE 
 
“Ceea ce oamenii doresc de fapt, nu este cunoaşterea, ci certitudinea” 

                                               (Bertrand Russel) 
 

Anul 2008, reprezintă un an de referinţă în întreaga istorie a comunei Giroc, cu frumoase realizări 
aşteptate şi finalizate, în care toţi locuitorii comunităţii noastre s-au putut bucura de o comună cu caracter 
urban, un adevărat centru al ideilor de promovare a noului. 
 Aş putea spune că aceste realizări au apărut tardiv în viaţa cotidiană, dar dacă ne gândim că a 
trebuit să parcurgem o perioadă de aproape 50 de ani într-un regim aflat într-o permanentă situaţie de 
colaps inevitabil, toate acestea sunt bine-venite, găsindu-şi expresia într-o reacţie promptă şi de o deosebită 
amploare a autorităţilor locale, liber alese după anul 1989. 
 Valul acestor iniţiative are un punct de început în anul 1996, când s-a conceput un vast program de 
transformare a satelor Giroc şi Chişoda, un val care s-a propagat cu repeziciune şi, în mai puţin de 12 ani, 
a asigurat întreaga infrastructură. Am putut asista la o adevărată mişcare de solidarizare a tuturor 
locuitorilor, atât ca formă de gândire şi de angajament, venind, totodată, în sprijinul fiecărui proiect prin 
diferite modalităţi. 
 Au fost abandonate sistematic luptele împotriva promovării noului şi chiar dacă mai există astfel de 
gândiri retrograde, cu siguranţă şi aceste acţiuni vor dispare, fiind sortite unei condamnări de către 
economic şi de către aspectul social – cultural, care a pus o amprentă definitivă asupra comunei noastre. 
 Aş putea spune că această cotitură privind evoluţia convieţuirii în satele noastre presărată de 
perspective într-o permanentă ascensiune, a acordat o şansă, devenită nobilă, acelora care de ani de zile 
scriu o adevărată operă, cu titlu generic: „SATUL VIITORULUI”.  

Este şi va fi o replică robustă asupra unor experienţe anterioare eşuate, este un vast proiect de 
reconstrucţie a universului nostru rural, şi, de ce nu, indisolubilă în ansamblul ei pentru că vizează soarta 
întregii comunităţi, având totodată şi o notă de globalitate. 
 Într-un astfel de context se înscrie prezentul raport, căruia, pe merit, i se acordă atenţia cuvenită 
prin lege şi prin abordarea lui sistematică şi serioasă de către comunicatorul principal al acestuia: primarul 
comunei.  



 2 

Fără a avea pretenţia să fie socotită o lucrare de referinţă în literatura de specialitate în analiza 
dezvoltărilor rurale, ea se semnează totuşi, ca o replică la planul de sistematizare a localităţilor periurbane, 
prin natura ei fiind deopotrivă o certă performanţă, dar şi un demers spre viitorul posibil al acestui spaţiu, 
o angajare responsabilă şi o invitaţie de participare la toate acestea. 

Deşi termenul de spaţiu rural defineşte numeroase subiecte, amplu dezvoltate, în special în ultimii 
ani acesta a fost cu mult depăşit în comuna noastră sub diferite aspecte. Privit ca o provocare, dar şi ca o 
idee a mea, o pot prezenta ca o opoziţie la spaţiul urban, care oferă direcţii mai generoase de dezvoltare 
gândindu-ne că spaţiul rural este preponderent supus unei activităţi agricole. 

În concepţia unor mari analişti, spaţiul nostru rural reprezintă „teritoriul naţional minus ceea ce 
este urbanizat, ceea ce se constituie în localităţi urbane cu activităţi industriale”. 

Deşi comunitatea noastră ar trebui să fie aliniată unei mici concentrări de oameni, datorită 
realizărilor, dimensiunile acestea sunt tot mai greu controlate, prin urmare, „satul se opune oraşului, iar 
faptele de la sat nu mai sunt fapte rurale, paralel cu o geografie rurală mult modificată în care, încet-încet 
spaţiile destinate practicilor agricole devin urbanizate”. 

Fără a ne părăsi amintirile, am început cu mulţi ani în urmă (aproximativ 5) un nou proces de 
preţuire a ceea ce stăpânim la propriu şi la figurat, regăsindu-ne, totuşi, în lumea rurală, dar organizându-
ne după regulile urbane. 

Vă asigur pe toţi cititorii şi auditorii acestui raport că nu s-a produs o campanie pentru 
transformarea acestei idei a ruralului în urban, lipsind cu desăvârşire manifestările de acest gen dar, trebuie 
să recunosc că am acceptat împreună cu factorii de decizie şi cu dumneavoastră, cetăţenii comunei Giroc 
dezvoltarea „lumii noastre rurale”. 

Nu ne aflăm în faţa unei „analize istorice”, a evoluţiei mediului nostru dar se impune să facem 
câteva consideraţii privind tradiţionalul faţă de modern şi trecutul faţă de contemporan. 

Ceea ce mă bucură nespus de mult este faptul că am depăşit acea realitate „statică” şi încet-încet, 
prin programe şi proiecte ambiţioase am transformat aceasta într-un mediu dinamic într-o permanentă 
evoluţie şi confruntare în acelaşi timp cu mediul urban. 

Ideea de bază în toţi aceşti 12 ani de muncă asiduă a fost aceasta ”RURALUL MODERN SĂ IA 
TREPTAT LOCUL RURALULUI TRADIŢIONAL FĂRĂ PIERDEREA IDENTITĂŢII ŞI SĂ 
DEFINEASCĂ ÎN MOD PARTICULAR SPAŢIUL PERIURBAN ÎNTR-O DEZVOLTARE 
CONTINUĂ, ATRĂGĂTOARE, CU UN MEDIU INTACT, CU UN PEISAJ ÎNGRIJIT, 
DEVENIND ÎNCET-ÎNCET, O CONTRAPUNERE UNUI URBAN NEÎNGRIJIT, 
NESUPRAVEGHEAT ŞI CARE OFERĂ FOARTE PUŢIN LOCUITORILOR SĂI”. 

Cu toate acestea, nu mi-am propus să analizez situaţia în care se dezvoltă un spaţiu gigant al unui 
mare municipiu ci, dimpotrivă, am păstrat raporturile care se cuveneau într-o totală interdependenţă şi 
specificitate comunităţii noastre. 

În această perioadă am reuşit să anulez în totalitate diferenţa dintre caracteristicile care 
desemnează populaţia urbană de cea rurală, îngrijind foarte mult de educaţie, cultură, social, dar şi de o 
dezvoltare continuă a industriei. 

În vâltoarea acestor preocupări am abordat cu grijă evoluţia serviciilor publice, administrarea 
domeniului public, precum şi a spaţiului în care s-au dezvoltat noi locuinţe, dar şi societăţi comerciale.  

Actul administrativ a fost atent supravegheat de o legislaţie, aş spune perfectibilă, dar bine 
aplicată de către angajaţi cu un înalt profesionalism şi devotament faţă de munca prestată. 

Repeziciunea cu care s-au derulat toate evenimentele în interiorul comunităţii nu ne-a oprit din 
gândirea altor tipuri de programe privind dezvoltarea ruralului în care trăim. 
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Am reuşit să depăşim părerile lipsite de obiectivitate şi expuse cu o răutate amplificată de neputinţa 
propriilor realizări, fapt ce a contribuit la abordarea cu mai mult curaj a altor idei, indiferent de 
evenimentele sociale, economice sau culturale. 

Pornind de la o idee, aş spune curajoasă, că nu întotdeauna activitatea predominantă dintr-o zonă 
rurală este cea agricolă, Consiliul local a aprobat mai multe proiecte privind derularea altor activităţi, mai 
mult, a încurajat prin cele câteva zeci de hotărâri iniţiativele personale, toate având un singur scop: 
îmbunătăţirea calităţii vieţii, oferirea de locuri de muncă, creşterea veniturilor la bugetul local şi, de ce nu, 
creşterea bunăstării locuitorilor care le-au acordat încrederea. 

Cred că nu mai surprinde pe nimeni faptul că pământul, în definiţia sa, nu mai reprezintă o sumă a 
activităţilor legate doar de agricultură, având mereu aceeaşi sursă. 

Fenomenul agrar a fost încetinit odată cu pătrunderea industriei şi a dezvoltării ramurii de 
construcţii de locuinţe, fapt pe de o parte benefic şi, pe de altă parte, periculos. Benefic pentru faptul că 
prin valorificarea rapidă a unor suprafeţe de teren aflate în proprietatea cetăţenilor s-au obţinut sume 
importante de bani, ceea ce a permis acestora să le crească nivelul de trai şi să le ofere condiţii de viaţă mult 
îmbunătăţite. 

Pe de altă parte, dispariţia, încet-încet a fenomenului agrar, cu toată complexitatea lui, va conduce 
în final la  pierderea unei tradiţii specifice satelor noastre, fapt ce nu are nimic comun cu urbanizarea 
ruralului. 

Ar fi putut trăi alături de o urbanizare rurală şi agricultura cu tot ceea ce înseamnă prin definiţie şi 
chiar să evolueze, însă aproprierea de un pol de dezvoltare metropolitană va tinde spre o integrare totală 
într-un singur sens: metropola. 

Prin atitudinea luată de către Consiliul local cu privire la păstrarea tradiţiei culturale s-au alocat 
sume importante pentru încurajarea şi derularea actului de cultură specific zonei de pustă, fapt ce a 
determinat păstrarea unei identităţi culturale cunoscută în întreaga ţară, dar şi în străinătate. Derularea 
actelor de cultură cum ar fi organizarea festivalurilor internaţionale de folclor, rugile, antrenarea elevilor 
în cadrul activităţilor şcolare şi extracurriculare în spiritul tradiţiilor locale, devin, din punct de vedere al 
eforturilor culturale, puternice influenţe în societatea noastră. 

Ruralul autentic nu trebuie să dispară de la noi odată cu schimbarea modului de viaţă prin 
pătrunderea culturii urbane. 

Tradiţia culturală poate să trăiască foarte bine şi poate fi perpetuată, desigur cu sacrificii în special 
materiale, lângă un mare municipiu, stabilizând pentru totdeauna arta satului bănăţean care ne reprezintă 
atât de mult. De aceea trebuie să ne regăsim într-un echilibru păstrând un anumit grad de dezvoltare socio-
economic, ferindu-ne să devenim „o zonă periferică”. 

Creşterea numărului populaţiei în comuna Giroc a condus inevitabil şi la mărirea aparatului de 
specialitate fără de care administraţia nu poate funcţiona. Au fost înfiinţate unele posturi, au fost 
transformate alte posturi şi pe lângă toate acestea s-a urmărit o permanentă perfecţionare a celor care, 
funcţionari publici sau personal contractual, desfăşoară  o activitate în folosul comunităţii. 

Acest aspect al perfecţionării a fost o concentrare de forţe în acest spaţiu de activitate cu un singur 
scop: participarea pertinentă la actul administrativ mergând până acolo încât, prin anumite mijloace, s-a 
încurajat înscrierea acestora şi la instituţii de învăţământ superior de profil. 

Solidaritatea angajaţilor cu munca pe care o desfăşoară se face şi prin intermediul unei remunerări 
pe măsură. Urmare acestui deziderat, Consiliul local a aprobat contractul/acordul colectiv de muncă al 
sindicatului liber al salariaţilor primăriei, aprobând de fapt un concept nou în procesul administrativ.  
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De fiecare dată, s-a avut în vedere că pentru a se atinge un anumit criteriu de performanţă în 
administraţie, este nevoie de o stimulare materială, mai ales că veniturile bugetului local au permis 
întotdeauna acest lucru. 

Este evident faptul că pregătirea diferă funcţie de domeniile de activitate şi de responsabilităţile 
mai mari sau mai mici, dar fiecărui angajat i s-a acordat acelaşi stimulent pentru a nu se crea, din start, o 
competiţie privind acumulările materiale. 

În general criteriul care defineşte performanţa în muncă este constituit din elemente specifice, bine 
definite, astfel încât ele să exprime gradul de participare la activitatea din cadrul administraţiei. 

Cunoaştem că România se află într-o permanentă stare de tranziţie cu opinii formulate în acest 
sens, dintre cele mai diferite, exprimate distinct pentru diferite categorii de angajaţi.  

De aceea, în anul care a trecut, o iniţiativă deosebit de apreciată a fost aceea a recunoaşterii 
unanime a valorii profesorilor, învăţătorilor, educatorilor şi a personalului auxiliar care îşi desfăşoară 
activitatea într-un mediu având ca obiectiv formarea tinerei generaţii. 

Pe toate căile, acestor oameni li s-a cerut obţinerea unor eficienţe profesionale maxime, ridicarea 
competenţei profesionale şi, desigur, reuşite, uitând un lucru esenţial că pentru a desfăşura o muncă cu 
adevărat competitivă, aliniată cerinţelor Uniunii Europene, şi remunerarea trebuie să fie pe măsură. 

Dacă competenţa profesională este o variabilă dependentă de pregătirea fiecăruia în parte, 
remunerarea poate fi dependentă doar de factorii de decizie. Şi pentru că aceştia  au amânat în permanenţă 
majorarea salariilor celor care lucrează în învăţământ, prin hotărâre validată în unanimitate, Consiliul 
local a găsit de cuviinţă să acorde importanţa cuvenită  muncii desfăşurate de către aceştia. 

 
CAPITOLUL I 

STAREA ECONOMICĂ 
 
“Bugetul ne spune cat ne permitem sa cheltuim, dar nu ne opreşte sa cheltuim”. 
 
Ca orice instituţie consumatoare de venituri, primăria, existând într-un  cadru administrativ 

descentralizat, trebuie să îşi asigure venituri de la bugetul local, trebuie să adopte o politică fiscală 
durabilă şi rentabilă, având în vedere în permanenţă promovarea unor acţiuni şi lucrări de investiţii în 
limita suportabilităţii.  

Ca urmare, dezvoltarea în plan economic a rămas cea mai importantă sursă de venituri în condiţiile 
de rentabilitate a societăţilor care funcţionează pe raza administrativ-teritorială a comunei şi s-a acţionat 
pe toate căile pentru a colecta taxele şi impozitele cuvenite. 

Acest lucru nu înseamnă că doar taxele şi impozitele de la societăţile comerciale alcătuiesc bugetul 
consolidat al comunei noastre. Un rol  important îl deţine fiecare membru al comunităţii care, prin 
abordarea cu seriozitate a îndatoririlor cetăţeneşti, are în vedere, în permanenţă, achitarea acestora încă 
din primele luni ale noului an. 

Conceptul economic tradus în cazul de faţă la veniturile bugetului local este un proces de lungă 
durată, am putea spune pe întreg parcursul anului fiscal, fiind în strânsă legătură cu evoluţiile economice 
care permit încasările la buget. 

Politica fiscală dusă de către Consiliul local şi aparatul de specialitate a determinat obţinerea de 
venituri care să permită abordarea unor investiţii importante în comuna noastră. 
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Mai mult decât atât, în bugetul local, prin hotărârea Consiliului local de aprobare, au fost 
prevăzute cheltuieli pentru susţinerea unor activităţi de gospodărire comunală şi de transport, precum şi de 
acordare a unor premii celor care s-au afirmat în diferite domenii. 

Am rămas devotat ideii de a lăsa întotdeauna o uşă deschisă investitorilor care au schimbat 
definitiv şi irevocabil atât înfăţişarea comunei. 

În acest an a fost finalizat unul dintre cele mai mari proiecte aşteptat de cetăţenii noştri: 
modernizarea drumurilor comunale prin asfaltare, construirea de poduri şi podeţe şi amenajarea şanţurilor 
de colectare a apelor pluviale, la care se alătură alte două proiecte de anvergură: finalizarea sălilor de sport 
şcolare, recepţionate şi date în folosinţă în iarna anului trecut. 

S-a continuat într-un ritm alert cu derularea contractelor de alimentare cu apă potabilă şi de 
extindere a reţelelor de canalizare, lucrări urmărite îndeaproape de refacerea şoselelor prin asfaltare, 
ajungându-se la o suplimentare a lucrărilor acestui proiect cu 4.787.079 lei. 

În anul 2008 ar fi putut fi dat în folosinţă şi Balonul cu aer cald din loc. Chişoda pentru 
desfăşurarea unor activităţi sportive, dacă nu ar fi fost formulată o contestaţie la procedura pentru 
achiziţia gazonului sintetic care a fost soluţionată abia în luna ianuarie a acestui an. 

Tot în anul 2008 a fost finalizată şi construcţia unei capele în cimitirul ortodox din loc. Giroc, 
reglementându-se în acelaşi timp şi situaţia juridică a Anexei administrative de la cimitirul din Chişoda. 

La biserica ortodoxă din loc. Chişoda s-a finalizat lucrarea privind încălzirea în pardoseală, precum 
şi construcţia unei clădiri care adăposteşte instalaţia centrală. 

Aşa cum am menţionat la început, ca să poţi cheltui, trebuie să ai ce să cheltuieşti. 
Pentru realizarea acestei acţiuni ne-am concentrat în mai multe direcţii pentru constituirea unui 

buget local din următoarele surse: 

 Impozite şi taxe de la populaţie – 366.866 lei; 

 Impozite şi taxe de la persoane juridice – 4.862.450 lei; 

 Venituri din concesiuni şi închirieri – 570.772 lei; 

 Venituri din vânzarea bunurilor private – 1.013.705 lei; 

 Alte venituri – 1.042.860 lei; 

 Cote din impozitul pe venit – 5.270.198 lei; 

 Sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare – 138.000 lei; 

 Sume defalcate din TVA – 1.730.690 lei; 

 Sume provenite din amenzi – 80.784 lei; 

 Impozit pe valoarea din transferarea proprietăţii – 207.383 lei; 
TOTAL VENITURI: 15.283.708 lei 
Faţă de cele 13.643.541 lei realizate in anul 2007, s-a produs o creştere de 12,02%, adică 15.283.708 

lei, în total. 
 
Structura cheltuielilor anului 2008 arată astfel: 

 Cheltuieli cu plata salariaţilor angajaţi (inclusiv cadre didactice) – 3.408.601 lei; 

 Cheltuieli curente (iluminat, încălzire, telefonie, rechizite, materiale curăţenie, alte materiale, 
combustibil şi diferite prestări servicii) – 3.332.780 lei; 

 Subvenţiile acordate pentru transportul în comun - 636.076 lei; 

 Ajutoarele sociale,inclusiv ajutoarele de încălzire -145.588 lei; 

 Burse elevi  - 4.175 lei; 
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 Dobânda Banca Comercială pentru împrumut - 1.510.400 lei; 

 Suma totală pentru cheltuielile de capital – 26.201.380 lei, care se compune din:   

 Modernizare drumuri comunale  - 18.000.000 lei, împrumut bancar 

 500.000 lei bugetul local   

 Reţele apă Giroc şi Chisoda   - 1.909.567 lei; 

 Reţele canalizare Giroc şi Chisoda   - 438.172 lei; 

 Pompe canalizare – 37.003 lei; 

 Studiu fezabilitate: Reabilitare rutieră şi sistem de iluminat public pe sectoarele de drum 
Giroc – Mănăstirea „Sfânta Treime”  şi Chişoda - Mănăstirea „Timişeni”  - 136.469  lei; 

 Proiect extindere clădire primărie Giroc şi refuncţionalizare remiză pompieri – 54.145 lei; 

 Dotări primărie Giroc (xerox, calculatoare), poliţie comunitară (rampe luminoase) - 34.600 lei; 

 Teren Sport balon Chişoda – 900.000 lei; 

 Capela cimitir Giroc -  334.380 lei ; 

 Instalaţii încălzire pardosea biserică Chişoda – 133.820  lei; 

 Anexă administrativă biserică Chişoda -70.000 lei; 

 Proiect extindere grădiniţă Chişoda – 34.474 lei ; 

 Confecţionat structură metalică acoperită cu polyplan Giroc -110.000 lei;  

 Confecţionat structură metalică acoperită cu polyplan Chişoda -120.000 lei 

 Sală sport Şcolară Giroc  - 2.054.989 lei  

 Sală sport Şcolară Chişoda  - 1.333.761 lei. 
 
 
Concluzii privind starea economică 
 
Dezvoltarea socio-economică locală s-a regăsit într-un proces de creştere continuă fără modificări 

structurale majore, dar care a avut drept rezultat o îmbunătăţire a standardului de viaţă pe plan local. 
Factorii de decizie s-au străduit să utilizeze în modul cel mai eficient resursele locale, ceea ce a 

asigurat o serie de investiţii importante. 
Din punctul meu de vedere, ca reprezentant al autorităţii locale, doresc să aduc spre cunoştinţă 

faptul că am întâmpinat suficiente obstacole privind transferarea unor sume de la Consiliul Judeţean, 
reuşind, în schimb, să ne regăsim printre beneficiarii unui important transfer de la bugetul de stat în 
valoare de 490.000 lei. 

Există suficiente piedici în implementarea unor politici eficiente de dezvoltare socio-economică 
locală, amintind două dintre acestea şi care, în opinia mea, sunt cele mai importante: descentralizarea 
insuficientă a colectării taxelor şi impozitelor şi finanţarea sub necesităţile impuse de noile sarcini ce revin 
administraţiei publice locale. 

Deşi atât autorităţile judeţene, cât şi centrale au suficientă putere de decizie, ele sunt motivate în 
marea majoritate de factorul politic, existând acţiuni independente care promovează interesele locale doar a 
anumitor unităţi administrative. 

Desigur, nu sunt împotriva procesului de dezvoltare a tuturor localităţilor, dar sunt cu totul 
împotriva intervenţiei autorităţilor centrale şi judeţene doar în unele localităţi, uitând „că rolul lor este 
acela de a corecta dezechilibrele existente, sau care apar pe parcursul unui mandat sau, după caz, în 
situaţia unor dificultăţi create de calamităţi, etc.”.  



 7 

Greutatea obţinerii unor finanţări din programele structurale a făcut ca să amânăm un proiect 
important al cărui studiu de fezabilitate a fost aprobat încă de anul trecut, slaba informare şi participare a 
factorilor de decizie contribuind, de asemenea, la apariţia lipsei de responsabilitate pentru aceşti bani pe 
care Uniunea Europeană îi pune la dispoziţia comunităţilor locale pentru dezvoltare. 

Nădăjduiesc ca în anul acesta, printr-o regândire a strategiei de abordare a proiectului, adăugând 
elemente importante funcţiei manageriale, să putem beneficia de finanţarea în valoare de 2,5 milioane euro 
pentru reabilitarea rutieră a două importante artere de circulaţie şi de legătură în acelaşi timp între 
Drumul Judeţean 595 cu Mănăstirea „Sfânta Treime” din Giroc şi Drumul Judeţean 595 cu Mănăstirea 
„Timişeni”, tot din Giroc. 

Rămân adeptul ideii că pentru atingerea obiectivelor de interes comun trebuie să iniţiem continuu 
proiecte înscrise într-un proces de planificare şi dezvoltare, focalizat pe fiecare obiectiv în parte, prin 
dezvoltarea instrumentelor existente, dar şi a procesului de luare a deciziilor la nivel local. 

Consiliul local trebuie să rămână consecvent celor două idei de bază şi anume, selecţionarea 
obiectivelor spre care să se îndrepte aceste proiecte şi conştientizarea importanţei obiectivelor în momentul 
supunerii lor la vot. 
 

CAPITOLUL II 
AGRICULTURA 

 
„Fântâna nu vine la călător” (Vidyapati) 

 
Cunoaşterea realităţilor din fiecare domeniu de activitate a unei localităţi reprezintă un mare 

avantaj în vederea promovării programelor necesare dezvoltării acesteia şi, în anumite cazuri de analiză şi 
diagnosticare, a ceea ce este incorect. 

Trăim o epocă intensă de reorganizare a tuturor ramurilor de activitate, dar şi a agriculturii, 
acţiunile şi eforturile iniţiatorilor rămânând fără rezultate semnificative, în unele cazuri, cu pierderi 
imense, dureros de nerentabile. 

Deşi se beneficiază de programe importante care se pot derula în domeniu, toate acestea fiind 
întemeiate şi dovedite prin diagnostice de către marii savanţi, agricultura nu poate oferi vieţii ţărăneşti un 
trai decent şi, mai puţin acumulări materiale, abia ajungându-se la o eventuală reconversie a câştigului. 

Deşi adevărul sociologic al satului românesc ne îndreaptă spre acţiune bazată pe o realitate 
incontestabilă şi, anume, că aici există o entitate de viaţă bine închegată, un social indivizibil, toate 
cunoaşterile de până acum nu au putut conduce spre o reformă totală, ceea ce a atras după sine alte nevoi 
ale acesteia. 

Sigur, localităţile noastre Giroc şi Chişoda nu au fost niciodată un teritoriu excelent al producţiilor 
agricole decât, poate, în unele raportări dinainte de 1989. De aceea observăm la faţa locului că sunt 
anumite zone albe în care această activitate poate fi ameliorată. 

Mediul ambiant al spaţiului nostru agricol nu se confruntă cu probleme majore şi repetitive, cum ar 
fi: seceta sau ploile abundente, temperaturile deosebit de coborâte sau deosebit de ridicate şi, cu toate 
acestea, truditorii pământului se confruntă cu alte probleme, total diferite de cele menţionate anterior 
trăind experienţe comune, pornite de la o lipsă de interes total din partea statului. 

Agricultura este o activitate cu ciclu lung de producţie, iar rezultatele muncii se regăsesc după luni 
de zile, timp în care cei ce muncesc acest pământ trebuie să trăiască din ceva, de multe ori insuficient. 
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Oricât de chibzuit ar fi agricultorul şi oricât de pregătit ar fi, nu poate învinge unele legi potrivnice 
şi, mai ales, ceva care este o mare neîmplinire pentru întreaga ţară: subvenţiile. 

Şi chiar dacă ar exista, pe ici pe acolo unele legi, lipsesc cu desăvârşire specialiştii unui corp 
administrativ, acei specialişti pătrunşi de dragoste activă faţă de pământ şi de regulile ce guvernează în 
acest domeniu al agriculturii. 

Lipsa informaţiilor şi a cunoştinţelor de care dispun cultivatorii de terenuri şi crescătorii de animale 
au condus, inevitabil, mai devreme sau mai târziu, la păreri şi opinii contrare, concepţii false adaptate doar 
la suprafeţe mici de teren, ceea ce nu pot genera o idee şi o acţiune de ansamblu, aşa cum s-ar cuveni în 
mileniul al treilea, mai ales acum când face parte din comunitatea europeană. 

Dacă, cu zeci de ani în urmă, se putea spune „politica agrară va trebui să stimuleze forţele 
productive ale ţării şi să inaugureze o epocă de bunăstare generală”, acum, această expresie este depăşită, 
dat fiind şi diversificarea proceselor derulate în economie (industria, prestările de servicii, etc.) 

În ceea ce ne priveşte pe noi, locuitorii acestei comune, aş spune că mulţi ani la rând m-a preocupat 
gândul unei reforme în spiritul public, dorind să promovez pe diferite căi ideile noi, idei de rezistenţă 
împotriva incapacităţilor şi a unor abuzuri, în care, fără să rămânem o comună în exclusivitate cu 
producţie agrară, să putem arăta că avem această energie a „agricultorului împătimit” care, în cel mai rău 
caz, ar fi stimulat o anumită categorie de oameni ce au apucat să trăiască în exclusivitate, din truda 
pământului. 

Din păcate, mare parte din spaţiul rural al comunei noastre a primit o vocaţie de transformare 
continuă şi, cred, neîntreruptă, privind scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri şi darea lor în 
folosinţă în vederea construirii de locuinţe şi de obiective industriale, altele decât cele de prelucrare a 
produselor agricole. 

Nu putem vorbi în zona noastră de calităţi naturale ale solului şi, de asemenea, nu putem vorbi de o 
politică rurală în această parte pentru că fragmentarea activităţilor agricole, fie de cultivare a pământului, 
fie de creştere a animalelor, a condus încet-încet la ineficienţa acestor munci, la scăderea numărului de 
animale, mici sau mari, dar şi a interesului privind îndeletnicirile specifice. 

În acest mod, spaţiul comunei noastre va deveni un peisaj preţios având în vedere preocuparea 
pentru dezvoltarea municipiului Timişoara, rămânând în grija noastră, a administratorilor acestei 
comunităţi, păstrarea identităţii rurale cu toate funcţiile de echilibru, unele dintre ele nemaipracticate de 
marea majoritate a populaţiei. 

Doresc ca prin acţiunile ce le vom întreprinde alături de cei care iubesc spaţiul rural, dar şi alături 
de cei care au ales să convieţuiască aici, să facem ca viaţa să ne fie atrăgătoare, originală, ajutată de o 
bună infrastructură, oferind astfel condiţii de locuit optime cu un mediu nealterat şi un peisaj îngrijit. 

Afacerile imobiliare se derulează cu repeziciune deşi, uneori există unele frâne cauzate de principiul 
fundamental al economiei de piaţă, adică cererea şi oferta; acestea urmând a fundamenta un nou concept 
de dezvoltare a comunei noastre. 

Prin grija noastră va trebui să facem ca această dezvoltare să fie durabilă, competitivă şi să 
păstreze o anumită componentă agricolă alături de structurile economice neagricole foarte puternice, pentru 
că ele generează locuri de muncă. 

Problematica dezvoltării rurale durabile a comunei noastre va constitui chintesenţa politicii 
economice şi sociale pe care o vom promova în următoarele proiecte pentru a crea un ansamblu armonios, 
ansamblul de faţă rămânând un promotor şi un premergător al acestor idei. 

Nu s-a reuşit reconstituirea dreptului de proprietate pentru cei validaţi conform legilor fondului 
funciar: Legea 1/2000 şi Legea 247/2005. 
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Această nereuşită se datorează, în primul rând, tergiversărilor care s-au întins pe lungi perioade de 
ani de zile, privind transmiterea unor terenuri aflate, fie în administrarea Domeniilor Statului, fie în 
administrarea Ministerului Apărării. 

Numeroasele intervenţii, numeroasele întâlniri cu miniştrii de resort de la vremea respectivă, zecile 
de sesizări şi de solicitări către diferite foruri guvernamentale şi, personal, primului-ministru şi 
preşedintelui ţării, au avut în final rezultate parţiale, cât de cât satisfăcătoare pentru punerea în drepturi 
a celor validaţi de către Comisia Judeţeană de fond funciar. 

Acţiunile acestea, în ansamblul lor, au fost flancate şi susţinute intens de către unele procese aflate 
în diferite stadii la instanţele de judecată. 

Nu s-a găsit înţelegerea cuvenită la Instituţia Prefectului - judeţul Timiş, unde Comisia locală de 
fond funciar a fost practic „suspendată” prin acţiuni bine dirijate şi susţinute de către prefectul acesteia. 

Am fost solicitaţi în zeci de rânduri la verificarea actelor şi la reanalizarea situaţiilor care, după 
lege, aparţineau în exclusivitate deciziilor comisiei locale de fond funciar. 

Pe parcursul celor 4 ani de zile am purtat în braţe tone de hârtii aflate în dosarele celor îndreptăţiţi 
pentru acelaşi scop: verificare, verificare şi, iar verificare. 

Aceste acţiuni au frânat nespus de mult ducerea la bun sfârşit a aplicării legilor fondului funciar, la 
nemulţumiri din partea cetăţenilor ba, mai mult, s-a format şi o dualitate de păreri susţinută de discuţii 
verbale în şedinţele comisiei judeţene de fond funciar şi nemenţionate în procesele verbale. 

Astfel, în audienţele la care unii cetăţeni mai „curajoşi” s-au înscris, li s-a transmis în mod 
neobiectiv şi eronat lipsa preocupărilor din partea comisiei locale de fond funciar, fapt ce poate fi probat cu 
adrese care se regăsesc în registratura primăriei. 

Nu s-a putut obţine retrocedarea unei suprafeţe de peste 250 ha, aflate încă în administrarea 
Ministerului Apărării, având destinaţia în continuare de poligon, deşi comunei vecine, Şag, i s-a aprobat 
un Plan urbanistic zonal pe câteva sute de hectare aflat pe linia de tragere a acestui poligon. 

Necorelarea deciziilor la nivel judeţean a condus la aceste întârzieri nedorite şi la lipsa eliberării 
titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi. 

Astfel a fost posibilă emiterea doar a 85 de titluri până la data întocmirii prezentului raport.  
Analizând situaţia terenurilor agricole din comuna Giroc doresc să arăt că totalul de teren 

extravilan pe comună este de 3.548, 14 ha, pus în posesie conform legilor fondului funciar. 
- La Legea 18/1991 a fost pusă în posesie suprafaţa de 3.114,5 ha din care 2.277,57 ha la 

Giroc şi 836,93 ha la Chişoda;  
- La Legea 1/2000 a fost validată suprafaţa de 576,59 ha din care 343,03 ha pentru loc. 

Giroc şi 233,56 ha pentru localitatea Chişoda; 
- La Legea 247/2005 a fost validată suprafaţa de 280,15 ha din care 194,66 ha pentru loc. 

Giroc şi 85,49 ha pentru loc. Chişoda. 
Din totalul de 856,74 ha teren pentru aplicarea legilor 1/2000 şi 247/2005 s-a primit suprafaţa de 

440 ha teren (100 ha – ADS, 201,67 ha – ADS, 131,76 – U.M. şi 12,57 ha – Groapa Stoii). 
A fost pusă în posesie suprafaţa de 376,93 ha pe loc. Giroc şi 49,88 ha pe loc. Chişoda, rămânând 

un deficit de 410,74 ha teren. 
Numărul gospodăriilor din comuna Giroc este de 2.608 în care locuiesc peste 5.500 de persoane şi 

alţi aproximativ 2.500 de rezidenţi. Din acestea, 1.620 gospodării sunt în localitatea Giroc şi 988 
gospodării în localitatea Chişoda. 

Numărul de animale, la nivelul comunei Giroc la data de 31.12.2008 este următorul: 
- bovine – 401; 
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- cabaline – 70; 
- ovine – 7.420; 
- porcine – 358; 
- păsări – 7.400 (galinacee -6.900 şi palmipede – 500); 
- familii albine – 40; 
- câini – 1.000. 

 
Concluzii privind agricultura 
 
Pentru a spori sau a menţine măcar, după caz, vivacitatea spaţiului agricol al comunei noastre ar fi 

necesar să se modifice legislaţia în domeniu, să se acorde o subvenţionare substanţială, dar şi o 
supraveghere îndeaproape a direcţiei pe care o iau sumele acordate, creşterea importanţei agricole prin 
abordarea unui sentiment de atractivitate în rândul tinerilor, încurajarea oamenilor de afaceri pentru a 
investi în agricultură. 

Ar exista o politică agrară comunitară ce ar putea fi aplicată şi în comuna noastră, însă programele 
care se referă la activitatea efectivă sunt, în general, cu cote de participare 50%, eventualii doritori 
întâmpinând dificultăţi majore de obţinere a acestor sume care, de multe ori, provin din împrumuturi 
bancare. 

Dobânzile aferente, ratele scadente, necesitatea impusă de aceste programe de a se plăti orice 
investiţie înainte de a se returna banii de la Uniunea Europeană sunt câteva piedici în abordarea 
programelor de dezvoltare în această ramură. 

În schimb, programele de dezvoltare durabilă cu referire directă la dezvoltarea infrastructurii rurale 
(apă, gaz, canal,  drumuri, etc.) nu este, nici ea, uşor accesibilă neputând genera modificări majore în viaţa 
comunităţii noastre. 

Revin asupra unei idei de început, prin care exprim părerea de rău că o îndeletnicire milenară 
urmează a fi înlocuită încet-încet, poate cu şanse minime de revenire, cu îndeletniciri din industrie, prestări 
de servicii, pentru că acestea, pe lângă locurile de muncă mai bine plătite, sunt şi uşor de suportat, 
desfăşurându-se într-un climat prielnic şi mai căutat de cetăţeni. 

Dacă se poate face ceva, această direcţie nu poate fi decât aceea a conservării spaţiului din mediul 
rural, evitând gravele distrugeri (fizice sau socio-culturale) unele dintre ele fiind începute în „epoca 
reconstrucţiei socialiste”. 

Dezvoltarea rapidă a industriei în zona noastră a condus la crearea de locuri de muncă şi reducerea 
substanţială a şomajului, câştigurile din această zonă dacă nu sunt fabuloase, pot fi îndestulătoare şi chiar 
dacă sunt sporadice, sunt oricum mai mari decât veniturile obţinute din îndeletnicirea de agricultor. 

Am considerat că este necesar, dar şi util, pentru toţi cei care ajung să citească acest raport, să 
cunoască faptul că localităţile noastre, Giroc şi Chişoda, parcurg o perioadă dintr-o istorie modernă, cu 
schimbări majore, cu concepţii de urbanizare, semnale care ne transmit că generaţiile viitoare şi o parte din 
cele prezente nu doresc să mai trăiască frământările unui secol şi al unui mileniu care a fost dintotdeauna 
al speranţei şi niciodată acumulator de energii materiale (cu mici excepţii). 

Acest fapt istoric este menţionat în toate cărţile de specialitate fie ale istoriei agriculturii româneşti, 
fie ale istoriei în general. Locuitorii comunei noastre deşi aveau un trai decent datorită rezultatelor 
obţinute din agricultură, atunci când li s-a oferit posibilitatea migrării spre zonele industriale au făcut-o 
cu o efervescenţă molipsitoare. Toţi aceia care se simţeau în stare să desfăşoare o activitate, alta decât cea 
agricolă, au urmat cursuri sau şcoli de specialitate în domeniul industriei. 
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Întâlnim în literatura de specialitate o triadă „sat–ţăran–pământ” şi încă se consideră că aceasta 
este de actualitate, însă, după părerea mea, ea atârnă în egală măsură de transformarea şi de urbanizarea 
satelor, situaţie în care ne aflăm şi noi. 

Trebuie, prin acţiunile pe care le întreprindem, să păstrăm acest „aur curat cu valori eterne” care 
este veşnicia şi care s-a născut la sat, atât de bine caracterizată de către Lucian Blaga. Cuminţenia 
trăitorului pe aceste meleaguri, dragostea de omenie şi pentru frumosul pe care îl trăieşte în zilele noastre, 
mulţumirea pentru traiul hărăzit de către Dumnezeu, ascultarea cântecelor şi privirea dansurilor 
tradiţionale sunt cu adevărat un preţ pe care nu ni-l poate plăti nimeni pentru a ne lipsi de ele. 

Înrădăcinarea noastră în această comunitate comunică eternul cu trecutul, priveşte cu încredere 
viitorul, lăsând ca substanţa pământească plămădită din culori şi sunete să fie o comoară de senzaţii, de 
visuri şi tranziţii. 

 
CAPITOLUL III 

SERVICII PUBLICE 
 
„Curăţenia şi ordinea nu sunt probleme de instinct; acestea sunt chestiuni care ţin de educaţie şi, ca 

majoritatea lucrurilor bune, trebuie să-ţi cultivi gustul pentru ele.” 
(Benjamin Disraeli) 

 
Exista o idee, la începutul anilor 1996-2000, cu privire la descentralizarea serviciilor publice locale. 

Această idee a pornit de la faptul că o unitate administrativ-teritorială, fie ea comună, oraş sau municipiu, 
cunoaşte mai bine realităţile comunităţii pe care o reprezintă şi poate interveni imediat prin intermediul 
serviciilor specializate. 

Sigur că aceste servicii se referă la apă, canal, gaz, energie, etc., mai apoi producându-se o ruptură 
definitivă în ceea ce priveşte dirijarea activităţilor din medicină, medicină veterinară, asistenţă socială, 
salubrizare, iluminat, etc. 

Încet-încet s-au arătat la orizont ideile de aderare la marea familie a Uniunii Europene, 
pătrunzând din acest spaţiu ideile cu privire la înfiinţarea euroregiunilor, dar şi a noţiunilor de operatori 
judeţeni sau regionali în diferite servicii. 

Ideile de început au determinat consiliile locale, la vremea respectivă, să adopte hotărâri prin care s-
au înfiinţat societăţi comerciale în statutul cărora aveau prevăzute o serie de activităţi edilitar-
gospodăreşti bine structurate şi administrate. 

Aşa s-a înfiinţat S.C. Giroceana S.R.L. cu acţionar unic Consiliul local. Pe lângă această societate 
au fost înfiinţate alte societăţi în oraşe, comune, cele mai multe funcţionând în municipiul Timişoara. 

Urmare noilor orientări, precum şi a acestor operatori regionali, se tinde spre o marginalizare totală 
a societăţilor mai mici, cu preponderenţă a celor care funcţionează în jurul municipiului. 

Consiliul Judeţean, prin intermediul ADETIM-ului, a propus unităţilor administrative din 
teritoriu mai multe forme de asociere, în primul rând pentru alinierea la cerinţele Uniunii Europene şi, în al 
doilea rând, pentru a facilita implementarea unor servicii de interes comun. 

De fiecare dată, Consiliul local Giroc a acceptat aceste asocieri, mai puţin participarea la zona 
metropolitană cu peste 25 de comune, în speranţa că ele vor putea fi exploatate în vederea atragerii 
fondurilor europene spre beneficiul tuturor locuitorilor judeţului Timiş, implicit ai comunei Giroc. 
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Conceput cu câţiva ani în urmă, statutul S.C. Giroceana S.R.L.  a întrunit toate condiţiile privind 
desfăşurarea unor prestări de servicii către populaţie, abordându-se cu rezultate pozitive, ideea 
facilitatorului comunitar, des întâlnită în literatura de specialitate. 

Cu obiecte de activitate bine definite, cu o dotare corespunzătoare, prin grija Consiliului local şi, 
când spun aceasta mă refer la achiziţionarea mai multor autobuze, a autocarului şi a mai multor 
autospeciale, cu o conducere managerială de excepţie, societatea a dovedit că poate să învingă tot felul de 
piedici, unele dintre ele rod al  inconştienţei, altele, al unor provocări inutile şi nejustificate. 

De fiecare dată, societatea a trecut mai departe peste aceste obstacole, şi-a expus punctele de vedere 
legale, a acţionat în consecinţă conform hotărârilor Consiliului Local şi şi-a păstrat toate obiectele de 
exploatare nealterate. 

Cu siguranţă şi această societate comercială, ca şi celelalte, se confruntă cu multe probleme legate de 
o legislaţie stufoasă, în special în domeniul financiar contabil, dar, beneficiind de oameni cu pregătire 
corespunzătoare, precum şi de sprijinul venit din partea Consiliului local privind alocarea de sume 
importante de tipul subvenţiilor, reuşeşte an de an să depună un bilanţ pozitiv şi să presteze serviciile către 
populaţie la cele mai mici preţuri de pe piaţă. 

Calitatea acestor servicii, precum şi operativitatea, a făcut să crească încrederea cetăţenilor în 
societate, în prezent bucurându-se de mii de abonaţi la apă şi canal, precum şi de călători pe mijloacele de 
transport în comun. 

Pe capitole, activitatea de transport călători în anul 2008 a fost susţinută de 6 autobuze, prin 
rotaţie, la orele de vârf suplimentându-se numărul autobuzelor pentru a evita supraaglomerarea şi a crea 
condiţii de confort al transportului călătorilor. 

La această activitate, de transport, trebuie să menţionez faptul că autocarul marca Setra, utilat la 
standarde europene a efectuat numeroase excursii (peste 60), deplasări ale echipelor de fotbal din Giroc şi 
Chişoda, ale Ansamblului Ghiocelul, ale fanfarei, dar şi a echipei S.V.S.U la concursuri. 

În rândul excursiilor se înscriu 26 pentru elevii de la cele 2 şcoli, 16 la mănăstiri la solicitările 
venite din partea credincioşilor din Giroc şi din Chişoda şi 18 deplasări în interesul culturii, sportului şi 
competiţiilor profesionale. 

Exisă societăţi comerciale pe raza administrativ - teritorială a comunei Giroc care, în activitatea lor 
strâns legată de administraţia primăriei, apreciază la cel mai înalt nivel eforturile făcute în direcţia 
serviciilor prestate către populaţie. 

Astfel, S.C. Monladis S.R.L. a sponsorizat, la finele anului 2008, o instalaţie audio-video în 
valoare de câteva mii de euro care a fost montată în autocar. 

Acest echipament permite vizionarea de video-clipuri, filme artistice şi documentare la cele două 
monitoare amplasate în interiorul autocarului. 

Dotarea sporeşte atractivitatea celor care călătoresc cu autocarul, făcând mai plăcută şi de neuitat 
fiecare deplasare. 

Ca orice societate comercială şi S.C. Giroceana S.R.L.  realizează venituri din prestarea activităţilor 
definite în statutul de funcţionare. 

1.Veniturile realizate din activitatea de transport: 
- vânzări bilete de - 195.803 lei; 
- vânzări abonamente - 154.000 lei; 
- transport grupuri - 35.867 lei; 
- venituri excepţionale – 150.141 lei  
- subvenţii - 542.000 lei, obţinând un total de 1.077.811 lei. 
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În anul 2008 s-au vândut 160.000 de bilete şi abonamente lunare, ceea ce ne îndreptăţeşte să 
afirmăm că această activitate este cu adevărat în slujba cetăţenilor comunei Giroc, dacă ne gândim că 
numărul călătorilor depăşeşte 200.000 pe an. 

Cheltuielile pentru desfăşurarea activităţii de transport se referă la următoarele capitole: 
- combustibil - 278.652 lei; 
- chirie staţie terminus Chişoda - 30.000 lei; 
- piese schimb - 163.578 lei; 
- asigurări, taxe licenţă, etc. - 95.970 lei; 
- imprimare bilete şi abonamente - 10.130 lei; 
- salarii - 301.000 lei; 
- obligaţii salariale faţă de stat - 90.300 lei; 
- tichete cadou - 49.000 lei. 
Total cheltuieli - 1.018.630 lei la acest capitol. 
2.La capitolul exploatare reţea apă şi canalizare, în urma finalizării lucrărilor de extindere la 

reţeaua de apă potabilă, cât şi cea de canalizare, dar şi a branşamentelor la gospodăriile din Giroc şi 
Chişoda rezultă în evidenţele societăţii un număr de: 

- 1.500 abonaţi la reţeaua de canalizare; 
- 1.900 abonaţi consumatori de apă potabilă. 

Veniturile realizate din activitatea de apă şi canal se ridică la 484.571 lei, iar cheltuielile la 
această activitate au însumat 431.804 lei. 

Pe parcursul unui an de zile, societatea Giroceana şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 27 de 
angajaţi după cum urmează: 

- 1 manager; 
- 1 contabil; 
- 1 casier central; 
- 1 şef coloană; 
- 8 şoferi autobuze; 
- 1 şofer vidanjă; 
- 1 şofer maşină spălat şosele; 
- 6 taxatoare; 
- 3 instalatori; 
- 1 cititor contoare; 
- 1 mecanic auto; 
- 2 muncitori necalificaţi. 

Acest personal al societăţii a făcut faţă tuturor solicitărilor venite din partea populaţiei rezolvând 
problemele legate de buna funcţionare a reţelelor de apă şi canalizare, de transport călători, alte intervenţii 
în folosul comunităţii. 

O deosebită bucurie şi mândrie mă încearcă în aceste momente când fac prezentarea activităţilor în 
diferite domenii ale administraţiei publice locale ale comunei Giroc şi, mai ales, atunci când vorbesc despre 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 

Evoluţia, constant bună, a activităţii în cadrul acestui serviciu a urcat şi în anul 2008 pe prima 
treaptă a podiumului echipa S.V.S.U. din Giroc la toate cele 3 faze ale competiţiilor judeţene, 
interjudeţene şi naţionale a concursurilor profesionale. 



 14 

Este important să facem o delimitare a activităţii sportive în cadrul acestui serviciu, strâns legată 
de participarea la concursurile profesionale şi funcţionarea serviciului ca echipă de intervenţie în situaţiile 
de urgenţă ce au apărut sau pot apărea pe raza comunei noastre. 

Parte componentă a serviciului, în ansamblu, echipa campionilor naţionali, pentru a doua oară 
consecutiv, este un model de pregătire profesională fizică şi teoretică, de dăruire şi dragoste faţă de 
acţiunea de salvare a vieţilor omeneşti şi bunurilor acestora. 

Sigur, acest gen de concurs este puţin mediatizat, dar comuna noastră are o tradiţie, câteva cupe 
fiind obţinute de către elevii Şcolii din Giroc, tot la participări la nivel naţional, cu ani în urmă. 

Încurajarea venită din partea Consiliului local, prin acordarea unor premii în fiecare an de 
competiţie cu rezultate maxime, a mobilizat şi a determinat echipa în menţinerea ei în eşalonul fruntaş al 
acestor echipe din ţară, ceea ce ne face să credem că membrii ei sunt deosebiţi din punct de vedere al 
ataşamentului faţă activitatea prestată. 

Ca orice sport, este consumator de bani, dar acest consum faţă de poziţiile ocupate în toţi anii se 
pierde, rămânând în faţă pentru totdeauna cupele acordate învingătorilor, cupe ce umplu vitrinele 
dulapurilor cu trofee ale comunei noastre. 

Nu poate fi mulţumire mai mare decât aceea de a te număra printre învingători, de a ţine în mână 
trofeele locului întâi, trăind la maxim aceste evenimente în mijlocul admiratorilor, dar, mai ales, al 
participanţilor la asemenea competiţii. 

Aş dori ca şi pe această cale să aduc mulţumiri acelora care şi-au dăruit din timpul liber acţiunilor 
de pregătire în vederea participării la toate fazele concursurilor, au suportat vicisitudinile vremii, au 
îndurat oboseală şi nesomn, regăsindu-se într-o permanentă şi maximă formă de participare la concurs. 

Aceste file de istorie scrise în cartea comunei nu vor putea fi uitate şi nici şterse pentru că ele 
aparţin comunităţii din care s-au ridicat aceşti sportivi şi au reprezentat-o cu cinste. 

Se cuvine şi astăzi, ca şi întotdeauna să le aducem mulţumirile cetăţenilor prin vocile noastre: aleşii 
locali. 

Sigur, ca orice sportiv adevărat, gustul victoriei te incită mereu la performanţă şi te menţine mereu 
în formă pentru a concura şi a câştiga din nou, lăsând în urmă pe ceilalţi participanţi. 

Personal, cred în puterea acestei echipe, în dorinţa lor de a învinge şi le doresc de pe acum succes în 
viitoarea competiţie a cărei desfăşurare începe peste câteva luni. 

Nu aş vrea să se înţeleagă faptul că întreaga activitate a serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă este doar pregătirea şi participarea pentru concursuri, lăsând deoparte celelalte intervenţii. 

De aceea, se cuvine să fac cunoscut planul de acţiune şi de participare a acestei formaţii la diferite 
evenimente nedorite, petrecute pe vatra comunei noastre. S.V.S.U. a participat la 22 acţiuni de intervenţie 
(stingere de incendii, deblocare şosele, etc.), aplicaţii trimestriale conform planificării programului de 
instruire lunară aprobat de Instituţia Prefectului – judeţul Timiş, aplicaţii planificate de I.S.U. Banat. 

 
CAPITOLUL IV 

STAREA SOCIALĂ 
 

„Ataşează-te de cei care te pot face mai bun, primeşte-i pe cei care, la rândul tău, îi poţi face mai 
buni” (Seneca) 
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Abordarea stării sociale ar trebui să constituie mai mult decât o dezbatere întrucât ea se regăseşte în 
starea actuală a societăţii româneşti şi a fost supusă unor evoluţii pe termen lung, ignorată multă vreme şi 
ruptă de realităţile zilei. 

Sigur, suntem tentaţi să credem că toate problemele economice sunt generatoare de probleme sociale, 
dar există şi alte probleme, unele care vin din trecut, altele care au apărut mai nou şi care nu au fost 
rezolvate la vremea respectivă. 

Nu cred că „slăbiciunile economice” dau o anumită stare a comportamentului ci, mai degrabă, o 
anumită stare materială negativă şi care la rândul ei ar putea influenţa gradul de sărăcie. 

Repartiţia inechitabilă a bogăţiei după Revoluţie a generalizat o polarizare socială nesănătoasă, a 
risipit resursele publice printr-un management deficitar, iar sărăcia s-a instalat ca un fenomen de masă în 
România şi a devenit un mare handicap în procesul de transformare al vieţii celor care se regăsesc aici. 

Statul ar fi trebuit să aibă o preocupare cu mult înaintea apariţiei fenomenelor create de tranziţie 
pentru a elimina sentimentul de inechitate şi acela că cei săraci sunt abandonaţi de către stat. Cu siguranţă 
abandonul de către stat a existat şi mai există în multe situaţii, în primul rând datorită lipsei unor resurse 
financiare şi, în alte cazuri, datorită faptului că acesta nu mai controlează economia, ea fiind acum una de 
piaţă. 

În ceea ce ne priveşte, conştient fiind de cele expuse mai înainte, am încercat să păstrez un minim de 
echitate şi de prestaţii sociale de bază, imediat ce fenomenele de sărăcie au fost percepute sau aduse la 
cunoştinţa autorităţii publice locale. 

La nivel macro se poate vorbi despre scăderea sărăciei prin dezvoltarea economică, rezultând o 
creştere inevitabilă a puterii de cumpărare a unei majorităţi a populaţiei, dar aceasta rămâne doar o dorinţă 
şi promisiune a fiecărui guvern. 

La nivel micro, cum este comuna noastră, intervenţia directă trebuie să fie asigurată prin 
intermediul unui serviciu social acreditat conform prevederilor legale. 

Rolul serviciului social este de informare şi consiliere, de prevenire şi, de asemenea, de acţiune în 
mod direct asupra persoanelor supuse gradului avansat de sărăcie sau de abandon printr-o serie de prestaţii 
sociale, fireşti în orice societate modernă, gândite de specialiştii din domeniu, fără a afecta personalitatea. 

Sunt suficiente situaţii în care Serviciul social care funcţionează în cadrul Primăriei comunei Giroc 
a acţionat şi, chiar a salvat vieţi omeneşti, cele mai multe provenind din rândul copiilor, care, sub o stare 
totală de inconştienţă, au fost găsiţi într-un grad grav de sărăcie şi lipsă de preocupare din partea 
părinţilor. 

De asemenea, în astfel de situaţii au fost găsite şi persoane adulte, vârstnice asupra cărora 
consilierea a fost transformată în prestaţii sociale directe constând în curăţenia camerelor de locuit, 
îmbăierea, schimbul de haine, igienizarea încăperilor prin văruire sau alte metode, procurarea hranei, 
solicitarea serviciului de la salvare pentru investigaţii rapide şi evaluarea stării de sănătate. Acţionându-se 
în consecinţă şi, în cazuri cu totul excepţionale, s-a solicitat internarea acestor persoane în azilurile de 
bătrâni în care funcţionează personal calificat 24 de ore din 24. De asemenea, a fost asigurată căldura în 
locuinţe prin aprovizionarea cu material lemnos, fiind distribuite în acest mod aproximativ 30 de remorci 
cu lemne. 

Serviciul social a avut drept scop câştigarea încrederii comunităţii pe care o deserveşte când, în 
multe situaţii, oameni aflaţi într-o stare de sărăcie şi de lipsuri, nu aveau curajul necesar să o spună şi să 
solicite ajutor. 

A trebuit să treacă ceva timp pentru a se lua la cunoştinţă de toate cazurile care existau pe raza 
comunei noastre. 
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Această muncă nu a fost finalizată şi nu va putea fi niciodată pentru că numărul cazurilor va fi 
mereu modificat, unele dosare fiind clasificate, altele rămânând ca o problemă permanentă. 

Deşi un serviciu tânăr, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 20 martie, la finele 
anului 2008, a avut surprinzător de multe rezultate pozitive, beneficiind de aportul a doar 2 persoane: una 
cu pregătire directă în aplicarea prevederilor legii asistentului social şi un psiholog care se ocupa de 
consilierea acestor persoane. 

Din luna mai 2008 S.S.I.C. Giroc a fost recunoscut încet-încet de toate instituţiile din domeniu, 
fiind apreciată calitatea muncii prestate de către personal, puterea de decizie şi gestionarea 
corespunzătoare în majoritatea situaţiilor ce au apărut pe această linie. 

S-a desfăşurat o muncă în interiorul comunităţii, în birou făcându-se doar statisticile şi o parte din 
investigaţiile privind informarea şi consilierea. Acolo unde situaţiile erau suficient de grave s-a apelat la 
specialişti din alte domenii, inclusiv al Poliţiei Române, în aşa fel încât să existe o claritate în tot ceea ce s-
a întreprins. 

Dovadă a câştigului încrederii de către acest serviciu, este faptul că într-un timp relativ scurt, la 
sediu au fost făcute peste 42 de sesizări cu privire la situaţiile de risc atât din Giroc cât şi din Chişoda. 
Multe dintre aceste sesizări au fost anonime dovedindu-se, în urma verificărilor, ca fiind reale, unele fiind 
făcute chiar de către persoanele în cauză. 

Cazurile rezolvate de către S.S.I.C.G. au avut referire la abuz fizic, emoţional, sexual asupra 
minorilor, rele tratamente aplicate minorilor, violenţă domestică, situaţii de risc ale unor persoane singure 
sau fără locuinţă. În total s-a lucrat efectiv la 31 de cazuri cu perioade lungi de monitorizare şi intervenţie 
punctuală, după caz, fiind închise doar 5, restul trebuind să fie monitorizate cu mult peste termenul clasic 
de 3 luni, ceea ce denotă gravitatea acestora. 

A fost aplicată măsura de plasament, în regim de urgenţă, în 3 cazuri, iar prin hotărâri ale 
instanţelor de judecată au fost preluaţi din familii 7 copii. Acestor familii li s-a impus regimul de urgenţă 
privind programul de monitorizare şi consiliere pentru a-i ajuta să depăşească situaţia de criză, să-şi 
îmbunătăţească condiţiile de trai şi să îşi poată reprimi copiii acasă. 

Din păcate, din cele 3 familii, nici una nu a făcut vreun progres spre a-şi reîntregi familia, 
acceptând situaţia aşa cum au găsit-o lucrătorii de la S.S.I.C.G.  

Au fost sesizate organele de cercetare penală cu privire la un caz deosebit de grav, de întreţinere de 
relaţii sexuale cu minori în cauză fiind o fetiţă de numai 12 ani. 

Serviciul social are încă 26 de cazuri de abuz, neglijare, violenţă domestică, probleme medicale, 
persoane vârstnice, etc. 

În anul 2008 s-a consolidat o relaţie de parteneriat cu cele două şcoli şi grădiniţe, cadrele didactice 
fiind cele au sesizat un număr de cinci cazuri, două fiind rezolvate, trei în lucru. 

S.S.I.C.G. a iniţiat mai multe acţiuni pe diverse teme cu participarea membrilor comunităţii şi ai 
unor parteneri din afara comunei: 

 De ziua copilului, la 1 iunie, a fost iniţiată acţiunea „În iunie suntem copii”. Perioada de 
desfăşurare cu pregătire şi concluzii: 29 mai – 10 iunie; 

S-a remarcat participarea efectivă şi afectivă a copiilor de la cele două grădiniţe, a elevilor de la cele 
două şcoli cu o atentă supraveghere din partea cadrelor didactice şi o colaborare deosebită. 

 Au fost iniţiate acţiuni privind desene pe asfalt, ieşiri în aer liber, excursii, teatru de păpuşi, 
prezentare de maşini şi motociclete. 

Aceste acţiuni au fost posibile datorită unor sponsorizări şi donaţii. 
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 Acţiune intitulată „Toamna se numără bobocii”, a avut ca scop o ieşire în aer liber 
organizată pentru copiii din centrele de plasament din Timişoara, desfăşurată în 4 septembrie 2008, cu 
partener principal Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 Acţiunea întreprinsă împreună cu direcţiunile şcolilor din comună şi Inspectoratul General 
de Poliţie la care s-a alăturat un prieten al serviciului social, multiplu campion european la motociclism 
viteză, Ionuţ Pascota a avut drept scop prevenirea accidentelor de circulaţie, informarea cu privire la 
regulile de circulaţie şi prezentarea riscurilor la care se supun când conduc mijloace auto – moto 
necorespunzătoare vârstei lor. 
 Săptămânal se prezintă la serviciul social persoane cu diferite probleme care solicită sprijin sau 
consiliere, toate acestea sunt inventariate, discutate şi analizate. 

Prin intermediul S.S.I.C.G s-au întocmit 43 de dosare de indemnizaţii, alocaţii şi trusouri. În 
acelaşi timp, pentru copiii sugari s-au aprovizionat şi distribuit 520 cutii de lapte praf. 

Numărul beneficiarilor de ajutor social este de 24, cu tot atâtea dosare. Pentru sezonul rece au fost 
oferite ajutoare pentru încălzire cu lemne unui număr de 199 de locuinţe, cu gaz unui număr de 244 
locuinţe  şi, de asemenea, unui număr de 25 de familii i s-a oferit ajutor pentru încălzirea locuinţei cu 
lemne provenit din tăierile copacilor doborâţi de furtuni. 

Cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun a fost oferit un număr de 615 pachete persoanelor cu 
venituri reduse sau în situaţii delicate. 

A fost distribuită o cantitate de 863 kg zahăr şi 2.813 kg făină unui număr de 62 de persoane şi 
altor 24 de familii, beneficiare de ajutor social. Aceste ajutoare au provenit de la Fondul European de 
Garantare Agricolă şi repartizate de către Instituţia Prefectului Timiş pe baza unor tabele preîntocmite şi 
comunicate primăriei. 

În loc de concluzii aş spune că activitatea acestui serviciu ar trebui să ne bucure pe toţi, deopotrivă, 
pentru că, iată, în sfârşit, cineva competent se ocupă de persoanele aflate în dificultate. 

Sigur, bucuria maximă va fi atunci când majoritatea acestor persoane va percepe sfaturile venite din 
consiliere şi va aborda cu seriozitate viaţa, prevenind în acest mod autodistrugerea şi salvând vieţi 
omeneşti care, uneori pot fi chiar ale lor sau ale părinţilor ori copiilor acestora. 

Tot la acest capitol este necesar să fac menţiunile cu privire la întocmirea celor 32 de dosare pentru 
indemnizaţii de naştere care au fost puse în plată. 

Există o categorie de persoane care nu poate trăi fără un ajutor din partea unei persoane devotate, 
dar şi pregătită în domeniu, fie din familie, fie din exterior. 

De aceea, în comuna Giroc există un număr de 21 asistenţi personali, iar 22 aparţinători sunt cu 
indemnizaţii de însoţitor care se ocupă de persoanele cu handicap de gradul I. 

Aceste angajări au fost făcute în baza O.U.G. 102/1999, modificată şi aprobată cu Legea 
519/2002, indemnizaţiile fiind acordate conform Legii 19/2000. 

Având în vedere semnalele de alarmă trase prin intermediul mass-mediei, S.S..I.C.G a efectuat 63 de 
anchete sociale la domiciliul persoanelor care au asistent personal. 

Au monitorizat 9 copii încadraţi în gradul cu handicap grav cu asistent personal. 
Conform Legii 396/2006 privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei, s-au 

înregistrat 36 de dosare. 
S-a instituit tutela pentru un adult şi un copil conform prevederilor Codului Familiei. 
De asemenea, s-au întocmit 6 dosare, cu documentaţia necesară pentru numire de curator, în 

conformitate cu prevederile aceluiaşi cod. 
A fost asistat un număr de 6 bătrâni conform Legii nr. 17/2000 la semnarea actelor notariale. 
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CAPITOLUL V 
 STAREA CIVILĂ 

 
,, Dragostea e o luptă între două suflete şi între două trupuri în care uneori nu e nici un învingător, alteori 

nu e nici un învins” 
Octavian Paler, „Viata ca un peron” 

 
Un compartiment important în unităţile administrativ – teritoriale, indiferent de ce grad ar fi 

acestea, este cel de stare civilă. 
În multitudinea actelor care se întocmesc în acest compartiment, se regăsesc actele de căsătorie, 

deces, transcrieri, menţiuni, etc. 
Starea civilă este o verigă importantă în monitorizarea evoluţiei populaţiei, fără a avea un rol de 

monitorizare, ci doar de evidenţă. 
Din acest punct de vedere, el trebuie să funcţioneze în permanenţă, indiferent de zi sau oră, 

întrucât întocmirea unor acte nu suferă amânare, prezenţa referentului de stare civilă fiind necesară de 
fiecare dată. 

Aici există o relaţie directă între cetăţean şi lucrătorul de stare civilă, fără intermediari, declaraţiile 
fiind făcute verbal şi conform actelor doveditoare eliberate de alte instituţii, întocmindu-se actul final, 
eliberat nominal persoanei care îl solicită şi la care face referire. 

În anul 2008, au fost întocmite 286 de asemenea acte, fiind înregistrate tot atâtea fapte de stare 
civilă. 

Acestea sunt: 

 acte de naştere înregistrate – 4 transcrieri; 

 acte de căsătorie înregistrate – 47; 

 acte de deces înregistrate – 47; 

 eliberări certificate de stare civilă – 163, după cum urmează 17  certificate de naştere, 65 de 
căsătorie şi 81 de deces. 

În relaţia cu Direcţia Regională de Statistică Timiş a fost înaintat un număr de 98 de buletine 
statistice. 

Pe parcursul anului 2008 s-a predat un număr de 47 de buletine/cărţi de identitate aceleiaşi direcţii, 
6 livrete militare fiind transmise Centrului Militar. 

În anul 2008 au mai fost eliberate 88 extrase pentru uzul organelor de stat. Au fost operate 7 
sentinţe de divorţ în registrele de stare civilă şi s-au efectuat 350 de comunicări de menţiuni. 

În conformitate cu H.G 495/1997 s-au eliberat 49 livrete de familie. 
S-au rectificat 7 acte de stare civilă înregistrate la Primăria comunei Giroc conform prevederilor 

Legii nr. 117/2006, de modificare şi completare a Legii 119/1996. 
Au fost înregistrate 2 cereri privind schimbarea pe cale administrativă a numelui, în conformitate 

cu prevederile O.G. 41/2003, ambele cereri fiind soluţionate în mod favorabil. 
 

CAPITOLUL VI.   
CULTURA 
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„Cultura este îndeosebi marca de nobleţe a uni naţiuni, căci prin cultură îşi realizează ea potenţele 
creatoare”(Alexandru Tănase) 

 
Ştim din viaţa de toate zilele, din studiile făcute şi din scrierile marilor înaintaşi că un popor este cu 

atât mai mare cu cât cultura sa este mai expresivă, încercând să găsească şi să denumească noţiunea de 
tradiţie. 

Avem un laitmotiv al civilizaţiei moştenit de veacuri şi anume, cultura. 
Cultura, ca o formă de viaţă, prin care o colectivitate îşi exprimă forţa  creatoare, evoluţia, fără a 

lăsa loc falsului să pătrundă în aceste valori. 
Cultura se face de către acei oameni care iubesc cu adevărat slova sau istoria, de către cei ce ştiu să 

zidească conştient, zi de zi şi ceas de ceas, o cetate în care să păstreze ceea ce îi reprezintă ca popor în 
multitudinea neamurilor care vieţuiesc pe pământ. 

Am beneficiat pe aceste meleaguri de aportul multor înaintaşi care, fie ei învăţători, profesori sau 
pur şi simplu poeţi în grai, sau oameni simpli care au creat în sânul colectivităţii o altă viaţă decât cea 
materială, o viaţă expresivă, presărată de lucruri frumoase, plăcute auzului şi văzului şi care au modelat, 
de-a lungul anilor, sufletele celor ce au asistat sau au participat efectiv. 

Gândirea, judecata, comportamentul sunt direct influenţate de starea de spirit dată de efectul 
muzicii, cântecului, dansului, mişcărilor în ritmul liricii care diferă mult de alte mijloace de influenţă. 

Un exemplu îl poate constitui în acest sens viaţa culturală prin participarea efectivă la folclor. Cu 
mare bucurie şi cu gânduri, întotdeauna constructive, am susţinut activitatea culturală pe aceste 
meleaguri, mai ales odată cu reînfiinţarea Ansamblului folcloric „Ghiocelul”. Am gândit despre această 
floare minunată, ghiocelul, că este o revenire la viaţă, prima floare după îngheţ şi care, iată, îşi arată 
frumuseţea şi gingăşia, spre bucuria celor care o privesc. 

Ansamblul „Ghiocelul”, pe lângă menirea de a păstra şi promova tradiţiile locale, a depăşit cu mult 
scopurile propuse la început, ajungând să fie apreciat şi solicitat să reprezinte, nu doar ce înseamnă cultură 
locală, ci şi ţara noastră cu întreaga paletă de valori culturale. 

Cu siguranţă, activitatea acestui ansamblu ar fi fost anonimă dacă printr-o hotărâre a Consiliului 
local nu s-ar fi acceptat ideea ca ansamblul să funcţioneze în şi să fie susţinut de comunitatea locală şi, 
bine înţeles de Consiliul local prin diferite forme. 

Ansamblul „Ghiocelul” nu ne-a dezamăgit niciodată, a urcat întotdeauna la locul de cinste, mereu 
pe prima treaptă a podiumului aducând o multitudine de diplome, medalii şi cupe comunităţii locale, 
alături de o faimă naţională şi internaţională, unanim recunoscută. 

Ansamblul „Ghiocelul” merită mai mult decât atât, merită un statut profesionist, cu o participare şi 
mai laborioasă, cu o formulă care să rămână pe veci înscrisă în cartea istoriei comunităţii locale. 

Este locul să menţionez faptul că sprijinul celor două şcoli este pe măsură, îndemnând elevii la acest 
act de cultură printr-o participare directă, gândind, aşa cum am mai amintit undeva în acest raport, că 
tradiţia reprezintă veşnicia, care s-a născut la sat, prin urmare, efortul acestor copii urmând a se 
transforma mai târziu într-o veşnică recunoaştere a tradiţiilor culturale locale. 

Pe parcursul întregului an 2008, Ansamblul „Ghicelul” a participat la o seri de spectacole, 
festivaluri, cu tot atât de multe filmări pentru diferite televiziuni care, în emisiunile lor despre folclor, au 
făcut cunoscută prezenţa acestui ansamblu în toată lumea. 

Iată care sunt acestea: 

 un microrecital cu ocazia zilei de “Sf. Ioan”; 

 23 februarie,spectacol la „Festivalul Cârnaţilor“ – Turija - Serbia 
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 Festivalul „Top Mărţişorul” 

 Festivalul Etniilor – Timişoara; 

 Spectacol Cramele Recaş; 

 Participa la Festivalul Internaţional, Ediţia a III-a, dedicat sărbătorii de Sfântul Gheorghe la 
Novi Becej – Serbia 

 Spectacol la Voiteni dedicat zilei de 8 martie; 

 Spectacol aniversar “POPASURI FOLCLORICE” preluat de TVR Bucureşti, transmis pe TVR 2 
şi TVR Internaţional; 

 Filmării pentru T.V.R. 2 şi T.V.R. Internaţional; 

 Spectacol în loc. Româneşti; 

 Deschiderea Rugii Girocene “Dialog între Generaţii”; 

 Spectacol în localitatea Ghilad; 

 Spectacol la Belinţ la inaugurarea Casei de Cultură; 

 Spectacol la Ghilad la inaugurarea casei de Cultură; 

 Spectacol  la Coşeviţa ; 

 Filmări la TVR Timişoara pentru TVR Internaţional, transmisiune directă; 

 Spectacol la Muzeul Satului; 

 Ansamblul este invitat de dl. Ioan Olteanu, realizator de emisiuni folclorice la TV Europa Nova, 
transmisiune directă; 

 Spectacol susţinut în localitatea Pietroasa;  

 spectacol susţinut în localitatea Liebling pt. Ruga Ţigănească; 

 Spectacol susţinut în localitatea Boldur; 

 Spectacol susţinut la Ghilad alături de Costel Busuioc; 

 Spectacol susţinut în localitatea Giarmata alături de cântăreaţa de muzică uşoară Andra şi 
părintele Pomohaci; 

 Spectacol susţinut în localitatea Coşeviţa cu ocazia Hramului Biserici; 

 Festivalul Internaţional de folclor Vlaşca -Serbia 

 Filmări la T.V.  Favorit, “Seara Favoriţilor” transmisiune directă;                                                                                                                         

 Festivalul “Pro Mureş” care a avut loc în localitatea Igriş; 

 Spectacol  susţinut în localitatea Orţişoara; 

 Spectacol susţinut în localitatea Ştiuca; 

 Deschide Ruga Chişozeană; 

 Participă la festivităţile”Zilele Cetăţi Dacice”-  Jdioara; 

 „Festivalul Nedeea Românilor de Pretutindeni”, 

 Spectacol susţinut în localitatea Lovrin; 

 Deschide Festivalul “Sivu şi Cosmin Golban” Chişoda-2008; 

 Ansamblul Ghiocelul a reprezentat Banatul la Expoziţia de turism din Bucureşti; 

 Spectacol  susţinut la Şcoala Populară de Artă Timiş alături de elevii prof. Ana Pacatiuş; 

 Spectacol susţinut în grădina de vară a Căminului Cultural din Giroc;                                                                                                        

 Spectacol susţinut la Hotel Timişoara pentru o delegaţie a UE;                                                                                                                              

 Spectacol susţinut în localitatea Chizătău; 
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 Participă la Festivalul Sorocarilor – Sânmihaiul Român; 

 Ziua Recoltei, Muzeul Satului – Timişoara; 

 Spectacol susţinut în localitatea Periam; 

 Spectacol susţinut în localitatea Pădureni; 

 Spectacol susţinut în localitatea Criciova; 

 Spectacol susţinut în localitatea Parţa; 

 Spectacol la Daf Junior pentru pompieri; 

 Participă la Spectacolul “La Ceas de sărbătoare”, spectacol televizat de TVR Bucureşti urmând a fi 
transmis pe post în data de 1 decembrie; 

 participă la cele 3 ediţii de concurs “Lada cu Zestre”; 

 Spectacol la “Balul Vânătorilor”- hotel Arizona; 

 Spectacol de Gală al Festivalului „Lada Cu Zestre a Neamului” Ed.a II–a 2008, în sala 
Filarmonicii din Timişoara; 

 Filmări la TV Europa Nova, emisiuni care au fost transmise în ziua de ziua de Crăciun şi noaptea 
de Revelion. 
Tot în cadrul Căminului Cultural din Giroc activează fanfara compusă din 30 membri care a 

participat la următoarele manifestări: 

 Deschiderea Rugii Girocene; 

 Manifestări organizate în localitate; 

 “Alaiul Colindătorilor” - Timişoara; 
       
         Din toamna anului 2008, activitatea culturală s-a îmbogăţit cu o clasă, care numără 15 copii şi care, 
sub îndrumarea profesoarei  Alina Cuibaru-Jumugă,  învaţă să cânte la instrumente de percuţie. 
        Clasa de “Fluieraşi” coordonată de profesorul Dorin Cuibaru a obţinut 4 premii în anul 2008, fiind 
apreciată pentru calitatea cu care interpretează piesele din repertoriu. 
       În anul 2008, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă Timiş continuă manifestarea 
cultural-artistică de interes judeţean „Lada cu zestre a neamului”. Participarea la acest eveniment a fost 
mult mai numeroasă în acest an, iar concurenţii mult mai bine pregătiţi. 
             Cu toate acestea, Comuna Giroc a reuşit să se impună şi să obţină cele mai multe premii, după cum 
urmează:  

 premiul III  D-nei Şipoş Nicoleta – secţiunea artă culinară; 

 premiul II    D-nei Cristina Şchiop – secţiunea sculptură în lemn; 

 premiul II    Erik Kindlein  – secţiunea solist instrumentist, pian; 

 premiul II     D-lui Petru Chira- secţiunea interpretare poezie în grai; 

 premiul II     Solişti dansatori, Ansamblul „Ghiocelul”; 

 premiul I       Corul bărbătesc al Bisericii Ortodoxe din Giroc; 

 premiul I       Fam. Alina şi Attila Bajko – pictură; 

 premiul I   Maia Kindlein – solistă instrumentistă, vioară-muzică clasică; 

 premiul I   Grupul instrumental “Girock Engels”; 

 premiul I  „Ghiocelul”- formaţie de dansuri româneşti; 

 premiul I  „Ghiocelul” – Grupul de Dansuri ; 

 premiul I   “Ghiocelul”- Ansamblu de cântece şi dansuri ; 
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 Premiul Special Prof. Dorin Cuibaru – instructorul grupului de “Fluieraşi”; 

 premiul I  Marius Sperneac – solist instrumentist, fluier; 

 premiul I Grupului de fluieraşi din Chişoda; 

 premiul I şi diploma de Excelenţă D-lui Mircea Ardeleanu Jr. – solist instrumentist, ţambal; 
Urmare numărului mare de premii I, precum şi ţinutei de excepţie pe parcursul festivalului „Lada cu 

zestre” Comunei Giroc i-a fos decernat, pentru a doua oară consecutiv, Marele Premiu, ceea ce permite 
comunei noastre să se numească, în continuare „Capitala culturală a judeţului Timiş”. 

Anul 2008 a marcat lansarea primei ediţii naţionale a Festivalului „În glas de toacă”.    
Cu sprijinul Centrului de Cultură şi Artă a judeţului Timiş, a Mitropoliei Banatului şi Bisericii 

Ortodoxe Giroc, acest festival a însemnat o premieră naţională (cu toate că a mai fost semnalată o 
manifestare locală de acest gen, dar fără răsunet) fiind apreciată la toate nivelurile. Glasul acestor „toace” 
a fost auzit până în capitală, unde, sub cuvintele de încurajare ale unor mari muzicieni şi critici de artă în 
anul 2009, acesta va avea o conotaţie cu totul deosebită, atât în viaţa culturală, cât şi spirituală a 
comunităţii noastre. 

Pentru desfăşurarea acestui festival s-au confecţionat 33 de toace, număr care simbolizează anii 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când a fost răstignit. 

Cu certitudinea unei participări şi a unei reuşite pe măsură, următoarea ediţie a festivalului va da, 
cu siguranţă, tonul în toată ţara, marcând pentru veşnicie însemnătatea acestei manifestări. 

Tot în anul care a trecut a avut loc a doua ediţie a Festivalului Internaţional „Sivu şi Cosmin 
Golban” – Chişoda 2008 la care au luat parte numeroşi şi importanţi artişti din toate zonele folclorice ale 
ţării cât şi din ţara vecină, Serbia.  

Această manifestare a avut un sprijin total din partea Consiliului Local care a contribuit la 
menţinerea la cele mai înalte cote a calităţii festivalului, dar şi a celor care au urcat pe scenă. 

Publicul spectator a fost mult mai numeros decât la ediţia din 2007, apreciat la câteva mii de 
persoane, semn că, an de an, calitatea actului artistic creşte.  

 
Concluzii  
 
Putem fi fericiţi că atât copiii cât şi tineretul comunităţii noastre, sub o atentă îndrumare, 

profesionistă de-a dreptul, se regăsesc în mijlocul activităţilor culturale, participând efectiv. 
Aceasta este o garanţie că izvoarele culturii noastre sunt nesecate, fapt ce se observă uşor datorită 

sprijinului şi interesului manifestat de către comunitatea noastră. 
 

 
CAPITOLUL VI 

SĂNĂTATEA 
 

„Nu-i totul să trăieşti, ci să fii sănătos. Deci se cuvine o preţuire a sănătăţii trupeşti şi spirituale”( 
Martial, poet latin) 

 
Am putea defini sănătatea ca o stare de bine a omului, de asemenea, am putea socoti că sănătatea 

este o bogăţie dobândită printr-o serie de acţiuni cumpătate care presupune o dietă echilibrată un somn 
suficient şi odihnitor, exerciţii fizice moderate şi continue şi o claritate în idei dobândită printr-o relaxare 
pe măsură. 
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O persoană sănătoasă prezintă multe avantaje într-o activitate utilă, într-o competiţie sportivă, 
sau atunci când se află în situaţii, uneori, critice. 

Preocupările medicilor care îşi desfăşoară activitatea pe raza comunei Giroc sunt pe măsura 
cerinţelor, fără a exagera cu medicamentaţia sau cu tratamente inutile. 

Sigur, fiecare dintre noi trebuie să avem o abilitate dobândită genetic de a manevra cu uşurinţă şi de 
a echilibra presiunile vieţii zilnice, evitând cât se poate stresul, astfel dobândind capacitatea de a face ce 
dorim şi este util pentru noi, pentru familiile noastre şi pentru societatea în care trăim şi muncim. 

Cu siguranţă, fără a fi mari cunoscători în domeniu, ştim că o atitudine pozitivă faţă de 
evenimentele care ni se întâmplă în viaţa cotidiană, precum şi optimismul, ne conduce spre reuşită. 

Dorinţa de a ne asuma responsabilitatea acţiunilor noastre este strâns legată de autodisciplina care 
trebuie să existe în noi fără să lăsăm loc răbufnirilor, indiferent de ce natură ar fi ele. 

Suntem supuşi uneori unor situaţii de urgenţă, sau suntem puşi în situaţia de a ne adapta la o 
schimbare, capacitatea de care dăm dovadă în toate aceste situaţii fiind strâns legată de sănătate. 

O grijă atentă faţă de corpul nostru, de proporţionalitate, de reacţiile  în diferite împrejurări, 
rapiditatea şi abilitatea răspunsurilor, puterea de a zâmbi la ofensele aduse şi aceea de a întinde mâna celui 
care nu ne este prieten, ţinuta în „mersul” printre problemele vieţii, elasticitatea în gândire, toate acestea 
depind de sănătate. 

Conform declaraţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care dă o definiţie sănătăţii, aceasta este o 
stare de bine din punct de vedere fizic, mental şi bunăstare socială totală şi nicidecum lipsa unei boli sau 
infirmităţi. 

Ar trebui să preţuim viaţa ca fiind cel mai de preţ dar de la Dumnezeu şi să fim într-o căutare 
permanentă a rostului nostru pe pământ, iubindu-L pe Dumnezeu şi rugându-L să nu ne lipsească nici o 
clipă de această stare: SĂNĂTATEA. 

Sigur, nu am putut să nu fac aceste remarci deoarece aproape toate acestea ni se întâmplă în viaţă, 
le resimţim la fiecare pas al existenţei noastre, de aceea, mulţumită unei gândiri constructive a Consiliului 
local s-au alocat sume importante pentru buna funcţionare a cabinetelor medicale, rămânând să se rezolve 
doar compartimentarea şi reamenajarea Dispensarului uman de la Chişoda. 

În prezent în comuna Giroc funcţionează aceeaşi trei medici de medicină generală, doi medici 
stomatologi şi trei cadre medicale medii. 

Spre bucuria noastră, există cabinete medicale în ambele localităţi, precum şi cabinete 
stomatologice, deservite de medici competenţi, cu înaltă ţinută morală şi dragoste faţă de oameni. 

În anul 2008 au funcţionat trei farmacii, două în Giroc şi una în Chişoda, care au asigurat 
medicamentele necesare prescrise de medicii de familie atât pentru populaţia comunei, cât şi pentru cei din 
alte localităţi. 

Toate cele trei cabinete cu medici de familie au funcţionat neîntrerupt, fiind înscrise cele mai 
relevante activităţi: 

 Cabinet medical dr. Barboni Lucia 
- număr pacienţi – 2.250;  
- consultaţii – 8.000; 
- tratamente – 700; 
- număr de copii care au beneficiat de lapte praf 12-16/lunar; 
- s-au efectuat campaniile de vaccinare la copii şi şcolari, au fost primite vaccinuri acelulare 

gratuite pentru copii. 
Bolile cele mai frecvent întâlnite: viroze şi pneumonii. 
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Decesele consemnate la cabinet au fost în număr de 15, mai puţin decât în anii trecuţi. Cauzele 
cele mai frecvente de deces: infarct, accidente vasculare cerebrale, neoplasme (3 cazuri). 

 Cabinet medical dr. Moisă Corneliu 
- consultaţii – 5.297; 
- tratamente – 2.106; 
- afecţiuni dominante ale căilor respiratorii, afecţiuni cardio-vasculare şi afecţiuni ale 

aparatului digestiv şi anexe. 

 Cabinet medical dr. Toma Viana 
- consultaţii – 7.801; 
- tratamente – 1.351; 
- s-a efectuat triajul epidemiologic la şcoli şi grădiniţe – 188 preşcolari şi 237 elevi; 
- cele mai frecvente afecţiuni: afecţiuni acute ale aparatului respirator, număr în creştere al 

bolilor cardio-vasculare, metabolice şi digestive. 
- A fost evaluat un număr de 879 pacienţi în cadrul programului de evaluare naţională. 
- Vaccinări la copii de la 0 – 1 an, vaccin antigripal - 100 doze. 
 

Concluzii 
 
Starea de sănătate depinde în mare măsură de fiecare dintre noi, dar şi de aplicarea tratamentelor şi 

exactitatea acestora de către medicii curanţi. 
Pentru ca actul medical să se desfăşoare în condiţii optime la dispensarul din Chişoda, în bugetul de 

anul acesta este necesar să fie prevăzută o sumă pentru reamenajarea clădirii, pentru a se evita intersecţia 
bolnavilor cu cei sănătoşi în sălile de aşteptare, precum şi a tuturor categoriilor de bolnavi cu pacienţii 
cabinetului stomatologic. 

 
CAPITOLUL VIII 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 
Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală”(Albert Einstein) 

 
Învăţământul este o investiţie pe termen lung, fapt ce rămâne valabil pentru toate etapele istorice 

parcurse de un popor. Educaţia  unei generaţii începe în familie, de la o vârstă fragedă şi continuă până la 
maturitate, în societatea în care adultul s-a integrat. De la familie până la societate, copilul trece prin acea 
instituţie, numită ,,şcoală“. Cercetările ştiinţifice de psihologie şi pedagogie au arătat că valoarea educaţiei 
din copilărie pune o amprentă pe care individul o poartă toata viaţa. 

Mai ştim că, într-o oarecare măsură, primii 6-7 ani de acasă, de care se aminteşte mereu, contează în 
formarea omului pe băncile şcolii şi mai târziu, pe treptele vieţii. 

Am folosit termenul de educaţie şi nu de şcoală, întrucât procesul educaţional este permanent: începe 
în familie şi continuă în şcoală, la locul de activitate, în societate şi în natură. 

Educaţia şi cunoaşterea ocupă astăzi un rol central în agenda preocupărilor atât a formatorilor de 
politici educaţionale sau educatorilor cât şi a politicienilor. Ultimele dezbateri din Uniunea Europeana 
privind rolul educaţiei în dezvoltarea economică au promovat chiar ideea conform căreia aceasta este: 
“cheia competitivităţii economice în era globalizării” (Raportul SAR asupra educaţiei, 2007).   
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Rolul educaţional al şcolii este bine-cunoscut, de aceea toţi cei răspunzători de soarta comunităţii 
noastre sunt chemaţi a face din şcoală o citadelă a cunoaşterii, să o înzestreze cu tot ceea ce este nevoie 
pentru ca să nu lipsească nimic acelora care îi trec pragul, deopotrivă elevi şi profesori. 

De aceea, ţin să precizez faptul că în hotărârile pe care le-a luat Consiliul local de-a lungul a peste 
10 ani de zile, un loc important l-a ocupat şcoala, dezvoltarea instituţiei de învăţământ, modernizarea şi 
adaptarea ei la ceea ce se întâmplă firesc şi normal în Europa. 

An de an, ne-am însuşit cu multă râvnă, în scopul propriei noastre perfecţionări, necesitatea 
educaţiei şi asigurarea climatului propice derulării acestui act important în viaţa copiilor. 

Găsim nenumărate exemple negative în multe judeţe ale ţării şi multe alte locaţii unde copiii plâng 
alături de părinţi şi de cadrele didactice pentru lipsa intervenţiei cu fermitate a autorităţilor locale şi a 
factorilor de răspundere pentru ca lăcaşul de învăţământ să poată fi frecventat şi dotat cu un minim de 
cerinţe. 

Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată în comunitatea noastră că învăţământul a fost cu adevărat, 
prezent în toate hotărârile, iar arta de a educa pe copii, apreciată la cel mai înalt nivel de către cei 
îndreptăţiţi să o facă. 

Îndatorirea noastră a fost, este şi va rămâne mereu să participăm întotdeauna la actul de cultură şi 
de instruire, semănând în acest mod înţelepciune în rândul copiilor noştri, voinţa de a învăţa şi ocazia de a 
se bucura de transformările pe care le-au cunoscut cele două şcoli şi grădiniţe din Giroc şi din Chişoda. 

Îmi face o deosebită plăcere să prezint în faţa dumneavoastră realizările celor două şcoli şi grădiniţe 
unde trăiesc şi învaţă câteva sute de copii, alături de profesorii lor, urmând un model de instruire pentru 
viaţă. 

Făcând lectura acestor prezentări şi trecând printr-un filtru des al exigenţei, nu putem decât să 
afirmăm şi să apreciem efortul cadrelor didactice care, cu sprijinul autorităţilor locale, au reuşit să obţină 
rezultate deosebite în procesul de învăţământ, copiii noştri fiind aproape în toate şcolile din municipiu, 
obţinând rezultate frumoase. 

Eforturile noastre conjugate s-au transformat în imaginea noastră prin aceşti copii studioşi care 
poartă solia unor fapte demne de menţionat. 

Şi dacă aceşti copii se întorc după ani şi ani în locul de unde au învăţat primele semne ale scrierii, 
este pentru că aceste şcoli le-au marcat favorabil şi definitiv viaţa în spiritul cunoaşterii şi al formării lor 
ca oameni pentru societate. 

Pentru strădania şi efortul dumneavoastră, vă mulţumesc domnilor profesori, învăţători, educatori! 
 

         În anul şcolar 2007-2008 Consiliul de administraţie al Şcolii cu clasele I – VIII Giroc, împreună cu 
Consiliul profesoral şi-au propus realizarea următoarelor obiective: 

 şcolarizarea tuturor copiilor de vârsta  preşcolară şi şcolară; 

 urmărirea integrării în procesul de învăţământ a copiilor din grădiniţă şi a  elevilor din clasele I si 
a V-a; 

 folosirea unor metode de învăţământ active şi a mijloacelor adecvate care să contribuie la 
eficientizarea procesului de predare – învăţare; 

 urmărirea aplicării de către toate cadrele didactice a planului cadru şi a CDS-ului la 
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial; 

 integrarea în lecţii a mijloacelor de învăţământ, folosirea cu eficienţă sporită a laboratoarelor şi 
deprinderea elevilor în folosirea calculatoarelor din dotarea şcolii; 
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 cunoaşterea de către elevi şi cadre didactice a Regulamentului şcolar şi a Regulamentului de 
ordine interioară, precum şi respectarea acestora; 

 verificarea modului cum se efectuează temele şi corectarea acestora de către cadrele didactice; 

 pregătirea suplimentară a elevilor din clasele a VII-a şi a VIII-a în vederea susţinerii tezelor cu 
subiect unic; 

 orientarea lecturii suplimentare şi activitatea bibliotecii şcolare; 

 activitatea cultural – educativă, sportivă şi turistică. 
         Conducerea şcolii, prin asistenţele efectuate la ore, prin urmărirea parcurgerii materiei la fiecare 
disciplină de învăţământ, prin verificarea caietelor elevilor, a documentelor cadrelor didactice şi prin testele 
de evaluare date la clase, s-a putut edifica asupra rezultatelor obţinute în anul şcolar precedent, precum şi 
a lipsurilor întâlnite, stabilind împreună cu factorii responsabili măsurile ce se impun. 
         Analizând activitatea managerială, Consiliul de administraţie a urmărit realizarea problemelor 
cuprinse în planul de muncă, implicându-se în conducerea colectivă a procesului de învăţământ, iar 
Consiliul profesoral, prin parcurgerea tematicii propuse la începutul anului şcolar, a analizat rezultatele de 
la nivelul şcolii şi a stabilit măsuri concrete pentru remedierea unor deficienţe. Cele două organisme 
colective de conducere din şcoala s-au întrunit conform planificării sau de fiecare dată când procesul 
instructiv-educativ sau problemele administrative ale şcolii le cereau. 
         La începutul anului 2007/2008 în grădiniţă au fost înscrişi un număr de 125 copii, împărţiţi în patru 
grupe astfel: grupa mică 40 copii, grupa mijlocie 31, grupa mare 29, iar în grupa mare-pregătitoare 25 copii.  
Frecvenţa în grădiniţă a fost foarte bună, elevii lipsind doar în cazurile de boală. 
         Doamnele educatoare şi-au întocmit documentele necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului 
instructiv-educativ, obiectivele propuse au fost realizate atât în cadrul activităţilor frontale , de dimineaţă 
cât şi în cele de după masă. Printre obiectivele urmărite menţionez: integrarea în colectiv a copiilor de 
grupa mică, formarea deprinderilor elementare de muncă şi a celor igienice, consolidarea cunoştinţelor 
transmise în cadrul activităţilor frontale şi pregătirea elevilor din grupa pregătitoare pentru integrarea in 
şcoală. 
         Educatoarele au folosit metodele, procedeele şi mijloacele de învăţământ în funcţie de activităţile 
desfăşurate şi ţinând cont de particularităţile de vârstă ale copiilor. Evaluarea realizându-se la începutul 
şi sfârşitul semestrelor pe categorii de activităţi. La grupele mari s-a pus accent pe educarea limbajului, 
redarea semnelor grafice, familiarizarea copiilor cu un limbaj adecvat, iar la grupa pregătitoare s-a lucrat 
diferenţiat cu copiii care au întâmpinat greutăţi în asimilarea cunoştinţelor. Activităţile extracurriculare 
au cuprins : serbarea de Crăciun, serbarea închinată Zilei de 8 martie, participarea la vizionarea unor 
spectacole de teatru de păpuşi şi serbarea de sfârşit de an şcolar. 
         Activităţile metodice s-au desfăşurat lunar în cadrul comisiei metodice din grădiniţă, două educatoare 
au participat la cursurile organizate de centrul « Speranţa », iar alte trei au avut inspecţii (Gherban Laura, 
Uţica Sofia şi Terteci Janina). Domnişoara educatoare Terteci Janina a obţinut gradul didactic II.  
         Activitatea de la programul prelungit s-a desfăşurat pe 2 grupe, în condiţii foarte bune, fiind mereu 
solicitări pentru noi înscrieri, fapt ce a dus şi la necesitatea extinderii grădiniţei din anul şcolar 2007/2008. 
         Colaborarea cu şcoala s-a realizat prin activităţile comune organizate cu clasa I si cu domnul 
învăţător Ersegean Sorin care urma să preia viitoarea clasa I. 
         Activităţile extracurriculare au cuprins: parteneriat cu grădiniţa PP Posta şi PN Siria, excursie la 
Chişcău şi evaluarea  proiectului educaţional, excursie la Peştera Urşilor, vizita la grădina zoologică şi 
grădiniţa PP 9, teatrul de păpuşi, vizita la biblioteca şi participarea la activităţi religioase etc. 
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         La sfârşitul anului şcolar 2007-2008 în şcoala noastră au rămas înscrişi 183, din care au promovat 
179, promovabilitatea fiind de 97,81%. La clasele I-IV din 88 de elevi, au promovat 84, patru elevi fiind 
declaraţi repetenţi, procentul de promovabilitate fiind de 95,45%. 
          La clasele V-VIII, din 95 de elevi cu situaţia încheiată, promovabilitatea fiind de 100%.  
         Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 

 
Clasa Elevi rămaşi 

înscrişi 
Promovaţi Repetenţi Procent 

promovabilitate 
I 24 22 2 91,66 
II 28               27 1          96,42  
III 20 19 1 95,00 
IV 16 16 - 100 

I-IV 88 84 4 95,45 
V 30 30 -           100 
VI 23 23 - 100 
VII 22 22 - 100 
VIII 20 20 - 100 

V-VIII 95 95 - 100 
I-VIII 183 179 - 97,81 
 
În anul şcolar trecut la nivelul şcolii noastre nu s-au ridicat probleme disciplinare deosebit de grave, 

cu mici excepţii ce au necesitat scăderea notei la purtare si chemarea părinţilor acestora în fata consiliului 
profesoral. Probleme speciale a ridicat o elevă din ciclul gimnazial, care în urma colaborării cu psihologul 
angajat al primăriei, cu familia şi doamna dirigintă, a reuşit sa le depăşească.    
         Privitor la activitatea instructiv-educativa desfăşurată la ciclul primar ea s-a aliniat cerinţelor 
stabilite prin Curriculum naţional, aceasta fiind diferenţiată pe clase şi obiecte de învăţământ. Având în 
vedere particularităţile elevilor claselor I - IV, din asistenţele efectuate la aceste clase şi studiul 
documentelor şcolare, s-a constatat nivelul corespunzător de pregătire al majorităţii elevilor, dar există 
elevi care au serioase deficienţe atât la citire, scriere, cât şi la matematică, unii dintre ei fiind declaraţi 
repetenţi, iar pentru ceilalţi se impune o muncă diferenţiată, care să le faciliteze integrarea în clasele pe 
care le frecventează. 
         La ciclul primar, învăţătorii şi-au întocmit planificările calendaristice anuale, semestriale şi pe 
unităţi de învăţare ţinând cont de noile cerinţe, ei reuşind să armonizeze aceste cerinţe cu conţinutul 
manualelor şcolare şi cu particularităţile de vârsta ale elevilor. Orarul la aceste clase a cuprins, pe lângă 
disciplinele din trunchiul comun şi disciplinele opţionale în conformitate cu posibilităţile şcolii şi cu 
opţiunile părinţilor şi elevilor precum: „Prietenul meu, calculatorul”, „Literatura pentru copii”,  „Educaţie 
pentru sănătate”. 
           La clasa I, la limba si literatura romana s-a pus accent pe însuşirea literelor de tipar, s-au utilizat 
diferite mijloace de învăţământ: fişe individuale pentru fixarea literelor, culegeri de texte pentru literatură, 
planşe specifice pentru însuşirea citit-scrisului, filme didactice etc. La lecţiile de scriere s-a insistat pe 
însuşirea scrierii corecte a semnelor de punctuaţie (punct şi semnul întrebării) şi a regulilor de scriere. 
           La clasa a II-a, la limba şi literatura română, s-a urmărit ca elevii să citească corect, expresiv şi 
fluent un text cunoscut de mică întindere, să redea prin cuvinte proprii, cu ajutorul învăţătoarei, un 
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fragment dintr-un textul citit, să respecte ortografia cuvintelor şi punctuaţia în scrierea enunţurilor, să 
scrie lizibil şi îngrijit, adaptându-şi progresiv scrierea  de la caietul tip II la dictando. 
           La clasele a III-a si a IV-a s-au realizat analiza textelor studiate la literatura cu accent pe 
povestirea conţinutului pe baza planului de idei şi caracterizarea sumară a personajelor principale făcându-
se legătura cu lecţiile de comunicare; corectarea în permanenţă a greşelilor tipice. 
           În cadrul lecţiilor de matematică, la clasa I, elevii au învăţat să scrie, să citească şi să compare 
numerele naturale de la 0 la 1000, să efectueze operaţii de adunare şi de scădere fără trecere peste ordin, să 
recunoască formele plane, să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate. 
           La clasa a II-a, elevii au învăţat numerele naturale de la 10 la 1000 (scriere, citire, comparare), să 
efectueze adunări şi scăderi fără şi cu trecere peste ordin, să rezolve probleme. 
           În cadrul orelor de matematică de la clasa a III-a s-a pus accentul pe învăţarea numerelor naturale 
până la 1.000.000 (scriere, citire, comparare), tabla înmulţirii şi împărţirii, să rezolve şi să compună 
probleme. 
           La clasa a IV-a, s-a pus accent pe activităţi care conduc la dezvoltarea gândirii matematice, a 
terminologiei specifice pentru aceasta clasă folosind operaţii în concentrul 0-1.000.000.000. 
           Pentru evaluare s-au folosit probe cu itemi şi autoevaluare, iar ca forme de organizare frontale şi 
individuale şi pe grupe ( 4-5 elevi) în rezolvarea problemelor mai dificile. 
           La lecţiile de ştiinţe, istorie şi geografie s-a lucrat pe grupe realizându-se lucrări colective (portofolii) 
diferite planşe pentru anumite capitole. S-au folosit hărţi, casete video, texte istorice, ilustraţii potrivite 
fiecărei lecţii. S-au întocmit fişe de observaţii. 
           În cadrul lecţiilor de educaţie plastică şi abilităţi practice s-a utilizat o multitudine de mijloace de 
învăţământ: hârtie glasată, hârtie creponată, frunze, flori, plastilină, lipici, acuarele, etc., punându-se 
accentul pe dezvoltarea gustului pentru frumos, a imaginaţiei fiecărui elev. La sfârşitul orelor s-au 
organizat expoziţii cu lucrările elevilor. 
           Activităţile extracurriculare de la clasele I-IV au cuprins : 

 marcarea unor evenimente importante precum : Ziua Naţională, aniversare Mihai Eminescu, 24 
Ianuarie, 1 iunie ; 

 serbări şcolare : «Obiceiuri de Crăciun», «Rămas bun, domnule învăţător» 

 vizionări de spectacole ; 

 plimbări în natură pentru observarea particularităţilor plantelor şi animalelor ; 

 excursii : Castelul Bran-Valea Prahovei-Castelul Peleş (cl. a IV-a) ; 

 Reşiţa – Râul Alb (cl. a II-a si a III-a).                
În activitatea instructivă de la ciclul primar trebuie să se pună accentul pe pregătirea elevilor cu 

potenţial intelectual ridicat, capabili de performanţă, iar în cazul celor slabi pe dobândirea unui nivel 
minim de cunoştinţe , citit, scris şi socotit. În munca educativă să se urmărească comportamentul unor elevi 
care au grave deficienţe educative din familie şi chiar probleme psihice, luându-se legătura în acest sens şi 
cu autorităţile locale (psiholog, poliţie, asistenţă socială). 
           La ciclul gimnazial, în predarea limbii şi literaturii române s-a urmărit realizarea unor obiective 
precum dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris, a capacităţii de exprimare orală şi în 
scris. Pe baza studiului textului literar şi din discuţiile purtate pe marginea acestuia se urmăreşte formarea 
intelectuala şi morală a copiilor, educarea lor civică şi patriotica dezvoltarea gustului pentru lectura şi a 
frumosului artistic . 
         În predarea limbii române apreciem efortul depus de doamna profesoara in cadrul lecţiilor şi al orelor 
suplimentare de la cl. a VII-a şi a VIII-a, dar din păcate acesta nu a fost concretizat şi prin rezultate 
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satisfăcătoare la tezele cu subiect unic, ca dovadă ca în semestrul 45 % din elevi au luat note sub 5, iar în 
semestrul al II-lea, 38 %. 
         Activitatea de la orele de matematica s-a desfăşurat conform programei şcolare, reuşindu-se în 
majoritatea cazurilor atingerea obiectivelor propuse. Asemenea obiective au fost : 

 efectuarea de operaţii cu numere naturale cu fracţii ordinare şi  zecimale, utilizându-se proprietăţile 
operaţiilor ; 

 utilizarea elementelor de logică si teoria mulţimilor pentru justificarea etapelor în rezolvarea 
problemelor ; 

 manifestarea de perseverenţă în rezolvarea problemelor, prin utilizarea unor metode variate şi 
găsirea unor diverse soluţii în aflarea rezultatului ; 

 utilizarea instrumentelor geometrice pentru a construi diferite configuraţii geometrice ; 

 utilizarea proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice în probleme de demonstraţie şi de calcul.  
         În activitatea de predare-învăţare s-au folosit toate tipurile de evaluare : iniţiala, continuă, sumativă 
etc. Când a fost cazul s-au folosit teste de recuperarea cunoştinţelor pentru elevii rămaşi în urmă. În 
vederea unei bune pregătiri a elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a pentru tezele cu subiect unic s-au 
organizat meditaţii şi consultaţii. 
         În anul şcolar 2007-2008 eleva Fedor Andreea din clasa a Vll-a a participat la faza zonală a 
olimpiadei de matematică, calificându-se la faza judeţeană. 

Cu elevii clasei a VIII-a atât la limba româna cât şi la matematică s-au organizat săptămânal 
meditaţii vizându-se materia cuprinsă în programa pentru tezele unice. În cadrul meditaţiilor s-au folosit 
culegeri de teste ce au dus la eficientizarea acestor activităţi. 
         La geografia României, ca disciplină pentru tezele unice, s-a insistat pe temele prevăzute în 
programă, iar prin activităţile diverse organizate (munca cu harta, teste de evaluare, folii cu hărţi mute, 
etc.) s-a reuşit buna pregătire a elevilor, fapt dovedit de rezultatele de la teze. De fapt, rezultatele muncii 
la disciplinele română, matematica si geografie sunt evidenţiate cel mai bine de rezultatele elevilor noştri la 
aceste teze. 
        În predarea disciplinelor de învăţământ: fizica, chimie, biologie, tehnologie si informatica a fost 
vizate obiective ca : 

 cunoaşterea si înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor si metodelor specifice 
fizicii; 

 dezvoltarea capacităţii de explorare-investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea unor 
instrumente şi proceduri proprii fizicii; 

 dezvoltarea capacităţii de analiză şi rezolvare de probleme; 

 dezvoltarea capacităţii de comunicare; 

 cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor chimice, a terminologiei si a conceptelor specifice  

 dezvoltarea capacităţii de instalare si explorare; 

 dezvoltarea capacităţii de analiză şi rezolvare de probleme; 

 cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei, a conceptelor si principiilor specifice ştiinţelor biologice; 

 dezvoltarea capacităţii de explorare şi a capacităţii de comunicare, utilizând limbajul specific 
biologiei; 

 deprinderea elevilor de a aplica în practică cunoştinţele dobândite la tehnologie si informatică. 
         În cadrul acestor discipline s-au organizat în laboratoarele şcolii numeroase activităţi practice şi 
demonstrative, folosindu-se mijloace de învăţământ existente sau cele realizate de elevi (planşe, insectare, 
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ierbare). La orele de biologie elevii au fost stimulaţi să realizeze referate pe diverse teme apelând inclusiv la 
internet. În cadrul verificărilor curente, la aceste discipline se realizează şi reactualizarea cunoştinţelor 
anterioare, făcându-se în permanenţă legătura cu experienţa de viaţă a copiilor, demonstrându-se 
caracterul util şi necesar al cunoştinţelor dobândite. La Olimpiada de biologie, eleva Fedor Andreea din 
clasa a VII-a  a obţinut menţiune la faza judeţeană. Tot în cadrul orelor de biologie elevii şcolii noastre 
împreună cu domnul profesor Cecan Adrian au participat la următoarele acţiuni: plantări de pomi în  
colaborare cu Direcţia Silvică Timiş, acţiuni comune cu Garda de Mediu sub titulatura «Dreptul nostru la 
un mediu sănătos». 
         La orele de limbi moderne, franceza şi engleza s-a urmărit realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă 
specific. S-a pus accent atât pe dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, cât şi în scris, astfel ca elevii să 
poată răspunde şi formula întrebări în cazul unor comunicări uzuale, să vorbească despre oameni, locuri, 
evenimente, să dea şi să ceară informaţii, iar la clasele a VII-a şi a VIII-a să-şi exprime opinii în legătura 
cu o persoană, eveniment şi să relateze întâmplări. 

Pentru facilitarea însuşirii cunoştinţelor, s-a încercat folosirea unor metode active, a unor materiale 
şi mijloace didactice adecvate (fişe de lucru, imagini, casete video şi audio). 

S-a insistat pe îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu obişnuinţa unor dialoguri uzuale, prin crearea 
unor scenarii care să pună elevii în situaţii concrete: joc de rol, mini-dialoguri pe o temă dată, redactarea 
unor scurte compuneri. Pe lângă însuşirea cunoştinţelor gramaticale, s-a urmărit şi familiarizarea elevilor 
cu o serie de informaţii referitoare la geografia, istoria şi cultura Franţei şi Marii Britanii. Cu ocazia zilei 
francofoniei în şcoala noastră s-au organizat o serie de activităţi menite să marcheze acest eveniment, 
concurs de interpretare la clasele mici, iar la clasele V-VIII manifestarea  «La cuisine francaise», o 
activitate cu o largă participare a copiilor şi deosebit de apreciată de aceştia, expoziţie de desene, vizită la 
Centrul Cultural Francez, Ziua limbilor europene şi Ziua Europei. 

De asemenea, în şcoala noastră s-a organizat Cangurul lingvistic la limba engleza şi s-a sărbătorit 
Ziua limbilor europene.  

În cadrul orelor de religie s-a urmărit formarea unor convingeri şi atitudini religioase, 
conştientizarea faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor, respectarea sărbătorilor şi 
tradiţiilor religioase, înţelegerea faptului că prin Biblie Dumnezeu se adresează oamenilor, formarea  
deprinderii de a se ruga şi conştientizarea necesităţii implicării obligaţiilor creştine în familie, biserica, 
şcoală şi societate. În luna decembrie doamna profesoară a participat la concursul de «Colinde şi tradiţii», 
Faza judeţeană, luând locul III cu piesa «Pregătiri de Crăciun», iar în luna mai a participat cu revista 
«Lumina pentru suflet» la concursul de reviste religioase, luând locul II. 
         În cadrul orelor de muzică, educaţie fizică şi desen s-a urmărit, prin activităţi specifice, să se 
realizeze instruirea şi educarea copiilor, dezvoltarea lor armonioasă, fizică şi artistică şi pregătirea unor 
serbări şcolare sau comemorarea unor evenimente precum: 

 Ziua Naţională a României şi Ziua Unirii din 24 ianuarie ; 

 24 ianuarie Unirea Principatelor Romane ; 

 aniversarea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu ; 

 ziua eroilor. 
            În anul şcolar trecut elevii şcolii noastre au participat la mai multe concursuri şcolare. Astfel, la 
„Olimpiada mărţişorului” organizată de Şcoala din Săcălaz, în compania altor 15 scoli, elevii noştri au 
obţinut, la toate disciplinele de concurs, primele 3 locuri la clasamentul general pe clase  astfel: la clasa a 
V-a, elevul Perescu Casian, la clasa a  VI-a, eleva Venter Alexandra, la clasa a VII-a primele trei locuri 
prin elevele Fedor Andreea, Laurent Andreea şi Surdu Madalina, la clasa a VII-a, iar la clasa a VIII-a 
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locurile II si III, prin elevii Burta Florina şi Nicoară Andrei. Elevii noştri au obţinut rezultate foarte 
bune şi pe fiecare disciplină de concurs la: biologie, geografie, istorie, matematică, fizică, limba romană şi 
chimie.  
            Apreciind rezultatele obţinute de elevii şcolii noastre la acest concurs, Consiliul local a hotărât 
premierea elevilor şi cadrelor didactice cu diverse sume de bani în funcţie de premiul obţinut.  
           Cel mai bun rezultat la concursurile şcolare îl putem considera locul III la faza judeţeana a 
Olimpiadei de biologie, obţinut de eleva Fedor Andreea din clasa a VII-a, pregătită de domnul  profesor 
Cecan Adrian. 
              Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a face o analiză succintă a rezultatelor obţinute de 
elevii Şcolii cu clasele I-VIII Giroc la admiterea în liceu şi şcoala profesională, sesiunea iunie 2008. 
            Spre deosebire de anii trecuţi, admiterea din acest an s-a realizat pe baza mediei aritmetice dintre 
media claselor V-VIII şi mediile de la tezele unice din clasa a VIII-a. Ca urmarea acestor rezultate, cele 
mai mari medii de admitere au fost obţinute de elevii: Burta Florina - 9,79, Nicoara Andrei - 9,54, Benciu 
Alexandra - 9,46, Jurj Daniela - 9,41, Sandru Bianca - 9,09 şi Blidăran Esfira - 9,07. 
            Din cei 20 de absolvenţi ai clasei a VIII-a, 16 au fost admişi în licee după cum urmează: 1 elev la 
Liceul W. Shakespeare (profil bilingv), 2 elevi la Colegiul C.D.Loga, 1 elev la Colegiul Bănăţean, 2 elevi la 
Liceul Economic, 2 elevi la Liceul de Poştă şi Telecomunicaţii, 3 elevi la Colegiul Tehnic de Vest, 2 elevi la 
Colegiul H. Coanda, 1 elev la Liceul Electrotimiş, 1 elev la Liceul Pedagogic (Profil Teologie), 1 elev la 
Liceul Sportiv Banatul şi 4 elevi la Şcoli de Arte şi Meserii. 
          Conducerea şcolii a urmărit activitatea de perfecţionare desfăşurată conform planificărilor, atât la 
nivelul şcolii prin comisii şi catedre, participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare (consiliere, 
orientare şi AEL), lecţii demonstrative, cercuri pedagogice şi grade didactice. În şcoala noastră s-a 
desfăşurat schimbul de experienţă al diriginţilor, lecţiile demonstrative fiind susţinute de doamnele 
profesoare Crăciun Mihaela şi Costa Melentina, lecţii apreciate de toţi cei 20 de diriginţi veniţi din diverse 
şcoli. Apreciem ca bună activitatea desfăşurată de comisiile metodice şi colectivele de  catedră. 
       Activităţile cu părinţii s-au desfăşurat conform planificărilor cuprinzând şedinţele semestriale, 
consultările organizate de educatoare, învăţători şi diriginţi, precum şi activităţi specifice organizate cu 
părinţii elevilor din clasa a VII-a şi a VIII-a după susţinerea tezelor unice şi cu părinţii elevilor din clasa 
a VIII-a în vederea orientării şcolare şi completării fişelor de înscriere. 
       Activitatea de orientare şcolară şi profesională a cuprins acţiuni specifice cu clasa a VIII-a, 
organizate de diriginta clasei a VIII-a Crăciun Mihaela, acţiuni ce vizau popularizarea reţelei şcolare, 
analiza rezultatelor la tezele unice şi pregătirea completării fişelor de înscriere precum şi la activităţile 
organizate în cadrul «Săptămânii porţilor deschise». Activităţile extraşcolare şi extracurriculare au cuprins 
în anul şcolar trecut următoarele activităţi: 

 excursie şcolară la Viena cu premianţii claselor V-VIII, organizatori, profesori Costa Melentina şi 
Crăciun Mihaela; 

 serbări şcolare: învăţători, doamna profesor Oprea Lenuţa, diriginţi; 

 concert de colinde; 

 cerc de creaţie literară; 

 apariţia, în continuare, a revistei “Lumina satului” ; 

 întreceri sportive cu Şcolile: Generală 12, Chişoda şi Jebel, organizate de profesori: Tătucu Ioan 

Mihai, Oprea Ioan şi Ersegean Sorin ; 
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 participarea cu clasele V-VIII la acţiunile cultural, artistice, sportive şi concursul «Cine ştie 
câştigă», organizate de Şcoala din Chişoda şi Generală nr. 12 Timişoara ; 

 participarea la concursul pe teme de istorie şi la activităţi cultural sportive alături de Şcoala cu cl. 
I-VIII Nr. 12 din Timişoara ; 

 participarea la «Olimpiada Mărţişorului» organizată de Şcoala din Săcălaz ; 

 organizarea a doua turnee de şah de către d-l prof. Ovidiu Crăciun, la unul din ele participând şi 
maestrul Ungureanu ; 
În ceea ce priveşte activitatea gospodărească în anul şcolar 2007-2008, beneficiind de importante 

fonduri alocate de Consiliul Local şi Primăria comunei Giroc, s-au efectuat următoarele lucrări  de 
investiţii, reparaţii şi întreţinere.  

 zugrăvirea grădiniţei şi finalizarea lucrărilor la încă trei săli de grupă dotate cu mobilierul aferent; 

 faianţarea sălii de mese şi refacerea grupului sanitar realizat în urmă cu mai mulţi ani; 

 amenajarea curţii de la grădiniţă şi montarea unor aparate pentru joacă; 

 schimbarea parchetului vechi cu parchet laminat în opt săli de clasă la şcoală;  

 îmbunătăţirea dotării grupurilor sanitare; 

 procurarea de mobilier pentru extinderea cabinetului de informatică; 

 igienizarea holurilor; 

 montarea unui aparat de aer condiţionat în cabinetul de istorie; 

 amenajarea curţii şcolii şi refacerea terenului de handbal. 
Cea mai importantă lucrare care s-a finalizat la sfârşitul anului 2008 a fost construirea unei săli de 

sport, investiţie ce se ridică la suma de 2.200.000 lei. 
     Am beneficiat de la bugetul local de fonduri pentru organizarea Pomului de Crăciun, pentru 
organizarea Zilei copilului la 1 iunie şi pentru cumpărarea cărţilor pentru premierea copiilor de la sfârşitul 
anului şcolar. 
     Pe lângă fondurile alocate de Consiliul local, şcoala noastră a beneficiat de sume importante de bani 
repartizate prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi care au depăşit 200.000.000. lei vechi, din care s-au 
achiziţionat materiale sportive (porţi de handbal şi plase, saltele, mingi de handbal şi fotbal, masă de tenis 
şi ladă pentru gimnastică) în valoare de peste 80.000.000 lei, obiecte de laborator (microscoape), în valoare 
de 30.000.000. lei, video-proiector, foto-copiator, fax şi ecran de proiecţie, în valoare de peste 70.000.000 
lei, cărţi şi material didactic pentru clasele învăţământului primar prin programul PIR în valoare de peste 
50.000.000 lei.  
      Beneficiind atât la şcoală, cât şi la grădiniţă, de o dotare foarte bună,  folosindu-se atât fondurile 
alocate de la bugetul local, cât şi de la MECT, prin intermediul ISJ, important este să se folosească cu grijă 
aceste mijloace în procesul de învăţământ, să fie păstrate pentru a putea fi transmise şi generaţiilor 
viitoare.    
     Apreciem, în concluzie că anul şcolar 2007-2008 a fost sub toate aspectele un an bun care a adus ceva 
în plus fata de anul şcolar precedent, pe linia activităţii instructiv-educative, a dotării materiale şi a 
imaginii noastre în afara şcolii. 

 
La Şcoala cu clasele I-VIII ,,IOSIF CIOROGARIU’’ Chişoda la începutul anului şcolar 2007-

2008 au fost înscrişi 144 elevi şi au rămas la finalul anului  şcolar 141, din care au promovat 140, 
promovabilitatea fiind de 99,29%. La clasele I-IV din 76 de elevi, au promovat 75, un elev fiind declarat 
repetent la clasa a IV-a, procentul de promovabilitate fiind de 98,68%. 
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          La clasele V-VIII, din 65 de elevi cu situaţia încheiată, au promovat toţi, promovabilitatea fiind de 
100 %.  
         Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar a fost următoarea: 

 
Clasa Elevi rămaşi 

înscrişi 
Promovaţi Repetenţi Procent 

promovabilitate 
I 20 20  100 
II 17          17           100 
III 17 17  100 
IV 22 21 1 100 

I-IV 76 75 
 

1 98,68 

V 19 19  100 
VI 13 13  100 
VII 14 14  100 
VIII 19 19  100 

V-VIII 65 65  100 
I-VIII 141 140 1 99,29 

     
 

Referitor la mediile anuale există următoarea situaţie: 
 
         Nr.elevi 5-6,99 7-8,99 9-10 
I-IV 75 15 23 37 
V-VIII 65 4 35 26 
         

 Privitor la activitatea instructiv-educativă desfăşurată la ciclul primar, ea s-a aliniat cerinţelor 
stabilite prin Curriculum naţional, aceasta fiind diferenţiată pe clase şi obiecte de învăţământ.    
          Activitatea didactică la clasele primare s-a desfăşurat conform planificărilor realizate pe baza 
programelor în vigoare, cu respectarea unităţilor de învăţare, a obiectivelor de referinţă şi a obiectivelor 
operaţionale propuse pentru fiecare unitate de învăţare. 
          În ceea ce priveşte activitatea extracurriculară precizăm următoarele activităţi : 

 serbări de 8 Martie şi Crăciun organizate de clasele I –IV; 

 expoziţii de lucrări  la clasele I-IV; 

 Să spunem NU violenţei - activitate comună a claselor I-III, cu participarea unui agent de Poliţie 
comunitară; 

 ,,Eu mănânc sănătos” - simpozion organizat de clasa a IV-a în colaborare Kraft Foods Romania;   

 Datini şi obiceiuri de Paşti , concursuri.  
       Excursii şcolare: 

 Timişoara-Bocşa-Trei Ape clasele I şi a IV-a; 

 Timişoara- Moneasa clasele I –IV; 

  Grădina botanică,  Grădina zoologică şi Muzeul satului clasele I, II. 
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      În afara activităţilor menţionate, clasele I-IV au participat la toate spectacolele de teatru sau de 
magie organizate, fie în incinta şcolii, fie la Teatrul de copii Merlin din Timişoara. 

În cadrul  concursului  „Eurojunior” au participat elevii claselor I-IV unde eleva Tcaciuc Alexandra 
din clasa a IV-a a obţinut menţiune, fiind pregătită de d-na înv. Barna Georgeta.  

 La concursul de matematică ,,Micul matematician” etapa naţională din Timişoara, au participat 
elevii claselor II-IV, unde elevul Galuska Adrian din clasa a IV-a, pregătit de d-na înv. Barna Georgeta, a 
obţinut punctajul corespunzător pentru a fi premiat. 

 La ciclul gimnazial, cu elevii claselor a VII-a, a VIII-a la limba romană, matematică şi la clasa a 
VIII-a la istorie, s-au organizat meditaţii, vizându-se materia cuprinsă în programa pentru tezele unice. 
În cadrul meditaţiilor s-au folosit culegeri de teste ce au dus la eficientizarea acestor activităţi. 

De la începutul semestrului I s-au făcut sondaje privind opţiunile elevilor pentru tezele unice.  
La tezele unice, la clasa a VIII-a, cinci elevi au obţinut nota 10 la matematică şi patru elevi la 

istorie. 
De la această şcoală au participat toţi absolvenţii clasei a VIII-a în prima etapă  la repartizarea 

computerizată şi au fost admişi 13 elevi la liceu şi 6 elevi la SAM. Dintre licee amintim: Liceul ,,Grigore 
Moisil’, Colegiul National C.D.Loga, Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”, Colegiul Tehnic de Vest şi altele.  
        Consiliul de administraţie al şcolii a urmărit activitatea de perfecţionare desfăşurată conform 
planificărilor, atât la nivelul şcolii cât şi la nivel judeţean. 

Apreciem ca bună activitatea desfăşurată de comisiile metodice . 
        Fiecare cadru didactic a urmărit sa-şi perfecţioneze munca,  participând la activităţile organizate 
în cadrul comisiei metodice din şcoală, la schimburile de experienţă organizate în Timişoara, la diferite 
cursuri de perfecţionare organizate de CCD.  
        Activitatea de orientare şcolară şi profesională a cuprins acţiuni specifice cu clasa a VIII-a, 
organizate de dirigintele clasei a VIII-a, acţiuni ce vizau popularizarea reţelei şcolare, analiza rezultatelor 
la pretestare şi pregătirea completării fişelor de înscriere. În «Săptămâna porţilor deschise» elevii clasei a 
VIII-a au vizitat mai multe licee din Timişoara. 
         Ca fiecare an şcolar şi 2007-2008 a fost un an rodnic în ceea ce priveşte activităţile extracurriculare. 
Toate cadrele didactice s-au implicat în realizarea unei varietăţi de acţiuni şi activităţi, organizând cu 
clasele excursii şcolare, serbări, simpozioane, concursuri, întreceri sportive. Menţionăm: 

 manifestări legate de „Ziua europeană a limbilor” din 26 septembrie 2007. Activitatea a cuprins 2 
secţiuni: un simpozion, în cadrul căruia s-au prezentat date şi informaţii utile referitoare la sărbătorirea 
zilei de 26 septembrie ca zi europeană a limbilor şi momentul al 2-lea, destinat vizionării CD-ului 
„Uniunea europeană”. Manifestarea s-a adresat elevilor claselor IV-VIII; 

 manifestări dedicate sărbătoririi  „Zilei internaţionale a  francofoniei” – 20 martie 2008. 

 „We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!” – serbare în limba engleză prilejuită de 
sfintele sărbători ale Crăciunului; 

 „E scris pe Tricolor-Unire!” – concurs pe teme de istorie a Zilei Naţionale a României, în cadrul 
căruia un echipaj al şcolii din Chişoda a concurat cu unul de la şcoala din Giroc; 

 pelerinajul din Grecia pe înţelesul elevilor – un parteneriat organizat  cu Biserica ortodoxă din 
Chişoda; 

 praznicul Bunei-Vestiri – activitate organizată în data de 25 martie 2008, în colaborare cu Biserica 
Ortodoxă din Chişoda. Au participat elevii claselor II-VI. 

 „Să le întindem o mână!” – vizită organizată cu elevii şcolii, în colaborare cu Poliţia Comunitară 
Giroc, la Şcoala de reeducare pentru minori din oraşul Buziaş; 
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 excursie pe traseul Timişoara-Braşov-Sinaia-Bran şi retur, excursie care a îmbogăţit cunoştinţele 
elevilor în ceea ce priveşte istoria locurilor, organizatori profesor Rămneanţu Liviu, profesor Costa 
Melentina. 

 excursie şcolară la Viena cu premianţii claselor V-VIII, elevii  fiind însoţiţi de d-na profesor Costa 
Melentina, d-na învăţătoare Condrea Gabriela,d-l profesor Rămneantu Liviu. 

 „Violenţa în şcoală, măsuri de preventive” - simpozion organizat în colaborare cu Poliţia 
Comunitară din Giroc; 

 participarea la «Olimpiada Mărţişorului» organizată de şcoala din comuna Săcălaz, unde elevii 
şcolii noastre au obţinut următoarele rezultate: 7 premii I, 8 premii II, 4 premii III, premiile fiind la 
disciplinele: istorie, matematică, lb.română, biologie şi fizică. 

     În cadrul concursului ,,Cine ştie câştigă” pe tema consumului de tutun, alcool, droguri, organizat de 
Subcentrul Antidrog din cadrul Colegiului Naţional de Artă ,,Ion Vidu”, eleva Pascariu Larisa din cls.a 
VIII-a a obţinut premiul I. 

Un moment artistic deosebit a prezentat în faţa elevilor şcolii noastre doamna profesoară Alina 
Cuibaru-Jumugă în ziua de 4 martie 2008, ca un dar oferit comunei din care s-a afirmat. A fost prezentat 
un veritabil concert de percuţie cu formaţia „Splash”, de la Colegiul naţional „Ion Vidu” din Timişoara. 

 datini şi obiceiuri de Crăciun – moment pregătit  de elevii claselor a V-a şi a VI-a pentru un 
program iniţiat de Mitropolia Banatului. Elevii pregătiţi de d-na profesor Golban Miloranca au obţinut 
locul al III-lea, cu piesa de inspiraţie biblică „ Pregătire de Crăciun ”. 

Pe parcursul anului şcolar d-l profesor Cuibaru Dorin, sprijinit de conducerea şcolii şi de Consiliul 
local, a pus bazele unei clase de fluieraşi care a participat la  festivalurile  ,,În glas de toacă” şi ,,Vetre 
străbune” unde a obţinut locul I.  

Elevii care au obţinut premii la Olimpiada Mărţişorului au fost premiaţi de către Consiliul Local al 
comunei Giroc cu 50 lei fiecare in funcţie de numărul acestora. 

  Pe parcursul anului 2008 ne-au fost alocate fonduri din partea Consiliului Local Giroc pentru: 

 premierea elevilor la sfârşit de an şcolar; 

 cadourile de Crăciun; 

 lucrări de reparaţii, igienizări  

 procurarea materialelor de curăţenie, întreţinere, rechizite de birou, cataloage, imprimate 

 amenajarea unei  biblioteci şi a  laboratorului  de informatică; 

 achiziţionare de mobilier, mijloace de învăţământ, jaluzele; 

 construcţia unei săli de sport şi amenajarea ei care este cea mai mare investiţie – aproximativ 
2.000.000 lei. 
Pe parcursul anului s-a dezvoltat parteneriatul existent între şcoală şi Primăria Giroc, parteneriat 

care are un obiectiv comun şi anume, realizarea unui învăţământ calitativ. 
 

Situaţia de la tezele unice se prezintă astfel: 
 
       Sem. Clasa      Nr. elevi    Disciplina Promovabilitate 
I VII       13 Lb.romana 100% 
I VIII       15 Lb.romana 93,33% 
I VII       13 matematica 84,61% 
I VIII       15 matematica 100% 
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I VIII       15 istorie 100% 
    

În anul şcolar 2007 -2008 Grădiniţa cu program prelungit Chişoda, a funcţionat cu un efectiv de 83 
de copii înscrişi, repartizaţi la cele trei grupe astfel: 

- grupa mică – 26 copii (program prelungit); 
- grupa mijlocie + mare – 35 copii (program prelungit); 
- grupa pregătitoare – 22 copii (program normal). 

În raport cu ceilalţi ani şcolari s-a observat o creştere a numărului de copii care frecventează 
grădiniţa după cum urmează: 

 
Nr. crt. An şcolar Număr copii 

1 2005-2006 56 
2 2006-2007 70 
3 2007-2008 83 
4 2008-2009 95 

 
Considerăm că mărirea numărului de copii care frecventează Grădiniţa P.P. Chişoda se datorează 

înfiinţării programului prelungit, a dotărilor cu mobilier şi materiale didactice de către Consiliul Local al 
comunei Giroc, dar şi a cadrelor didactice care se implică în dezvoltarea şi în educarea preşcolarilor. 

Repartizarea cadrelor la grupe s-a realizat astfel: 
- grupa mică –Inst. Cionca Ileana; 

      - Inst. Dobre Nicoleta; 
- grupa mijlocie+ mare – Inst. Stoian Adelina; 
                                        - Inst. Mimis Gabriela; 
- grupa pregătitoare – Inst. Cheie Simona. 

Programul activităţilor extracurriculare desfăşurate în anul şcolar 2007-2008 este următorul: 

 octombrie – vizita la Parcul Botanic; 

 noiembrie – vizita la Grădina Zoologică; 

 decembrie – serbarea Crăciunului; 

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

 martie – întâlnire cu mamele copiilor cu ocazia zilei de 8 Martie; 

 mai – piesa de teatru prezentată de teatrul Andrasy; 

 iunie – petrecere cu ocazia Zilei Copilului la kinderlands-Iullius Mall; 

 iunie – vizionarea spectacolului de păpuşi oferit de teatrul Merlin,în cadrul proiectului iniţiat de 
Primăria comunei Giroc: „În iunie suntem copii”. 
Preşcolarii de la grupa pregătitoare au desfăşurat o serie de vizite în Timişoara la fabrica de ciocolată 

Marlene, atelierul unui pictor – un părinte, precum şi o excursie la sfârşit de an şcolar la Moneasa. 
Au fost susţinute serbări cu tematică diversă – „Sărbătoarea Toamnei”, „Vine, vine, Moş Crăciun”, 

„E ziua mamei mele”, „Adio grădiniţă”. 
În anul şcolar 2007-2008 s-a desfăşurat un parteneriat educaţional cu grupele pregătitoare de la două 

grădiniţe din Timişoara: P.P. 33 şi P.N. 9, parteneriat concretizat printr-o serie de activităţi, cum ar fi_ 
„Sărbătoarea Toamnei” – organizată la Grădiniţa din Chişoda, „e ziua mamei mele” – organizată la 
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Grădiniţa P.P. 33  din Timişoara. În cadrul parteneriatului cele trei grupe au făcut schimb de lucrări, de 
reviste concepute cu diverse ocazii (Crăciun, 8 Martie). 

Copiii Grădiniţei din Chişoda, sub îndrumarea educatoarelor, au participat la concursuri naţionale: 
„Mac cel isteţ”, „Colorici” şi „Winners”. 

Colaborarea cu comunitatea locală s-a concretizat prin vizite la unitatea de pompieri de la Giroc, 
participarea la diverse acţiuni organizate de Primăria comunei Giroc cu ocazia zilei de 1 iunie în cadrul 
proiectului „În iunie suntem copii” – teatru de păpuşi, curse de maşini, desene pe asfalt, etc. 

Activitatea desfăşurată cu părinţii constă în organizarea lectoratelor, a şedinţelor pentru rezolvarea 
diferitelor probleme organizatorice şi pentru discuţii legate de activitatea copiilor în grădiniţă. 
Comunicarea şi colaborarea cu părinţii s-a ridicat la nivelul aşteptărilor pe tot parcursul anului şcolar, 
părinţii înţelegând şi conştientizând  rolul lor în educarea şi sprijinirea activităţii didactice desfăşurată de 
cadrul didactic la grupă. 

În ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare, educatoarele grădiniţei participă la consfătuiri, 
schimburi de experienţă, cercuri pedagogice, cursuri organizate de C.C.D. 

Buna organizare a activităţii didactice şi extracurriculare în cadrul Grădiniţei P.P. Chişoda se 
realizează cu ajutorul administraţiei locale, reprezentată de domnul primar, al Consiliului Local şi al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş.  

Vizitele şi excursiile realizate au fost posibile cu ajutorul firmei S.C. Giroceana S.R.L. 
Consiliul Local, prin aparatul de specialitate al primarului, asigură semestrial, materiale de curăţenie, 

abonament la S.C. La Fântâna S.R.L., spălarea lenjeriilor la S.C. Colortex S.R.L. igienizarea localului 
grădiniţei în fiecare an, deratizare pentru insecte, racordarea la reţeaua de apă şi canal. De asemenea, 
posturile nedidactice – trei îngrijitoare, bucătăreasa şi administrator, sunt plătite de la bugetul local. 

Tot în anul şcolar 2007-2008, ca urmare a referatului de necesitate depus la Primăria Giroc, Consiliul 
Local a aprobat extinderea clădirii grădiniţei şi construirea unui spaţiu nou, compus din patru săli de clasă 
şi o sală de primire a copiilor. Nevoia este justificată de creşterea numărului de copii care se înscriu în 
grădiniţă. 

 
 

CAPITOLUL IX 
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 
„Câţi oameni n-ar rămâne muţi daca li s-ar interzice sa vorbească bine despre ei si rău despre alţii” 

 
Administraţia publică, privită în ansamblul ei ca autoritate publică, exercitându-şi diferite 

prerogative în acest domeniu, reprezintă un complex de drepturi şi îndatoriri, atât ale acesteia, cât şi a 
cetăţenilor care fac parte din respectiva unitate administrativ-teritorială. 

Administraţia publică, prin serviciile sale, are un obiectiv principal şi anume, acela de a apăra 
interesul public, totodată apărând şi interesele statului, al cărui reprezentant este în teritoriu. 

Aşa cum rezultă din Constituţie, administraţia publică locală se conduce după legi organice, 
fundamentate pe capacitatea de drept public în virtutea unor acte administrative pe care le pot emite, a 
unor măsuri administrative pe care le pot lua, astfel ca derularea vieţii în comunitate să se producă într-un 
sistem democratic, nepărtinitor, cu acţiuni de previzionare de dezvoltare economico-socială. 

În unele cărţi de specialitate se vorbeşte chiar de „putere publică”, ceea ce nu exclude prin însăşi 
definiţia amintită, constituţionalitatea acţiunilor şi actelor emise. 
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În termeni mai puţin imperativi, administraţia are totuşi un caracter normativ, cu vaste procese de 
execuţie concrete, care, în final, trebuie să se reflecte pozitiv asupra vieţii din comunitate. 

Relaţia dintre administraţia publică, celelalte instituţii şi cetăţean trebuie să fie una de colaborare, 
de oferire a unui spaţiu larg de desfăşurare în aplicarea legilor statului, tot aşa se poate afirma că şi de jos 
în sus, este necesar a se afirma respectul faţă de organele alese, indiferent la ce nivel ne-am referi. 

Calitatea actului administrativ dat de o instituţie sau alta trebuie să afirme necesitatea schimbării 
de valori, de credinţe şi de comportament, valorile c compun domeniul public şi privat al statului. 

Se poate vorbi în unele cazuri chiar şi de performanţe în administraţie, ceea ce nu exclude faptul că, 
în acelaşi mod, se poate vorbi chiar şi de îmbunătăţiri aduse acestui domeniu. 

Toate acestea sunt strâns legate de factorul economic, de deciziile colective, dar, să nu uităm, că la 
baza tuturor acestora stă performanţa unui management complex, de actualitate, cu măsuri de 
previzionare a tot ce se întâmplă în comunitate. 

Deşi nu agreez imixtiunea politicului în administraţie, este necesar a arăta că influenţa politică este 
prezentă pretutindeni. 

Conţinutul şi nivelul calitativ al actului administrativ este, astfel, determinat şi de poziţia 
reprezentanţilor puterii politice. 

Îmi place să cred că deciziile administrative ce au fost luate pe tot parcursul anului 2008, au fost 
fundamentate pe judecăţi de valoare, iar calitatea hotărârilor Consiliului local a fost pe măsura puterii de 
transpunere în viaţă a propunerilor necesare. 

Tendinţele de dezvoltare a infrastructurii, ca un rezultat al factorului obiectiv, s-au regăsit în 
majoritatea hotărârilor, ceea ce a încurajat iniţiativa adevăraţilor investitori cu diferite forme de capital. 

În anul 2008, Consiliul Local s-a întrunit în 15 şedinţe, din care 11 ordinare şi 4 extraordinare. Au 
fost adoptate 124 de hotărâri, toate fiind legale. A fost atribuit un număr de patru titluri de cetăţean de 
onoare al comunei Giroc. 

În cadrul activităţii curente, a fost emis un număr de 739 de dispoziţii. 
A fost transferată de la bugetul de stat suma de 16.910,72 lei pentru beneficiarii de subvenţii 

conform O.U.G. nr. 51/2006 şi a fost aprobată o nouă cerere de subvenţii pentru valoarea de 39.530 lei. 
În anul 2008 au fost emise 944 certificate de urbanism având ca scop predominant construirea şi 

utilităţile. 
Autorizaţii de construire au fost emise în număr de 581, din care: 

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

 47 locuinţe colective; 

 1 clădire administrativă; 

 15 clădiri de alt tip (anexe, garaje, etc.) 

 10 extinderi; 

 4 hale; 

 228 utilităţi /extinderi/branşamente) sau lucrări de alt tip. 
Au fost aprobate 8 planuri urbanistice zonale pentru o suprafaţă de 570.141 mp. şi 4 prelungiri de 

autorizaţii de construire. 
A fost încasată suma de 3.779 lei – taxe pe păşunat. 
Total amenzi încasate în anul 2008 – 600, în valoare totală d 67.016 lei 

 
Sinteza achiziţiile publice desfăşurate în anul 2008 
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Activitatea de achiziţie publică desfăşurată la nivelul Primăriei comunei Giroc pe baza Planului 
anual al achiziţiilor publice elaborat şi aprobat pentru anul 2008 a însemnat următoarele realizări: 

a) Proiecte elaborate 

 Anexă administrativă la Biserica Ortodoxă Chişoda; 

 Reabilitare rutieră drumuri Giroc – Mânăstirea Sfânta Treime şi Chişoda – Mânăstirea 

Timişeni; 

 Iluminat public pe sectoarele de drum Giroc - Mânăstirea Sfânta Treime şi Chişoda – 

Mânăstirea Timişeni; 

 Reţele de alimentare cu apă – canal în zona Planişte; 

 Extindere clădire grădiniţă Chişoda; 

 Reabilitare remiză pompieri; 

 Extindere clădire Primărie Giroc. 

b) Servicii 

 Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă – reţele de serviciu; 

 Înfiinţare canalizare – extindere colectoare de racord; 

  Prelucrări arhivistice şi execuţia lucrărilor specifice de legătorie şi arhivare –începută, încă 

nefinalizată;  

 Evaluare a 2 terenuri aflate în proprietatea comunei Giroc judeţul Timiş; 

 Efectuarea documentaţiilor cadastrale în vederea eliberării Titlurilor de proprietate şi punerea 

în posesie, pentru o suprafaţă de 420 ha în localităţile Giroc şi Chişoda; 

 Documentaţii topografice în localităţile Giroc şi Chişoda; 

 Activităţi de selecţie, iniţiere şi perfecţionare la şah. 

c) Execuţie lucrări 

 Instalaţie interioară de încălzire cu centrală termică proprie pe combustibil solid la Biserica 

Ortodoxă din loc. Chişoda; 

 Ansamblu sportiv în localitatea Chişoda; 

 Extindere reţea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Giroc şi înfiinţare reţea de 

alimentare cu apă potabilă în localitatea Chisoda - hidranţi; 

 Confecţionat şi montat structură metalică acoperită cu polyplan, scenă + acoperiş pentru 

protecţie spectatori – Cămin Giroc; 

 Confecţionat şi montat structură metalică acoperită cu polyplan pentru protecţie spectatori – 

Cămin Chişoda; 

 Anexă administrativă la Biserica Ortodoxă Chişoda; 

 Reparaţii exterioare şi interioare la Căminul cultural Giroc; 

 Atribuirea contractului de lucrări aferent – Extindere clădire grădiniţă cu program prelungit 

din localitatea Chişoda – lucrări în desfăşurare; 
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 Atribuirea contractului de lucrări aferent – Extindere clădire Primărie din comuna Giroc şi 

refuncţionalizare remiză pompieri – lucrări în desfăşurare; 

 Reţele de canalizare – Extindere colectoare de racord în localităţile Giroc şi Chişoda; 

d) Produse 

 Balastru = 4490 mc; 

 Ciment = 10.000 de saci a 40 kg/sac; 

 Aparatură electronică = Primaria Giroc; 

 Costume populare = Ansamblul „Ghiocelul”; 

 Instrumente de percuţie = Formaţia de percuţionişti; 

 Materiale sportive = Asociaţiile sportive din Giroc şi Chişoda. 

 
SITUAŢIE PROCESE 2008: 
1. Obligaţie de a face – 3 procese, din care:  - 2 câştigate; 
                            - 1 în curs de judecată. 
2. Succesiune – 1 proces, din care:  - 1 suspendat 
3. Grăniţuire – 2 procese, din care:  - 1 câştigat; 
                     - 1 suspendat. 
4. Anulare autorizaţie de construcţie – 1 proces, din care: - 1 în curs de judecată 
5. Rectificare CF – 27 procese, din care:  - 16 câştigate; 
                 - 11 în curs de judecare. 
6. Revizuire – 6 procese, din care:  - 4 câştigate 
           - 1 suspendat 
           - 1 în curs de judecată 
7. Uzucapiune – 6 procese, din care:  - 2 câştigate; 
               - 2 în curs de judecată 
               - 2 suspendate. 
8. Fond funciar – 33 de procese, din care:   - 12 câştigate; 
                - 1 pierdut; 
                         - 14 în curs de judecată; 
                         - 6 suspendate. 
9. Hotărâre ce să ţină loc de act autentic: - 1 proces, din care 1 în curs de judecată. 
10. Evacuare: 2 procese, din care 2 câştigate. 
11. Plângere contravenţională: 6 procese, din care: - 2 câştigate; 
                    - 1 pierdut 
                    - 3 în curs de judecată 
12. Acţiune în constatare: 6 procese, din care: - 5 în curs de judecată; 
                     - 1 suspendat. 
13. Contestaţie în anulare: 2 procese, din care: - 1 câştigat; 

     - 1 în curs de judecată. 
14. Legea 10/2001: 5 procese, din care:  - 2 în curs de judecată; 
                   - 2 câştigat; 
                   - 1 suspendat. 
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15. Drepturi băneşti – 6 procese, din care: - 2 în curs de judecată 
        - 2 pierdute 
        - 2 suspendate. 

16. Cerere de strămutare: 2 procese, din care 2 câştigate; 
17. Partaj judiciar: 2 procese, din care: - 1 câştigat; 
                   - 1 în curs de judecată. 
18. Revendicare imobiliară: 4 procese, din care:  - 1 suspendat; 
                - 1 pierdut; 
                - 4 câştigate. 
19. Contestaţie la executare: 2 procese, din care: - 1 pierdut; 
                - 1 câştigat. 
20. Somaţie de plată: 1 proces câştigat. 
21. Excepţie de nelegalitate act administrativ: 1 proces, în curs de judecată.  
Total procese 2008: 119 
Total procese câştigate:51 
Total procese pierdute:6 
Total procese în curs de judecată: 46 
Total procese suspendate: 16 

 
 

CAPITOLUL X 
POLIŢIA COMUNALĂ 

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

(Mihai Eminescu) 
 
În cadrul Poliţiei Comunale Giroc îşi desfăşoară activitatea 4 agenţi de poliţie şi un ofiţer cu 

funcţie de comandă a subunităţii. 
La începutul anului 2008 îşi desfăşurau activitatea Agentul şef adjunct Gîrd Aurelian şi Agentul 

şef adjunct Dobra Florin. Din luna februarie  a fost încadrat Agentul Pirici Cătălin, în luna martie, ca 
urmare a promovării concursului, comanda subunităţii a fost preluată de Subinspector de poliţie Huluţă 
Florin, iar din luna august a fost încadrată Agentul Toader Anda. 

Pe parcursul anului 2008 cadrele Poliţiei Comunale Giroc şi-au desfăşurat activitatea urmărind 
principalele programe de acţiune ordonate de I.G.P.R. şi I.P.J. Timiş: prevenirea criminalităţii  în mediul 
rural - „Sate fără criminalitate”, programul de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile şi a 
victimizării minorilor, programul de prevenire  a accidentelor rutiere – „Stop accidentelor rutiere!Viaţa are 
prioritate” şi a celor de scădere a infracţionalităţii stradale, coroborate cu necesităţile comunei în vederea 
menţinerii ordinii şi liniştii publice, a prevenirii săvârşirii infracţiunilor cu violenţă – omoruri, violuri, 
tâlhării, prevenirii infracţiunilor  contra exercitării drepturilor politice şi cetăţeneşti în cadrul celor două 
evenimente electorale, a infracţiunilor contra patrimoniului public sau privat şi a celor îndreptate 
împotriva integrităţii persoanei. 

Dintre indicatorii d performanţă ai Poliţiei Comunale Giroc se pot enumera următorii: 
- pe parcursul anului 2008 au fost în lucru aproximativ 96 de dosare penale cu autori cunoscuţi, din care s-
a reuşit, până la finele anului, soluţionarea a 81 astfel de dosare, mai bine de 50% din acestea fiind 
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înaintate spre procuror cu propunere de trimitere în judecată a învinuiţilor, ponderea cea mai mare  având-
o  infracţiunile  de furt (cele de pe şantiere) şi infracţiunile de lovire sau alte violenţe, fiind înregistrate şi 
infracţiuni la regimul circulaţiei, tulburări de posesie, violare de domiciliu, dar nu s-au înregistrat 
infracţiuni cu violenţă;    
- dosare penale cu autori necunoscuţi, în anul 2008, au fost în lucru un număr de 47, fiind cuprinse aici şi 
cele rămase în lucru  din anii anteriori. S-a reuşit soluţionarea a mai mult de 55%, din care 23 s-au 
soluţionat prin identificarea autorilor. 
 În vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice: 
- s-a aplicat un număr de 117 sancţiuni pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991, s-a intervenit în 
cadrul a 122 de apeluri la Serviciul Apeluri de Urgenţă 112, s-au făcut 55 de verificări la deţinătorii de 
arme, s-a soluţionat un număr de 68 petiţii scrise, au fost identificate şi reţinute  două persoane urmărite 
general, s-au desfăşurat 266 de patrulări în zone cu risc criminogen, precum şi alte activităţi specifice; 
- cu ocazia controlului în trafic, s-au aplicat 244 de sancţiuni contravenţionale, din care 24 pentru mopede, 
18 pentru pietoni. Au fost înregistrate 280 de accidente uşoare şi 14 accidente grave, din care două în loc. 
Chişoda ( str. Cooperatorilor) şi 12 în loc. Giroc (5 – Calea Timişorii, 4 – str. Trandafirilor, 1- str. Mureş, 1 
– str. Dunărea şi 1 – str. Muncitorilor) rezultând 1 mort şi 15 răniţi. 
 
 

CAPITOLUL XI 
POLIŢIA COMUNITARĂ şi PAZA 

 
Două acte normative de o reală importanţă, atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat, se referă la 

organizarea pazei bunurilor publice şi private. În acelaşi context, se poate vorbi despre siguranţa şi 
protecţia cetăţeanului. 

În conformitate cu Legea nr. 333/2003 şi Legea nr. 371/2004 în cadrul primăriei comunei Giroc 
funcţionează Poliţia comunitară cu patru agenţi, precum şi paza care asigură anumite obiective de interes 
general, atât ziua, cât şi noaptea. 

Funcţionând cu patru agenţi, poliţia comunitară desfăşoară activitatea de prevenire, patrulare şi 
control al punctelor de pază asigurate de către angajaţi ai primăriei. 

Împreună cu Poliţia comunală a participat la diferite acţiuni comune în cele două localităţi Giroc şi 
Chişoda pe timp de zi şi de noapte. 

Beneficiind de o dotare mai bună decât Poliţia comunală, acest tandem poate funcţiona pe tot 
parcursul anului sau ori de câte ori este nevoie pentru prevenirea actelor antisociale de distrugere de bunuri, 
de păstrare a ordinii şi disciplinei, precum şi a curăţeniei pe domeniul public. 

În anul 2008, Poliţia comunitară a participat la următoarele acţiuni după cum urmează: 

 Au asigurat ordinea şi liniştea publică pe raza celor două localităţi; 

 Au asigurat măsuri de ordin cu ocazia desfăşurării evenimentelor cultural-sportive care au avut loc 
pe raza celor două localităţi (rugi, festivaluri, competiţii sportive, religioase, etc.); 

 Au asigurat paza obiectivelor şi bunurilor atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte; 

 Au procedat la aducerea la cunoştinţa cetăţenilor cu privire la depozitarea de materiale de 
construcţii şi utilaje abandonate pe domeniul public; 

 Au efectuat identificarea patronilor şi muncitorilor care execută diferite activităţi sezoniere pe raza 
localităţilor şi sunt din alte localităţi şi preluarea lor în baza de date, conform H.C.L. nr. 14/2008; 
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 A participat, împreună cu Poliţia Comunală la patrulări pe timp de zi şi de noapte pe linia 
depistării şi prinderii persoanelor care încearcă să comită, sau comit fapte antisociale; 

 Au efectuat acţiuni împreună cu Poliţia Comunală pe linie de circulaţie rutieră; 

 Au participat la dirijarea traficului rutier cu ocazia reparaţiilor şi modernizării arterelor de 
circulaţie (drumuri) de pe raza celor două localităţi; 

 Au participat împreună cu asistenţii sociali din cadrul Primăriei comunei Giroc la împărţirea de 
ajutoare şi la efectuarea diferitelor anchete sociale; 

 Au asigurat protecţia reprezentanţilor primăriei la diferite acţiuni şi controale specifice; 

 Au efectuat controale şi îndrumări ale paznicilor privind postul de pază, modul de efectuare a 
serviciului, modul de acţiune în cazuri ce necesită intervenţia Poliţiei Comunitare, a Poliţiei Comunale , a  
pompierilor sau salvării; 

 Spre sfârşitul anului 2008, s-au înfiinţat trei puncte de pază precum: unităţile militare Giroc, 
C.E.T. Chişoda şi gârbărit Giroc cu un efectiv de 7 paznici care sunt controlaţi periodic de către Poliţia 
Comunitară şi Poliţia Comunală. Având ca mijloc de3 comunicare telefoane de serviciu, predarea posturilor 
de pază se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, acestea fiind la număr 233 procese verbale, 
conform consemnului postului; 

 Au participat la deschiderea anului şcolar şi la supravegherea periodică a şcolilor din cele două 
localităţi, Giroc şi Chişoda, pentru prevenirea infracţionalităţii şi contravenţiilor juvenile; 

 Au participat la diferite şedinţe cu elevii pentru instruirea privind comportarea în societate şi 
pentru evitarea faptelor antisociale atât în şcoli, cât şi în afara lor; 

 Au răspuns la solicitarea profesorilor privind comportamentul unor copii din cadrul şcolilor care 
creau probleme (lipsa la ore, comportament agresiv faţă de colegii lor, profesori şi sustragerea diferitelor 
bunuri); 

 Au efectuat controale şi pânde cu Poliţia Comunală privind intrarea pe culturile agricole a 
animalelor şi sustragerea produselor agricole; 

 Au înştiinţat cetăţenii privind obligaţiile ce le revin conform H.C.L. nr. 125/2007privind curăţenia, 
văruirea pomilor şi cosirea spaţiului verde aferent imobilelor; 

 Au aplicat un număr de 150 somaţii privind cosirea ierbii şi curăţirea terenurilor aferente 
imobilelor; 

 Au răspuns la solicitarea diferitelor plângeri ale cetăţenilor şi rezolvarea lor în termen legal şi în 
baza legii; 

 Au avertizat conducătorii auto privind oprirea şi staţionarea neregulamentară prin lipirea de 
autocolante pe parbrizul autovehiculelor (trotuar pietonal, spaţiu verde, spaţii de siguranţă a drumurilor, 
şanţuri pluviale, staţii de transport în comun, parcări rezervate diferitelor instituţii publice, etc.); 

 Au asigurat măsuri de ordine privind protejarea şi conservarea urmelor în urma deceselor ce au avut 
loc pe raza comunei (halta triaj Semenic, teren viran al unităţii militare Giroc), până la sosirea organelor de 
anchetă; 

 Au fost invitaţi la sediul Poliţiei Comunitare, prin invitaţii scrise, un număr de 9 persoane, conform 
Legii nr. 61/1991; 

 Au afişat două procese verbale la diferite persoane privind plata unor amenzi contravenţionale 
aplicate de către Poliţia Comunitară Timişoara; 

 Au întocmit 70 de rapoarte de activitate; 

 Au întocmit 61 de sancţiuni contravenţionale în sumă totală de 18.400 lei; 
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Activitatea în cifre se poate aprecia după numărul sancţiunilor contravenţionale aplicate de către 
fiecare agent în anul 2008. Astfel, agent asistent Bozga Ioan a întocmit 20 de procese verbale de 
sancţionare, agent asistent Chihulcă Marius a întocmit 35 de procese verbale de sancţionare. agent asistent 
Lisu Dorin patru şi agent asistent Paveluc Gheorghe, unu. 

Poziţia geostrategică a celor două localităţi, Giroc şi Chişoda, faţă de municipiul Timişoara este un 
factor favorizant în domeniul infracţiunilor produse de către cetăţeni certaţi cu legea care migrează dinspre 
oraş spre sat, în căutarea de o pradă uşoară. 

Acţiunile întreprinse de prevenire au avut un rezultat pozitiv, astfel nefiind semnalate acte 
antisociale majore în anul 2008. 

Dacă există o problemă cu care se confruntă mai toată comunitatea noastră este aceea a circulaţiei 
autovehiculelor cu viteză mare atât a celor cu gabarit redus, cât şi a celor care transportă marfă sau diferite 
materiale de construcţii. 

Libertatea cu care se circulă cu mopede, ATV-uri sau alte autovehicule neînmatriculate măreşte 
gradul de pericol al accidentelor rutiere, în special în rândul persoanelor tinere şi al clor în vârstă, care sunt 
neatente la traversarea străzii. 

Drumul judeţean 595, care străbate loc. Giroc şi loc. Chişoda, a devenit o centură ad-hoc pentru 
celelalte autovehicule care nu au nimic în comun cu această arteră de circulaţie, dar care, datorită unor 
lucrări edilitare din municipiul Timişoara, găsesc această rută ocolitoare. 

Deşi s-a montat iniţial un cadru care limitează accesul autovehiculelor mai înalte de 3,5 metri pe 
drumul nou creat între loc. Chişoda şi DN 59 (Calea Şagului) acesta a fost deteriorat intenţionat pentru a 
se folosi, în continuare, această rută ocolitoare între Calea Şagului şi Calea Lugojului. 

Urmare acestui incident, s-a propus ca viitoarea construcţie de limitare să fie făcută dintr-un 
material mult mai rezistent şi foarte bine ancorat pentru a nu mai putea fi distrus. 

În această locaţie, datorită eforturilor pe o perioadă de câteva luni de zile a fost degajat terenul 
agricol (cu denumirea de „Groapa Stoii”) şi pus în posesie celor îndreptăţiţi, iar pentru a preveni 
continuarea degradării acestui teren a trebuit să se înfiinţeze un punct fix de pază. 

La S.C. Giroceana S.R.L., care are în gestiune mai multe autobuze, un autocar şi câteva utilaje 
destinate gospodăririi comunale a fost necesar să se înfiinţeze un punct de pază la poartă pe parcursul celor 
24 de ore, paznicul din această locaţie executând ronduri, fără încetare, în curtea primăriei, Poliţiei 
comunale, dispensarului, Căminului cultural, în faţa Bisericii şi a Oficiului poştal. 

Odată cu trecerea în administrarea Consiliului local a pavilioanelor ce au aparţinut fostelor unităţi 
militare de pe Calea Girocului, s-a înfiinţat şi în această locaţie un punct de pază pe timp de zi şi de 
noapte, cu asigurarea unor circuite în cadrul perimetrului acestuia, în vederea prevenirii actelor antisociale. 

Se întrevede ca, imediat la începutul anului 2009, să se amplaseze o cabină paznic în parcul copiilor 
din Chişoda, odată cu aceasta înfiinţându-se şi postul de pază pe timpul nopţii în vederea asigurării pazei 
la obiectivele: şcoală, grădiniţă cu program prelungit, birou poliţie comunală, casierie abonamente, Casa 
Naţională, Biserica Ortodoxă şi alte obiective aflate în perimetru. 

 
CAPITOLUL XII 

CONCLUZII 
 

Am învăţat, din experienţa celorlalţi ani, că timpul nu aparţine nimănui, de aceea trebuie să îl 
folosim toţi într-o manieră cât mai profitabilă, astfel încât oglindirea trecutului să fie egală cu aşteptările 
noastre, cu înfăptuirea speranţelor, nelăsând nici un gol trist şi irecuperabil în viaţa de comunitate. 
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Ştim, de asemenea, că timpul măsoară eficienţa şi condiţionează eficacitatea, orientează alegerile 
strategice şi potriveşte comportamentele noastre vis-à-vis de idealuri. 

Ca demnitar al unei administraţii publice am învăţat că oamenii trebuie s fie mereu în viaţa mea, că 
interesele mele trebuie să interacţioneze cu ale cetăţenilor, să caut un consens în toate, să le ofer cetăţenilor 
protecţie şi înţelegere, încredere şi dragoste, chiar dacă aceste gânduri bune se îndreaptă uneori împotriva 
unora (puţini la număr) fiind nevoit, în acelaşi timp, să găsesc soluţii pentru ca fiecare moment al vieţii 
noastre să fie un dar de la Dumnezeu. 

Acest raport, prezentat într-o manieră modernă, atacat cu explicaţii la nivelul capacităţii de 
percepere a fiecărui cetăţean, aş fi dorit să reflecte capacitatea de orientare a dorinţelor colective, în sens 
pozitiv, menţinând la un nivel ridicat, moralul celor care m-au ales, favorizând în acest fel, motivarea 
alegerii şi  angajamentului meu permanent. 

Mi-am dorit ca acest raport să fie capabil de a scoate ce este mai bun din fiecare domeniu de 
activitate, să menţioneze greutăţile cu care ne-am confruntat pe parcursul unui an de zile, dar şi 
preocupările pentru depăşirea acestora. 

Fără a afişa un „sentimentalism administrativ” doresc să precizez faptul că noţiunile care au ajutat 
la explicarea activităţii unui an de zile sunt indisolubil legate de latura umană a fiecărui cetăţean, de 
nevoia acestuia de exprimare, dar şi de participare, cu o voinţă, uneori supranaturală, de a locui şi de a trăi 
în două localităţi de referinţă în ţară. 

Am fost promotorul aproape în întregime al tuturor proiectelor de hotărâre, folosind la maxim 
capacitatea de concentrare şi de promovare managerială. Am vorbit cu curaj de concepte care aparţin unui 
management inovativ ghidat spre căi noi de dezvoltare în toate domeniile economico-sociale. 

Cu siguranţă, capacitatea colaboratorilor, în cazul nostru al onoraţilor consilieri, a făcut posibilă 
trecerea prin vot a tuturor celor … hotărâri. 

Am considerat că întreaga activitate, ca primar, a trebuit să semnez, de fiecare dată, acte 
decizionale de o importanţă majoră, care au născut la rândul lor, realizări deosebite. Am promovat, prin 
intermediul discuţiilor, confruntări cu factorii de decizie la nivel naţional, făcând eforturi, desigur 
apreciate, pentru a învinge un sistem învechit, rapace şi rău-voitor în a păstra ceea ce nu aparţine unor 
anumite structuri sau instituţii. Şi când spun aceasta, raţionamentul meu produce efect asupra dobândirii 
unor suprafeţe de teren pentru punerea în posesie a persoanelor validate, precum şi a pavilioanelor aferente 
cu 13 ha de teren pentru activităţi social - culturale. 

Efortul depus pe parcursul acestui an şi nu numai, a creat atitudini puternice, a stimulat 
creativitatea şi m-a ajutat în menţinerea curajului de a fi un adevărat apărător al intereselor comunităţii, 
nu am acceptat umilinţa şi supunerea oarbă, conştientizând tot timpul ce este necesar pentru comunitatea 
pe care o reprezint. 

Bogăţia extraordinară a Comunei Giroc s-a construit în interiorul perimetrului existenţial, în 
interiorul căminelor noastre, a instituţiilor noastre, a bisericilor noastre, în interiorul sufletelor noastre care 
trăiesc cotidianul alături de raţiune şi înţelepciune.  

 
 

Drd. IOSIF-IONEL TOMA 
PRIMARUL COMUNEI GIROC 


