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Trecerea a 103 ani de când Aurel Vlaicu, cel care a conceput, construit şi pi-
lotat primul aparat de zbor românesc, îşi găsea sfârşitul la Băneşti, lângă Câm-
pina, prăbuşindu-se în timp ce încerca să treacă Munţii Carpaţi, a fost marcat și
la Giroc. Aurel Vlaicu se afla la bordul celui de-al doilea avion proiectat și con-
struit de el, „Vlaicu II”.

În ziua de 13 septembrie, la Giroc, la monumentul amplasat în Parcul „Aurel
Vlaicu”, o reproducere la scară a avionului „Vlaicu II”, au fost depuse coroane
de flori.

Aurel Vlaicu s-a născut în data de 19 noiembrie 1882, la Binținți, lângă
Orăștie. A fost inginer, inventator și pionier al aviației române și mondiale. În
cinstea lui, comuna Binținți se numește astăzi Aurel Vlaicu.

Aurel Vlaicu a fost elev al liceului calvinist Kun Kocsárd din Orăștie, care din
anul 1919 încoace a fost numit „Liceul Aurel Vlaicu”, luându-și bacalaureatul
la Sibiu în anul 1902.

Și-a continuat
studiile ingi ne -
rești la Technische
Hochschule Mün-
chen, în Germa-
nia, obținându-și
diploma de ingi-
ner în anul 1907.
După aceea a lu-
crat ca inginer la
uzinele Opel în
Rüsselsheim. În
anul 1908 se în-
toarce la Binținți
unde construiește
un planor cu care
efectuează un
număr de zboruri
în anul 1909. În
toamna anului 1909 se mută în București și începe construcția primului său
avion, „Vlaicu I”, la Arsenalul Armatei. 

Avionul zboară fără modificări (lucru unic pentru începuturile aviației mon-
diale) în iunie 1910. În anul 1911 construiește un al doilea avion, „Vlaicu II”, cu
care, în anul 1912, a câștigat cinci premii memorabile (un premiu I și patru pre-
mii II) la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Concursul a reunit, între 23 și 30
iunie 1912, 40 piloți din șapte țări, dintre care 17 piloți din Austro-Ungaria, șapte
germani, 12 francezi, printre care și Roland Garros, cel mai renumit pilot al vre-
mii, un rus, un belgian, un persan și românul Vlaicu. În cel mai cunoscut ziar vie-
nez, „Neue Freie Presse”, se găseau următoarele rânduri despre zborurile lui
Vlaicu: „Minunate și curoajoase zboruri a executat românul Aurel Vlaicu, pe un
aeroplan original, construit chiar de zburător, cu două elici, între care șade avia-
torul. De câte ori se răsucea (vira) mașina aceasta în loc, de părea că vine peste
cap, lumea răsplătea pe român cu ovații furtunoase, aclamându-l cu entuziasm
de neînchipuit”.
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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

crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

16 APRILIE 2016 – Campania de Mediu mini colectare (ac-

ţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi elec-

tronice);

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

Giroc”;

24 SEPTEMBRIE 2016 –  Campania de Mediu mini co-

lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente elec-

trice 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 privind evidenţa, do-
miciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completă-
rile 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 pen-
tru 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 solicite eliberarea unui act de iden-
titate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, 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 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 contravenţie şi se

sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Ambrozia (Ambrosia
arte misiifolia) este o
plantă anuală, prezentă în
grădini, în culturile de
cereale și de florea-soare-
lui, respectiv în zonele
lăsate în paragină, cum ar
fi pe marginea dru-
murilor și a căilor ferate,
în apropierea dărâ mă -
turilor pe şantierele de
construcții, în zone unde
s-a depozitat pământ ex-
cavat, respectiv pe te re -
nurile lipsite de vegetație
și prost întreținute.

Cetăţenii comunei
sunt obligaţi să distrugă
buruienile, în special pe
cele cu potenţial alergen,
cum ar fi ambro zia/iarba
pârloagelor și buruienile de pe terenurile
deţinute în proprietate.

Unitatea Administrativ Teritorială Giroc,
prin reprezentanţii Compartimentului Pro -
tecţia Mediului, a făcut o amplă acţiune
privind identificarea proprietarilor tere -
nurilor ne în grijite, pe care se regăsește am-
brozia. Au fost trimise către cetățeni un
număr de 287 somaţii, privind salu-
brizarea/eradicarea acestei buruieni, prin
tăiere (cosire) repetată, de pe terenurile aflate
în proprietate. În urma somațiilor aplicate,
majoritatea proprietarilor s-au conformat.

Având în vedere art. 2, alin. (1) din HCL nr.
111/2014, privind modificarea şi completarea

HCL nr. 15/2011, privind
constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor pe teritoriul
comunei Giroc: Pentru
„neluarea măsurilor pri -
vind curăţarea şi salu-
brizarea terenurilor,
de ţinute cu orice titlu, de
buruieni, în special de cele
cu potenţial alergen
(floarea pustei, iarba pâr-
loagelor – Ambrosia
artemisiifolia, pelinul –
Artemisia sp.) prin metode
mecanice, res pectiv scoa -
terea rădă cinilor, smulgere,
cosire etc. şi metode chi -
mice”, agenţii Poliţiei Lo-
cale din cadrul Primăriei
comunei Giroc au sanc -
ţionat proprietarii de

terenuri acoperite cu ambrozie. 
Menţionăm că sanc țiunile prevăzute în

HCL nr. 111/2014, sunt cuprinse între „200-
700 lei”. 

Primăria Comunei Giroc efectuează în
fiecare an lucrări de cosire a domeniului pub-
lic pe o suprafață de 182 de hectare. Aceste
cosiri se fac de șase-șapte ori pe an.

Reprezentanţii Compartimentului de Pro -
tec ţia Mediului, îm preu nă cu agenţii Poliţiei
Locale, continuă procesul de verifica re a
terenurilor neîn  treţinute de pe raza comunei
Giroc.
Responsabili de mediu, insp. Adelina SÎRBU, 

insp. Petronela FLOREA 

AAccțțiiuunnii aallee PPrriimmăărriieeii GGiirroocc
ppeennttrruu ccoommbbaatteerreeaa aammbbrroozziieeii

Let’s Do It, Romania!, la o nouă ediție
Cetățenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să se înscrie pentru „marea

curățenie”, în cadrul unei noi ediţii „Let’s Do It, Romania!” din data
de 24 septembrie 2016.

Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora 9, în parcarea Liceului
Teoretic „David Voniga” din localitatea Giroc și în fața Școli Gim-
naziale cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chișoda.

Zonele alese sunt: 
• Drum de legătură între localitatea Giroc și localitatea

Chișoda (Aleea cu Plopi);
• Drum de legătură între localitatea Chișoda și Calea Șagului (DN 59);
• Izlaz Chişoda;
• Drum către Poligonul Chișoda;
• Marginea localităţii Giroc.
La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor pune la dispoziţia voluntar-

ilor mijloace de transport pentru a se putea deplasa direct la locaţiile unde se
va face curăţenie, precum și saci şi mănuşi pentru a colecta deşeurile.

Pentru mai multe detalii, puteți să apelați numărul de telefon 0256-395.648.
Responsabili de mediu, insp. Adelina SÎRBU, 

insp. Petronela FLOREA

Asociaţia RoRec vă invită  la colectare
Sâmbătă, 24 septembrie 2016, între orele 10-16, deşeurile electrice şi

electronice se vor colecta la punctele fixe, dar şi prin preluare gratuită de
la domiciliu sau de la sediile firmelor şi instituţiilor:

Puncte fixe de colectare
Localitate Giroc:
• str. Semenic - (peste drum de sediul SC Giroceana SRL) 
• str. Trandafirilor – (în parcarea Liceului Teoretic „David Voniga”)
Localitatea Chişoda:
• În fața Casei Naționale
Pentru posesorii de echipamente grele sau voluminoase, serviciul gratuit

de colectare de la domiciliu le stă la dispoziţie. Numărul de telefon pentru
programări este 0751.302.114 sau nr. gratuit 0800.444.800. 

Celor care aduc deșeuri la punctele de colectare li se oferă garantat: 
- 3 cupoane valorice x 10 lei, pentru combine,vitrine şi lăzi frigo rifice,

frigidere, congelatoare întregi şi complete;
- 2 cupoane valorice x 10 lei , pentrumaşini de spălat rufe şi

vase,uscător de haine,aparate de aer condiţionat întregi şi complete;
- 1 cupon valoric x 10 lei, pentru alte deşeuri electrice întregi şi com-

plete în greutate de minim 20 kg.
Cupoanele valorice se pot folosi pentru orice tip de cumpărături în

magazinele afiliate Ticket Cadou.
Responsabili de mediu, insp. Adelina SÎRBU, 

insp. Petronela FLOREA
Dezinsecţie împotriva
tânţarilor în anul 2016
Primăria Comunei Giroc a efectuat, în cursul lunilor iulie și august,

patru stropiri terestre şi două stropiri aeriene în cele două localităţi, pe o
suprafaţă totală de 230 de hectare.

Responsabili de mediu, insp. Adelina SÎRBU, 
insp. Petronela Florea 
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Primul clopoțel al anului școlar 2016-2017 s-a
auzit în dimineața zilei de 12 septembrie și la
Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc. Curtea
liceului s-a umplut iarăși de larmă, elevi, părinți
și bunici pășind cu emoție pragul școlii. Cei mai
mici dintre școlarii giroceni, elevii claselor
pregătitoare, au fost cei care au avut cele mai mari
emoții , însă, după ce au făcut cunoștință cu dascălii,
emoțiile s-au rispit, luându-le locul bucuria de a 1
școlari.

De asemenea, anul școlar 2016-2017 este unul
foarte important pentru elevii clasei a XII-a,
aceasta 1ind prima generație de liceeni a Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc care va susține,
anul viitor în luna iunie, examenul de Bacalaureat.

Festivitatea de deschidere a anului școlar a adus
la Giroc și oaspeți importanți, printre aceștia
numărându-se și domnul Traian Stancu,
vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

De remarcat este faptul că, începând cu acest an
școlar, comuna Giroc a depășit cifra 1.000 în drep-
tul copiilor și tinerilor cuprinși în structura
educațională.

După intonarea imnului României, de către fanfara
condusă de domnul Ionel Pascota senior, oficialitățile
prezente s-au adresat elevilor, părinților și cadrelor di-
dactice.

Primul care a rostit salutul său a fost domnul dr.
Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc: „Pentru în-
ceput, vreau să le mulțumesc elevilor, părinților aces-
tora, dar nu în ultimul rând, cadrelor didactice,
oficialităților, părintelui Marius Șonea, domnului Tra-
ian Stancu, vicepreședintele Consiliului Județean
Timiș.

Iată că și anul acesta m-am ținut de cuvânt și, cu
ocazia începerii noului an școlar, v-am întâmpinat tot
cu un șantier deschis. Iar acest fapt se va întâmpla și
de acum înainte, deoarece, așa cum văd eu că se
desfășoară lucrurile aici, avem nevoie de o școală
nouă, iar fondurile europene probabil ne vor oferi
această ocazie de a materializa acest proiect. Dacă nu,
cu siguranță vom demara proiectul anul viitor - și mă
adresez aici consilierilor locali, pentru a se gândi la
un proiect de hotărâre prin care să putem pune bazele
unei școli noi, pentru că sunt deja foarte multe clase.

Pentru a vă face o bucurie tuturor, elevi, părinți,
profesori, vă anunț că am depășit numărul de 1.000 de
elevi în structura școlară, ceea ce este un lucru extra-
ordinar. Ne bucurăm că sunt foarte mulți tineri care se
mută în localitatea noastră și care conviețuiesc
împreună cu noi și ne bucurăm și pentru copiii lor,
care vin și frecventează școlile noastre. Vă doresc să
aveți un an bun, rodnic. Sigur, în primul rând le spun
«Bine ați venit» elevilor din clasele 0. Totodată, aș
vrea să trag un semnal de alarmă destul de serios
elevilor clasei a XII-a, care vor absolvi liceul în acest
an școlar și pe care îi așteaptă Bacalaureatul. Cred că
știți cu toții că trebuie să trecem trei examene de Ba-
calaureat pentru ca această structură școlară să con-
tinue în forma actuală. Altfel, ea va fi desființată.

Dar mai trebuie să vă spun un lucru foarte bun pen-
tru aceia care nu doresc neapărat să urmeze cursurile
liceale: de anul viitor vom avea și o școală
profesională cu servicii, care va forma specialiști pen-
tru industria turistică, foarte dezvoltată la noi în lo-
calitate.

Vă urez tuturor, încă o dată, succes, succes și... suc-
ces!”. 

După cuvântul de salut a urmat un moment devenit
deja tradițional pentru școala giroceană: domnul pri-
mar i-a chemat în față pe elevii care, pe parcursul an-
ului trecut, au avut rezultate deosebite în activitățile
extrașcolare.

Aceștia sunt: Ștefan Juravle, Petronela Paraschiv,
Paul Paraschiv, Fabian Rotaru, Ciprian Codrea,
Cătălin Găină, Dejan Ioanovici, Rafael Murgu, David
Dumușlăuan, Sabin Lupușoru, David Lupuți, Fabiano
Cipi, Shaira Pera, Aicha Pera, Raul Zăgan, Răzvan
Buiu, Ariana Tătaru, Laurențiu Codrea, Raul Dume,

Iulian Florea, Adriana Gruița, Andrei Vereș, Leonard
Tutunaru, Florin Oancea, Sebastian Stancu, Lavinia
Jurița, Ramona Sturza-Deac, Ștefan Proca, Marco
Enescu, Sebastian Drâmboi, Sergiu Drâmboi, Chelsea
Bona, Patrick Pascota.

Domnul primar Iosif-Ionel Toma le-a urat succes în
continuare acestor elevi și să aducă multe premii pen-
tru Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc.

Celor prezenți li s-a adresat și vicepreședintele Con-
siliului Județean Timiș, domnul Traian Stancu: „Aș
vrea să mă alătur și eu domnului primar și să-i felicit
pe elevii cu rezultate deosebite. Vreau să vă spun că la
Giroc s-a format o comunitatea extraordinară. Din
partea Consiliului Județean Timiș, vreau să mulțumesc
pentru acest lucru domnului primar, domnilor și
doamnelor consilieri, întregii comunități. Dragi elevi,
cu toate că domnul primar vrea să facă mult mai
multe, pot să vă spun că aveți o școală extraordinară.
Aveți, la Giroc, o comună extraordinară și vom ajunge
să spunem că noi locuim în comuna Timișoara, de
lângă Giroc. Voi, cei prezenți aici, trebuie să faceți un
singur lucru: să mulțumiți domnului primar și Consil-
iului Local pentru toate acestea. Vă urez, dragi elevi,
să aveți un an școlar bun și ca fiecare an școlar care în-
cepe să fie mai bun decât precedentul. Succes!”.

Directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”,
doamna Mihaela Pascu, s-a adresat și ea celor
prezenți: „E rânduit de vreme ca începutul anului
școlar să câștige o însemnătate națională, antrenând în
această bucurie de o zi atâta animație, atâta energie,
atâta emoție pozitivă. Fixată pe la jumătatea lunii sep-
tembrie, ziua aceasta este trăită, aș putea spune, la
temperaturi diferite de fiecare dintre noi: elevii celor
patru cicluri de învățământ preuniversitar, părinții,
frații și prietenii acestora; personalul didactic și nedi-
dactic; oficialitățile care marchează bucuria și solem-
nitatea momentului. Cei mici își exprimă bucuria
revederii. La auzul acestora, parcă și vara se codește
să-și strângă canicularele ei zile și să lase vacanța
mare să-și încheie mandatul. Cu glasuri în formare, se
bucură și «gimnaziștii», exuberanți, redescoperindu-se
cu mirare, cu surpindere, că s-au mai înălțat de-o
șchioapă, că s-au mai împlinit întrucâtva. Deschidem,
așadar, porțile luminii, după tradiție, spunându-vă un
«Bun venit» călduros și asigurându-vă că vă suntem
alături, ca și altădată, pe drumul cărții și al învățăturii,
cu aceeași dragoste și cu aceeași speranță. Bobocii
răsăriți exact în acest anotimp al numărătorii lor încep
acum, șovăielnic și timid, acest drum curios. Unii mai
răsăriți continuă ce au început cu câțiva ani mai
înainte, până la vara viitoare. Iar «terminalii», și nu
«terminatorii», claselor de liceu încă nu se gândesc la
febra testelor naționale sau a Bacalaureatului, nici la
nostalgia despărțirii de gimnaziu sau de liceu pe care
le-au trăit cei dinaintea lor. Drumul acesta, ca și orice
drum de creștere și ca orice drum de viață, nu este nici
simplu, nici ușor, nici drept”. 

ÎÎnncceeppuutt ddee aann șșccoollaarr llaa GGiirroocc
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„Dar noi, cei care vă așteptăm în clasele în care veți
intra, știm două lucruri: că nu veți cădea, chiar dacă vă
veți poticni uneori, și că nu vă veți rătăci, fiindcă aveți
călăuze bune, care știu bine acest drum, fiindcă l-au
repetat an de an, generație cu generație. Indiferent de
provocările vârstei și ale vremii, veți ajunge voioși și
teferi la capătul acestui drum, bătând la porțile
adolescenței cu încrederea pe care v-o dă cunoașterea.
Să nu vă îndoiți că nu veți primi tot ce avem: știință,
educație, înțelegere și modele umane. Nu vom cere
de la voi decât strădanie, disciplină și atașament. Ast-
fel, vom putea trece împreună peste toate obstacolele
mai mici sau mai mari, pregătiți pentru viitoarele
trepte ale vieții, prin școală, nu lăsând viața să ne
pregătească ea la întâmplare sau la noroc. Fiindcă, in-
diferent cine ce ar spune, școala, și numai școala,
asigură succesul omului în viață, calitatea și demni-
tatea de om. Ca în fiecare an, ne putem lăuda cu
școala care se modernizează cu ajutorul acordat de
consilierii locali și susținut de primarul nostru. Pe
lângă dotările materiale existente și vizibile cu ochiul
liber și cele care urmează să se înfăptuiască, vă asigur
și de profesionalismul tuturor dascălilor noștri, cadre
didactice bine pregătite, cadre didactice care vă vor
învăța și îndruma copiii. Sunt cadre didactice care, pe
lângă cunoștințele pe care le vor transmite, vor fi
mereu prezente și atente la nevoile copiilor
dumneavoastră. Dorim să oferim transparență și să vă
asigur că suntem în slujba elevilor. Am simțit, mai
presus de orice, colaborarea dumneavoastră cu școala.
Vă mulțumesc, dragi părinți, pentru acest lucru,
deoarece este foarte important să avem o colaborare,
o comunicare deschise, prin care să ne sfătuim pentru
ca elevii noștri să crească sănătoși, verticali și să le
oferim tot ce este mai bun.

Bun venit, dragii noștri elevi și cât mai mult succes
la învățătură în anul pe care l-am început. Colegilor de
la catedră le doresc să aibă tenacitate și devotament.
Nu pot să nu amintesc de copiii de la grădiniță, care
sunt și ei prezenți aici, deoarece și-au dorit foarte mult
acest lucru, și copiii de clasa pregătitoare, pe care îi
invit să intre în școală”.

Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, domnul profesor Nicolae Petch-
escu, a spus, printre altele: „La finalul acestui an
școlar, Girocul va fi pe harta liceelor, sperăm noi, cu
o promovabilitate care să ne facă cinste și să

răsplătească eforturile întregii comunități, autorităților
locale, care au muncit pentru a ne oferi acest spațiu
atât de primitor și atât de bine dotat”. Domnia sa a dat
citire mesajului transmis de inspectorul școlar gen-
eral, doamna profesoară Aura-Codruța Danielescu:
„Distinși dascăli, iubiți elevi, dragi părinți, am de-
osebita plăcere de a mă adresa dumneavoastră și la
debutul acestui an școlar. Prin intermediul colegilor
mei directori, colegilor mei inspectori, reprezentanți
ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș, și vă
mulțumesc pentru răbdarea de a asculta mesajul meu
din suflet pentru sufletele dumneavoastră, ale celor
prezenți la deschiderea festivă a cursurilor. Îmi ex-
prim regretul că nu pot fi prezentă în fiecare unitatea
de învățământ, că nu pot privi zâmbetele de pe
chipurile elevilor, părinților, colegilor mei, dar vă
asigur că simt emoția pe care dumneavoastră o trăiți
în aceste momente. Cu gândul și sufletul, mă alătur
fiecărui colectiv, fiecărei clase de elevi, aliniați astăzi
la linia de start. Mică sau mare, poziționată în centru
sau la periferie, în mediul rural sau urban, fiecare uni-
tate de învățământ s-a deschis astăzi pentru voi, dragi
elevi. În fiecare toamnă, cu voia lui Dumnezeu, noi,
dascălii voștri, privim spre voi, simțim trecerea anilor,
ne bucurăm de realizările voastre, de evoluția vizibilă
din toate punctele de vedere, de lumina pe care ochii
voștri o trimit spre noi. Suntem pregătiți să vă primim,
să sădim în sufletele voastre încredere și respect, să
desăvârșim formarea voastră, să ne adaptăm la
nevoile personale ale fiecăruia, să oferim totul și să
primim de la voi respect, căldură sufletească și zâm-
bete de mulțumire. Binele și adevărul, speranța,
munca, încrederea și responsabilitatea sunt valorile pe
care, avându-i alături pe părinții voștri, vom reuși să
vi le transmitem vouă, dragi elevi. Și pentru că nu
doresc să răpesc momentele pe care le așteptați, vă
îmbrățișez cu mult drag pe voi, micuți ai clasei
pregătitoare, pe voi, preșcolari din grădinițele noas-
tre, pe voi, deosebiți elevi ai învățământului primar,
gimnazial și liceal. Sunteți din nou în marea familie
din școala voastră, iar cei mari cu siguranță veți reuși
să-i primiți cu căldură, să le fiți modele celor ce
pășesc pentru prima dată treptele acestei școli. Să vă
lumineze Dumnezeu mintea și sufletul, iar anul acesta
școlar să fie izvor de înțelepciune pentru voi toți și
permanent să fiți înconjurați de dragoste, înțelegere și
bunătate. Stimați părinți, bucuria pe care astăzi o

simțiți sau resimțiți va deveni, peste ani, o amintire
plăcută. Iar emoția unui nou început, pentru unii,
emoția necunoscutului, vă leagă permanent de copiii
dumneavoastră și vă determină să deveniți, pentru noi,
parteneri de nădejde în dorința de a-i forma cât mai
bine pe ei, elevii noștri, pe ei, copiii dumneavoastră.
Vă doresc și dumneavoastră să aveți parte de multă
răbdare, toleranță, să-i apreciați permanent, să vedeți
în ei ceea ce sunt și pot, să-i ajutați să pășească, încet
și sigur, pe drumul cunoașterii, al învățării, al
dezvoltării lor, să ne fiți reali parteneri pe parcursul
întregii lor formări în învățământul preuniversitar. Și
dumneavoastră, distinși, cu deosebită considerație, vă
mulțumesc pentru tot ce faceți pentru cei pe care,
astăzi, prima dată sau din nou, îi conduceți spre
băncile din frumoasele dumneavoastră clase.
Zâmbesc, și sunt convinsă că și dumneavoastră faceți
la fel. Chipurile senine, fără vârstă, blândețea, vocația
și profesionalismul dumneavoastră clădesc zi de zi,
an de an, formează și desăvârșesc caractere și reușesc
pe micii omuleți să-i transforme în adevărați tineri
pregătiți pentru o viață reușită, indiferent de locul
unde vor decide să trăiască. Vă adresez rugămintea de
a-i privi pe toți ca pe propriii dumneavoastră copii, de
a-i învăța tot ce dumneavoastră știți, de a le transmite
informații, cunoștințe și, alături de acestea, multă iu-
bire, înțelegere și prețuire. Închei, fiind convinsă că
mesajul meu și al colegilor pe care îi reprezint, și în
numele cărora mi-am permis să mă adresez
dumneavoastră, a ajuns astăzi în fiecare unitatea de
învățământ din județul Timiș, trimițându-vă prin el
urările noastre de succes și împliniri în activitatea
dumneavoastră a tuturor”.

În finalul ceremoniei, preotul paroh Marius-Iulian
Șonea a rostit câteva cuvinte: „Iubiți credincioși și
credincioase, dragi copii. Cu toții suntem copii în fața
Lui Dumnezeu și cu toții avem nevoie de a pune în-
ceput bun la tot ceea ce facem. Și începutul bun este
Dumnezeu. Din partea parohiei Giroc, vă dorim, iubiți
copii, să aveți un an binecuvântat, cu multe roade și să
fiți la fel de frumoși și de bucuroși și în anul care
vine”.

La festivitatea de deschidere a anului școlar au par-
ticipat și foste cadre didactice ale școlii girocene:
domnul director Octavian Gruița, care a condus des-
tinele instituției timp de peste 28 de ani, domnul di-
rector Silvestru Ștevin, domnul profesor Ion Murariu.
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Deschiderea noului an școlar 2016-2017
a fost așteptată cu mare nerăbdare și la
Chișoda. Elevi și părinți, bunici sau rude
ale școlarilor au format, în curtea Școlii
Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”, cunoscutul
de pe acum careu. Emoționați, cei prezenți
au asistat la ceremonia care a marcat debu-
tul noului an școlar. 

Li s-au adresat copiilor și părinților aces-
tora, dar și dascălilor, primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, direc-
toarea Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, doamna profesoară Mihaela Pascu,
directorul adjunct al Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc, domnul profesor
Mihai Petchescu, și părintele paroh al Paro-
hiei Ortodoxe Române Chișoda, Traian
Debucean.

Domnul dr. Iosif-Ionel Toma, primarul comunei
Giroc a fost cel care a deschis festivitatea care a mar-
cat începutul noului an școlar: „Începem un nou an
școlar, cu alte perspective, cu alte dorințe. S-a încheiat,
pentru elevii clasei a VIII-a, o etapă din viața lor și va
începe o alta. Trebuie să avem grijă de acești copii,
pentru ca ei să ajungă în școlile pe care și le doresc,
pentru a duce mai departe ceea ce au învățat aici. Aș
vrea să vă mărturisesc că, în sfârșit, avem un colectiv
de cadre didactice bine cotat. Din păcate, avem copii
care se îndreaptă spre alte școli. Acest lucru reprezintă
o nebuloasă, un lucru de neexplicat pentru mine și așa
va fi mult timp de acum înainte. Am trecut prin școala
aceasta aproape în fiecare trimestru de două-trei ori,
poate chiar o dată pe lună, ca să facem ceea ce trebuie
să facem ca învățământul să funcționeze așa cum tre-
buie. De față sunt domnii consilieri și foștii consilieri,
pe care îi salut cu mult drag, pentru că au vrut să țină
aproape de școala noastră, pentru că și votul lor a con-
tat de fiecare dată. Pentru anul viitor am să le propun
domnilor consilieri să facem o mansardare a acestei
școli, să extindem facilitățile educaționale. Dacă ați
avut curiozitatea, și mă gândesc că ați avut-o, să treceți
o dată prin aceste școli, să vedeți ce condiții sunt,
atunci nu aș înțelege nici în ruptul capului de ce copiii
merg în alte școli, unde au bănci rupte, unde nu au pro-
fesorii pe care și-i doresc. Ei se duc pentru un profe-
sor «X» și ajung la un profesor «Y», nu au materialele
necesare studiului, părinții aduc bani de acasă și îi dau
unor structuri de tip ONG. Aici, nimeni nu v-a cerut
absolut nimic, decât să aduceți copiii la școală. Nu
vreau să cred că școala din Chișoda este un «pui» mai
mic al liceului din Giroc. Vreau să cred că această
școală are un potențial mult mai mare și că va face
ceea ce trebuie, în perspectivă, pentru că nu știu dacă
va fi permis să continuăm cu 10-11 elevi într-o clasă.
Nu vreau să vă explic cât de mult și cât de greu ne este
mie, doamnei directoare, domnului director adjunct,
la întâlnirile pe care le avem la Inspectoratul Școlar
Județean, când vine vorba despre comasarea claselor,
lucru care era gata-gata să se întâmple. Cum ne simțim
noi, cu această școală, care, vă dau cuvântul meu de
onoare, este extraordinară... Am stat alături de domnul
vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Traian
Stancu, și mi-a spus că nu a văzut școli ca acestea în
tot județul și a fost în multe... Nu pot să înțeleg de ce
nu vă atrage, nici pe copii, nici pe dumneavoastră, ca
și părinți, această școală. Este o școală frumoasă. Am
avut o profesoară de limba română pe care am pier-
dut-o prin ieșirea la pensie. Mi s-a motivat că din
cauza acestei profesoarei de limba română nu se vine
la școala din Chișoda. Acum avem profesori de
matematică, de limba română, avem învățători extra-
ordinari, a venit învățătorul Sorin Ersegean din Giroc.
Este un om cu experiență, un om pe care l-ar dori orice
școală. Vă rog să vă gândiți foarte bine, și nu este o
dojană, că această școală s-a construit cu multe efor-
turi din partea Consiliului Local. Am lăsat foarte multe
lucruri deoparte pentru a aduce această școală la nivel

european. Nu-mi este teamă și nu-mi este rușine, la
orice oră din zi și din noapte, dacă va fi să fie vreo
inspecție, voi veni și voi arăta orice colțișor din școală,
inclusiv cel al toaletelor. Vă rog din suflet, mergeți și
uitați-vă prima dată, în orice țară în care intrați, vă dați
seama că sunteți într-o țară civilizată sau nu după cum
arată toaletele. Intrați în aceste școli să vedeți ce
toalete sunt. 

De asemenea, tot ceea ce avem ca și material di-
dactic, băncile, lumina, pardoselile, totul este făcut
după norme europene. Atunci, cred că acești copii nu
sunt bine îndrumați de către dumneavoastră, dragi
părinți. Doriți întotdeauna mai mult pentru ei, e firesc,
și eu aș dori să fie la fel, și eu mi-aș îndruma copilul
spre ceva mai bun. Dar dacă găsesc acest ceva aici, de
ce să merg în altă parte, să fiu roata a cincea la o
căruță, când pot fi aici una dintre cele patru roți? Pen-
tru că, până la urmă, tot copilul este cel care trebuie să
învețe. Referitor la cei care și-au luat copiii din școala
de la Chișoda, vreau să știți că, în afara orelor de pro-
gram, acești copii fac pregătire în alte părți, cu alți
învățători sau profesori, pentru a putea menține o
anumită ținută, să poată ține pasul cu ceea ce se cere
în acele școli. Nu era mai bine să fie aici? Din toamnă
începem să facem After School-ul. Elevii vor avea o
masă, un loc de recreree. Cu toate acestea, doriți să îi
chinuiți, să-i duceți pe la autobuze, să piardă o oră de
dimineață, să se trezească la ore nepotrivite. Îi duc cu
bicicletele, cu mașinile sau pe autobuz, iar unii se duc
chiar singuri la școală, pentru că așa au vrut mama și
tata sau bunicul, după caz. Folosiți ceea ce este în
școlile acestea. Aș dori ca în perioada imediat
următoare să facem o întâlnire cu toți părinții și nu
doar atât. 

Aș vrea să vizitați complet această școală: în labo-
ratoare, în cabinetul directorului adjunct, în sala
profesorală, în clase. Tocmai de aceea vom ridica și al
doilea etaj al școlii, pentru a diversifica activitățile, iar
acești copii să rămână lângă noi. Nu vrem să-i
chinuim. Trebuie să înțelegeți semnalul pe care îl trim-
item către dumneavoastră. Copiii trebuie să fie
liniștiți, trebuie să fie feriți. Când pleacă de lângă
dumneavoastră, noi avem grijă de ei. Patrulele de
poliție, oamenii care circulă pe stradă, îi cunosc. Am
eliminat toți factorii de risc care au fost aici până nu
demult, toneta care vindea în fața școlii tot felul de
produse ce nu erau conforme calitativ și din punct de
vedere sanitar. Chiar sunt prezent în mijlocul vostru
și vreau ca acești copii să se ridice pe cele mai înalte
culmi, dar în siguranța aceasta, atât a științei, cât și a
circulației spre și dinspre școală. Dacă îi iubiți cu
adevărat, faceți ceea ce vă spun eu. Dacă aveți
neclarități, ușile Primăriei, ale primarului și vicepri-
marului stau deschise 12 ore pe zi. Iar telefoanele
funcționează 24 de ore din 24. Primesc foarte multe
telefoane din partea dumneavoastră, cu tot felul de
probleme, și nu mă supără acest lucru. Mă bucur că
putem comunica. Haideți să comunicăm și în această
direcție, a copiilor”. 

ÎÎnncceeppuutt ddee aann șșccoollaarr llaa CChhiișșooddaa
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„Eu, pe cei care sunteți astăzi aici, vă felicit și vă
iubesc de-a dreptul, pentru că aveți această dorință de a
promova ceea ce s-a făcut cu mare trudă și cu mult chin
în comunitatea chișozeană. Sunt foarte multe lucruri,
foarte mulți bani și greu de făcut, dar i-am pus împreună
cu dumneavoastră. Am făcut cu forțele noastre proprii,
nu ne-am dus să batem la nici o ușă pentru a fi ajutați să
ridicăm o școală nouă. Există o școală cu parc, cu
grădină, cu sală de sport. Vă rog să mă credeți: nu sunt o
sută de licee în toată țara care au sală de sport cum avem
noi aici. Pentru a o întreține, îi lăsăm să o folosească pe
cei care fac sport pentru menținerea sănătății. Pe copiii
noștri nu i-am văzut niciodată aici. Sunt tot timpul în altă
parte. Pot să vă număr cinci copii din Chișoda care sunt
remarcați în sporturi deosebite. La Giroc am citit timp de
zece minute o listă cu asemenea elevi. De ce nu vreți să
vă aduceți copiii aici? Sunt profesorii cei mai buni, nu
plătiți nimic. Îi duceți în alte părți, unde plătiți. Vi se ia
100 de lei pe săptămână, 300 de lei pentru deschiderea
anului școlar, 100 de lei pentru cretă, 200 de lei pentru
markere, 200 de lei pentru șervețele, 100 de lei pentru
hârtie igienică, 50 de lei pentru săpunul lichid. Aici nu
vi se cere nimic. Eu am fost personal, cu mâna mea am
ales hârtia igienică pentru toalete. Hârtie pentru wc, ce
are miros de zmeură. De ce nu vreți să înțelegeți că nu
este mai bine, din acest punct de vedere, în altă parte.
Condițiile materiale, profesorii, toate sunt extraordinare.
Sunt profesori buni, să știți. Eu chiar vorbesc cu patimă.
Dacă vreți, facem un schimb de experiență, să vedeți la
ce grad de pregătire sunt. Luăm cazul învățătorului
Ersegean, să vedem ce știe clasa lui față de o clasă de la
Colegiul Bănățean. I-ați văzut pe ce loc sunt în țară la
promovabilitate la Bacalaureat? Pe locul 40-50. Iar cei
din orașe mici sunt pe locurile 2, 3, 4, 5. Condițiile și
dragostea de școală a copilului, ca și implicarea
dumneavoastră ca și părinți, sunt foarte importante.
Sunteți tineri. Stați lângă ei și spuneți-le ce trebuie să
facă. Dacă în fiecare clipă a vieții lor li se reproșează că
nu știu, ei pot crede că, de fapt așa și sunt. Încurajați-i de
fiecare dată și fiți blânzi cu ei. Știu că aveți problemele
dumneavoastră zilnice, legate de serviciu, de locul în care
mai puteți munci sau nu mai puteți munci și vă lăsați fa-
milia fără un venit. Dar copilul este lumina ochilor voștri.
Dacă noi, care suntem de afară socotim că e cea mai mare
bogăție a comunității, credeți și voi că este bogăția
familiilor dumneavoastră. Vă rog, țineți-i lângă voi și
țineți-i aici, lângă școala aceasta, care face eforturi de-
osebite. Este lângă noi părintele Traian Debucean. Este o
biserică frumoasă, biserică ce a început pentru prima dată
în acest județ marele program «Iisus împărtășit copiilor»,
un program deosebit, la care sunt  peste 40-50 de copii.
Este extraordinar. De ce să nu facem tot așa, cu 40-50 de
copii pe care să-i ducem la școală, să facem cu ei ore su-
plimentare, pentru că avem cadre didactice care vor să
facă acest lucru? Preferă oamenii aceștia să-i chinuie,
doar ca să spună că sunt la Colegiul Bănățean. Cine este
Colegiul Bănățean? Vreți să vedeți câți sportivi și câți
olimpici avem? Să nu-mi spuneți că dacă un copil vrea să
învețe nu o poate face aici. Sau că acolo sunt copiii cei
mai deștepți, iar la Chișoda, cei mai proști. Fals! Ei sunt
deștepți peste tot. Depinde cât de mult ne implicăm, ca și
cadre didactice, ca și familie. Mă iertați că am început
anul școlar cu aceste gânduri, dar le aveam demult.
Doream să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să vi le
spun, pentru că, sigur, de noi toți depinde pentru a avea
un nivel ridicat al învățământului. Vă spun cinstit. Uitați-
vă la ei. Mâine-poimâine o să-i vedeți primari, consilieri,
deputați, senatori. O să-i vedeți în diferite faze ale vieții
lor. Poate vor fi directori și nu vor uita că au plecat de la
Chișoda. Există un rost în fiecare liceu, fiecare își
promovează copiii lor, nu după competența lor, ci după
cât de puternici sunt părinții din spatele profesorilor. Aici
nu v-a cerut nimeni nimic. Nici un profesor de aici, și mă
uit în ochii fiecăruia, nu v-a cerut să-i aduceți nici măcar
un buchet de flori. Dacă s-a întâmplat acest lucru în
această școală, vă rog să ridicați mâna sus cine a pățit așa
ceva. Tot ceea ce trebuie pentru spațiul de învățământ,
pentru sistemul de învățământ, material, cultural și tot
ceea ce este nevoie există ca logistică, de la Consiliul
Local. Fiți curajoși, fiți îndrăzneți și dați putere acestei
școli și eu vă garantez că în doi-trei ani vor veni mulți
copii înapoi, și din alte părți, în această școală.

Vă doresc tuturor să aveți un an școlar plin de rezul-
tate frumoase, pe toate planurile, să ne vedem sănătoși și
cu drag de a învăța, peste un an, în aceleași condiții și să
văd cel puțin dublu numărul copiilor de aici. Doamne-
ajută!”.

Directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”,

doamna Mihaela Pascu, s-a adresat și ea celor prezenți
la deschiderea anului școlar la Chișoda: „Dragii mei
elevi, stimați părinți, după cum ați observat, suntem
înaintea dumneavoastră ca să vă călăuzim pașii spre
învățătură. Avem, de asemenea, pe domnul primar, pe
domnul viceprimar, preotul satului, consilierii pe care
dumneavoastră i-ați ales și, nu în ultimul rând, dom-
nii dascăli, în fața cărora mă înclin, pentru efortul pe
care l-au depus atâția ani, pentru a învăța atâtea
generații. Dragi elevi, mari și mici, vă împărtășesc
emoția unui nou început. Îmi aduc aminte sentimentul
trăit la fiecare început de an școlar, atât ca elev, cât și
ca dascăl, dar și ca părinte. E un sentiment plăcut. Să
nu devenim nostalgici. În fiecare septembrie așezăm
în ghiozdan vise, sentimente, speranțe, emoții, cu care
pornim la drum. Un drum deja bătătorit pentru unii,
un drum nou, care li se așează în față, pentru alții.
«Alții» fiind acești mici elevi ai noștri, pe care i-am
primit astăzi și care au intrat pentru prima dată pe
poarta școlii. Așadar, începem anul școlar 2016-2017
cu un efectiv de peste 1.045 de elevi, 35 de profesori,
18 învățători, 27 de educatoare, persoane didactic aux-
iliar și nedidactic. Fiecare își are menirea sa în această
școală. Ca în fiecare an, școala se modernizează și
avem sprijinul consilierilor locali și al domnului pri-
mar. Pe lângă dotările materiale care există, vreau să
vă asigur, încă o dată, și să subliniez ceea ce a spus și
domnul primar, de profesionalismul dascălilor noștri.
Nu înseamnă că dacă suntem o școală de la sat, nu
suntem la fel de buni ca și cei de la oraș. Ne mândrim
cu elevii noștri și știți foarte bine de Andreea Tcaciuc,
Camelia Bucu, Iulia Ostace, Alexandru Pup, Ștefan
Proca, Denis Alboni, care deja a plecat spre clasa a
IX-a. Dorim să oferim transparență și să vă asigurăm
că suntem în slujba elevilor. Cu tact, bunăvoință, re-
spect, vom crește laolaltă copii sănătoși, cu principii
sănătoase și valori reale și morale. Am deosebita
plăcere să salut pe toată lumea, pe domnii consilieri
care ne sunt alături de fiecare dată, pe domnul primar,
profesorii de altădată, și să declar deschis anul școlar
2016-2017”.

Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, domnul profesor Nicolae Petch-
escu a rostit: „Domnule primar, dragi invitați, stimați
părinți, dragi elevi, în fiecare an, în jurul datei de 15
septembrie, ne adunăm cu toții aici pentru a începe un
drum care se va finaliza o dată cu încheierea studiilor
superioare. Vă doresc tuturor mult succes. Așa cum în
calendar sunt fixate câteva sărbători, așa și noi ne
desfășurăm o mare parte a anului între 15 septembrie
și 15 iunie, când laurii sunt așezați pe frunțile celor
merituoși”.

Și elevilor din Chișoda le-a fost transmis mesajul
inspectorului școlar general, doamna profesoară Aura-
Codruța Danielescu.

Părintele paroh Traian Debucean a rostit câteva cu-
vinte cu prilejul deschiderii anului școlar: „La început
de an școlar, și cei care sunt în clasa a VIII-a, și cei
care vin în clasele mici se bucură de această zi
minunată pe care Dumnezeu a lăsat-o. Să începem
acest an așa cum am auzit în cuvântul dinainte, și în
toate care s-au rostit, și anume, că mai întâi de toate
trebuie să-L punem în sufletul nostru și în mijlocul
nostru pe Dumnezeu. Ne-am născut cu Dumnezeu,
continuăm cu El, trăim și îl cerem să vină în sprijinul
nostru. Nu vreau să fac un raport, dar vreau să vă aduc
la cunoștință tuturor credincioșilor parohiei că la
școala din Chișoda se face carte în condiții
excepționale, că lângă școală este așezată, de aproape
300 de ani, o biserică ce-și așteaptă credincioșii, dar și
copiii. Acum șase ani am început un program, așa cum
amintea domnul primar, «Hristos împărtășit copiilor»,
la care am avut, la un moment dat, peste o sută de
copii, pe care am fost nevoiți să-i împărțim în două
grupe. Am avut logistica necesară, susținută de Con-
siliul Local Giroc și de domnul primar. Cu acești copii
am continuat ani de-a rândul. A fost un moment care
a creat o satisfacție tuturor părinților care și-au dorit să
petreacă cu noi două ore de activitate la biserica din
Chișoda. Trebuie să vă spun că și anul acesta începem
activitatea cu copiii de la 3 ani în sus, de la 9 ani în
grupa a doua, cărora dorim să le punem la suflet
dragostea de Dumnezeu, să crească mari și să devină
oameni cu moralitate și cu ținută umană specială.
Bunul Dumnezeu să dea sănătate, lumină și
înțelepciune tuturor celor care acultă și primesc
științele necesare, și acelor care le dau, profesorilor și
copiilor noștri”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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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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Ziua Pompierilor Români, 13 septembrie, a fost marcată
la Giroc printr-un simpozion la care au participat formațiuni
civile de pompieri din mai multe localități ale județului
Timiș, alături de pompierii Detașamentului II Pompieri
Timișoara. 

Alături de primarii din localitățile vecine, de consilierii
locali și de o numeroasă asistență, la eveniment a fost pre-
zent și domnul colonel Eugen Vișan, până în luna februarie
a acestui an - adjunct al comandantului Inspectoratului Ge-
neral pentru Situații de Urgență și «nașul», cum l-a numit
domnul primar Iosif-Ionel Toma, remizei de pompieri din
Giroc.

De asemenea, au fost prezenți și elevi ai Liceului Teore-
tic „David Voniga” din Giroc, care au putut vedea mașini de
intervenție de diferite tipuri, primind informații direct de la
cei care lucrează cu ele.

Evenimentul a debutat cu o paradă a autovehiculelor de
intervenții ale pompierilor. Pe muzica fanfarei Giroceana,
condusă de Ionel Pascota senior, mașinile de pompieri au
parcurs un traseu pe străzile comunei Giroc.

Apoi, a fost oficiată, de către preoții Marius Șonea, Da-
niel Mateia, Traian Debucean și Adrian Covan, o slujbă de
pomenire a eroilor pompieri.

În cuvântul de bun venit, domnul primar dr. Iosif-Ionel
Toma a rostit: „Am deosebita plăcere ca această comuni-
tate giroceană să găzduiască astăzi și cred că mulți ani de
acum înainte o manifestare de acest gen, venită în urma eve-
nimentelor petrecute cu mulți ani în urmă, în 1848, la 13
septembrie, pe Dealul Spirii. De atunci, din anul 1953 și cu
revenire din anul 1996, în ziua de 13 septembrie se
sărbătorește Ziua Pompierilor Români. Evenimentele de
atunci au fost urmare a unui val de lupte, mai ales ideolo-
gice, venite dinspre Franța. Pe Dealul Spirii, sub comanda
unui adevărat luptător, pompierii și-au arătat vitejia, spiri-
tul de luptă și dagostea de țară. Toate aceste lucruri s-au în-
tâmplat pentru reformele care urmau să se petreacă în
România și pentru unirea tuturor principatelor noastre. As-
tăzi ne întâlnim să comemorăm acest eveniment. Le spun
tuturor și mai ales unității girocene, domnilor consilieri și
prietenilor pompierilor care sunt astăzi aici, mai comemo-
răm ceva astăzi. În 13 septembrie 1913 s-a prăbușit, cu al
doilea avion, Aurel Vlaicu. Poate puțini știți, dar în comu-
nitatea giroceană s-a ridicat primul monument închinat me-
moriei lui Aurel Vlaicu, un mare inginer, care a contribuit,
cu siguranță, la ceea ce înseamnă evoluția aviației mondiale.

Suntem într-o formațiune de luptă militară și de formație
civilă. Misiunile voastre sunt cunoscute, sunt dintre cele
mai grele. Mă bucur, în schimb, că în urma voastră, din
acești copii, care cu multă dăruire, foști luptători activi îi
învață și îi îndrumă în spiritul prevenirii și stingerii incen-
diilor. Dumnezeu ne-a ferit ca pe raza comunei Giroc, vor-
besc în egală măsură de Giroc și Chișoda, să avem
evenimente neplăcute de mare amploare. Ne-a ferit aproape
de tot de cutremure, inundații și alte vicisitudini, însă cu
focul nu este de glumit. Acolo unde este foc, trebuie să fie
pricepere și, din păcate, nu poate fi stins decât cu apă,
spumă sau praf. Dacă asupra focului putem acționa cu apă,
asupra apei nu prea putem acționa cu nimic. Putem să pre-
venim și putem să micșorăm numărul victimelor. Am asis-
tat la o slujbă religioasă deosebită, oficiată de preoții din
Giroc și Chișoda, pentru ca aceste mașini de luptă și oame-
nii care le deservesc să fie feriți de accidente. Știți foarte
bine că lucrurile acestea s-au întâmplat, din cauza
neglijențelor, din cauza necunoașterii informațiilor din
teren, acolo unde se acționează. Pentru toți cei care au murit
la datorie, pentru Aurel Vlaicu, vă propun să păstrăm un
moment de reculegere”. Domnul primar a mai amintit și de
anul 2010, când, în același loc, erau 24 de formații de pom-
pieri din toată țara, care au participat la faza națională a con-
cursurilor destinate pompierilor civili și pompierilor
profesioniști. „În amintirea acestor lucruri frumoase și pen-
tru dragostea pe care domnul colonel Eugen Vișan, până în

luna februarie a acestui an - adjunct al comandantului In-
spectoratului General pentru Situații de Urgență, a purtat-o
pentru uniformă și pentru meseria aceasta atât de devotată
și de periculoasă, în același timp, consiliul de atunci al co-
munei Giroc a luat hotărârea ca această remiză să fie bote-
zată de către domnul colonel Eugen Vișan. Și trebuie să vă
fac o mărturisire: în biroul domniei sale, cât timp a fost în
această funcție și în această instituție, steagul de luptă al
Girocului a fost acolo!”, a completat domnul primar.

În cuvântul său, domnul colonel Eugen Vișan a spus:
„Domnule primar, onorată asistență, înalți prelați, dragi
copii și dragi colegi pompieri, atât civili, cât și militari. Pen-
tru că eu până mai ieri am fost militar, mă consider coleg și
cu unii, și cu alții. Vă fac o mărturisire: steagul Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență Giroc nu mai stă în bi-
roul în care am funcționat, ci stă la mine acasă. Vecinii mei

din Prahova, de unde sunt eu, nu știu ce înseamnă acest
steag, dar veșnic mă întreabă ce reprezintă și, bineînțeles,
am ajuns să le spun că sunt «nașul» unui serviciu de pom-
pieri de aici din Banat și, în felul acesta, au aflat și ei că este
foarte bine ca pompierii civili să funcționeze. Fac o paran-
teză, lucrez în momentul de față într-un serviciu privat de
pompieri civili, deci nu am renunțat la activitatea specifică,
la această meserie foarte frumoasă și, în același timp, foarte
periculoasă, la această meserie în care personalul este într-
un permanent război, și nu mă refer la război purtat cu arme,
ci mă refer la războiul purtat contra focului, contra vicisi-
tudinilor naturii. Ați observat, în ultima perioadă, că din ce
în ce mai des suntem loviți de așa ceva.

Ca om care a promovat atât serviciile profesioniste, cât,
în special, serviciile voluntare și private, eu m-am luptat din
răsputeri pentru promovarea concursurilor și pentru dez-
voltarea acestor servicii. Văd în acest moment, în fața mea,
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Giroc, al cărui
«naș» sunt, dar văd și SVSU Jimbolia, acolo unde mi-aduc
aminte că am promis odată că voi ajunge. Din păcate, n-am
mai apucat să ajung acolo în calitatea oficială. Dar asta nu
înseamnă că nu pot să ajung în calitate de civil. Eu, de obi-
cei, îmi țin promisiunile, chiar dacă mai târziu. Mă bucur
foarte mult că văd aici, pe lângă cele două autospeciale ale
ISU Banat, care sunt de la punctul de lucru din Giroc, și
cinci autospeciale de la cinci servicii de pompieri. Acest
lucru înseamnă că serviciile voluntare sunt dezvoltate în
zonă și mai înseamnă că foștii mei colegi, de acum, din In-
spectoratul General pentru Situații de Urgență și inspecto-
ratele teritoriale beneficiază de un adevărat sprijin din
partea dumneavoastră. Pentru că domnul primar a amintit
de Aurel Vlaicu, el a căzut cu avionul acolo de unde sunt eu
de loc, în Prahova, la Bănești, unde este și monumentul.
Deci, iată încă ceva care ne leagă. Aș vrea să vă spun că în
ultima perioadă s-au petrecut tot mai multe evenimente de
mai mare amploare și din păcate, am avut și pierderi în rân-
dul colegilor care au acționat. Vreau să vă recomand să vă
pregătiți cu foarte mare seriozitate, pentru că, așa cum vor-
beam și cu domnul primar atunci când se produce un in-
cendiu, chiar nu sunt cunoscute în totalitate pericolele la
care personalul care intervine este supus. Și de asemenea
riscurile la care se expun sunt foarte, foarte mari. Să vă
pregătiți cu seriozitate, pentru a vă proteja viețile, pentru a
rămâne în continuare același element de nădejde al
societății umane, al comunității, și să dea Dumnezeu să
interveniți de cât mai puține ori. Și pentru că astăzi e ziua
noastră, a tuturor, «La mulți ani, pompieri!», să vă dea
Dumnezeu sănătate și să țineți cât mai mult timp stindardul
sus, să duceți mai departe această onoare a pompierilor ro-
mâni, indiferent dacă sunt militari sau civili”.

Locotenent Andrei Poamă, comandantul Detașamentului
II Pompieri Timișoara a precizat: „Domnule primar, dom-
nule colonel, aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru că ne-ați
onorat cu prezența. Este pentru prima dată când ne întâlnim
în această formulă. Sper ca de acum, cu fiecare an, să fim
din ce în ce mai mulți. Aș vrea să vă mulțumesc, de aseme-
nea, pentru activitatea pe care o desfășurați. Mulți nu știu că
la intervențiile mari, acolo unde distanța este mai mare față
de unitatea noastră, dumneavoastră sunteți primii care
interveniți, și vă mulțumim pentru acest lucru. Vreau să vă
transmit, de asemenea, să fiți mândri de activitatea pe care
o desfășurați pentru că este una dintre cele mai onorabile și
mai apreciabile. Gândiți-vă că acolo de unde toți fug, noi
suntem primii care intervenim pentru a ajuta, iar unde se-
menii noștri suferă, noi suntem primii care mergem să-i aju-
tăm”.

În Sala Romană a Primăriei comunei Giroc a avut loc, în
finalul manifestării, un simpozion la care au participat, pe
lângă primarii comunelor prezente, și șefii formațiunilor ci-
vile de pompieri.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Andrei Rada,
4 ani și 11 luni, Chișoda

Victor Știrban,
5 ani și 6 luni, Chișoda

Mircea Știrban
5 ani și 6 luni, Chișoda

Bodgan Rada,
2 ani și 3 luni, Chișoda

Patru generaţii de
campioni pe două roţi

Devine tot mai greu să contabilizezi titlurile de campioni, medaliile şi cupele
obţinute de membrii familiei Pascota, giroceni de fală la origine. Primele două
titluri de campion naţional au fost obţinute de Ion Ilie Pascota, prin anii ‘40,
urmat fiind de fiii săi, Ionel şi Petrică Pascota. Petrică a fost o singură dată cam-
pion naţional, iar Ionel a reuşit să-şi adjudece nu mai puţin de şase titluri naţio-
nale.

Dar apogeul familiei avea să-l atingă Ionel Pascota, fiul lui Ionel, aflat la cea
de-a treia generaţie „Pascota pe două roţi”, care şi-a adjudecat peste 36 de titluri
naţionale şi internaţionale şi continuă, cu fiecare an, să adauge noi titluri la un
palmares deja impresionant. Şi în acest an, cu o etapă înaintea sfârşitului de cam-
pionat, Ionel Pascota a devenit campion naţional, demonstrând încă o dată, de
parcă mai era nevoie, că nu se dezminte, că are stofă de mare campion şi atunci
când îşi pune ceva în gând, reuşeşte. A fost să fie însă ca şirul campionilor să nu
se întrerupă cu Ionel Pascota şi, parafrazând zicala cu „ce se naşte din pisică...”,
putem spune că „ce se naşte din Pascota, tot motociclist rămâne”. Astfel, Patrick
Pascota, fiul super campionului Ionel, a patra generaţie pe două roţi, le calcă ne-
tăgăduit pe urma roţilor şi a medaliilor înaintaşilor. Copilul minune Patrik Pas-
cota a reuşit să-şi îndeplinească, probabil, primul mare vis dintr-o carieră sportivă
care se anunţă de excepţie. La doar 8 ani, reprezentantul celei de-a patra gene-
raţii a familiei Pascota în materie de motociclism a reuşit să cucerească deja un
titlu de campion naţional.

Patrick Pascota este primul junior III care câştigă clasa de 50 cmc din cadrul
Campionatului Naţional de Motociclism Viteză. Pe circuitul Speed Park, din
Bacău, micul motociclist a reuşit să se impună reuşind, implicit, să obţină titlul
de campion naţional cu o etapă înainte de finalul Campionatului.

Vorbind cu mai „vechiul” şi „noul” campion naţional Ionel Pascota, acesta ne
spune: „Anul acesta am avut de parcurs 13 etape de motociclism, cinci în Cam-
pionatul Naţional şi opt în Campionatul Europei de Est. Campionatul Naţional
l-am adjudecat încă din penultima etapă, devenind încă o dată campion naţional.
Campionatul Europei de Est se va încheia la Plevna, în Bulgaria, peste trei săp-
tămâni, şi cu o etapă înainte de final avem un avans de 24 de puncte. Trebuie să
ne prezentăm la start şi să nu facem nici o greşeală la antrenamente şi la califi-
cări. Abia după această etapă pot spune că vom intra într-un mic concediu. Nu a
fost un an prea bun pentru familia mea. La ultima etapă am distrus trei motoare,
cât nu distrug într-un an, altădată. Patrick a avut accidentul... Important este că
acum e bine şi că este un Pascota din aluat bun. Accidentul nu l-a influenţat în
mod negativ, dimpotrivă, l-a îndârjit şi mai mult. Are stofă de mare campion. În
acest concediu ne vom ocupa ceva mai mult de cartea care este în lucru şi care
ilustrează viaţa şi activitatea celor patru generaţii de motociclişti Pascota. Sper,
cu ajutorul Consiliului Local Giroc, cu ajutorul domnului primar Iosif-Ionel
Toma, să putem să ducem acest obiectiv la bun sfârşit. Mai avem în gând să
facem şi un mini-muzeu Pascota în care să adăpostim motocicleta de concurs a
bunicului, dar şi celelalte motociclete de concurs, precum şi medaliile şi cupele
care se ridică la un număr de câteva sute... Altceva ce să vă mai spun? Toată
viaţa familiei Pascota, şi vorbesc aici de patru generaţii, s-a desfăşurat şi se des-
făşoară în jurul motocicletelor de curse. Asta este viaţa noastră şi nu am putea
trăi altfel!”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Clarinetul continuă 
să cânte la Chişoda 

„la cele mai înalte note”
Elev, de peste nouă ani, dar şi demn

continuator al profesorului şi taragotistu-
lui Dorin Cuibariu, Marius Sperniac a
luat Premiul II la Festivalul Naţional de
Folclor „Strugurele de Aur”, Marele Pre-
miu al Festivalului „Iosif Sivu şi Cosmin
Golban”, de la Timişoara, precum şi Pre-
miul III la Festivalul de Folclor „George
Motoia Craiu”, de la Oraviţa. Premiile
obţinute în acest an, dar şi prestaţiile de
excepţie ale tânărului interpret, vin să
prevestească un viitor mare pentru tână-
rul interpret, dar, după cum a precizat
profesorul Dorin Cuibariu, Marius Sper-
niac are două posibilităţi: prima, şi cea
care ar trebui să fie urmată, ar fi ca tână-
rul să-şi continue studiile cu aceeaşi per-
severenţă, aceeaşi seriozitate şi acelaşi
volum de muncă şi, astfel, să confirme,
pe deplin, speranţele care au înflorit as-
tăzi, sau, varianta a doua, cea care nu este
dorită, să se culce pe gloria laurilor, să se
aplece spre latura comercială a muzicii şi astfel să pună capăt unei cariere care
ar fi putut fi de excepţie.

După ce aproape o jumătate de veac Chişoda a fost asociată cu Dorin Cuiba-
riu şi taragotul său care a străbătut lumea în lung şi-n lat şi a adus faimă neamu-
lui românesc, astăzi, din aceeaşi Chişodă răsună glas tânăr de clarinet, prevestind
un mare viitor tânărului Marius Sperniac şi faimă Chişodei pentru încă o jumă-
tate de veac.

Tânărul clarinetist Marius Sperniac din Chişoda a participat la cea de-a XVI-
a ediţie a Festivalulului Naţional de Folclor „Strugurele de Aur”, care s-a desfă-
şurat la Alba Iulia. După preselecţie şi concurs, juriul a decis să-i acorde lui
Marius Sperniac Premiul al II-lea la categoria instrumentişti. La festival au par-
ticipat 36 de concurenţi din 20 de judeţe, finaliştii fiind stabiliţi în urma unei pre-
selecţii.

„Nu am mers acolo ca şi concurent, ne-a spus Marius Sperniac, ci pentru a
cânta în orchestră. Înainte de concurs, domnul Stelu Stoica, dirijorul Ansamblu-
lui Jidvei,  mi-a spus că voi participa şi eu. Înainte cu două zile de concurs, cât
mai puteam studia? În plus, ca orice concurent, am avut şi emoţii înainte de a intra

pe scenă. Apoi, acestea au trecut şi m-am
concentrat pe ce aveam de făcut. În con-
curs, când mi-am interpretat repertoriul,
am văzut în sală trei-patru oameni care
chiar plângeau când am interpretat doina.
Mi-au mai spus şi dintre colegi că în juriu
erau câţiva membri care plângeau. În
final, am primit Premiul al II-lea al Festi-
valului «Strugurele de au», care este una
dintre cele mai mari manifestări de acest
gen din România”.

Pentru perioada următoare, Marius se
va concentra pe şcoală, fiind elev în clasa
a XI-a la Colegiul Naţional de Artă „Ion
Vidu” din Timişoara, la clasa profesorului
Mircea Ştiopon, unde studiază muzica
clasică. „Apoi, voi urma facultatea, Con-
servatorul, pentru că doresc să-mi defini-
tivez studiile muzicale”, ne-a mai spus
tânărul instrumentist.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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