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Urmare a rezultatului alegerilor pentru
autoritățile administrației publice locale  din data
de 05.06.2016,  a fost declarat ales în funcția de
primar al comunei Giroc domnul Iosif-Ionel-
Toma, datorită faptului că a întrunit cel mai mare
număr de voturi valabil exprimate în Cir -
cumscripția Electorală Comunală nr. 49 Giroc,
județ Timiș.

Conform Hotărârii  civile nr. 6913/2016
pronunțată în data de 21 iunie 2016,  de către Ju-
decătoria Timișoara, secția a II-a Civilă, a fost
validată alegerea domnului Iosif-Ionel Toma în
funcția de primar al comunei Giroc, județ Timiș.

În data de 01.07.2016,  domnul primar Iosif-
Ionel Toma a depus jurământul în fața consiliu-
lui local.

Prin Ordinul Prefectului județului Timiș nr.
485 din 17.06.2016, au fost convocați consilieri
locali declarați aleși în urma alegerilor locale din

data de 5 iunie 2016, în
ședința de constituire a
Consiliului Local Giroc,
în data de 23.06.2016.

În cadrul ședinței de
constituire, consilierii lo-
cali au depus jurământul
și a fost ales cu votul
majorității consilierilor
locali în funcție vicepri-
marul comunei Giroc,
domnul Ilie Gâlcă.

Consiliului Local
Giroc este compus din: Gabriel Ababei-Hafia, Iulian Ciorogariu, Ilie Gâlcă, 
Gheorghe Golban, Dorin Marincu, Florin-Silviu Muntean, Paul Pușchiță, Nicoleta-
Daniela Șipoș (PSD), Aurelian-Claudiu Gherban, Florin Golban, Daniel Rotariu,
Andrei Sceadei (PNL), Petru-Dorin Aga, Dorin Lisu, Ioan-Antoniu Stancea (PV),
Adrian-Dănuț Urșica (ALDE) și Dan Vîrtosu (independent).

V. TOMOIAGĂ

PPrriimmaarruull ccoommuunneeii GGiirroocc șșii ccoonnssiilliieerriiii llooccaallii
aauu ddeeppuuss jjuurrăămmâânnttuull 

În perioada 16-19 iunie 2016, la Olănești, a avut
loc faza pe țară a Campionatului Național de Șah pe
Echipe Școlare „Elisabeta Polihroniade” ediția a IV-a.

Campionatul are trei secțiuni: ciclul primar, ciclul
gimnazial și licee. 

Județul Timiș a fost reprezentat, la secțiunea gim-
naziu, de către echipa Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din comuna Giroc, care a fost campioană
județeană la toate cele patru ediții ale competiției.

Girocenii au câștigat, pentru al doilea an consecu-
tiv, titlul de campioni naționali la această probă. Ei au
câștigat șase meciuri din cele șapte jucate în finală.

Echipa giroceană a urcat de două ori pe podium, a
doua oară pentru a primi titlul de campioană
națională la categoria „comune”.

O a treia medalie de aur și-a adjudecat-o Alexan-
dra Paraschiv, care a devenit pentru a treia oară con-
secutiv campioană la categoria individual, fete, în
cadrul acestei competiţii. Ceilalţi membri ai echipei
au fost, la această finală (în ordine alfabetică): Denis
Alboni, Mihai Iucu şi Paul Paraschiv. Al cincilea co-
echipier, Ștefan Juravle, a fost plecat în timpul fina-
lei cu un proiect, alături de alţi elevi, la un concurs IT
la Dublin. 

Competiţia a fost iniţiată şi organizată de către
A.C.S. Elisabeta Polihroniade, în parteneriat cu Mi-
nisterul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul
Tineretului şi Sportului şi Federaţia Română de Şah. 

Marea maestră internaţională Elisabeta Polihro-
niade a luptat enorm, în ultimii ani, pentru ideea şa-
hului şcolar în România. Din nefericire, ea a încetat
din viaţă în ianuarie 2016. 

Elisabeta Polihroniade s-a născut la București în
anul 1935, a devenit maestră internațională în 1960
și mare maestră în 1982. A fost campioană națională
de șah la senioare în anii 1966, 1970, 1971, 1972,
1975, 1976 și 1977 și a obținut 9 medalii împreună
cu echipa olimpică a României. A deținut funcția de di-
rector al revistei de șah „Gambit” și de vicepreședinte
al Uniunii Internaționale a Șahului Școlar. A absolvit
Facultatea de Filozofie din București. A realizat nu-
meroase emisiuni de șah la TVR. 

Ar putea crea oarecare confuzie faptul că în cadrul
Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar a avut loc în
2016 un alt campionat naţional de şah pe echipe şco-
lare. Finala a avut loc la Râmnicu Vâlcea, între 6-8
mai, iar echipa claselor V-VIII din Giroc a ocupat locul
trei, după un parcurs spectaculos, cu opt victorii din opt

meciuri la faza judeţeană şi trei victorii din trei
la faza regională.

Luând în considerare şi această ediţie orga-
nizată în cadrul O.N.S.S., echipa gimnazială
de şah din comuna Giroc s-a clasat de cinci ori
consecutiv în primele cinci locuri pe ţară: V, V,
I, III, I. 

Rezultate care se datorează jucătorilor, dar
şi sprijinului şi eforturilor Consiliului Local
Giroc, domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma,

părinţilor, cadrelor didactice. Menţionez şi implicarea
deosebită, la fiecare acţiune şahistă a elevilor giroceni,
a profesorului de sport Boris Babici.   

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

CCaammppiioonnii nnaațțiioonnaallii --
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2 DIALOG CU CETĂŢENIIiiuulliiee 22001166

RÂNDUIELI
BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2016
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 (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (miercuri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 14 martie - sâmbătă, 30 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 27 iunie–

marţi, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august - du-

minică, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie - sâmbătă,

24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (9 şi 11 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (14 - 15 martie); în Sfânta şi Marea
Vineri (29 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (23 de-
cembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie, 20 şi 27 martie, 3, 10, 17, 28 şi 30
aprilie, 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia Praznicului
Bunei Vestiri (25 martie).

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;

în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele ali-
turgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Dumi-
nica Sfântului Apostol Toma (24 aprilie - 8 mai); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

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

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

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (luni, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (marţi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 15 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 5 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 21 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(joi, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (duminică, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 9 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1 şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (duminică, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 1 şi luni, 2 mai) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 19 şi luni, 20

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (luni, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(miercuri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (joi, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (duminică, 25 şi luni, 26

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2016)
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; 8-9 şi 18-20 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (7 martie-8 mai) 
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie-6 ianuarie)

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Pro-
roc Ilie, în fiecare an, în data de 20 iulie. Ilie, cu-
noscut ca fiind un proroc evreu, este menționat în
cea de-a treia carte a regilor din Vechiul Testament
în capitolele 17-20. În Noul Testament, Mântuito-
rul nostru, Iisus Hristos, aduce aminte de Ilie când
vorbește Ioan Botezătorul spunându-i că Ilie este

cel care trebuia să vină (Matei 11:14). În noul Tes-
tament acesta este menționat în Matei 17:3, Marcu
9:4 și Luca 9:30. Sfântul Ilie este considerat de către
credincioși ca fiind făcător de minuni și aducător de
ploi în vremuri grele, de secetă. Sfântul Ilie provine
din Tesvi în Galaad, făcând parte din tribul lui
Aaron. Așadar, Sfântul Ilie era preot.

Legenda spune că, la nașterea sa, tatăl lui Ilie a
zărit oameni îmbrăcați în alb, care îl înveleau pe
Sfântul Proroc în scutece de foc și dându-i nume.
De asemenea, aceștia îi dau să mănânce o flacără,
care reprezenta simbolul râvnei pentru Dumnezeu. 

De mic copil era foarte credincios, fiind mereu
în poruncile Legii, postind și rugându-se neîncetat,

lucruri care l-au facut să fie privit drept modelul
vieții mănăstirești. Acesta a activat în Regatul de
Nord, unde rege era Ahab. Acesta din urmă s-a că-
sătorit cu Isabela, o principesă păgână care l-a con-
vertit la idolatrie, astfel marcând începutul
persecuției prorocilor și credincioșilor.

Sfântul Ilie i s-a adresat direct lui Ahab și în-
cearcă să îl aducă pe calea cea bună, însă Ahab re-
fuză. La spusele Profetului, o secetă groaznică se
abătu asupra locului, lăsând pagube de neimaginat
în urma sa: pământul a fost ars, oamenii și animalele
mureau din cauza lipsei hranei și a izvoarelor, iar
natura murea și ea o dată cu restul celor vii. Dum-
nezeu îi spune Prorocului să părăsească ținutul, iar
acesta se conformează și, acoperit cu o piele de vițel
și una de oaie, merge la râul Chorrath, situat din-
colo de Iordan, în apropierea bisericii Hozeva.
Aplecându-se să bea apă, Dumnezeu îi trimisese
corbi – animale considerate impure și crude față de
progeniturile lor, în concepția evreilor – pentru a-i
aduce pâine și carne, să îi stârnească astfel mila Pro-
rocului. O dată ce secă și cascada, Domnul îl tri-
mise la Sarepta din Sidon, călătorie menită a
deschide ochii lui Ilie.

În drumul său, Ilie dă de o văduvă cu un copil,
căreia îi cere să îi facă o pâine cu făina și uleiul pe
care le mai avea. Aceasta, ca gazdă primitoare, îi
face pe plac lui Ilie, iar acesta îi promite că va avea
făină și ulei până când seceta va înceta. La câteva
zile, fiul văduvei a murit, iar aceasta îl bănuia pe
Ilie că i-a ucis copilul. Totuși, Ilie a luat trupul co-
pilului, l-a urcat la etaj și, după ce a suflat de trei
ori asupra trupului, chemându-l pe Dumnezeu, co-
pilul a înviat.

Simțind că urmează să meargă la Ceruri, îl alege
ca succesor al său pe Elisei. Dată fiind credința și
personalitatea de care a dat dovadă, Dumnezeu îl
mută pe Ilie din viața pământească direct în cea ce-
rească fără a trece prin poarta morților.

În tradiția populară, în momentul în care se întâm-
plă fenomene meteorologice spectaculoase se spune
că, de fapt, Ilie traversează cerul în căruța lui de foc
pentru a ne ocroti. Datorită faptului că este unul dintre
profeții evrei, Biserica Ortodoxa îl cunoaște sub nu-
mele de Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul.

SSffâânnttuull MMaarree PPrroorroocc IIlliiee TTeessvviitteeaannuull

În această zi, femeile duceau busuioc la bise-
rică, pentru a fi sfinţit. Apoi, întoarse acasă, îl pu-
neau pe foc, iar cenuşa rezultată o foloseau în
scopuri terapeutice. Tot tradiţia spune că nu era
voie să se consume mere până la 20 iulie şi nici nu
era voie ca aceste fructe să se bată unul de altul,
pentru a nu cădea grindina, obiceiul acesta fiind
păstrat şi astăzi. Tot în 20 iulie, merele, considerate
fructele Sfântului Ilie, sunt duse la biserică pentru
a fi sfinţite, crezându-se că numai în acest mod ele
vor deveni mere de aur pe lumea cealaltă. Tot de
Sfântul Ilie, românii îşi aminteau şi de sufletele
morţilor, în special de cele ale copiilor. Femeile
chemau copii străini sub un măr, pe care îl scutu-
rau ca să dea de pomană merele căzute. Astfel, se
considera că morţii se veselesc. 

Bisericile sunt pline, în această zi, cu bucate
pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sfântul Ilie),
iar la casele gospodarilor se organizează praznice
mari.

Se credea şi se mai crede şi astăzi că, dacă tună
de Sfântul Ilie, toate alunele vor seca, iar fructele
din livezi vor avea viermi. 

Oamenii mai spun că, după ziua Sfântului Ilie,
vor începe ploile mari de vară. 

În această perioadă, apicultorii recoltează mie-
rea de albine, activitate numită şi retezatul stupilor.
Recoltarea mierii se face, şi acum, în multe locuri,
potrivit datinei, numai de către bărbaţi curaţi tru-

peşte şi sufleteşte, îmbrăcaţi în haine de sărbă-
toare, ajutaţi de către un copil, femeile neavând
voie să intre în stupină. După recoltarea mierii, cei
din casă, împreună cu rudele şi vecinii invitaţi la
acest moment festiv, gustau din mierea nouă şi se
cinsteau cu ţuică îndulcită cu miere.

Ziua Sfântului Ilie marchează şi miezul verii
pastorale, când le era permis ciobanilor să coboare
în sate, pentru prima dată după urcarea oilor la
stână. Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar
cei maturi aduceau în dar iubitelor sau soţiilor
furci de lemn pentru tors, lucrate cu multă migală.
În vechime, se obişnuia ca, tot în această zi, să se
organizeze întâlniri ale comunităţilor săteşti de pe
ambii versanţi ai Carpaţilor, târguri, iarmaroace şi
bâlciuri, unele păstrate până în zilele noastre.

În zona Sibiului, Ilie este considerat un sfânt
mânios, care i-ar pedepsi pe cei care lucrează în
20 iulie. Şi pentru că îl ştia mânios, Dumnezeu nu
i-a spus niciodată când este ziua lui, de teamă să
nu aducă urgie peste oameni, spune legenda.

Ca divinitate solară şi meteorologică, Sfântul
Ilie provoacă tunete, trăsnete, ploi torenţiale şi in-
cendii, leagă şi dezleagă ploile şi hotărăşte unde şi
când să bată grindina. 

Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este şi
ziua Aviaţiei Române, acest sfânt fiind considerat,
începând din 1913, ocrotitorul şi patronul aviato-
rilor.

OObbiicceeiiuurrii șșii ttrraaddiițțiiii ddee SSffâânnttuull IIlliiee
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2016
18-29 IANUARIE 2016 – Acţiunea de strângere a brazilor de Crăciun;

4-15 APRILIE 2016 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengi-

lor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune 

de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

16 APRILIE 2016 – „Curăţenia pentru o oră, în comuna Giroc”;

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Campania de Mediu mini colectare (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Let’s Do It, Romania! (acţiune  de 

eco logizare a comunei);

24 OCTOMBRIE – 4 NOIEMBRIE 2016 - 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 Guvernului nr. 97/2005 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 produce-
rea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţi-
lor, 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 Actului 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 con-

travenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80
de lei.

Şef SPCLEP Giroc, 
Laura JEFLEA

Verificaţi dacă s-au dezvoltat cartofii
O parte dintre cartofii cultivaţi în primăvară pot fi deja recoltaţi la sfârşitul

lunii iunie – începutul lunii iulie. În mod tradiţional, se spune că aceste legume
pot fi deja consumate atunci când plantele au înflorit, însă nu este valabil pen-
tru toate speciile. Unele soiuri nu înfloresc.

Ar fi bine să săpaţi pentru a vedea dacă cartofii s-au dezvoltat bine. Puteţi
să-i gătiţi imediat după ce i-aţi scos din pământ, pentru că au un gust mai
plăcut şi mai intens.

Plantaţi castraveţi pentru cultura 
de toamnă

Dacă obişnuiţi să puneţi murături, ar fi bine să ştiţi că perioada dintre
sfârşitul lui iunie – începutul lui iulie este ideală pentru plantarea de castraveţi
şi varză pentru producţia de toamnă. Folosiţi castraveţi din soiul Cornişon,
pentru că sunt ideali pentru murat.

Legaţi lăstarii de viţă de vie
Dacă aveţi viţă de vie, continuaţi copilirea, legarea lăstarilor şi îndepărtarea

vârfurilor celor mai viguroşi. Aranjaţi frunzele viţei în aşa fel încât ciorchinii
să aibă mai multă lumină, să fie orientaţi direct spre soare. Nu uitaţi să stropiţi
via contra manei, făinării şi putregaiului.

Udaţi legumele în mod regulat
Dacă temperatura de afară este foarte ridicată, legumele din grădină tre-

buie udate în mod regulat. Ar fi mai bine să vă ocupaţi de irigarea grădinii mai
ales seara şi să fiţi atenţi să nu stropiţi frunzele plantelor, dacă le udaţi în tim-
pul zilei. Stropii de apă rămaşi pe frunze şi tulpini amplifică razele soarelui,
iar planta se poate ofili.

Inspector Maria HANEŞ

LLuunnaa iiuulliiee îînn ggrrăăddiinnăă ((IIII))Comuna Giroc va avea intersecții
semaforizate pe DJ 595

Pentru fluidizarea traficului, precum şi pentru a evita producerea unor evenimente
rutiere neplăcute, în trei intersecţii de pe raza comunei Giroc au fost instalate se-
mafoare, prin grija Primăriei şi a Consiliului Local Giroc.

Proiectul privind proiectarea şi execuția semaforizării a trei intersecţii din co-
muna Giroc a fost implementat în urma unei  licitații publice, bineînţeles cu avizul
Serviciului Rutier al Inspectoratului de Poliție județean Timiș.

Menţionăm că semafoarele recent instalate în cele trei intersecţii - str. Bega
- str. Semenic (localitatea Giroc), str. Naturii - str. Bega - Aleea cu plopi (local-
itatea Giroc), str. Nicolae Firu - str. Primăverii (localitatea Chişoda) -au fost
setate pe semnalul de culoare galben intermitent.

Prin urmare, adresăm conducătorilor de vehicule rugămintea să circule cu viteză
redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie apli -
cabile în  locurile respective.

Data estimată pentru punerea în funcţiune a semafoarelor din intersecţiile
amintite este 20-22 iulie 2016.
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Atunci când decid să plece la muncă în străinătate,
fără a-şi lua copiii cu ei, părinţii sunt obligaţi să no-
tifice autorităţile şi să desemneze o persoană care să
aibă grijă de aceştia, potrivit legislaţiei în vigoare. În
caz cotrar, părinţii riscă să fie amendaţi cu o sumă de
până la 1.000 de lei.

Obligaţiile pe care le au, faţă de propriii copii,
părinţii care pleacă la muncă în străinătate sunt in-
cluse în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi pro-
movarea drepturilor copilului. Părinţii care decid să
plece peste graniţă pentru a câştiga bani trebuie să
notifice această intenţie, cu cel puţin 40 de zile
înainte de a părăsi ţara, reprezentanţilor serviciului
public de asistenţă socială din raza domiciliului.

„Părintele care exercită singur autoritatea
părintească sau la care locuieşte copilul, care
urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia
de a notifica această intenţie serviciului public de
asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de
zile înainte de a părăsi ţara”, scrie în document, cu
precizarea că regula este valabilă, în egală măsură,
pentru situaţia în care ambii părinţi sau tutorele
urmează să plece la muncă în străinătate.

Prin intermediul notificării, părinţii trebuie să de-
semneze o persoană care să se ocupe de întreţinerea
copilului în lipsa lor, iar confirmarea acesteia se face
de către instanţa de tutelă. Concret, persoana
respectivă trebuie să facă parte din familia extinsă,
să aibă cel puţin 18 ani şi să fie capabilă de creşterea
şi îngrijirea unui copil.

„Persoana desemnată (...) trebuie să facă parte din
familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să
îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale
necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. Serviciile
publice de asistenţă socială organizate la nivelul mu-
nicipiilor, oraşelor, comunelor asigură persoanelor
desemnate consiliere şi informare cu privire la
răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării
copilului pe o perioadă de 6 luni”, prevede Legea
drepturilor copilului.

Astfel, persoanei desemnate şi apoi confirmate de
instanţa de tutelă i se delegă temporar (dar pentru cel
mult un an) autoritatea părintească, în perioada de
absenţă a părinţilor. În acest sens, acordul persoanei
desemnate trebuie exprimat în faţa instanţei.

Cererea de delegare a drepturilor şi îndatoririlor
părinteşti trebuie să fie depusă împreună cu acte care
să dovedească apartenenţa la familia extinsă, vârsta
minimă necesară şi îndeplinirea condiţiilor materiale
şi a garanţiilor morale necesare pentru creşterea şi în-
grijirea unui copil. „Cererea se soluţionează în
procedură necontencioasă, potrivit Codului de
procedură civilă. Soluţionarea cererii de delegare a
drepturilor şi îndatoririlor părinteşti se face în termen
de 3 zile de la depunerea acesteia. Hotărârea va

cuprinde menţionarea expresă a drepturilor şi înda-
toririlor care se deleagă şi perioada pentru care are
loc delegarea”, se arată în actul normativ amintit.

În fine, copii ale hotărârii de delegare trebuie să
ajungă la primarul de la domiciliul părinţilor/tutore-
lui şi la primarul de la domiciliul persoanei care se
ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului.

Atenţie! Părinţii care nu notifică autorităţile cu
privire la intenţia de a pleca la muncă în afara ţării
riscă să fie amendaţi cu o sumă cuprinsă între 500 şi
1.000 de lei.

Modul în care sunt crescuţi şi îngrijiţi copiii cu
părinţii plecaţi la muncă în străinătate este monitor-
izat constant de către autorităţi, aşa cum se arată în
Hotărârea Guvernului nr. 691/2015. Mai exact,
reprezentanţii serviciul public de asistenţă socială
sunt obligaţi să se ducă la adresa la care sunt îngrijiţi
atât copiii cu ambii părinţi plecaţi, cât şi copiii cu un
singur părinte plecat sau cu părintele unic susţinător
plecat.

„Persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea
unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă
în străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia ser-
viciului public de asistenţă socială toate datele şi
informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la
care pot fi contactaţi părinţii în străinătate şi de a face
dovada că menţine legătura cu aceştia”, dispune
hotărârea.

În primele şase luni după primirea copiei hotărârii
de delegare a autorităţii părinteşti, reprezentanţii ser-
viciului public de asistenţă socială fac vizite, la per-
soanele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea
copiilor, o dată la două luni. Apoi, vizitele se fac se-
mestrial. În urma vizitei, trebuie întocmit un raport
care să includă, printre altele, modul în care copilul
este îngrijit, performanţele şcolare, starea fizică şi an-
turajul acestuia.

„După efectuarea vizitei, reprezentantul serviciu-
lui public de asistenţă socială întocmeşte un raport
privitor la evoluţia copilului şi a modului în care
acesta este îngrijit, care să cuprindă în mod obligato-
riu informaţii cu privire la performanţele şcolare,
starea fizică a copilului, grupul de prieteni şi antura-
jul copilului/copiilor. Concluziile evaluării sunt co-
municate şi persoanelor desemnate de către instanţă
să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, care
sunt sprijinite în luarea unor măsuri în funcţie de
cauzele identificate”, este explicat în HG nr.
691/2015.

Dacă sunt identificate probleme, în funcţie de
situaţia constatată, pot interveni, pentru a ajuta, con-
silierul şcolar, psihologul, medicul de familie sau
chiar reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului.

Primăria comunei Giroc atrage atenţia lo-
cuitorilor asupra plantei cu denumirea şti-
inţifică Ambrosiaartemisiifolia (floarea
pustei).

Aceasta face parte din categoria „plante-
lor rele”, de carantină, se instalează uşor pe
terenurile şi grădinile lăsate în paragină, pe
locurile virane, pe şantiere, printre ruine şi
dărâmături, pe marginea şoselelor, în gu-
noaie.

Pericolul pe care îl reprezintă extinderea
acestei specii îl constituie efectul polenului
produs în perioada înfloririi, cuprinsă între
jumătatea lunii iulie şi începutul lunii oc-
tombrie. Acest polen provoacă, la unele per-

soane, alergii puternice (astm, rinite şi
conjuctivite).

În sensul distrugerii acestei plante este
necesar a se interveni cât mai timpuriu
prin smulgere sau cosire directă, ierbici-
dare, evitând pe cât posibil contactul di-
rect cu planta în perioada înfloririi,
precum şistaţionarea în preajma ei.

Pe această cale, facem apel către cetă-
ţenii comunei să îşi cosească periodic te-
renurile extravilane nelucrate şi să îşi
cureţe grădinile.

Responsabili de mediu, 
inspector Adelina SÎRBU, 

inspector Petronela FLOREA

AAmmbbrroossiiaa AArrtteemmiissiiiiffoolliiaa ((FFllooaarreeaa ppuusstteeii,, iiaarrbbaa ppâârrllooaaggeelloorr))

PPăărriinnţţiiii ttrreebbuuiiee ssăă aannuunnţţee
aauuttoorriittăăţţiillee ccâânndd pplleeaaccăă llaa mmuunnccăă 

îînn aaffaarraa ţţăărriiii şşii îîşşii llaassăă ccooppiiiiii aaccaassăă

Dezinsecție
la Giroc și

Chișoda
În localitățile Giroc și Chișoda s-a derulat o

amplă acțiune de dezinsecție, destinată comba-
terii muștelor și țânțarilor. Aceasta s-a desfășurat
atât terestru, cât și aerian, în prima etapă fiind
folosite mijloacele terestre și aeriene.

Stând de vorbă cu domnul Leonard Roman,
administratorul firmei de dezinsecție Deraton,
acesta ne spune: „Deoarece în acest an a existat
un mediu mai propice pentru dezvoltarea
țânțarilor, înregistrându-se foarte multe ploi, iar
zona din preajma Timișoarei este una joasă, care

băltește ușor, au fost mai mulți țânțari decât de
obicei. Pentru că ciclul biologic la țânțari este
de 14-21 de zile, în funcție de condițiile de
mediu, este nevoie de cel puțin două intervenții
pentru eradicarea lor. Lucrez de 42 de ani în do-
meniu și pot spune că îmi place ceea ce fac și, de
obicei, încerc să rezolv cele mai critice pro-
bleme. În aceste condiții, încercăm să ținem sub
control situația din acest an. La Giroc și Chișoda
mijloacele terestre se vor deplasa pe toate stră-
zile, împrăștiind substanțe anti insecte. În
funcție de primele rezultate, vom vedea dacă
sunt necesare și alte intervenții”.

Dezinsecția s-a derulat în dimineața zilei de 5
iulie, în seara zilei de 6 iulie și în seara zilei de
13 iulie.

Vasile TOMOIAGĂ
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În epoca con tem -
porană a vorbi despre
tradiție, ar părea că
înseamnă a fi în urma
societății, sau a pro-
mova lucruri peri-
mate, ori a privi prea
mult spre trecut. Tre-
cem prea ușor cu ved-
erea faptul că tradiția
înseamnă o sumă de
valori, o experiență
comunitară în mijlocul
căreia ne naștem și de
la care plecăm, chiar
dacă inovăm. De
aceea încercăm să păstrăm și să transmitem mai de-
parte generațiilor următoare valorile satului românesc,
și doar împreună cu copiii vom reuși. Aceste tipuri de
activități desfășurate în grădiniță, sunt în afara
activităților obligatorii. Proiectul „Micul olar” vizează
promovarea culturii și a artei populare în grădiniță, cât
și în cadrul comunității locale.

În cadrul acestui proiect am  desfășurat următoarele
activități:

Excursia preşcolarilor de la
Grupa Mijlocie ,,C” la vatra ola-
rilor din localitaea Jupâneşti, ju-
deţul Timiş;

Prezenţa în Grădiniţa P.P. Giroc
a olarului şi a sculptorului, în sco-
pul realizării obiectelor de artiza-
nat, la această activitate
par  ti cipând copii din toate cele

zece grupe ale gră-
diniţe;

Vizita preşcola-
rilor Grupei Mici
„C” la Muzeul Sa-
tului Bănăţean, din
Timi şoara, având
ca finalitate obser-
varea şi modelarea
obiectelor din lut,
sub îndrumarea
olarului;

Concurs interjudeţean cultural-artis-
tic „Micul olar”, concretizat prin ex-
poziţia cultural-artistică interjudeţeană,
cu obiecte realizate din lut şi pictură pe
sticlă. Participanţii la concurs sunt din

următoarele judeţe: Timiş, Caraş-Severin, Arad, Me-
hedinţi, Satu Mare. 

Coordonatori ai proiectului sunt Mihaela-Ramona
Manzur, Claudia-Lidia Blidăran și Lenuța Terteci.

Vasile TOMOIAGĂ

PPrrooiieecctt ccuullttuurraall--aarrttiissttiicc „„MMiiccuull oollaarr””,,
llaa GGrrăăddiinniițțaa PP..PP.. ddiinn GGiirroocc

Un demers publicistic demn de toată lauda a prins
contur la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc.
Un grup inimos de elevi, transformați în reporteri, au
dat viață publicației „Noi suntem Gichi!”, al cărei
prim număr este deosebit de atractiv.

Înainte de a face o scurtă trecere în revistă a su-
biectelor abordate, trebuie să amintim colectivul
redacțional al publicației „Noi suntem Gichi”: coor-
donator - Andreea Medinschi; redactor-șef - Luminița
Ivan; redactori - Antonia Pup, Alexandru Pup, Adrian
Gruița, Iulia Ostace, Alexandra Guduleasa, Alexandru
Ruja, Oana Gherman, Beatrice David, Ioana Fort,
Maria Iederan.

În editorialul din acest număr, intitulat „Începuturi”,
doamna prof. Luminița Ivan dezvăluie obiectivele
publicației: „Revista «Noi suntem Gichi!» se dorește
a fi o carte de vizită a liceului nostru, care să încunu-
neze, asemenea unui curcubeu, aspirațiile, realizările
și gândurile noastre. O revistă despre cum trăim, ce
gândim, ce vrem și ce facem. (...) Revista va constitui
o sursă de informare și de mediatizare a proiectelor și
a activităților din școala noastră și din împrejurimi, va
aduce în prim-plan anumite personalități locale, va
lăuda copiii care au performanțe deosebite. De ce
«GICHI»? Pentru că «GI» (Giroc) și «CHI» (Chișoda)
suntem noi, adică un TOT. Pentru că suntem glumeți,
inventivi, cooperanți, harnici, iscusiți”.

Primul număr al revistei este deschis de un interviu
pe care directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc, doamna prof. Mihaela Pascu, l-a acordat

reporterului Alexandru Pup.
Este relatată interesanta întâlnire pe care elevii

Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,
structură a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, au avut-o cu scriitorul timișorean Robert
Șerban. Un alt interviu îl are ca protagonist pe unul
dintre dascălii străluciți ai școlii girocene, domnul Ion
Murariu, publicist și scriitor.

A fost inaugurată, cu acest prilej, rubrica „Blitz!”,
în cadrul căreia sunt cuprinse informații de interes din
activitatea școlii și a școlarilor.

Este relatată pe larg performanța „Trio-ului
Chișoda”, alcătuit din două eleve, Antonia Pup (din
clasa a VIII-a) şi Andrea Tcaciuc (din clasa a VI-a),
alături de doamna prof. Luminița Ivan, care a reușit
să se întoarcă acasă cu premiul al doilea al Olimpiadei
Naționale de Limba Română pentru Elevii din Mediul
Rural, desfășurată la Galați.

Nu lipsesc rubrici precum „Nota 10 la gramatică”
ori „Știați că?”, este prezentată „Mica stea” Karina-
Sorana Ștefan, elevă în clasa a IV-a B, și care se
anunță de pe acum o cântăreață de perspectivă, este
relatată activitatea „Clubului de citit”.

Primul număr al revistei „Noi suntem Gichi!” se în-
cheie tot cu interviu, de această dată cu Elveren 
Sükriyen Nur, elevă de origine turcă, ce învață în clasa
a IX-a a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Adresăm și noi, pe această cale, mult succes mai ti-
nerilor noștri colegi într-ale condeiului!

Petru Vasile TOMOIAGĂ

AA aappăărruutt rreevviissttaa „„NNooii ssuunntteemm GGiicchhii!!””,, ppuubblliiccaațțiiaa
LLiicceeuulluuii TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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Comuna Giroc a câștigat Marele 
Premiu al Festivalului-concurs 

„Lada cu zestre”, ediția a X-a

Din nou la „Festivalul inimilor”

Tradiționala manifestare folclorică internațională „Festiva-
lul Inimilor” și-a desfășurat, anul acesta, cea de-a XXVII-a
ediție. Pe scena din Parcul Rozelor, dar și pe cea de la Muzeul
Satului Bănățean, printre invitați din 11 țări ale lumii s-au aflat
și membrii Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc. Atât la parada
portului popular, desfășurată în Piața Victoriei din Timișoara,
cât și pe scena festivalului, reprezentanții comunei Giroc au
adus în fața publicului dansurile bănățene tradiționale, pur-
tând cu cinste și cu fală numele comunei în fața sutelor de
spectatori și a celorlalte ansambluri invitate.

Vasile TOMOIAGĂ

Cea de-a zecea ediție a tradiționalului
Festival-concurs „Lada cu zestre” și-a 
desemnat, în cadrul Galei Laureaților,
desfășurată la Buziaș, câștigătorii. Artiștii
din comuna Giroc au cucerit, din nou, Ma-
rele Premiu, la concurență cu cei din co-
muna Ghiroda. De altfel, cele două comune
sunt singurele câștigătoare ale Marelui Pre-
miu, disputându-și supremația aproape la
fiecare ediție. Excepție au făcut cele în care
comuna Giroc a lipsit din concurs, ca ur-
mare a prevederii de regulament care spune
că, dacă o comună câștigă patru trofee la
rând, în al cincilea an nu participă la con-
curs.

Clasamentul final pe comune/orașe par-
ticipante arată astfel: Marele Premiu –
Giroc, 63 de puncte; Locul I – Ghiroda – 49
de puncte; Locul II – Dudeștii Noi – 16
puncte; Locul III – Sânnicolau Mare, Che-
cea, Comloșu Mare – câte 11 puncte;
Mențiuni: Giarmata – 10 puncte; Periam,
Săcălaz, Buziaș – câte 9 puncte; Orțișoara
și Recaș – câte 8 puncte.

Rezultatele obținute de reprezentanții co-
munei Giroc la ediția a X-a a Festivalului-
concurs „Lada cu zestre” sunt:

Secțiunea coregrafie, subsecțiunea an-
sambluri de cântece și dansuri: Premiul I a
fost câștigat de ansamblurile „Ghiocelul”
din Giroc și „Cununa Timișului” din Ghi-
roda. 

Subsecțiunea ansambluri pe generații:
Premiul II – „Ghiocelul” Giroc.

Subsecțiunea ansambluri de obiceiuri:
Premiul II – Chișoda, comuna Giroc, cu
„Mătcălăul”.

Subsecțiunea dansuri de băieți (sorocari):
Premiul II - Ansamblul „Ghiocelul” Giroc.

Subsecțiunea soliști dansatori perechi: Premiul I -
Ionel și Isabela Șipoș din Giroc; Premiul tinereții –

dansul solistic realizat de copiii din Chișoda, comuna
Giroc.

Subsecțiunea grupuri de dansatori: Premiul I -
Chișoda, comuna Giroc.

Subsecțiunea formații mixte sub 14
ani: Premiul II - Giroc-Chișoda.

Subsecțiunea formații mixte peste 14
ani: Premiul I - Ansamblul „Ghiocelul”
din Giroc și „Cununa” din Ghiroda.

Secțiunea muzicală, subsecțiunea tara-
furi populare: Premiul I - Taraful comu-
nei Giroc.

Subsecțiunea fanfare: Premiul II - Fan-
fara de tineret din Giroc.

Subsecțiunea soliști vocali ai etniilor:
Premiul I - Doriana Talpeș (etnia bulgară
– Giroc), Premiul II - Bianca Opariuc
(etnia sârbă – Giroc).

Subsecțiunea soliști vocali vârsta 8-12
ani: Premiul special al tinereții - Sorina
Petric din Giroc.

Subsecțiunea soliști vocali vârsta peste
18 ani: Premiul I - Florin Pistrilă din
Giroc, Premiul II - Iasmina Iova din
Giroc.

Subsecțiunea soliști instrumentiști vâr-
sta peste 18 ani: Mențiune - Ionuț Bis-
trian din Giroc.

Secțiunea recitatori în grai, între 14 și
18 ani: Premiul III - Alin Roșu din
Chișoda, comuna Giroc.

Categoria creatori în grai: Premiul I -
Pătru Chira din Chișoda, comuna Giroc.

Secțiunea expoziții colecții, subcate-
goria colecții de costume populare și alte
elemente de etnografie: Premiul III -
Mihai Șipoș din Giroc.

Subcategoria artă populară: Premiul I -
Attila Bajko din Giroc, Mențiune - Ionel
Șipoș din Giroc.

Subcategoria colecții – expoziții diverse:
Premiul III - Biserica Ortodoxă Giroc.

Secțiunea gastronomie: Premiul I - comuna Giroc.
Cel mai competitiv produs: Mențiune - Nicoleta

Șipoș și Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc.

Ansamblul „Ghiocelul”, pe scena 
Festivalului „Hora” de la Dudeștii Noi

Jocul popular tradițional autohton a
fost readus în fața publicului, pentru a
treia oară, în comuna Dudeştii Noi, unde
au participat 13 formații de dansuri po-
pulare din județele Timiș, Arad, Caraș-
Severin, Serbia, precum şi invitaţi din
Sibiu și Bulgaria. Cu toţii au urcat pe
scena Casei de Cultură din Dudeştii Noi
oferind un spectacol de înaltă ţinută, în
cadrul celei de-a treia ediții a Festivalu-
lui-concurs euroregional „Hora”. 

Evenimentul a fost organizat de Pri-
măria și Consiliul Local ale comunei
Dudeștii Noi și Consiliul Județean Timiș,
prin Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș, cu scopul de a conserva
și proteja prin tânăra generație dansul au-
tentic, ca marcă a propriei identități etno-
culturale.

Printre formațiile participante la ediția
din acest an a festivalului de la Dudeștii
Noi s-a numărat și Ansamblul „Ghioce-
lul” din Giroc, care a prezentat un dans
mixt. Prezența lor s-a concretizat printr-o
mențiune oferită de organizatorii eveni-
mentului.
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –
N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe
Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II

48.  Iară Baba
Ruța dășchilińi

rupt-ales
Śică: - Numa după śe-oi treśe dă vama mea dîntâi,

atunśi tu, Costo, rămâń în straja asta cu śińe răpăud-
zadză dî la noi șî vińe să ste cu cińe șî să petreśeț gi-
văńndu-vă întră voi până o fi să vină a’ triilea o’-că a
tria după mińe, prăśepi cum vińe asta - fie persoană dă
om, fie dă muiere. Ș-atunśi, măi dup-aia, când măi
vińe unu, abé atunśi tu vińi după mińe, găsășci vama
goală, eșci libăr s-o ocupi; da’ śică n-ai măi fi libăr să
poț șci śińe eșci șî ńiśi śe eșci: estă-eșci tu persoană dă
om, o’-că nu... Apo’ śińe-o fi ăla dă vińe șî śińe-i fi tu,
o’-că śe-i fi, aia nu pot io șci; ba, să nu mint, aș cam
pringe să-ț spun, numa n-am slobod. Dară sâmt pră-
cum că ăla, o’-că aia, vińe tare târdzîu. Nărocu teu -
ălui śe măi rămâńe dîn cińe - îi că tăce momenturili
lumii dă pră pământ aiśi să prăîmbracă tăce-ntruna. Ș-
atunśi ce-ai pomeńi, śică, la capătu lu toace lumili.
Pân-acolo’ śică n-ar măi veńi ńime să ńe zgânjască.
Dar dăspră cińe, Costo, asta pot să-ț spun, că șciu, că
ai blăstămu să taśi. Că tu țî l-ai pus, prîntru că eșci un
om chișăv - așa veńit pră pământ - șî sufletu teu așa o
fost, dă n-ai legat cuvânt, ńiśi n-ai prins vorbă cu ńime
șî cu ńimic. Mácăr că ce-ai vâpit în pelea lu Tosu
atunśi când numă-sa. văruică-mea, mătușă-ta Ava, șî
baba voastră dă buric l-o întors pră văru-to, al dă io

dzîs lumea Tosu, lu Maistoru Măcelari - Căsapu, ăl dă
i-o șî fost tată. Ș-apo’ tu, vâpinduce în pelea lui, ai pro-
bit - cu el dăprăună - șî ce-ai chinuit șî v-aț muśit să
pringeț a lega vorbă cu marvili dă le căsăpeaț - tu șî
Tosu - trăgând năgerge să zăflaț cum șî dăcă o fi vro
spăcmă dă bunătace șî milă în sufletu vostru. Numa n-
aț zgogit să zăflaț ńimic!... Ba coantra lu toț - fie om,
fie marvă - lu tot śe-i viață numa dușmăńie v-aț găsît
în loc dă suflet. Da’ sama! Tădăuna ai stat cu Moar-
cea-n fire; când io oi pleca, sama-sama să nu-ț vină pă
dîndăreste Ăl Duplu șî să ste el - pră dînluntru teu - dă
strajă. C-atunśi înśepe Rău’ ăl măi Mare, Ăl dă tri ori
Dupla, Ăl fără Capăt ș-Ăl fără dă sfârșît...

- Maica Ruța, când să puńea șî s-așcerńea ea pră po-
vestît, tădăuna párică nu numa că șcia momenturili
care să ‘tâmplă-n povăstuire, da párică atunśi le
aduśea, le făśea, le puńea - șî noima să porobocea după
faśerea șî puńerea momenturilor, dă párică-n ele era
spăcma... Nu șciu, băgat-aț voi dă samă că așa să ‘tâm-
pla măi tădăuna?, ńe întrabă - śivișîndu-ńe dă țîńerea
noastră dă mince - acuma, când stăm dă vorbă la ior-
sagurili lui dî la bloc, la oraș, căutând să ńe facă să ńe
cumpărăm șî noi iorsag la bloc - mácăr măi unu dîntră
noi, ăialalț văruț, Văruțu Colă șî Văruțu Niță - acu’ că
ńi-s tăț tri ieșîț la pinzie; șî s-arată sămńe dă toamnă
lungă sî dă ierńi grele.

Glosar
rupt-ales = clar, foarte deslușit; 
răpăudzadză = moare, decedează; 
estă-eșci = oare ești, ești, probabil; 
să prăîmbracă = se preschimbă, se întrupează; 
ce-ai pomeńi = te-ai trezi, te-ai surprinde; 
să ńe zgânjască = să ne tulbure, să ne irite; 
chișăv = mohorât, uricios; 
ce-ai vâpit = te-ai vârât, te-ai furișat; 
v-aț muśit = v-ați supus unui supliciu cumplit, 

v-ați martirizat, v-ați (auto)flagelat; 
spăcmă = sămânță, germen, esență; 
marvă = animal domestic, vită; 
noimă = înțeles profund, esențial, ultim; 
iorsag = acaret, locuință, gospodărie.

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

LLaa RRăăssccuuccuuiitt
Doamne, cât îs dă frumoasă

Obiceiurili-n sacie
Îs d-un dragu șî d-un dragu
Șî dă Dumnedzău lăsacie.
La Sînjiordz îi nins izlazu’
Dă oiet, dă mândre miori,

Sună clopocili toace
Ca în mândre sărbători.
Că pr-afară-n primăvară
Satu-ntreg m-o fost ieșît
Șă sărbeadză cum îi datu

Vriămia lu’ răscucuit.
Gazgili șî cu bârcașî

Stau pră bușiumi șî așciaptă
Pân’ când turma cătră strungă

Dă pră gial să îngireaptă.
Șî pocniesc dîn zbiși șiobanii

Șî dîn fluier cântă măi,
Dă-nfloriașciă țara toată
Șî pră gialuri, șî pră văi.

Când în strungă-i turma toată
Mi s-apucă dă mulsoare

Șî-i atâta voie bună
Șî-i atâta sărbătoare!

Pun supt oaie o găleată
Înflorită-n măiărană,

Ș-un colac cât roata morii
Să să giăiă dă pomană.

Unu țîniă bucălaia
Alălalt răscucuieșce,

Lapce mult să aibă oaia - 
Dumniedzău îl dăruiășcie...
Dzîșe-așa: „Cucu-răscucu

Să nie fie dă năroc
Turma fie sănătoasă

Iarbă, binșag pră loc... 
Înșiepurăm cu băcitu

Să-l sfârșim cu an bogat
Șî să fie sînătacie
Lapcili fie curat”.

Apoi rup colacu-n două
Șî îl moaie tăt în lapce

Șî să-ncinjie vesălia
Până cătră miedz dă noapce...
Doamne, cât îs dă frumoasă

Obiceiurili-n sacie
Îs d-un dragu șî d-un dragu
Șî dă Dumnedzău lăsacie.

Grigore BUGĂRIN

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, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  
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 SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007
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Alexia Nazarov
6 ani și 3 luni, Giroc

Vera Babici
5 ani și 8 luni, Giroc

Mario Rădulescu
6 ani și 5 luni, Giroc

Avan Dobra
5 ani și 9 luni, Chișoda

Multiplul campion la motociclism Ionel Pascota
a înregistrat trei victorii consecutive în Campionatul
European de Est, în dorința sa de a mai cuceri un 
titlul în această competiție. 

Astfel, în Bulgaria, la Plevna, a avut loc etapa a
patra din cele nouă etape ale  Campionatul Euro-
pean de Est. La finalul zilei dedicate antrenamente-
lor și cantonamentelor, Ionel Pascota, legitimat la
echipa Pascota Racing Team, a obținut pole position
(locul întâi pe grila de start) și, totodată, cel mai bun
timp pe tură al anului 2016. A fost urmat în prima
linie la start de sportivii Alexander Georghiev (cam-
pion european Supermoto – 2015) și Boiko Bozi-
nov (vicecampion european viteză – 2015), ambii

sportivi fiind din Bulgaria.
Revenind la cursă, să spunem

că Pascota, plecat din prima linie,
s-a mulțumit să ruleze pe locul
trei până în momentul în care mai
erau două ture de parcurs. Apoi, a
trecut la conducere și și-a
menținut prima poziție până când
a trecut linia de sosire.  Pe locul
doi a sosit Boiko Bozinov – 
Bulgaria, iar pe locul trei Plamen
Petrov – Bulgaria.

„A fost o cursă foarte frumoasă
și mă bucur că am putut câștiga.

Sunt pe locul 1 în
campionat și asta
este cel mai im-
portant”, a decla-
rat Ionel Pascota
după curs din 
Bulgaria.

Campionatul European de Est s-a
mutat, apoi, în România, pe circuitul
Motorpark din Localitatea Adâncata,
unde au avut loc etapele a cincea și a
șasea.

În urma calificărilor, Ionel Pascota
a obținut pole position în ambele
curse la clasa 600 Supersport, așadar
plecând în curse de pe prima poziție
a grilei.

În ambele curse deznodământul a fost același:
Pascota a intrat primul în viraj și a condus până la fi-
nalul celor 12 ture. A fost urmat de Alexander 
Georgiev și Plamen Petrov, ambii sportivi legitimați
la Federația Bulgară de Motociclism.

„Sunt foarte bucuros pentru cele două etape
câștigate. A fost cursa de casă, singura competiție
internațională din acest an desfășurată în România,
și am fost foarte motivat să câștig. Cu aceste puncte,
mi-am consolidat pozitia de lider în campionat, pe
care îl conduc cu 25 de puncte avans”, a spus 
campionul girocean.

Vasile TOMOIAGĂ

TTrreeii vviiccttoorriiii llaa rrâânndd îînn CCaammppiioonnaattuull EEuurrooppeeaann
ddee EEsstt ppeennttrruu IIoonneell PPaassccoottaa

Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) a dat
publicității un top al celor mai bogate co-
mune din țară. Acest clasament a fost rea li zat
după bugetele administrațiilor locale, for-
mat din veniturile proprii, sumele din TVA
defalcate de la bugetul de stat, subvenţiile
de la bugetul de stat, sumele atrase de la
UE şi alte venituri. Din cele 18,05 miliarde
de lei, cât au fost veniturile cumulate ale
primăriilor de comune din România, cele
mai mari sume le-au încasat primăriile din
judeţele Iaşi (709 milioane lei), Timiş (699

milioane lei), Suceava (642 milioane lei),
Prahova (633 milioane lei) şi Argeş (612
milioane lei). Pe de altă parte, Hunedoara,
Tulcea, Ialomiţa, Brăila şi Covasna sunt
judeţele cu cele mai mici venituri cumulate
ale primăriilor de comună în 2015.

Potrivit datelor MDRAP, comuna Giroc
ocupă locul al zecelea în topul celor mai bo-
gate comune din România, clasamentul fiind
condus de comuna Miroslava din judeţul
Iaşi. Alături de Giroc, din județul Timiș mai
este cuprinsă în această ierarhie comuna
Dumbrăvița. (V.T.)

CCoommuunnaa GGiirroocc,, aa zzeecceeaa cceeaa mmaaii bbooggaattăă
ccoommuunnăă ddiinn RRoommâânniiaa!!


