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„Am rămas statornic
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Lumea circului. Lumea

spectacolului. 
Și boema”
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Anul școlar care tocmai s-a încheiat a fost unul care
poate fi catalogat drept excelent pentru Liceul „David
Voniga” din Giroc și structura Școala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chișoda.

Atât absolvenții clasei a VIII-a, cât și prima promoție
de absolvenți ai clasei a XII-a s-au descurcat excelent la 
examenele de final de an, ceea ce ne bucură.

Despre rezultatele obținute de elevii giroceni și

chișozeni, am stat de vorbă cu domnul profesor Nicolae
Petchescu, directorul adjunct al Liceului „David Voniga”
din Giroc.

„Anul școlar 2016-2017 a fost un an cu rezultate
școlare foarte bune pentru Liceul «David Voniga». Atât
la examenele de Evaluare Națională, cât și la examenul
național de Bacalaureat s-au obținut rezultate deosebite.

La clasa a VIII-a procentul de promovabilitate, atât la

Giroc, cât și la Chișoda, a fost peste media națională, mai
precis 88%. În urma admiterii la liceu, elevii școlii noas-
tre au fost înscriși la instituții liceeale foarte bune. Re-
marc faptul că trei elevi au fost repartizați la Liceul
«Grigore Moisil» din Timișoara. De asemenea, alți elevi
au fost repartizați la Colegiul Național Bănățean, la Liceul
Economic și la alte școli de prestigiu din Timișoara.

La examenul național de Bacalaureat, prima noastră
promoție, cei care în urmă cu
patru ani au îndrăznit și au
crezut în proiectul numit
Liceul «David Voniga», au ab-
solvit ciclul liceal, iar rezul-
tatele, spre marea noastră
bucurie, au fost deosebite. Din
16 elevi, trei elevi au rămas
corijenți, urmând să susțină
corijențele în această lună, iar
13 elevi au absolvit liceul.
Dintre aceștia, zece elevi au
reușit să promoveze examenul
de Bacalaureat, ceea ce
reprezintă un procent de
76,2%, și acest procent
situând școala noastră peste
media națională. Acest pro-
cent este unul foarte bun,
ținând cont de faptul că a fost
prima noastră generație de
absolvenți.

În ceea ce-i privește pe cei
trei elevi care au picat Bacalaureatul în luna iunie se
remarcă faptul că au reușit să promoveze două probe din
cele trei, cu rezultate bune, dar din păcate nu au reușit să
obțină nota 5 la proba la alegere, respectiv sociologie. Am
convingerea că acești elevi se vor pregăti și în toamnă vor
reuși să obțină notă de promovare, astfel încât să pro-
moveze examenul de Bacalaureat”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

RReezzuullttaattee rreemmaarrccaabbiillee ppeennttrruu
eelleevviiii ddiinn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa

Promovabilitate de 88% la Evaluarea Națională 
și 76,2% la Bacalaureat, peste media națională!

Recompensă
pentru elevii

din Giroc 
și Chișoda
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29

august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–

miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august -

luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - du-

minică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zi-
lele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea spe-
cială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Flo-
riilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 apri-
lie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 de-

cembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-
brie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti

până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie - 6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

Sfântul Ilie a fost un proroc evreu, menționat în
cap. 17-20 din A treia carte a regilor din Vechiul Tes-
tament.

În Noul Testament, Isus face referire la el spu-
nând despre Ioan Botezătorul că este Ilie care va să
vină (Matei capitolul 11 versetul 14). Despre Ilie în
Noul Testament găsim scris și în Matei 17:3, Marcu
9:4 și Luca 9:30.

Numele Ilie (alternativ Elie) în limba română pro-
vine de la numele ebraic Eliyah (Eliiah), ceea ce în-
seamnă „Al cărui Dumnezeu (El) este YHWH”.

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română
sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Pro-
roc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți
prooroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este ce-
lebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de
ploi în vreme de secetă. Sfântul și marele Proroc
Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dum-
nezeu puterea de a deschide și închide cerurile, era
de origine din Tesvi, Galaad. Tradiția apocrifă, care
a transmis aceste detalii despre nașterea Prorocului,
precizează că el era din tribul lui Aaron și deci era
preot. Se spune că la nașterea sa tatăl său a văzut oa-
meni îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece de foc
și, dându-i numele, i-au dat să mănânce o flacără,
simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit
de-a lungul întregii sale vieți. Încă din copilărie,
ținea strict toate poruncile Legii și se ținea în
permanență în fața Lui Dumnezeu printr-o feciorie
indiferentă, post neîncetat și rugăciune arzătoare,
care i-au făcut sufletul ca focul și au făcut din el mo-
delul vieții mănăstirești. A activat în Regatul de
Nord, în timpul regelui Ahab. Acesta s-a căsătorit
cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit și
pe el să cadă în idolatrie; lipsa de pioșenie și depra-
varea predecesorilor săi ajunse la culme. Încurajat
de soția sa, respingătoarea Izabel, el îi persecuta pe
Proroci și pe toți oamenii rămași credincioși lui
Dumnezeu și se închina idolilor Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Prooroc Ilie l-a abordat în chip
direct purtând o aprigă luptă pentru dreapta credință
a poporului care prin exemplu mai marilor săi era
târât în idolatrie. La cuvintele Profetului, o secetă
groaznică se abătu atunci, ca febra, asupra pămân-
tului: totul a fost secat, devastat, ars; bărbații, fe-
meile, copiii, animalele domestice și animalele
sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se ofileau și nimic nu scăpa urgiei
îngăduite de Dumnezeu, cu speranța că foametea va
face pe poporul lui Israel să se căiască și să se în-
toarcă la credință.

Din porunca Lui Dumnezeu, Proorocul, acoperit
cu o piele de oaie și înveșmântat cu piele de vițel, a
părăsit ținutul lui Israel și s-a dus la râul de Chorrath
(Kerrith), aflat dincolo de Iordan (după tradiția bi-
sericească, în acest loc a fost ridicată apoi mănăsti-
rea Hozeva, care mai există și astăzi, și unde a trăit
și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa cu apa
cascadei iar Domnul i-a trimis corbi - animale pe
care evreii le considerau impure și care aveau
reputația unei mari cruzimi față de progeniturile lor
- pentru a-i duce pâine dimineața și carne seara, ca
să trezească în proroc mila pentru poporul care su-
ferea. Când cascada a secat, Dumnezeu și-a trimis
slujitorul său la Sarepta din Sidon, lăsându-l să vadă
de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale se-
cetei, pentru a trezi încă o dată în el milă. Ilie a ajuns
la o văduvă săracă, păgână, care aduna lemne pen-
tru a coace pâine pentru ea și fiul ei. În ciuda sără-
ciei, ea puse înainte de toate cele datorate
ospitalității și, îndată ce Proorocul i-o ceru, ea îi pre-
găti o pâine, cu făina și uleiul pe care le mai avea.
Primi fără întârziere răsplata ospitalității sale: la cu-
vântul Proorocului, covata sa cu faină și ulciorul cu
ulei nu s-au mai golit până la revenirea ploii. Au tre-
cut câteva zile de când Ilie era găzduit la această vă-
duvă, când fiul ei a murit. Cum femeia, în durerea

ei, îl acuza pe omul Lui Dumnezeu că ar fi adus ne-
norocirea asupra casei ei, Ilie l-a luat pe copil, l-a
urcat la etaj, acolo unde locuia el, și după ce a suflat
de trei ori asupra trupului neînsuflețit, chemându-l
cu strigăte puternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe
tânărul băiat viu mamei sale, profețind astfel învie-
rea morților.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a
virtuții, Sf. Proroc Ilie nu a trecut la cele veșnice, ci
a fost ridicat la cer, fiind considerat demn de a vedea
față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de
Moise și de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la
față (cf. Matei 17). Sfârșitul lui Ilie este prezentat
ca o minune care s-a petrecut cu puterea Lui Dum-
nezeu, pe care Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se
spune că, simțind el că zilele pe pământ sunt numă-
rate, și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de mare a
fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut
această favoare de a se muta din viața aceasta pă-
mântească la viața cea cerească fără a trece prin
poarta morții. Este a doua personalitate a Vechiului
Testament care s-a înălțat cu trupul la cer. Minunea
a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălțat
la cer pe o căruță de foc trasă de cai.

În tradiția populară, Sf. Mare Proroc Ilie este con-
siderat ocrotitorul recoltelor și a rămas în istoria Bi-
sericii Ortodoxe ca un exemplu de credință și curaj
demn de urmat. Biserica Ortodoxă îi aduce multă
cinstire, pentru că este pomenit ca mare bărbat și
erou al credinței. Fiii Bisericii Ortodoxe Române au
o evlavie profundă pentru acest sfânt făcător de mi-
nuni. Există tradiții populare diferite din toate zo-
nele geografice ale Românei, încât unitatea este
cinstea deosebită care i se cuvine profetului Ilie. Oa-
menii cred că atunci când se întâmpla fenomene me-
teorologice spectaculoase, Ilie de fapt traversează
cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne ocroti. El este
mereu și mereu în slujba binelui. Dreptatea si auto-
ritatea precumpănesc în raport cu alte virtuți ale
sfinților Noului Testament. Fiind unul dintre Profeții
evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște sub numele de
Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul.

Potrivit tradițiilor, de Sfântul Ilie se mănâncă,
pentru prima dată, roada nouă de mere și de stru-
guri, nuci și alune. Sfântul Ilie este considerat și pa-
tronul apicultorilor: în această zi, la sate, apicultorii
recoltau mierea de albine, activitate cunoscută sub
denumirea de „retezatul stupilor”.

De asemenea, Sfântul Ilie este ocrotitorul Forțelor
Aeriene Române.

SSffâânnttuull mmaarree pprroorroocc
IIlliiee TTeessvviitteeaannuull
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de co-

lectare a brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cos-
metizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice)

30 septembrie 2017–  Let’s Do It, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de
toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc anunţă continua-
rea distribuirii unităţilor de compost indivi-
dual, cu o capacitate de 280 de litri, înălţimea
de 840 mm şi diametrul de 790 mm, în 
zilele de joi (3.08.2017, 10.08.2017,
17.08.2017, 24.08.2017 şi 31.08.2017) între
orele 14-17, str. Unităţii, în incinta fostei
Unităţi Militare.

Ridicarea acestora se va face pe baza
CI/BI (copie) şi a Cărţii Funciare a imobilu-
lui (copie), cu domiciliul pe raza Comunei
Giroc. Aceste acte sunt necesare pentru în-
cheierea unui proces verbal de predare-pri-
mire.

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

tel. 0753105249
Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

tel. 0753149426

Anunț privind predarea recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007 privind
înființarea, organizarea și funcționarea
asociațiilor de proprietari, Consiliul Local al co-
munei Giroc sprijină activitatea asociațiilor de
proprietari pentru realizarea scopurilor și sarcini-
lor ce le revin, în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să obțină calita-
tea de administrator de imobile sunt atestate de
către Primarul comunei Giroc, la propunerea
Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri
a Consiliului Local.

Cererea pentru dobândirea personalității juri-
dice a asociației de proprietari, împreună cu sta-
tutul, acordul de asociere și procesul-verbal al
adunării generale de constituire se depun și se în-

registrează la Primăria comunei Giroc.
Asociațiile de proprietari au obligația să orga-

nizeze și să conducă contabilitatea proprie, în par-
tidă dublă sau în partidă simplă, iar cei care
optează pentru conducerea contabilității în par-
tidă simplă vor depune la Compartimentul Relații
Publice, Registratură și Arhivă situația soldurilor
elementelor de activ și pasiv, până la data de 1
martie pentru situația existentă la 31 decembrie
și până la data de 1 septembrie pentru situația
existentă la 30 iunie. Asociațiile de proprietari
care optează pentru conducerea contabilității în
partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform
prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Ana-Maria Rotariu

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda

Având în vedere că vara 
și-a intrat pe deplin în
drepturi și sunt perioade
de timp cu temperaturi ex-
trem de ridicate și discon-
fort termic accentuat, este
bine ca fiecare cetățean,
indiferent de vârstă, să ur-
meze o serie de recoman-
dări privind protecția în
timpul caniculei.

Astfel, deplasările sunt
recomandate în primele
ore ale dimineții sau
seara, pe cât posibil prin
zone umbrite, alternând deplasarea cu repaosul, în
spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații
publice).

Evitați aglomerațiile, expunerea la soare,
efortul fizic intens între orele 11-18.

Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare,
pălării și ochelari de soare.

Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă,
sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc,
mușețel, urzici).

Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii)
sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați
echilibrat și variat, insistând pe produsele cu va-
loare calorică mică.

Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai,
cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase).

Evitați alimentele cu
conținut sporit de gră-
simi, în special de ori-
gine animală.

Nu consumați alcool
- vă deshidratează și vă
transformă într-o
potențială victimă a cani-
culei.

Mențineți legătura
cu persoanele în vârstă
(rude, vecini, persoane
cu dizabilități), intere-
sându-vă de starea de să-
nătate a acestora și

oferiți-le asistență ori de câte ori au nevoie.
Nu lăsați copiii/animalele de companie sin-

guri/singure în autoturisme.
Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își

vor continua tratamentul, conform indicațiilor
medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară
să se consulte medicul curant, în vederea adaptării
schemei terapeutice la condițiile existente.

Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă,
se va reduce intensitatea și ritmul activităților fi-
zice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și
alternarea perioadelor de lucru cu perioade de
repaos, în locuri umbrite ori ventilate corespunză-
tor.

Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 
Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

RReeccoommaannddăărrii pprriivviinndd pprrootteeccțțiiaa
ppooppuullaațțiieeii ppee ttiimmppuull ccaanniiccuulleeii
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Andrei Medinski s-a născut la 19 noiembrie 1948, în lo-
calitatea Dumitra, județul Bistrița Năsăud. Fiu al lui An-
drei (dascăl de limba rusă și franceză) și al Elizei Medinski.
Andrei (zis Alic) a copilărit în comuna Leșu din județul
Bistrița Năsăud. A făcut școala primară și generală în Leșu,
iar liceul în orașul Năsăud. (Celebrul liceu „George
Coșbuc” din Năsăud, care a dat o grămadă de academi-
cieni, 27, și un pictor - „Pe subsemnatul!”,  se laudă ironic
artistul). A absolvit Facultatea de Arte Plastice din
Timișoara în anul 1976. Înainte a încercat și altele. Are stu-
dii parțiale de psihopedagogie și teologie, la Cluj și Sibiu. 

Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.
A avut numeroase expoziții personale și de grup în Româ-
nia cât și peste hotare. Artistul are lucrări în colecții pri-
vate din țară și străinătate, precum: Italia, Franța,
Portugalia, Columbia, Serbia, Ungaria, Germania, Grecia,
Luxemburg, Danemarca, Giorgia, Olanda, Austria, Elveția,
Noua Zeelandă, Belgia, Polonia, Spania, Norvegia, Emi-
ratele Arabe, Maroc, Australia, SUA, Anglia.

A publicat trei volume de proză scurtă: volumul „Nacela
ruptă”  (Editura Hestia, 2001), pentru care a luat Premiul
Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Timișoara;
„Bărbați de o zi și femei de-o noapte” (Editura Marineasa,
2006) și „Mersul piticului” (Editura Eurostampa, 2013).
De asemenea, a scos albumul de schițe și desene în creion
„Asta e!” (Editura Eurostampa, 2016).

În anul 2014 a primit Premiul de Excelență - pentru în-
treaga operă artistică, acordat de Primăria Municipiului
Timișoara.

- Care este primul contact pe care l-ați avut
cu arta plastică și când ați observat că vă atrage
acest domeniu?

- În copilărie desenam. Mâzgăleam personaje și
pisici prin blocul de desen al Maiei, sora mea cea
mare. Dar, în urma unor măsuri coercitive (o ure-
cheală pe cinste!) am abandonat cu părere de rău
blocul și domeniul (pentru o vreme). 

- Cum a venit decizia de a urma studiile
Facultății de Arte Plastice din Timișoara?

- N-am venit să fac o facultate la Timișoara! Aici
e o poveste. Sau poate că aici este loc despre ceea
ce numim destin. De ce spun asta? Iacătă! Spre de-
osebire de cele două facultăți de dinainte (pe care
le-am abandonat ulterior)  pentru care m-am pre-
gătit pentru examenul de admitere, aici am mers la
cacealma. Nu m-am pregătit defel. La desen am zis
că am labă cum se spune în jargon. Iar la culoare...
Simțul cromatic îl am de la mama natură! Și s-a
văzut. Că nu a fost taman așa. Am picat. Al doilea
sub linie. Și totuși... Pe câțiva dintre cei  reușiți (de
sex masculin) i-a luat la armată. (Eu o făcusem deja). Și după
cum postulează o zicere biblică cum că cei din urmă vor fi cei
dintâi, am intrat și eu. Pe ordinea de zi. Iarăși. Student. Până
atunci lucram într-o fabrică strungar. (Strungar metale, la oi e
strungaș!). Am continuat lucrul și după aceea. O vreme. Numai
în schimbul de noapte. Asta până m-am apucat de zugrăveli și
pictat tavane. Oricum este o altă poveste. Rămâne pe altădată.
Și repet. N-am venit să fac o facultate la Timișoara. Am venit
să plec. Dincolo. Peste graniță. Era o modă pe atunci. Să fi
frontierist! (Decât emigrant în propria-ți țară!). Am avut o ten-
tativă de trecere. Atunci. Când eram student. Detașat la munci
agricole (la cules de struguri). Într-o localitate de graniță.
Aproape de fâșie. Atunci am ratat evadarea. A fost tragi-comic.
(Am scris despre acest episod în volumul Nacela ruptă). Așa că
am rămas. La Timișoara. Că tot a fost cândva Mica Vienă! O
mica paranteză. Ziceau că asocierea sau asemănarea orașului
cu marea metropolă imperială vine și de la multitudinea de res-
taurante, cafenele și hanuri existente în urbe în acea epocă.
Dacă le socotim doar pe cele din vechea cetate, precum: Cele
Trei Coroane, Țarul rusesc, Cerbul de Aur. Hanurile: Boul de
Aur, Cei Șapte Electori, Mânzul de Aur. Sau berăriile: Pummer
și Spieluhur. Sau pe celelalte din cartierele de demult ale
Timișoarei. Dar să le luăm doar pe cele din  vremea mea. Din
bătrânul cartier Iosefin. Bunăoară celebrul restaurant Sinaia,
fost Elite. Sau celelalte: Vaporul Alb, Royal, Jiul sau Butoiul
de Aur. Buneee! Pe unde am poposit și eu de nenumărate ori.
(Pentru inspirație!).

- Ce fel de amintiri predomină cu privire la Timișoara
anilor ’70-’80? 

- Amintiri... amintiri. Prima amintire cu Timișoara acelor
ani... Iat-o! Un tren de noapte m-a debarcat într-o vară târzie pe
peronul Gării de Nord, din Timișoara. Nu cunoșteam pe ni-
meni. În acest oraș. Dar oricum nu conta. Eram tânăr. Și cum
se zice, neliniștit. Nu aveam bagaje. Mint. Aveam. Un gea-
mantan mic. Mic. Botezat burdușică. Unde aveam actele și un
schimb de haine. Era cam tot patrimoniul ce-l dețineam pe
atunci. Iarăși mint. Puțin. Aveam și ceva bani. Nu mulți.
Câștigați la diribau. Dar erau destui pentru câteva săptămâni.
Și mai departe? Mai departe, fie ce o fi. O să mai vedem. Poate

reușesc să fac pași dincolo. La sârbi. Și de acolo... Poate... Dacă
nu... Dumnezeu cu mila!

Îmi amintesc. Parcă a fost ieri. L-am lăsat pe burdușică în
gară. La bagaje de mână. Și am ieșit din clădire. Afară era o
noapte caldă. Caldă. Zăpușeala zilei stăpânea încă văzduhul.
Din când în când bântuia totuși o vagă adiere de vânt. Ceva
mai răcoroasă. Cred că era într-o zi de sâmbătă. Luminile
orașului străluceau feeric.  Parcă sărbătoresc. Atunci să sărbă-
torim. Așa. Ca la douăzeci de ani, Fără griji și fără bani!
(Aveam cu puțin peste 20 de ani!).

Pe străzi era încă destulă lume. Chiar la aceea oră târzie. De
noapte. Lumea se lăsa cu greu convinsă să intre înăuntru. În
case. (Sau la bloc!) Și se răsfăța încă la grădinile de vară. Sau
la mesele scoase pe trotuar. Orașul avea viață de noapte! Ca-
revasăzică avea potențial. Asta mi-a plăcut. Mult. Atunci. Toate
birturile erau deschise. Le-am luat la rând. De la gară până la
catedrală. În centru. La Expres. Unde am ajuns spre dimineață.
Căscând. De somn. De acolo, (după miros?) am făcut o buclă.
Și am ajuns La Groapă. O cârciumă pitulată sub actualul pod
- Mitropolit Andrei Șaguna (fost Episcopal, al Tinereții, Mihai
Viteazu). Unde am adormit. Vitejește. Cu capul pe masă. M-a
trezit după vreun ceas o chelneriță. Drăguțică. Cu fustiță roșie.
Scurtă. Și o bentiță de aceiași culoare prinsă peste părul blond.
Creț. Cu voce îngăduitoare: Deșteptarea tinere! E vremea ca-
felei. Cum o vrei, cu zahăr sau fără? Ripostez somnoros,
foindu-mă pe scaun: O vreau cu tine! Femeia mă privește cu-
rioasă. Are ochi frumoși. Albaștri. Dar triști. Poate obosiți.
Zâmbește deodată amuzată. Și intră-n joc. Potrivindu-și co-
chet zulufii  după ureche. Apoi cu voce joasă. Aproape șoptită:
Bine! O facem. Dar după ce-mi termin tura! Eu sunt Klara...

(Pe ecuson scria Klarissa! Am pictat-o mai apoi în ciclul de
picturi Nopțile cu Patricia Kaas). Ies. Afară, în imediata apro-
piere, pe canalul Bega, două ambarcațiuni cu fete, canotoare,
spintecă luciul de apă. Sacadat. Strigătul fetei cârmaci îmi
alungă ultima rămășiță de somn. Trag adânc în piept aerul
umed și răcoros. Odată. Încă odată. Așa! Începe o nouă zi. O
zi... Pe lângă multe altele ce va să vină. Ce înseamnă o zi?
Puțin. O bagatelă la nemurirea de la douăzeci și un pic de ani.
Așadar... Bună dimineața, Timișoara! Odată. Și încă odată.
Bună dimineața, Timișoara! Și încă odată...

Așa! Începea noul meu periplu citadin... Atunci, demult...
- Care a fost parcursul artistic? În ce mod s-a transfor-

mat de-a lungul anilor viziunea, exprimarea artistică,
abordarea?

- Poate să pară ciudat. Nu am avut un parcurs. Nu am un
parcurs. Eu am rămas oarecum statornic. Unei viziuni din
tinerețe (carevasăzică încremenit în proiect!): Lumea circului.
Lumea spectacolului. Și boema. Cu personaje. De tot felul. Ve-
sele sau triste. Prinse în eternul joc de-a râsu-plânsu. Oare nu
e destul pentru un pictor? Pentru mine e destul!  Mai ales că cir-
cul e în noi. Nevoia de spectacol e în noi. Precum o halbă în-
spumată de bere. Ce stă să se reverse.

- Fiind unul dintre artiștii care s-au format și au lucrat
în perioada comunistă, în ce mod v-a influențat regimul
politic? V-ați confruntat cu anumite limitări, cu cenzura? 

- N-am avut treabă cu regimul politic! Eram tânăr și
neliniștit! Am trăit cum am vrut. Bineînțeles cu reducțiile de ri-
goare. Dictate de regimul politic în care vesel am coabitat.
Corecțiile ce le-am suportat, nu m-au schimbat. Defel. Și de
nici un fel. Pe de altă parte nici nu am vrut să mă schimb. De
nici un fel. Iar acum, nici să vreau să mă schimb cumva, nu
mai pot. Nu mai am timp. Destul… Sau poate că a fost destul.
Am trăit destulă vreme sub semnul: Reușit fără loc! Cugetare
ajunsă, atunci, în tinerețea mea, ca un fel de slogan. Și nu a
fost ușor de altfel. Să reușesc pe un loc. Care să fie. Al meu.
Numai al meu. Rostul meu. De adevăratelea. Dar oricum am
crezut și cred, încă. Nu poți să fii fericit cățărat pe nefericirea
altora!

În ce privește partea artistică. Nu am fost în cărți! Erau alții

în top. Lucram pe atunci cu Diodor Dure și Luca Adalbert.
Frescă și mozaicuri. Am avut totuși... Un așa zis prieten la Co-
mitetul de Cultură și Educație Socialistă care s-a exprimat
tranșant cum că atât timp cât este el acolo, eu nu sunt pictor la
Timișoara. Nu s-a întâmplat asta! Sau s-a întâmplat și nu știu
eu? 

- Ce a însemnat ’89 pentru arta din România?
- Entuziasm. Mult entuziasm. Entuziasmul unui nou înce-

put. Ocazia mult așteptată. Când credeam că o să dovedim ce
putem și cine suntem. Și am făcut-o! Doar că a fost o
demonstrație gratuită. N-am avut cui. Am făcut-o mai mult
pentru noi înșine. Pe ceilalți nu i-a interesat. Aproape deloc.
Era un timp al nisipurilor mișcătoare. Unii pierdeau niște pri-
vilegii. Onoruri și onorarii. Funcții. Care au fost mai apoi
înșfăcate de alții. Tot de-ai noștri, adică de-ai lor. Ceilalți am
rămas într-un fel de expectativă păguboasă. Pe măsură ce vre-
mea a trecut entuziasmul s-a topit. A ruginit. S-a muiat. De tot?
N-aș zice... Ba! Aș zice doar că... atârnă. Și atârnă frumos în
bandulieră! Tot paradoxuri ale socialismului! Încă? Așadar,
atunci aveam și blamam cultura de masă iar acum avem masă
fără cultură! Avanti popolo!

- Cum ați defini arta contemporană din acest colț al Eu-
ropei? 

- O artă în căutarea identității! Sau poate și mai bine spus:
O artă în căutarea identității pierdute!

-  Care sunt principalele surse de inspirație pentru lu-
crările pe care le realizați?

- Circul și boema!
- Vorbiți-ne puțin despre expozițiile pe care le-ați avut și

despre proiectele în care sunteți implicat.
- Au fost destule, dar memorabilă a fost o

expoziție cu Geta (soția mea) la Vertiskos. În
Grecia. Imediat după ’89. Unde vizitatorii se
așteptau poate să dea peste niște sărăntoci din
Est. Săraci cu resursele și cu duhul. Au avut
parte de un adevărat spectacol. De virtuozitate.
A doua zi eram vedetele locului. A mai fost tot
așa una în Germania. La Frankfurt. La Kem-
pinski. Un succes. (Până și financiar!) După
vernisaj diaspora românească din oraș s-a în-
ghesuit să mă cunoască. (Până atunci se făceau
că plouă!) A mai fost o întâmplare hazlie (ha-
ioasă) la una din expozițiile mele din
Timișoara. Când, un cetățean m-a abordat ama-
bil să-mi arate o fotografie cu un nud uriaș ca-
ligrafiat pe tavanul unei încăperi. (Era un nud
desenat de subsemnatul în perioada studenției.
Din seria tavane pentru burlaci. Alții ar fi zis
(...). Oricum omul nu știa că-i desenul meu).
Fain! Cine l-a făcut?, întreb eu. Perfid și prefă-
cut. Nu știu!, zice omul. Dar știu că l-a desenat

cândva un tânăr artist beat și pe întuneric! (Pe atunci se lua des
curentul electric!) E de râs? Cât despre implicarea în proiecte.
Ce să zic? Ce să mai zic? Acum sunt implicat într-un singur
proiect (major), acela al supraviețuirii. Ca mulți dintre noi de-
altfel. Așa-zisul Proiect al  supraviețuirii onorabile!

- Știu că v-ați apropiat de literatură și ați publicat mai
multe volume. Cum se îmbină pictura cu literatura?

- Aici  trebuie să-l citez pe Leonardo. (Da Vinci desigur.
Nu-i vorba de firma de pantofi!). Care zice: Pictura este „so-
rella della poesia”. „La pittura e una poesia che si vede e non
si sente, e la poesia e una pittura che si sente e non si vede”.
(Pictura e o poezie care se vede și nu se aude, după cum poe-
zia este o pictură care se aude și nu se vede). Frumos spus, nu-
i așa? O fi și adevărat? Din păcate (sau din fericire) eu nu scriu
poezie. Deloc. Scriu doar proză. Scurtă. În scrisuri hilare. Fan-
tezii. Scheciuri. Clipuri existențiale. Elucubrațiuni. Un fel de
crochiuri… dacă tot e să facem o asociere cu arta plastică. Bu-
năoară: Întors acasă Fiul Rătăcitor (Risipitor) a intrat în poiată.
Și a ieșit poet! (Bine că n-a ieșit pictor, că ar fi trebuit să emi-
greze din nou! adaug eu)

- Ce vă propuneți pentru următoarea perioadă?
- Ceva ce n-am mai făcut până acum. O expoziție de des-

ene în creion. Pe hârtie. Pe coală ministerială format A4. Și mă
întreb: 1.000 (o mie)  de desene or fi destule? Alături apar câ-
teva desene despre care vorbeam! Divagam altădată despre
desen:... întotdeauna am crezut că desenul în pictură este pre-
cum fierul beton în structura zidului. Nu trăiește în sine și pen-
tru sine. Nu se vede, dar există. Și e bine că există. Că este.
Acolo. Să dea rezistență construcției. În ultima vreme am băgat
de seamă că se cam vede structura internă a zidului.
Îmbătrânește zidul? Sau noi? Oricum ceva s-a schimbat…

Altceva. Totodată, este acum pe țavă, adicătelea în curs de
apariție, volumul de proză scurtă „Anul jderului”. O carte des-
pre așa-zisa Țară a Năsăudului. Locuri, oameni și amintiri. Sau
bucăţi de istorie. Din locurile și despre locurile natale. Dar și
din alte locuri. În bună parte ficțiuni ale subsemnatului. Sau
cum ziceam? Elucubrațiuni! Mai departe așteptăm. Ce
așteptăm? Așteptăm sfârșitul comediei. Finita la comedia!

Ioana NICOLESCU

„Am rămas statornic unei viziuni din tinerețe: 
Lumea circului. Lumea spectacolului. Și boema”   

Interviu cu pictorul Andrei Medinski
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În buna tradiție a școlii girocene, și anul acesta ele-
vii premianți au beneficiat de excursia dedicată lor,
sponsorizată, după cum se știe, de către domnul pri-
mar dr. Iosif-Ionel Toma.

Anul acesta, destinația a fost Praga, orașul celor o
mie de turnuri sau orașul de aur. Elevii și însoțitorii lor
au fost cazați la hotel. Apoi, în zilele excursiei, am
vizitat mai multe obiective turistice, cum ar fi castelul
din Praga, podul Carol, Piața Veche, cartierul evrei-
esc.

Într-una dintre zile, am ajuns cu copiii și la Karlovy
Vary, stațiune balneoclimaterică foarte cunoscută,
asemănată de mulți cu Băile Herculane, dar care este
mult mai bine întreținută și dezvoltată decât stațiunea
din țara noastră.

În altă zi am ajuns cu elevii la Kutna Hora, un
orășel situat la 70 de kilometri distanță de Praga, în-
temeiat pe baza resurselor generate de minereurile de
argint. Aici am vizitat Catedrala Sfânta Barbara,
ocrotitoarea minerilor, o catedrală impresionantă, a
cărei construcție a început în jurul anului 1400, fiind
finalizată mult mai târziu. Am vizitat centrul vechi al
orașului, care este, de fapt, un sit protejat UNESCO,
de asemenea, Muzeul de Argint.

Excursia a început luni, 10 iulie, iar întoarcerea la
Giroc a avut loc vineri, 15 iulie.

Au participat 39 de elevi premianți I, II și III, de la
Giroc și Chișoda, care au fost însoțiți de trei cadre di-
dactice, alături de semnatarul acestor rânduri par-
ticipând prof. Luminița Ivan și înv. Liliana Antal.

Ca o observație, anul acesta am remarcat o bucurie
a copiilor în momentul în care diriginții de la clasă au
anunțat premianții, primele cuvinte pentru mulți din-
tre ei fiind: „Merg și eu la Praga!”.

Elevii care au participat 
la excursia premianților
Daria Degan (clasa a V-a, Chișoda, premiul I);
Alexandra Szabo (clasa a V-a Chișoda, premiul II);
Ruben Cerciu (clasa a V-a, premiul II);
Alexandru Corhan (clasa a V-a, Chișoda, premiul III);
Andrei Mînzat (clasa a VI-a, Chișoda, premiul I);
Daria Freanți (clasa a VI-a, Chișoda, premiul I);
Camelia Bucu (clasa a VI-a, Chișoda, premiul II);
Clara Pascu (clasa a VI-a, Chișoda, premiul II);
Oana Gherman (clasa a VII-a, Chișoda, premiul II);
Alexandru Pup (clasa a VIII-a, Chișoda, premiul I);
Carla Mînzat (clasa a VIII-a, Chișoda, premiul III);
Irina Maxim (clasa a XII-a, Giroc, premiul I);
Rahel Molnar (clasa a XII-a, Giroc, premiul II);
Dariana Drăguț (clasa a XII-a, Giroc, premiul III);
Denis Băbeanu (clasa a XI-a, Giroc, premiul I);
Alexandra Gokler (clasa a XI-a, Giroc, premiul II);
Adelina Mihai (clasa a IX-a, Giroc, premiul II);
Iasmina Pigli (clasa a IX-a, Giroc, premiul III);
Erin Lazar (clasa a VIII-a, Giroc, premiul I);
Petronela Paraschiv (clasa a VIII-a, Giroc, premiul II);
Paul Paraschiv (clasa a VIII-a, Giroc, premiul III);
Aisha Pera (clasa a VII-a, Giroc, premiul II);
Ricardo Dancu (clasa a VII-a, Giroc, premiul III);
Andrei Neamțu (clasa a VII-a, Giroc, premiul III);
Bogdan Cîmpeanu (clasa a VI-a, Giroc, premiul I);
Cristiana Petcu (clasa a VI-a, Giroc, premiul I);
Anisia Forț (clasa a VI-a, Giroc, premiul I);
Andreea Lisețchi (clasa a VI-a, Giroc, premiul II);
Beatrice David (clasa a VI-a, Giroc, premiul III);
Flavia Degan (clasa a V-a, Giroc, premiul I);
Shaira Pera (clasa a V-a, Giroc, premiul II);
Alexia Zaharia (clasa a V-a, Giroc, premiul II);
Alexandra Ivașcu (clasa a V-a, Giroc, premiul III);
Ștefan Juravle (clasa a VI-a, Giroc, campion

național de șah);
Mihai Iucu (clasa a IV-a, Giroc, campion

național de șah);
Andrei Juravle (clasa a IV-a, Giroc, campion

național de șah). Prof. Nicolae PETCHESCU, 
director-adjunct Liceul „David Voniga”

RReeccoommppeennssăă ppeennttrruu eelleevviiii
ddiinn GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa

Excursia premianților la Praga
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Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se efectuează cu acordul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului şi numai după obţine-
rea permisului de lucru cu foc, în două exemplare.

Emiterea permisului se face prin grija primarului,
de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de 
urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens. 

Primarul transmite un exemplar din permisul de
lucru cu focul celui care solicită permisiunea de a
arde miriştea, vegetaţia uscată sau resturile vegetale,
şi un al doilea exemplar serviciului public voluntar
pentru situaţii de urgenţă.

Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obli-
gatorie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia
uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti.

În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arde-
rea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vege-
tale este interzisă.

În perioadele de caniculă şi secetă arderea mirişti-
lor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi
interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anu-
mite intervale orare, prin ordin al prefectului; prima-
rii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei
aceste perioade şi intervale.

Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea
miriștilor:

- condiţii meteorologice fără vânt;
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10

ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunica-

ţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond

forestier, prin executarea de fâşii arate;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea până la finalizarea arderii a personalu-

lui de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de

5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai

mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mij-
loacelor de tractare şi a personalului de deservire;

- pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face por-
nind din partea de sus a pantei.

Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea
vegetației uscate și a resturilor vegetale:

- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a res-

turilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată
fi controlată;

- executarea arderii în zone care să nu permită pro-
pagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele
de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecă-
rei grămezi pe o distanţă de 5 m;

- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stin-

gerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea lo-

cului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

AAppăărraarreeaa îîmmppoottrriivvaa iinncceennddiiiilloorr ppee ttiimmppuull 
uuttiilliizzăărriiii ffooccuulluuii ddeesscchhiiss llaa aarrddeerreeaa mmiirriișșttiilloorr,,

vveeggeettaațțiieeii uussccaattee șșii aa rreessttuurriilloorr vveeggeettaallee

Având în vedere H.C.L. nr. 44/2016, privind
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/2011
privind constatarea și sancţionarea contravenţiilor
pe teritoriul comunei Giroc şi abrogarea unor ho-
tărâri ale Consiliului Local, conform art. 2, lit (d1), 

„Neluarea măsurilor privind curăţarea şi salu-
brizarea terenurilor, deţinute cu orice titlu, de bu-
ruieni, în special cele cu potenţial alergen (floarea
pustei, iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifo-
lia, pelinul – Artemisia sp.) prin metode mecanice,
respectiv scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire
etc. şi metode chimice” se sancţionează contra-
venţional.

Poliţia Locală Giroc
Compartimentul Protecţia Mediului

ÎÎnn aatteennțțiiaa
cceettăățțeenniilloorr!! La finalul lunii iulie, în data de 28, se mar-

chează Ziua Județului Timiș. Acest mo-
ment rememorează ceea ce s-a petrecut
în urmă cu 98 de ani, când s-a instau-
rat prima administrație românească
în județul Timiș-Torontal, cum se
numea atunci.

Primul prefect al județului a fost
Aurel Cosma, avocat, fondator al
Școlii Politehnice.

Din anul 1902 a fost
președintele Partidului Național
Român din Timișoara, însă nu și de-
putat în Dieta Ungariei, înainte de
anul 1904, respectând doctrina de pa-
sivitate a partidului.

În timpul Primului Război Mondial a
fost căpitan în armata austro-ungară, iar la
sfârșitul războiului era comandantul lagărului de pri-
zonieri din Timișoara. În data de 31 octombrie 1918,

odată cu proclamarea Republicii bănățene, în
calitate de comandant, a organizat Consiliul

Militar Român din Timișoara și Garda
Națională Românească. Tot atunci, a or-

ganizat Consiliului Național Român
din Timișoara, el fiind ales președinte.
În calitate de conducător de facto al
Banatului este ales în Marele Sfat
Național Român.

În data de 17 noiembrie 1918 ar-
mata sârbă a ocupat Timișoara, re-
vendicând întreg Banatul și

desființând organizațiile românești.
Deși ocupanții au încercat să împiedice

delegații din Banat să participe la Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia, totuși,

delegația, al cărei șef era Aurel Cosma, s-a
dus și a cerut unirea Banatului cu România.

În data de 27 iulie 1919, ultimele unități ale arma-
tei sârbe s-au retras, iar comandantul trupelor franceze

care preluaseră Banatul, generalul Charles de
Tournadre, l-a numit prefect pe Aurel Cosma.

Deși guvernul Averescu după venirea la pu-
tere în 13 martie 1920 l-a confirmat în mod
excepțional ca prefect al județului (guvernul în-
lăturase toți ceilalți funcționari membri ai
PNR), în data de 4 aprilie Aurel Cosma și-a dat
demisia și a organizat filiala din Banat a Parti-
dului Național Liberal, fiind președintele ei. În
perioada 24 ianuarie 1922 – 30 octombrie 1923
a fost ministru al Lucrărilor Publice în guver-
nul Brătianu. 

În 1927 este ales deputat din partea județului
Timiș-Torontal, iar în primăvara anului 1931 se-
nator. (V.T.)

ZZiiuuaa jjuuddeețțuulluuii TTiimmiișș
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

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

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

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

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; 
Alina BEMEA - social; Maria HANEȘ - agricol

Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Trageri în Poligonul
Chișoda

În perioada 05.07.2017 - 27.07.2017, în
Poligonul de tragere Chișoda, se exe-
cută trageri ziua și noaptea, cu întreg
armamentul de infanterie, în următoa-
rele zile:

IULIE: 05; 06; 07; 13; 14; 18; 19; 20;
27.

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 

orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din

data de 27 a lunii până în

data de 03 a lunii urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

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

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

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

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

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

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

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

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA

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

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

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-14

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

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;

0356-003 667
Program

Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

CABINET VETERINAR 
DR. VÎRTOSU DAN

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122

Fax: 0256.395.712
Program

Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu ges-

tionarea, administrarea și asigurarea sistemului
de iluminare artificială a localităților Giroc și
Chișoda pe timp de noapte.

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

0752 192 848 sau 0800800138

(TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
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Răzvan-Anton Cotuna
3 ani și 5 luni, Giroc

Noah Tomuța,
7 luni, Giroc

Raul Presură
1 an și 10 luni, Giroc

Maia Melciu
2 ani și 7 luni, Giroc

David-Ionuț Iancu
3 ani și 6 luni, Giroc

Poate că veritabilul pariu, în această
aventură de la Soci, a fost confruntarea
lui Andrei Juravle cu colosul rusesc.
Aveam de înfruntat echipe campioane re-
gionale ale Rusiei, la nivel de gimnaziu,
utilizând însă doar jumătate din echipa
cu care Girocul câștigase titlul național
în 2015 și 2016. Iar mezinul echipei
noastre era Andrei, fiind elev abia în
clasa a IV-a.

Așadar, un debutant, confruntat de
nouă ori la rând cu echipe campioane re-
gionale ale Rusiei. Am avut la dispoziție
cinci ședințe suplimentare de pregătire,
pe lângă antrenamentul de bază, înainte
de a pleca la Soci. Evident, șansele vor-
beau împotriva lui Andrei, dar am conti-
nuat să-i „reglez tirul”, rundă de rundă,
lucrând în paralel și asupra moralului.

„Să bat la șah un rus” a devenit
obiectivul declarat al lui Andrei, la Soci.
Imposibil? Nu și pentru colegii mai
avansați, Mihai Iucu și Ștefan Juravle,
care au marcat fiecare primul lor punct,
și-au depășit tracul și au repetat de câteva
ori isprava. Au reușit să tranșeze și re-
mize, deși tot ce știau să spună rusește
era: „Ia nie gavariu pa ruski”. Au avut ei
tentative de genul „Ia nie paniemaiu”
sau „Kak tibia zavut?”, dar nu s-au aven-

turat prea departe.
În ceea ce-l privește pe Andrei, succe-

sul său a venit la final, în confruntarea cu
echipa Siberiei. Micul girocean are o vi-
talitate de pui de urs, așa că vă imaginați
cum s-a dat de perete ușa camerei și ce
energie și ce fericire emana Andrei, ex-
clamând: „Am câștigaaat!”, iar victoria
lui a fost, într-un fel, și victoria mea per-
sonală. Mult mai prețioasă decât punc-
tele marcate de jucătorii avansați. Andrei
Juravle versus Rusia - o țară cu uriașă
tradiție în șah. După opt înfrângeri în
care a trebuit să-mi depășesc propria
frustrare legată de confruntarea inegală,
pentru a-i oferi energie și inspirație

puștiului și a-i menține privirea fixată pe
obiectiv.

Un pic de istorie... Șahul rusesc are ră-
dăcini aparte de cele europene. Acum câ-
teva sute de ani, o versiune diferită a
jocului a pătruns în Rusia pe filiera asia-
tică, probabil din Persia. Urme ale
șahului rusesc, veritabile fosile vii, re-
zistă și în România de azi. Este acea ver-
siune a șahului propagată încă de către
unii bunici, în care fiecare jucător începe
mutând câte două piese, în loc de una.
Rușii au renunțat la versiunea proprie
atunci când au intrat în contact cu ver-
siunea europeană, care a fost adusă de
arabi când au cucerit Spania și a dat până
la urmă lumii șahul modern, după modi-
ficări succesive.

Prezența rusească în șahul mondial se
face simțită din secolul XIX, prin Ale-
xander Petrov, care a dat numele Apără-
rii Petrov sau Apărării Ruse, precum și
Mihail Cigorin, care a trăit între 1850 și
1908, a dat numele Apărării Cigorin, pre-
cum și unei variante din Deschiderea
Spaniolă și a jucat două meciuri pentru
titlul mondial cu campionul Wilhelm
Steinitz.

Un capitol important în povestea
șahului, capitol revendicat mai degrabă

de către ruși decât de francezi, a fost
„scris” de către Alexander Alehin, care a
fost nevoit să părăsească Rusia din cauza
originilor sale sociale (tatăl său fusese un
bogat proprietar de pământuri). Nu am
găsit o biografie detaliată a lui Alehin,
dar unele surse de pe internet afirmă că
tatăl său ar fi fost ucis de către bolșevici
în jurul anului 1920, iar fratele mai mare
de către sovietici în 1939. Alehin s-a sta-
bilit în 1921 în Franța, care a devenit țara
sa de adopție. Luările sale de poziție îm-
potriva comunismului au făcut ca Rusia
să-l declare dușman al statului.

Alehin a devenit campion mondial în
1927, după meciul cu Jose Raul Capa-

blanca, și a păstrat acest titlu, cu o scurtă
întrerupere datorată înfrângerii suferite
în fața olandezului Max Euwe, până la
moartea sa din 1946. Alehin a făcut
enorm pentru promovarea șahului în
lume, călătorind pe toate continentele, ju-
când și dând simultane.

El a participat la ambele războaie
mondiale, ca ofițer sanitar, întâi în ar-

mata rusă, apoi în armata franceză. Iz-
bucnirea celei de-a doua conflagrații, în
1939, l-a găsit în Buenos Aires, unde
juca la prima masă a reprezentativei fran-
ceze. Simțul onoarei l-a împins pe Ale-
hin într-o situație imposibilă. Putea
rămâne peste ocean, dar a ales să se în-
torcă să lupte pentru patria sa adoptivă.

Blocat în Franța după victoria rapidă a
Germaniei, el este nevoit să colaboreze cu
naziștii, jucând în numele Germaniei la o
serie de turnee, pentru a o salva pe soția sa
Grace, o evreică americană. Alehin a ajuns
în situația nedreaptă de a fi izolat și respins
de către toată lumea, după război. A încetat
din viță la Estoril, Portugalia, în condiții

care rămân încă subiect de dezbatere. Una
dintre ipotezele vehiculate este legată de
represaliile Rezistenței Franceze.

Nu toate poveștile despre șah sunt tri-
ste. Cubanezul Jose Raul Capablanca a
fost campion mondial între 1921-1927,
dar a rămas unul dintre idolii lumii
șahiste tot restul vieții, influența sa asu-
pra strategiei șahiste rămânând vie pen-
tru totdeauna. Capablanca a fost numit
consul pe viață de către Cuba, primind
salariu pentru promovarea imaginii
Cubei în lume. În această calitate, Capa-
blanca a întreprins mai multe călătorii în
Rusia, unde a jucat în mai multe turnee.
Realmente adulat de către mișcarea
șahistă din această parte a lumii, Capa-
blanca a făcut enorm pentru populariza-
rea șahului în Rusia.

Există pe internet un film rusesc,
Chess Fever – 1925, o comedie mută
care ilustrează ceea ce spune și titlul,
febra șahului care a cuprins Rusia în se-
colul trecut. Filmul se constituie și într-
un valoros document de epocă, întrucât
însuși Capablanca a acceptat să apară
într-o secvență. Eroina filmului, deza-
măgită de faptul că iubitul ei arătase mai
multă dragoste pentru șah decât pentru
ea, vrea să cumpere o licoare cu care să-
și pună capăt zilelor. 

Dar farmacistul, concentrat și el la o
partidă, împachetează din greșeală o
piesă de șah în locul sticluței. În lanțul de
situații comice, piesa respectivă, tocmai
regele alb, ajunge în mâinile lui Capa-
blanca. O fază spumoasă este aceea în
care logodnicul, având remușcări pentru
suferința produsă fetei, se debarasează de
toate obiectele care aveau legătură cu
șahul (sau încearcă, cel puțin). Filmul du-
rează circa 25 de minute și are un happy-
end... fata se îndrăgostește de șah!

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru

DDIINN RRUUSSIIAA,, CCUU DDRRAAGG!! ((ppaarrtteeaa aa ddoouuaa))

Alexander Alehin Jose Raul Capablanca Mihail Cigorin


