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Acești platani, cu denumirea latină Platanus hybrid brot,
au fost plantați după încheierea Primului Război Mon-
dial, de către urmașii celor 82 eroi căzuți pe câmpul de
luptă.
Perechea de copaci simbolizează trecerea în neființă a cinci
perechi de frați și a unei perechi formată din tată și fiu.
Curtea Căminului Cultural din Giroc a fost aleasă stra-
tegic pentru plantare, astfel ca miile de oameni, care vor
trece, în timp, pragul acestuia, să vadă străjuirea făcută de
acești doi platani și să le aducă aminte de marile pierderi
și de jertfele pe care le-a dat comunitatea noastră pentru
apărarea patriei.
Puieții au fost aduși, la o vârstă de câțiva ani, din aceeași
pepinieră din care s-au luat și platanii sădiți, mai târziu, în
parcul de pe lângă Catedrala din Timișoara. Acești arbori
tineri au fost aleși și transportați de către un localnic pe
numele de Matei Thurn, fratele mai mic al eroilor Carol
și Ștefan Thurn.

Acum, acești platani au depășit vârsta de 100 de ani.
După sădirea copacilor, preotul David Voniga a făcut o
slujbă de binecuvântare a acestora și a lucrării în sine, la
care au participat urmașii eroilor căzuți, corul bisericesc,
oficialități și sute de enoriași.
S-a aflat dintr-o sursă locală și anume de la domnul Lazăr
Seiman (1913-2013), că sub fiecare copac a fost îngropată
câte o sticlă în care s-au pus înscrisuri cu referire la im-
portanța evenimentului, durerea familiilor exprimată în
cuvinte, compasiunea și elogierea eroilor căzuți venită din
partea autorităților din acea vreme.
Aceeași sursă consemnează faptul că, în respectivul înscris,
au fost adăugate cuvinte de blestem împotriva celor care vor
încerca să vandalizeze sau să taie acești doi copaci.
Conform înscrisurilor de la autorul acestei informații, în
timpul instaurării regimului comunist, au existat mai
multe tentative de înlăturare a copacilor, aceștia scăpând
ca prin minune de furia și ignoranța oamenilor, care în

ultima clipă și-au adus aminte de respectivul blestem.
Un rol important în păstrarea platanilor noștri l-a avut
preotul Iosif Gaiță, care cunoștea foarte bine însemnăta-
tea acestora.
Până la cel de al Doilea Război Mondial, preoții care au
slujit în Biserica ,,Sf. Dimitrie” din Giroc, au făcut, în fie-
care an, o slujbă de pomenire pentru eroi, în acest loc.
Slujbele erau precedate de cântece de fanfară și de slavă
ale corului bisericesc.
La toate manifestările au fost prezenți numeroși enoriași
și copii.

Sursa: domnul Lazăr Sever, din Giroc

Platanii – un simbol al Girocului

Începând cu data de 2 iunie, societatea Giroceana a deschis
un nou punct de lucru – casierie încasări apă-canal şi
vânzări abonamente, pe Calea Timişorii nr. 76 Giroc (la
intrare în fosta Unitate Militară).
Orarul casieriei este de luni până vineri între orele
10-18. (A.B.)

GGiirroocceeaannaa aa ddeesscchhiiss
uunn nnoouu ppuunncctt ddee lluuccrruu

Vineri, 15 mai 2015,
în Sala de sport a
Liceului Teoretic
„David Voniga” din
Giroc s-a desfăşurat
cea de-a IV-a ediţii a
Festivalului de folclor
destinat preşcolarilor,
intitulat „Floare Giro-
ceană”. În organizarea
Pri măriei Giroc şi a
Liceului Teoretic
„David Voniga” din

Giroc, spectacolul
a adunat copii de
la grădiniţe din în-
treg Banatul. 
Mi cii artişti au
reuşit prin pres -
taţia lor să smulgă
o mul ţime de aplau -
ze meritate de la 
nume rosul public
pre  zent la eveni-
ment.

O. IGNEA
Foto: T. SZASZ

FFeessttiivvaalluull „„FFllooaarree GGiirroocceeaannăă””,,
llaa aa IIVV--aa eeddiiţţiiee

Elevi giroceni 
premiaţi la un

concurs naţional

Un echipaj format din elevi ai clasei a IV-a de la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc a obţinut premiul I la un concurs naţional.
Este vorba despre Bogdan Cîmpeanu, Denis Filimon, Cristiana Petcu
şi Timeea Racz, care, îndrumaţi de prof. Camelia Preda, au obţinut
92,5 puncte la Concursul Naţional din cadrul Proiectului „Evaluarea
interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice”, în-
scris în C.A.E.N. al M.E.C.Ş., faza naţională. Organizatori ai 
concursului au fost Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vaslui şi Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Vaslui. (A.B.)

Ce demersuri au făcut autoritățile
locale pentru a păstra, nevătămați,

platanii din Giroc, aflați în numărul
viitor al ziarului nostru!
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august)
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai) 
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii 
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155 La zece zile după Înălţarea lui Hristos, respectiv la 50 de

zile de la Învierea Sa, prăznuim Rusaliile – Pogorârea
Sfântului Duh, cunoscută şi sub denumirea de Cincize-
cime. Anul acesta am prăznuit Pogo-
rârea Sfântului Duh pe 31 mai. Ca
vechime, Rusaliile coboară până în
veacul apostolic. În primele secole
creştine, praznicul Cincizecimii era o
dublă sărbătoare: a Pogorârii Duhului
Sfânt şi a Înălţării lui Hristos. În jurul
anului 400, cele două sărbători s-au
despărţit una de cealaltă.
Dacă, prin lucrarea Duhului Sfânt,
Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri
şi S-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni
se împărtăşeşte viaţa dumnezeiască şi
omenească a lui Hristos. Pogorârea
Sfântului Duh este actul de trecere a
lucrării mântuitoare a lui Hristos, din
umanitatea Sa în oameni. Astfel, Bise-
rica se constituie prin această extin-
dere a vieţii lui Hristos în noi.
Evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt
este descris în cartea „Faptele Aposto-
lilor” (F.A. 2,4). Aici se spune că
Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un
vuiet mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecă-
ruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc.
După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea
de a grăi în limbi necunoscute de ei până atunci. Au 
descoperit învăţătura Mântuitorului şi altor neamuri, în 

diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în această zi, a 
Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înţeleşi de toţi iu-
deii veniţi la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputând

să-şi explice cum de puteau predica
în graiuri diferite, unul dintre ei îi
acuză că ar fi „plini de must”, adică
beţi (F.A. 2, 13). 
Atunci Sfântul Petru a luat cuvântul
pentru a-i apăra pe Apostoli de o
asemenea învinuire, dar şi pentru a
vorbi mulţimilor despre Hristos. El
le-a descoperit că se împlinise pro-
feţia lui Ioil: „Iar în zilele din urmă,
zice Domnul, voi turna din Duhul
Meu peste tot trupul” (F.A. 2, 17,
Ioil 3, 1). În urma cuvântării lui
Petru, trei mii de persoane au primit
botezul.
Se obişnuieşte să se vorbească de tri-
miterea Sfântului Duh în lume ca
despre un act prin care Duhul ar lua
locul lucrării lui Hristos. În acest
caz, Biserica ar fi numai opera Sfân-
tului Duh. În realitate însă, Duhul
trebuie văzut întotdeauna ca Duhul
lui Hristos, deci, nu trebuie văzut

sau conceput ca despărţit de Hristos.
Există obieiul ca în ziua de Rusalii să se aducă în biserică
frunze de nuc sau de tei, simbol al limbilor de foc, ca
semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecuvântate
şi împărţite credincioşilor. (M.S.)

RRuussaalliiiillee –– PPooggoorrâârreeaa SSffâânnttuulluuii DDuuhh

Manifestările din Anul Domnului 2015 de la Caransebeş sunt
prilejuite de sărbătorirea festivă a hramului noii catedrale 
„Învierea Domnului” din oraşul de reşedinţă episcopală, cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Orto-
doxe Române a Caransebeşului şi de proclamarea anului 2015
drept „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul
comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori
de suflete din eparhii”.
Începutul manifestărilor a avut loc în Duminica Tomii, cu pro-
cesiunea ierarhilor şi credincioşilor, de la sediul Episcopiei
Caransebeşului, la Catedrala „Învierea Domnului” (ora 9),
Sfânta Liturghie Arhierească şi evocarea împlinirii celor 150 de
ani de la întemeierea Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului (ora
9:30), spectacolul de promovare a folclorului tradiţional
bănăţean, la care au participat formaţii de dansatori din Banat
(în centrul civic al oraşului, ora 12:30), spectacol folcloric în
Sala Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş (ora
18:30).
Luni, 20 aprilie, s-a deschis, la ora 9:30, în Sala de festivităţi
„Episcop Elie Miron Cristea” a Centrului Eparhial Caransebeş,
Simpozionul Internaţional „Misiune şi Propovăduire. 150 de ani
de la întemeierea Episcopiei Caransebeşului”, printr-un recital
omagial, susţinut de Corul Episcopiei Caransebeşului, apoi, „cu-
vântul de întâmpinare” adresat participanţilor de către P. S. Lu-
cian, mesajul Patriarhului Daniel şi „cuvântarea” domnului
ministru Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte. Cuvinte
de binecuvântare au adresat Î.P.S. Irineu, Mitropolitul Olteniei,
Î.P.S. Ioan, Mitropolitul Banatului, Î.P.S. Varsanufie, Arhiepis-
copul Râmnicului, Î.P.S. Timotei, Arhiepiscopul Aradului, P.S.
Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, P.S. Gurie, Episcopul
Devei şi Hunedoarei.
În plen, au prezentat comunicări următorii ierarhi: 
P.S. Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei: „Discer nă -
mântul sau dreapta socoteală la Părinţii filocalici”;
P.S. Visarion, Episcopul Tulcii: „Hrană pentru suflet: cartea de
rugăciuni a episcopului Veniamin Nistor – 1942”;
P.S. Macarie, Episcopul român al Europei de Nord, Stockholm
– Suedia: „Începuturile apostolatului creştin în Islanda”;
P.S. Emilian Lovişteanul, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei
Râmnicului: „Parohia, între misiune şi înveşnicire”;
P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului: „1865 – anul întemeierii
Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului”.
După aceste comunicări a avut loc lansarea volumelor: 
Vasile Petrica, „Academia Teologică Ortodoxă Română
Caransebeş”, Editura David Press Print, Timişoara, 2014;
Petru Bona, „Lespezi şi cruci de piatră din parohiile Eparhiei
Caransebeşului”, Editura Episcopiei Caransebeşului, Caranse-
beş, 2015;
Mircea-Gheorghe Abrudan, „Ortodoxie şi luteranism în Transilvania

între Revoluţia paşoptistă şi Marea Unire. Evoluţie istorică şi re-
laţii confesionale”, Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2014.
Înainte de servirea mesei de prânz, participanţii la eveniment au
vizionat Expoziţia foto-documentară „Episcopia Caransebeşu-
lui la 150 de ani de existenţă”.
Începând cu ora 16, înscrişii la simpozion au susţinut comu-
nicările în cele două secţiuni ale Teologiei: Teologie I (17 par-
ticipanţi) şi Teologie II (12 participanţi).
Marţi, 21 aprilie, s-au derulat comunicările ştiinţifice la celelalte
secţiuni: Secţiunea „Episcopia Caransebeşului” şi Secţiunea 
„Istorie Bisericească” (19 participanţi + 25 participanţi).
La Secţiunea „Istorie Bisericească”, Viorel-Dorel Cherciu,
preşedintele Asociaţiei Culturale „David Voniga” din Giroc, a
prezentat lucrarea „Parohia Ortodoxă Glimboca – Administraţie
şi Comuniune” (singura comunicare care a fost aplaudată de au-
ditoriu).
Miercuri, 22 aprilie, s-a desfăşurat Festivalul Coral de Muzică
Religioasă, în Catedrala „Învierea Domnului” (ora 17), evoluând
în scenă zece coruri bisericeşti din Caransebeş, Reşiţa, Oţelu
Roşu, Bocşa Română, Glimboca, Orăştie.
Vineri, 24 aprilie, în Sala de Spectacole a Casei de Cultură
„George Suru” din Caransebeş, s-a „ţinut” Festivalul Corurilor
de Copii şi Tineret „Timotei Popovici”, la care au participat zece
coruri: Reşiţa, Oţelu Roşu, Orăştie, Caransebeş, Făget, Arad şi
Lugoj. Corul Liceului Teoretic „Traian Lalescu” din Făget a fost
dirijat de profesorul doctorand Mircea Sturza (dirijorul coralei
„Giroceana”), interpretând şase piese: „Veniţi să ne închinăm”,
Timotei Popovici, „O Doamne”, Fr. Silcher, „Cât de mărit”,
Dimitrie Bortneanski, „Mama”, Ioan D. Chirescu, „Eu mă duc,
codrul rămâne”, Timotei Popovici, „O, lume, ce frumoasă eşti”,
Ludwig van Beethoven.
Sâmbătă, 25 aprilie, a avut loc Festivalul de Poezie în grai
bănăţean „Credinţă şi Lumină”, ediţia a VI-a, deoarece Epis-
copia Caransebeşului sprijină astfel de acţiuni, ţinând seamă că
fenomenul literar al poeziei dialectale este unul specific Banat-
ului şi are peste 200 de ani de existenţă. Manifestarea aceasta 
s-a organizat în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor în Grai
Bănăţean şi Parohia Ortodoxă Ohaba Mâtnic.
Zilele Culturii şi Credinţei în Episcopia Caransebeşului s-au
încheiat duminică, 26 aprilie, la Oraviţa, unde, la Biserica
„Adormirea Maicii Domnului”, s-a săvârşit, de la ora 9:30,
Sfânta Liturghie Arhierească, iar după-amiază, de la ora 16, în
foaierul Teatrului „Mihai Eminescu”, s-a vernisat expoziţia de
documente bisericeşti cu privire la importanţa oraşului Oraviţa
în istoria Episcopiei Caransebeşului, iar elevii Seminarului Teo-
logic „Ioan Popasu” au jucat piesa de teatru „Mironosiţele”, de
Victor Ioan Popa.
Preţ de o săptămână, Caransebeşul a devenit „Semenicul” 
Credinţei şi Culturii Româneşti. Viorel-Dorel CHERCIU

GGiirrooccuull llaa ZZiilleellee CCrreeddiinnţţeeii şşii CCuullttuurriiii îînn EEppiissccooppiiaa
CCaarraannsseebbeeşşuulluuii,, eeddiiţţiiaa aa IIXX--aa,, 1199--2266 aapprriilliiee 22001155
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Trageri în poligonul Chişoda
În perioada 17 februarie - 30 iunie, în Poligonul de tragere Chişoda se execută trageri, ziua şi noaptea, 

cu întreg armamentul de infanterie.
În luna iunie se execută trageri în zilele de: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30

În şedinţa din luna mai, pe ordinea de zi a Consiliului Local al comunei
Giroc au fost supuse spre aprobare următoarele proiecte de hotărâri:
1. Aprobarea prelungirii până la data de 9.12.2015 a Scrisorii de Garantare
de la FNGCIMM SA IFN;
2. Aprobarea decontării cheltuielilor cu deplasarea cadrelor didactice ale
Liceului Teoretic „David Voniga” din localitatea de reşedinţă la locul de
muncă şi retur;
3. Aprobarea premierii sportivului Tekin Alin cu suma de 1.000 de lei;
4. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu SC Giroceana SRL
pentru punctul de lucru situat în Giroc, Calea Timişoarei, nr. 76, în
suprafaţă de 7,68 mp;
5. Asigurarea transportului membrilor Ansamblului Cultural „Ghiocelul”
din comuna Giroc în localitatea Satu Nou, din Serbia, şi retur, în perioada
29.05.2015-30.05.2015;
6. Alocarea sumei de 1.000 de lei din bugetul local, capitolul 67.50, 
alineat 20.01.07, reprezentând plata transportului cu microbuzul pentru
membrii fanfarei la festivalul „Trompeta bănăţeană”, din Satu Nou, Ser-
bia, în data de 27.06.2015;
7. Modificarea şi completarea Regulamentului privind vânzarea bunurilor
imobile-terenuri şi construcţii, proprietate privată a comunei Giroc, apro-
bat prin HCL nr. 144 din 24.10.2014;
8. Prelungirea contractului de închiriere nr. 6.198/30.04.2012 pentru obiec-
tivul Farmacie umană în localitatea Chişoda;
9. Aprobarea Bilanţului şi a contului de profit şi pierdere al SC Giroceana SRL;
10. Constatarea dreptului de proprietate asupra unor imobile;
11. Aprobarea premierii elevului Chifan Cosmin cu suma de 500 de lei;
12. Modificarea listei de investiţii pe anul 2015;
13. Rectificarea bugetului local al comunei Giroc, pe trimestrul II, 2015;
14. Completarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea
activităţii de AUDIT INTERN cu actul adiţional privind organizarea şi 
exercitarea şi a altor activităţi necesare comunei Giroc, în scopul realizării
unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale;
15. Aprobarea contului trimestrial de execuţie a bugetului local, precum şi
contul trimestrial de execuţie a bugetului de venituri proprii şi subvenţii
pentru exerciţiul bugetar 2015;
16. Alocarea sumei de 2.400 de lei pentru editarea albumului de poveşti
scrise de elevii clasei a III-a B din cadrul Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc;
17. Aprobarea premierii echipelor de şah cu suma de 1.000 de lei;
18. Aprobarea concesionării directe a terenului înscris în CF 405263, nr.
cad. 405263, în suprafaţă de 361 mp către domnii Stafie Adrian şi Stafie
Gabriela, proprietari ai construcţiei;
19. Acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei familiei dom-
nului Budi Zoltan, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor necesare 
finalizării casei de locuit. V. TOMOIAGĂ

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall aall ccoommuunneeii GGiirroocc

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei Giroc vă aduce la cunoştinţă următoa-
rele:
Având în vedere Hotărârea Guvernului Nr.
75/2015, care stabileşte condiţiile necesare pres-
tării de către copii a activităţilor remunerate în
domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi
de modeling şi procedura de informare preala-
bilă a Serviciului Public de Asistenţă Socială, ac-
tivităţile remunerate prestate de copil pot fi în
calitate de:
a) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, 
acrobat la manifestări cu caracter cultural, 
educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă,
balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau 
interpretare, precum şi orice alte concursuri sau
activităţi de scenă;
b) actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator,
acrobat sau model la filmări pentru filme artis-
tice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct
pentru radio şi televiziune, cu sau fără scopuri
publicitare;
c) figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără
scopuri publicitare;
d) figurant sau model la prezentări de modă;
e) sportiv profesionist în sportul de performanţă.
Prestarea de către copii a activităţilor cu caracter
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling,
prevăzute în Hotărârea 75/2015, este condiţio-
nată, printre altele, de informarea prealabilă de
către părinţi/reprezentant legal al copilului a ser-
viciului public de asistenţă socială de la domici-
liul copilului, prin depunerea unei note de
informare înainte de începerea efectivă a activită-
ţii. Nota de informare trebuie însoţită de următoa-
rele documente: 

a) copia certificatului de naştere al copilului sau,
după caz, copia actului de identitate;
b) copii ale actelor de identitate ale părinţi lor/re -
pre  zentantului legal;
c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz;
d) certificat medical eliberat de un medic de spe-
cialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este
apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este
cazul, să conţină recomandări special;
e) aviz psihologic prin care să se precizeze dacă
particularităţile psihice ale copilului îl recomandă
pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost in-
format, în funcţie de vârstă şi gradul de
înţelegere, şi este de acord cu participarea la ac-
tivitate;
f) avizul medicului de specialitate medicină spor -
tivă pentru copiii care participă la activităţi
sportive de performanţă; 
g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ
preuniversitar la care este înscris copilul, pentru
copiii care frecventează o formă de învăţământ,
în care se va menţiona  dacă activitatea este
prestată în perioada programului şcolar.
După încheierea contractului dintre părţi, părin-
tele/reprezentantul legal are obligaţia de a trans-
mite la Serviciul Public de Asistenţă Socială de la
domiciliul copilului, în termen de 10 zile lucră-
toare de la începerea efectivă a activităţii, o copie
certificată „conform cu originalul” a acestuia.
Menţionăm că nerespectarea prevederilor pre-
zentei hotărâri constituie contravenţie şi se sanc-
ţionează cu amenda între 1000-5000 lei. 

Inspector debutant Serviciului Public de
Asistenţă Socială Giroc,

Andreea Alexandra KOVACS

ÎÎnnşşttiiiinnţţaarree pprriivviinndd oobblliiggaattiivviittaatteeaa ppăărriinnţţiilloorr
ddee aa iinnffoorrmmaa SSeerrvviicciiuull PPuubblliicc ddee AAssiisstteennţţăă
SSoocciiaallăă îînn ccaazzuull ccooppiiiilloorr ccaarree ddeessffăăşşooaarrăă

aaccttiivviittăăţţii rreemmuunneerraattee

Vara îşi pune amprenta pe grădinile noastre şi pe ac-
tivitatea de zi cu zi. Plantele nu se pot ascunde de
arşiţa soarelui, nu se pot „hidrata” şi, în mod sigur, nu
au răcoarea dorită, fără ajutorul nostru.
Dacă primăvara şi toamna nu mai prididim să
semănăm şi să plantam speciile, bulbii sau puieţii
obţinuţi din seminţe şi să pregătim terenul pentru un
nou ciclu vegetativ, în miezul verii ne mai tragem un
pic sufletul în ce priveşte lucrările din grădină. 
Iată ce trebuie să faceţi în această perioadă pentru
plantele, arborii şi arbuştii dumneavoastră, astfel încât
să continuaţi să vă bucuraţi de o grădină frumoasă,
sănătoasă şi înfloritoare.
- Căldura excesivă din timpul zilei face ca multe
plante să sufere de sete. Pentru a evita acest lucru şi
pentru a preîntâmpina uscarea frunzelor şi ofilirea
rapidă a florilor, udaţi foarte bine grădină, în special
plantele sensibile la uscăciune sau pe cele foarte se-
toase. Faceţi această activitate dimineaţa devreme,
înainte să răsară soarele, sau seara, după apus. Evitaţi
să udaţi în timpul zilei, căci nu va ajunge toată apa la
plante, parte din ea evaporându-se rapid, datorită căl-
durii.
- Nu stropiţi florile, frunzele plantelor sau copacii în
miezul zilei, căci, sub razele intense ale soarelui de
vară, stropii de apă se încălzesc aproape instantaneu şi
produc arsuri. Acestea se manifestă, la început, prin
pete inestetice pe frunze şi flori, iar mai apoi prin ofi li-
rea şi moartea plantelor mai puţin rezistente. În

schimb, seara le puteţi face un duş uşor, curăţându-le
de praful adunat peste zi şi răcorindu-le de canicula
suportată.
- Administraţi îngrăşăminte doar la plantele care au
strictă nevoie şi numai după ce verificaţi ca pământul
de la rădăcină să fie un pic umed. În timpul lunilor
foarte calde, toate plantele îşi încetinesc creşterea şi

absorb mai greu substanţele fertilizatoare. Din această
cauză, un îngrăşământ poate constitui acum un exces
nedorit, care ar duce la arderea rădăcinilor.
- Tundeţi ramurile inestetice ale plantelor arbustive,
pentru a menţine un aspect compact şi atrăgător al
tufelor.
- Palisaţi şi tutoraţi lianele şi plantele căţărătoare. Le
veţi ajuta, în acest fel, să se dezvolte mai uşor şi să în-
florească mai frumos. Dacă le-aţi plantat de la început,
în locuri strategice, acum e timpul să vă bucuraţi de
umbrarele şi colonadele îmbrăcate de aceste plante.
- Îndepărtaţi florile ofilite şi frunzele uscate ale speci-
ilor de sezon, pentru a stimula apariţia unora noi şi
pentru a le menţine aspectul îngrijit.
- Colectaţi seminţe de la plantele anuale, care şi-au
epuizat înflorirea în această perioadă, verificând întâi
stadiul de coacere. Alegeţi, pentru această operaţiune,
doar plantele sănătoase, care au înflorire abundentă.
- Curăţaţi grădina, îndepărtaţi buruienile şi săpaţi
pământul, muşuroind plantele la bază, pentru a le ajuta
să absoarbă cât mai mult posibil din apa de udare.
- Verificaţi periodic plantele şi arborii pentru a 
descoperi la timp eventualele atacuri de dăunători.
- Aplicaţi tratamente cu insecticide sau fungicide,
acolo unde este cazul, respectând dozele prevăzute
pentru fiecare tip de dăunător şi condiţiile de aplicare
a tratamentelor (se va evita ploaia şi arşiţa, pentru a nu
exista riscul spălării insecticidelor sau al arsurilor
provocate de substanţele administrate).

LLuuccrrăărrii îînn ggrrăăddiinnăă îînn ppeerriiooaaddaa vveerriiii



4 DIALOG CU CETĂŢENIIiiuunniiee 22001155

Într-o societate modernă, educaţia are un rol primordial,
iar educaţia primită în şcoală rămâne fundaţia pe care
elevul îşi va clădi, în timp, cu răbdare, ambiţie şi
dăruire, o viitoare carieră într-un mediu social 
concurenţial. Cultura generală, abilităţile de comuni-
care, abilităţile practice şi de lucru în echipă, dez-
voltarea competenţelor fundamentale necesare acestui
secol sunt  elementele definitorii care conduc către suc-
ces. Atunci când participarea la o competiţie se încheie
cu  rezultate bune, copilul învaţă să aibe încredere în
sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea
contribuie la creşterea stimei de sine.
Pregătirea intensă pe care au  fãcut-o elevii Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc a condus la încu-
nunarea efortului suplimentar al acestora, prin rezul-
tatele obţinute la etapa judeţeană a Concursului de
biologie „Emil Palade”. Concursul de biologie se
adresează elevilor din clasele a V-a şi a VI-a.
Din partea Liceului Teoretic „David Voniga” – Şcoala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” – structură Chişoda au
fost premiaţi următorii elevi, pregătiţi de doamna pro-
fesoară Georgina Ianculescu: Andreea Tcaciuc, clasa a
V-a – Premiul al II-lea; Oana Gherman, clasa a V-a –
Menţiune.
Din partea  Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc
au fost premiaţi următorii elevi, pregătiţi de doamna
profesoară  Florica  Ilcău: Cornelia Dumitrache, clasa a
V-a – Menţiune; Andrei Neamţu, clasa a V-a – Menţi-
une.
Concursul a fost un exerciţiu de punere în valoare a
posibilităţilor elevilor, în perspectiva  obţinerii  perfor-
manţei dorite. A fost proiectat pentru creşterea spiritua -
lă a participanţilor, prin crearea sentimentului de
împlinire şi bucurie a reuşitei.
Felicitări! Prof. Georgina IANCULESCU 

Prof. Florica ILCĂU

ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt
ddee ccaalliittaattee ––

eedduuccaaţţiiee ddee ccaalliittaattee

Valorile culturii tradiţionale româneşti pot fi promo-
vate încă de la primul nivel al preşcolarităţii. Astfel, în
ziua de 16 mai 2015, preşcolarii Grupei Mici „B” şi-au
făcut debutul pe scena Casei de Cultură a Studenţilor
din Timişoara, la cea de-a patra ediţie a Festivalului de
Folclor Euroregional al Preşcolarilor din Timişoara,
„Hai să-ncingem hora mare”. Îmbrăcaţi în costume 
populare, ei le-au prezentat spectatorilor dansul popu-
lar Alunelul.

Dansul a fost apreciat de publicul româno-sârb şi răs-
plătit cu aplauze, iar organizatorii le-au oferit micilor
artişti diplome. Precizăm că dansatorii noştri au fost cei
mai mici artişti prezenţi la festival.
Apreciem implicarea părinţilor în desfăşurarea acestei
acţiuni, ei participând în număr mare, în calitate de
spectatori şi de susţinători, dar şi interesul pentru a-i
îmbrăca pe copii în costume cât mai autentice.
După încheierea spectacolului, a urmat parada portu-
lui popular, de la Colegiul Tehnic „Emanuil Ungurea nu”,
până în centrul oraşului Timişoara.

Educatoare: Alina-Elena SURUGIU 
şi Lenuţa TERTECI

„„HHaaii ssăă--nncciinnggeemm hhoorraa mmaarree””
Data de 9 Mai nu este o zi oarecare, ci este ziua în
care liderii europeni au decis să stabilească 9 Mai
1950 drept Ziua Naţională a Europei. Chiar dacă au
trecut 65 de ani de la aceea zi, şi acum sărbătorim cu
aceeaşi bucurie Ziua Europei. Unii dintre elevii
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc şi ai
Şcolii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din Chişoda nu
au trecut cu vederea această importantă zi, par-
ticipând la o activitate şcolară desfăşurată în comuna
Remetea Mare.
Copiii au prezentat câteva ţări care ale Uniunii  
Europene: Italia, Portugalia Germania, Franţa,
Grecia sau Spania. Cu siguranţă, participanţii la
această activitate îşi vor aminti cu drag de 9 Mai,
Ziua Europei.

Prof. Camelia DINU

ZZiiuuaa EEuurrooppeeii –– 99 MMaaii

Odată cu venirea verii, temperaturile ridicate duc la
o creştere semnificativă a numărului de incendii. Fie
că acestea apar în zonele forestiere, în fabrici sau
chiar în casele oamenilor, ele reprezintă un pericol,
atât pentru persoanele aflate în proximitate, cât şi
pentru mediul înconjurător. 
Majoritatea incendiilor pe care le putem evita au loc
în zonele de agrement şi cele forestiere, principala
lor cauză fiind focurile de tabără şi cele de la
grătare, care rămân nesupravegheate sau nu sunt
stinse corespunzător. Astfel, primul pas pe care îl
puteţi face este acela de a vă asigura că aţi stins
focul. Cea mai bună metodă este să aruncaţi apă sau
pământ peste el. Înainte de a pleca, puteţi, de aseme-
nea, să aşezaţi în jurul cenuşii câteva pietre mari, de
râu, acestea având rolul de a opri răspândirea focu-
lui, în eventualitatea că acesta se reaprinde.
Un alt factor favorabil producerii de incendii îl
reprezintă gunoaiele. Sticlele şi hârtiile rămase în
urma picnicurilor pot duce la aprinderea şi în-
treţinerea focului, acesta putându-se transforma,
treptat, într-un incendiu de proporţii.
În blocurile de locuinţe, principala cauză a incendi-
ilor pe timp de vară este suprasolicitarea reţelei 

electrice. Aveţi grijă ca un specialist să efectueze 
periodic controale, astfel încât problemele să fie 
descoperite la timp. De asemenea, este foarte 
important să nu se utilizeze instalaţii şi aparate 
electrice vechi, care au defecţiuni sau improvizaţii. 
Toate acestea pot duce la un scurtcircuit şi pot 
produce incendii.

Dumitru CRĂINICEANU, 
şef SVSU Giroc

EEvviittaarreeaa iinncceennddiiiilloorr
ppee ttiimmpp ddee vvaarrăă

Principalul poluator aerobiologic este polenul de Ambrosia artemisiifolia (floarea
pustei, iarba pârloagelor), plantă ce face parte din categoria „plantelor 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 gunoaie.
Ambrosia artemisiifolia (floarea pustei) este o plantă unisexuat monoică, pe ace-
laşi individ se găsesc flori bărbăteşti şi flori femeieşti, existând exemplare pe care
se găsesc doar flori bărbăteşti în cantităţi impresionante. Florile bărbăteşti, purtă-
toare de polen, ce produc poluarea aerobiologică, apar în luna iulie, începând să
emită polen din august, apogeul fiind atins în luna septembrie şi se încheie la în-
ceputul lunii octombrie.
Ambrosia artemisiifolia produce şi răspândeşte mai mult polen decât toate celelalte
plante ierboase anemofile luate în ansamblu, o plantă putând produce până la 2,5
miliarde granule de polen pe zi. Polenul aeropurtat poate interacţiona cu alte com-
ponente ale mediului, acţionând sinergic, putând determina creşterea riscurilor de
îmbolnăviri. Încălzirea şi mărirea concentraţiilor de CO2 atmosferic duce la
creşterea producţiei de polen la Ambrosia artemisiifolia prin dezvoltarea unui
număr mai mare de inflorescenţe per plantă.
În grăunciorul de polen al Ambrosia artemisiifolia au fost găsiţi 14 alergeni dife -
ri ţi. Severitatea simptomelor variază de la individ la individ. Alergia provocată de
polenul de la Ambrosia artemisiifolia este adesea complicată de fenomene in-
fecţioase, ca sinuzitele purulente şi otitele, aceasta ducând la scăderea capacităţii

de muncă, disconfort, scăderea imunităţii etc.
Planta poate fi stârpită prin cosire repetată, pentru ca această plantă să nu ajungă la maturitate şi să înflorească, erbici-
dare totală, extragerea rădăcinilor etc. Toate aceste metode sunt indicate a fi aplicate înainte de înflorirea plantei.
Pe această cale, Primăria Comunei Giroc face apel către cetăţeni să îşi cosească periodic terenurile extravilane nelu-
crate, zona verde din faţa imobilelor şi să îşi cureţe grădinile de buruieni, pentru a nu permite apariţia florii pustei, al
cărei polen determină apariţia a numeroase infecţii şi alergii, afectând starea de sănătate a populaţiei.

Responsabili de mediu, inspector Adelina SÎRBU, 
inspector Petronela FLOREA

AAmmbbrroossiiaa AArrtteemmiissiiiiffoolliiaa ((ffllooaarreeaa
ppuusstteeii,, iiaarrbbaa ppâârrllooaaggeelloorr))
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Carnavalul prinţilor 
şi al prinţeselor

În data de 9 iunie 2015, copiii de la grupa mijlocie A de la
Grădiniţa P.P din Giroc s-au costumat în prinţi şi prinţese şi
au intrat în lumea de vis a poveştilor.
La carnavalul prinţilor şi al prinţeselor au participat Harap-
Alb, Ileana Cosânzeana, Făt Frumos, Bell, Aurora, Cenu-

şăreasa, Alba ca Zăpada şi multe alte personaje minunate.
Invitaţi de seamă au fost părinţii acestor copii frumoşi, care
i-au încurajat cu aplauzele lor.

Ziua copilului în Muzeul 
Satului Bănăţean

Joi, 11 iunie, micuţii de la Grădiniţa cu program prelungit
din Giroc, grupa mijlocie A, însoţiţi de doamnele educa-
toare, au poposit la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara,
unde au desfăşurat o activitate la atelierul de creativitate,
activitate inclusă în proiectul educaţional finanţat de 
Consiliul Judeţean Timiş şi intitulat „Ziua copilului în
Muzeul Satului Bănăţean”.
În cadrul acestui parteneriat, am realizat multe lucruri in-
teresante, am văzut aspecte minunate legate de trecutul nos-
tru, cum ar fi olăritul. Atelierul de creativitate inclus într-o
vizită tematică este un proiect al muzeului, prin care insti-
tuţia oferă  publicului tânăr-preşcolar o altfel de educaţie,
dar complementară celei realizate în şcoli şi grădiniţe. Prin
activităţi ludico-educative, copiii dobândesc cunoştinţe de-
spre sat, ţăran şi obiceiuri. Activitatea practică „Să învăţăm
meşteşugul olăritului” s-a desfăşurat sub atenta îndrumare
a doamnei Melania Călărăşanu, împreună cu care am reali-
zat un vas de lut. Vizita noastră a inclus şi prezentarea unei
case a olarului, cu tindă-atelier şi cameră de locuit. Cupto-
rul pentru ars oale şi roata olarului se aflau în curtea go-
spodăriei. În camera de locuit atrag atenţia pătuţul

bebeluşului, textilele de interior specifice zonei, iar în tindă
– obiectele din lut.
Ieşirea noastră a continuat cu o vizită la Zoo, unde copiii
au fost încântaţi de animale şi locul de joacă amenajat spe-
cial pentru ei.
Noi, educatoarele grupei, Janina Terteci şi Adelina Jianu,
le urăm tuturor prichindeilor o vacanţă plăcută şi îi aşteptăm
anul şcolar viitor cu multe surprize şi provocări.

Prof. Janina TERTECI
Prof.Adelina JIANU

FFiinnaall ddee aann şşccoollaarr llaa GGrrăăddiinniiţţaa ddiinn GGiirroocc

Pentru că elevii clasei a III-a de la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, îndrumaţi de inimoasa profesoară
Daniela Simionese, au participat la concursul naţional
„Făuritorii de poveşti”, şi pentru că o bună parte dintre ei
au fost şi premiaţi la acest concurs, dăscăliţa cu dragoste
pentru copii, dar şi pentru literatură, s-a gândit – şi bine a
făcut – să adune poveştile scrise de micii elevi într-un
volum, o carte care să strângă în mănunchi strădania „mi-
cilor scriitori”, care au dat dovadă de multă imaginaţie, in-
spiraţie şi transpiraţie. Astfel, s-a născut un volum cu
douăzeci de poveşti şi cu tot atâţia autori, carte care a fost
lansată într-un cadru festiv la Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, în prezenţa părinţilor şi a bunicilor, a
mai multor dascăli, a primarului comunei Giroc, domnul
dr. Iosif-Ionel Toma, a scriitorului Robert Şerban, a doam-
nei profesor dr. în ştiinţele educaţiei Oana Dău-Gaşpar şi
a numeroşi alţi invitaţi. Au fost citite lecturi din noua carte,
de către autori, sub atenta observaţie a actriţei Ana
Munteanu, de la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” Timi -
şoara, moderatorul întâlnirii fiind şi „vinovatul” pentru
această întâmplare de suflet şi literatură, Daniela
Simionese. Pentru momentele lirice a fost invitat Cvarte-
tul de Cameră al Operei din Timişoara, „Incanto 
Quartetto”, dar a susţinut recitaluri şi grupul vocal-instru-
mental „GMT” al Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, condus de Sergiu Simionese.
Vorbind despre micii creatori, despre carte şi despre pro-
fesoara Daniela Simionese, domnul primar Iosif-Ionel
Toma a precizat: „ Este pentru prima dată, când în şcoala
noastră, în comuna noastră, participăm la un astfel de
eveniment. El este de excepţie şi merită toate laudele. Ar
fi bine ca el să fie repetat şi de alţi elevi şi de alţi profesori.
Ar fi bine să avem mai mulţi profesori ca doamna Daniela
Simionese, profesori care se implică, sunt alături de copii
şi de şcoală şi, în aceste condiţii, nici rezultatele bune nu se lasă
mult aşteptate. Elevii unei clase, vorbim de elevii clasei a III-a
B a Liceului Teoretic «David Voniga» din Giroc, au scris fiecare
câte o poveste, aşa cum a simţit-o şi a înţeles-o el. Poveştile,
unele dintre ele premiate la un concurs naţional, au fost adunate
în volumul de faţă, la a cărui lansare ne aflăm. Este important
ca într-un timp ca al nostru să-i apropii pe cei mai mici dintre
elevi de carte, să le insufli dragostea de a citi şi de a scrie, cu atât
mai mult cu cât trăim vremuri în care interesul pentru scris şi
citit a scăzut drastic în favoarea internetului şi televiziunii. Tre-
buie să citim şi să scriem cât mai mult şi cât mai corect, pentru
a cunoaşte şi stăpâni cât mai bine limba română. Personal şi
împreună cu Consiliul Local Giroc, am încercat să asigurăm

elevilor comunei noastre, dascălilor de aici, cele mai bune
condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea, pentru un învăţământ
modern şi adecvat vremurilor noastre. Îndrăznesc să spun că
am reuşit din acest punct de vedere, de vreme ce şcoala noas-
tră s-a transformat în liceu, de vreme ce şcolii i-au fost adăugate
noi corpuri de clădire, cu numeroase clase, de vreme ce sălile
de clase sunt dotate ultramodern şi dispunem de laboratoare
performante. Dacă dispunem de aceste dotări, este de datoria
profesorilor să atragă elevii spre dragostea de învăţătură şi să-i
ducă spre performanţă, cum se întâmplă astăzi, aici. Ţin să vă
felicit şi să vă urez în continuare rezultate cât mai bune”.
Vorbind despre acest eveniment, scriitorul Robert Şerban a
spus: „Ce dinamism trebuie să aibă un astfel de om ca să poată

să o ia de la capăt în fiecare zi. Din păcate, trebuie să re-
cunoaştem că astfel de dascăli sunt destul de rari, iar
atunci când sunt identificabili, ei trebuie cumva puşi în
ramă. De când am predat la facultate, ştiu cât de impor-
tant e să fii continuu disponibil, să încerci să îi înveţi. Toţi
spunem poveşti. Când nu vor mai exista, lumea va muri.
Dar nu se va întâmpla asta, deoarece apar noi oameni,
noi poveşti. Am citit cartea, una complexă, care are şi de-
sene. Dacă aş fi în locul dumneavoastră, i-aş încuraja
continuu, pentru că jocurile de cuvinte te ajută să îţi
dezvolţi inteligenţa, să faci conexiuni şi să vezi lumea 
altfel. A citi este cel mai complicat exerciţiu intelectual.
E uşor să asculţi muzică, să mergi la operă, să vezi un
film. Cititul necesită un efort interior profund, o atenţie
distributivă şi o urmărire a textului. Te rupi cumva de
lumea înconjurătoare şi fugi altundeva. Cei care citesc
sunt mai altfel decât ceilalţi, din punct de vedere sufletesc
şi intelectual. Trebuie să citiţi continuu, este o minune să
te bucuri de cărţi şi să constaţi, la o vârstă mai mare, ce
efect au avut. Scriitorii sunt fiinţe cu totul speciale, pline
de umor şi care, întotdeauna, pot improviza despre orice,
chiar dacă nu au habar despre un subiect. Îmi doresc ca
voi toţi să ajungeţi scriitori. Lumea are nevoie de povesti-
tori, de oameni care să consemneze viaţa din jurul nos-
tru şi să o depună ca mărturie. Aceste poveşti sunt
mărturiile ascunse ale unei vieţi pe care voi o trăiţi. 
Lucrările de artă vizuală sunt foarte frumoase. Aproape
că nu ştiu ce să aleg: povestea sau desenul. Îţi mulţumesc,
Daniela Simionese, pentru că m-ai invitat aici. Cărţile
rămân”.
Despre micii autori şi cartea de poveşti a mai vorbit şi
prof. dr. în ştiinţele educaţiei Oana Dău-Gaşpar:
„Povestea reuşeşte să ofere o nouă semnificaţie. Povesti-
torul ştie să aleagă sau să construiască o poveste în aşa fel

încât să-i ofere un nou sens. Daniela Simionese, prin viziunea
sa, a reuşit să transforme o clasă de elevi de a III-a într-o echipă
de terapeuţi de primă clasă. Mă închin în faţa unui asemenea
om. Vă sfătuiesc să citiţi cartea şi, dacă şi dumneavoastră aţi
reuşit să descoperiţi acelaşi sens, e un nou pas.
Nu pot să îmi doresc decât ca fiul meu să aibă un povestitor de
poveşti, în loc de învăţător.
Seara „cu poveşti” s-a încheiat cu mulţumirile adresate celor
prezenţi, de către doamna Daniela Simionese, în ritmurile alerte
ale „Imnului comunei Giroc”, imn scris text şi muzică de dom-
nul Sergiu Simionese şi interpretat de toţi cei prezenţi.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

MMiicciiii ccrreeaattoorrii ddee ppoovveeşşttii ddee llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc

Primăria comunei Giroc aduce la cunoştinţă tuturor cetăţenilor de pe raza administrativă,
că în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al 
localităţilor, persoanele fizice şi juridice cu domiciliul/sediu în comuna Giroc, au obliga-
ţia de a încheia cu operatorul de salubrizare S.C. RETIM ECOLIGIC SERVICE S.A. din
str. Oituz, nr. 3/A contract de salubrizare.
Conform art.30 alin.5 din Legea nr.101 „constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei – 1000 lei, refuzul utilizatorului de a încheia contract de prestări ser-
vicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de delegare respectivă”.
De asemenea, vă informăm că, potrivit prevederilor Legii 211/2011 privind regimul 
deşeurilor şi ale OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare privind protec-
ţia mediului, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop este interzisă. 

Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri în spaţii improprii, veţi suporta cheltuielile
legate de curăţarea şi refacerea mediului precum şi cele legate de transport, valorificarea
respectiv eliminarea de şeurilor, cât şi amenda aferentă.
În cazul în care veţi refuza încheierea contractului de salubritate, încălcaţi prevederile le-
gale fiind pasibili de sancţiuni, respectiv informarea organelor superioare competente cu
soluţionarea speţei fiind amendaţi.
Autoritatea publică locală va proceda la implementarea prevederilor Legii nr. 101/2006 
privind încheierea de contracte de salubrizare cu toţi locuitorii comunei prin intermediul
Poliţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului de Mediu, prin efectuarea de controale
operative.

Responsabili de mediu, insp. pr. Petronela FLOREA, insp. pr. Adelina SÎRBU
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Silvestru Ştevin
S-a născut în 9 decembrie 1941 la Satchinez, fiind
descendent pe linie maternă din familia renumitului
om de cultură bănăţean Emanuil Ungurianu. Îşi pe-
trece primii ani ai copilăriei în satul natal, unde în-
cepe şi şcoala primară, după care, în anul 1951, este
deportat împreună cu întreaga familie în Bărăgan.
Momentul deportării şi viaţa petrecută în satul
Dâlga din Bărăgan sunt descrise cu multă sensibili-
tate şi talent în cartea autobiografică „Desculţ prin
propriul destin”. La întoarcerea din deportare îşi
continuă studiile ca elev la Liceul „C.D. Loga” din
Timişoara, iar apoi ca student al Facultăţii de edu-
caţie fizică din cadrul Institutului Pedagogic Bucu-
reşti, iar mai apoi a IEFS Bucureşti, pe care îl
absolvă cu o lucrare de licenţă apreciată cu nota 10.
Pe parcursul studenţiei a practicat şi sportul de per-
formanţă.
La terminarea facultăţii este repartizat ca profesor
de educaţie fizică la Liceul din Curtici, iar mai apoi
se transferă la şcolile din Giroc şi Ghiroda, iar din
1968 doar la Şcoala din Giroc, unde funcţionează
până la pensionare, în anul 1999. Între anii 1973-
1981 îndeplineşte funcţia de director.
Pe parcursul întregii activităţi s-a remarcat prin dă-
ruirea şi conştiinciozitatea cu care s-a achitat de
obligaţiile profesionale, dar şi de multiplele sarcini
extraşcolare (culturale, gospodăreşti, obşteşti şi
chiar politice) pe care pe parcursul anilor le-a avut
de îndeplinit.
Atât ca profesor, cât şi, mai apoi, ca director, a co-
laborat cu oamenii din jurul său, contribuind la for-
marea unui colectiv valoros şi cu mult prestigiu în
comunitatea noastră.Apreluat tradiţia valoroasă din
şcoala giroceană, pe care a îmbogăţit-o prin rezul-
tatele obţinute de elevii şcolii şi printr-o bună gos-
podărire a acesteia. Exigent cu sine însuşi, dar şi cu
colectivul de cadre didactice şi elevi pe care l-a con-
dus, mereu nemulţumit, dovadă că şi activităţile
cele mai reuşite le aprecia, mai în glumă, mai în se-
rios, cu nota „şase plus”. Foarte apreciat de elevi,
iniţiatorul multor activităţi sportive, culturale şi tu-
ristice de amploare, fiind organizatorul unei expe-
diţii turistice în Munţii Carpaţi şi Delta Dunării. A
contribuit la depistarea copiilor cu talent spre dife-
rite discipline sportive, îndrumându-i în direcţia
practicării unor sporturi de performanţă.
A colaborat strâns cu foştii directori Ovidiu Toc-
macov şi Octavian Gruiţa şi cu consiliile de admi-
nistraţie din care mereu a făcut parte, aducându-şi
contribuţia la iniţierea şi executarea lucrărilor de ex-
tindere a şcolii vechi şi la construirea şcolii noi şi a
grădiniţei, într-o perioadă când, pe lângă fondurile
limitate alocate de primărie, de bază era contribuţia
în muncă a cetăţenilor şi a cadrelor didactice, în
frunte cu directorul.
Prestigiul şi rezultatele Şcolii din Giroc se explică
şi prin stabilitatea şi continuitatea existentă în frun-
tea şcolii, fiindcă pe parcursul a aproape 50 de ani,
la conducerea şcolii nu au fost decât trei directori.
Cu evidente înclinaţii literare şi cu darul povestirii,

profesorul Silvestru Ştevin publică în
anul 2000 volumul „Desculţ prin pro-
priul destin”, o lucrare autobiografică,
ce redă tragedia familiei sale şi a altor
mii de familii bănăţene în anii depor-
tării în Bărăgan. Cartea a fost lansată
la Şcoala din Giroc, în prezenţa con-
ducerii Asociaţiei Deportaţilor în Bă-
răgan şi a scriitorului Viorel
Marineasa, el însuşi autorul unor lu-
crări despre Bărăgan. A fost apreciată
de toţi cei care au citit-o şi de cunos-
cătorii acestui fenomen tragic din is-
toria poporului român.
Chiar ieşit la pensie, profesorul Sil-
vestru Ştevin a rămas apropiat de
şcoală, participând alături de colegii
mai tineri la unele activităţi sau la mo-
mente aniversare din viaţa şcolii.

Octavian Petru
Gruiţa

S-a născut în 22 mai 1947, la Giroc. A
urmat cursurile şcolii elementare din
localitate, între anii 1954-1961, iar apoi liceul în Ti-
mişoara, Şcoala Medie nr. 7, actualul Liceu de In-
formatică „Grigore Moisil”, între anii 1961-1965.
În perioada studiilor liceale, a fost marcat de perso-
nalitatea profesorului de istorie Milan Toşici, care
mai târziu avea să-şi pună amprenta şi asupra pre-
gătirii sale şcolare şi profesionale.
În perioada 1965-1968 a urmat cursurile Facultăţii
de istorie-geografie din cadrul Institutului Pedago-
gic din Timişoara, iar în urma absolvirii a fost re-
partizat ca profesor pe catedra de istorie-geografie
la Şcoala cu clasele I-VIII Şoşdea, judeţul Caraş-
Severin, unde a funcţionat până în anul 1977. În
anul 1975 a absolvit Facultatea de istorie-filosofie
(curs fără frecvenţă) din cadrul Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lucrarea de li-
cenţă fiind „Monografia satului Şoşdea”, sub în-
drumarea profesorului universitarBujor Surdu.
Pe plan profesional, de primii ani de învăţământ se
leagă prietenia cu profesorii Viorel Marineasa, Ioan
Seracin şi Gavrilă Peia, alături de care începe cer-
cetarea istoriei locale şi a fenomenului „ţăranilor
publicişti şi condeieri” din perioada interbelică din
Banat.
În această perioadă, obţine definitivatul şi gradul II
în învăţământ.
În anul 1977, în urma unui concurs, s-a transferat
ca profesor la Şcoala cu clasele I-VIII din Giroc,
unde a funcţionat până la pensionare. În anul 1981
a fost numit director, funcţie deţinută până la 31 au-
gust 2009. În anul 1986 a obţinut gradul I în învă-
ţământ, la Universitatea din Bucureşti, cu lucrarea
„Monografia satului Giroc”, sub îndrumarea profe-
sorului universitar doctor Vlad Matei.
În anul 1996 a publicat lucrarea „Giroc – monogra-
fie istorică”, lansată cu ocazia aniversării a 625 de

ani de la atestarea documentară a localităţii şi a 220
de ani de învăţământ românesc la Giroc.
În anul 1999 a publicat lucrarea „Monografia satu-
lui Şoşdea”, lucrare pentru care a fost declarat Ce-
tăţean de Onoare al comunei Măureni, judeţul
Caraş-Severin, în componenţa căreia intră şi satul
Şoşdea.
În anul 1997 a realizat un schimb cultural cu Col-
lege des Coudriers din Geneva – Elveţia, organi-
zând, la Giroc, în luna iunie, vizita a 18 elevi şi şase
cadre didactice din Elveţia, iar în luna septembrie a
aceluiaşi an a avut loc vizita unui grup de elevi şi
cadre didactice de la Şcoala din Giroc, la Geneva.
Rod al acestui schimb cultural, în anul 2002 a pu-
blicat, împreună cu profesorul Ion Murariu, lucrarea
„Florile prieteniei”, tradusă ulterior şi în limba fran-
ceză.
La 4 noiembrie 2006, cu ocazia aniversării a 230 de
ani de învăţământ românesc în localitate, a lansat
lucrarea „Monografia şcolii din Giroc”. (...)
Ca urmare a rezultatelor obţinute în activitatea in-
structiv-educativă, dar şi în îmbunătăţirea bazei ma-
teriale a şcolii, în anii 1999 şi 2000, când au fost
desemnate şcolile reprezentative din judeţul Timiş,
şcoala pe care o conducea, pe baza punctajului ob-
ţinut ca urmare a evaluării instituţionale, a fost des-
emnată ca unitate şcolară reprezentativă, fiind una
dintre puţinele şcoli din mediu rural intrate în acest
top. (...)
Pentru contribuţia adusă la dezvoltarea învăţămân-
tului şi culturii în localitate, Consiliul Local al co-
munei Giroc i-a acordat, în anul 2007, titlul de
Cetăţean de Onoare.

Material preluat din monografia „Giroc –
arc peste timp”, realizată de

prof. Octavian Gruiţa, prof. Ion Murariu
şi prof. Marius Matei

File de istorie giroceanA

Şcoala din Giroc din 1948 încoace (2)
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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

36. Aorica – 
măi dîntâi

După războiu-ăl dă fusă acu’ măi pră urmă – śică fi-
śioru-ăl śităv a’ lu Dońesă Mărcoń (ńime nu-ş măi baş
aduśe d-amince cumă-l cema) śică n-ar fi murit ca
Ostaş Necunoscut, numa ar fi picat prins la ńemţî-ăi
hiclărişci, când ăşcia dîntâi, tăleńii ágică, s-ar fi rupt dă
ńemţî-ăi hiclărişci; ş-atunśi ńemţî ăşcia, audzând că
pră Tie, fiśioru-ăl śităv dîn cracu lu Dońesă-ăl bătrân
îl ceamă Mărcoń, l-or soprovit a fi dă ńeam tăleńesc –
ş-abé atunśi – dzîśe lumea dă pră sace că ńemţî-ăi hi-
clărişci l-ar fi ştrofoluit pră Tieluţ cu plumbu şî l-ar fi
puşcat ca pr-un câńe. „Mácăr să-l fie tăiat ca pro găină,
o’-că să-l fi źiunghiat creşcińeşce ca pră melu dă Paşci,
numa, veztu, l-or puşcat, puşche-i Dumńedzău să nu le
măi aźuce pră hiclărişcii ăşcia-ăi bolşoviśi” –
blăstămau babili dî la oale în fiecare pomană şî muie-
rili prăśepuce cândgoge dăplińeau făcătura şî mân-
ătura.
După śe s-or dăplinit tăce aşcea şî bolşoviśii fi-or fost
tăt ei şî hiclărişci, o-că bolşoviśii i-or fi omorât măi
pră urmă pră hiclărişci, iar hiclărişcii i-or fi omorât măi
pră urmă pă tăleńi, iar Tieluţ sîracu cădzu prins la
tăleńi şî pică dă prost dă-l puşcară hiclărişcii o-că d-a
gireptu bolşoviśii, puşche-i Dumńedzău să-i puşche
pră tăţ – afurisau babili dă oale la pomeńi şî muierile
prăśepuce la făcătură şî mîânătură. Ş-aşa, iaca, să
perdu şî să stinsă ńeamu Mărcońeşcilor.

Dar în plaţu gol śe-o stat tătă vremea năpoişîlea dă
casa bătrână şî măi dup-aia pustîńe a Mărcońeşcilor,
Giuca Fraicu şi cu Frăicoańe – Măria lui – pră când
Aorica lor plińi într-ahăla an, la băgatu-n căşleźi, şap-
cespreśe ani, s-or mutat în casa pustîńe dînăince, cu
gând să-ş facă o casă noauă când or pucé să fie rostu
dă un căşcig măi mare la colhozu dî la Bolomaśi. În
casa a bătrână stăcea Tuica, ńevasta lu Bălănuţ, o
văruică a lu Mărie, dîn ńeamu Mărcońilor – pră care
bărbat-su, Bălănuţ, o fost gorgońit-o dîn iorsagurili dî
la Logoj, moldovean zgârśit – aźuns blănari dă lux, śică.
Aorica, a lu Frăicoańe ş-a lu Giuca, George cumă i-or
dzîs cu vremea săceńii lui măi-dă-nou dî la Bolomaśi,
s-o dădat Aorica tare bińe cu vrâsńiśile ei şî cu traiu
dîn satu ăsta dî la luncă. La Bolomaśi, ca-n măi tăce
sacili bănăţăńe, era cor – numa acu’, în vremea aia,
cam rar măi cânta coru-n besărică şî mai ghes la
Căminu Cultural.
Încă dirighentu ăsta măi nou (că era dă etace cam
bătrână) d-o fost pus după śe l-or rătras pră uica Ńesa
lu Fifa (cum c-ar fi fost chiabur şî manist) Goilă Mar-
tin băcea curânźili la besăric sara ca să-ş aducă d-
amince săcenii dă besărică şî să vină la cor corişcii:
arându-ăl mijlośiu cu tri fârtaie dă śeas năince dă
probă, ăl mare cu un fârtai ş-ăl mic – arânguţu – să le
dea dă şcire că ş-acuma încă măi pot veńi la cor...
Aorica aşcepta arângu-ăl mare, gata-mbrăcată, să vină
Sofica lu Şuc, Ica şî Gică lu Cesu, Mărioara lu Fiştilic
cu Trăienică lu Trośiu, cu care era măi-gata légătuită,
când, pră târnaţ, cam însărată vreme, dă napoişîlea, pá-
rică śińegoge auflându-i în ureche i-ar fi acins lopăciţa
stângă şî cu un glas fără nume i-ar fi strîgat-o pră
nume: A.o.r.i.c.o!
Şî Aorica muri în Stămâna Mare, fără să măi prindă
Paşcili şî fără ca vrun doftor să-i afle leacu.

Glosar
soprovit = presupus, asemănat; śităv = sănătos (la
minte); ştrofoluit = pedepsit; veztu = ia aminte (vezi
tu!); făcătura şî mânătura = vrăjitorii grele; babili la
(dă) oale = femei bătrâne care găteau pomenile la în-
mormântări; muieri prăśepuce = vrăjitoare; arâng,
arânźie = clopot, clopote la biserică; gorgońit = iz-
gonit; probă = repetiţie; legătuit = logodit; lopăciţă =
omoplat; târnaţ = prispă; dă năpoişîlea = din spate,
pe ascuns, pe neaşteptate.

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.

SSâânngguurruu ppăăccaatt!!
Sub lumina ha şierească,

Pă largu pământului,
În bătaia vântului,

Firie dulşie omenească,
Graiu blând şî cumpătat

Ca în dulşiel’e Bănat
Nu mai cred să să găsască!

Şie mândreţuri prân câmpie!
Şie dă holge cu rod bun!
Creşce prunu lângă prun

Şî struguri frumoş’ în viie!
Bănăţănii-au ochi frumoş’

Iei îs vrednişi, sănătoş’
Şî tot natu-i d’omenie!

Cum răsună-n ghies pădurea
Dă glas dulşie dă şimpoi,

Ori dă fl uier dă la oi!
Dar auzâtu-s-o p-aiurea,

Ca săceanu lucrător
Ca-n Bănat să cânce-n cor?

Pui rămaş că: nicăurea!
Dă creginţă ş’a lui faptă

Bănăţanu ăl frumos
Totd’auna i fălos!

„Tu şie ieşci?” dă-ntrebi, 
ce aşteaptă

Dă la orice băieţan:
„Bage, io mi-s bănăţan!!”
O fi vorba lui gireaptă…
P’îngă tăce estea bun-e,
Poezie în grai bănăţean

Care îs pă la Bănat
Iestă ş-un micuţ păcat,

Nu vă râgeţ, - dar l-oi spuné:
Farba şî albel’el’e
Strâcă bănăţănel’e

Ca pă flori o uscăşiuńe!
Victor Vlad DELAMARINA 

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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8 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 - social;  
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 Andrada Luca
5 ani şi 5 luni, Giroc

David Maximilian Luca
1 an şi 4 luni, Giroc

Andrei Bălan, 
2 ani, Giroc

Anisia Pătăşanu
5 ani, Chişoda

În perioada 21 februarie – 1 martie 2015 s-a desfăşurat, la
C.S.S. nr. 1 Timişoara, faza judeţeană a Campionatului
Naţional Individual de Şah, copii şi juniori. De la Clubul
de Şah Giroc s-au remarcat: Paul Paraschiv, care a ocupat
locul 1 la categoria B14, şi Alexandra Paraschiv, cu
locul 2 la categoria F14.
În zilele de 7 şi 8 martie 2015, la Timişoara, s-a desfă-
şurat concursul internaţional de şah Trofeul „Media-
tor”, pentru copii şi juniori între 6 şi 18 ani. S-au
aliniat la start numeroşi jucători, din judeţele Timiş,
Arad şi Caraş-Severin. Paul Paraschiv, de la Clubul
de Şah Giroc, a ocupat locul 1 general în secţiunea
dedicată juniorilor între 11 şi 18 ani. Alexandra Pa-
raschiv s-a clasat pe locul 2 general, dar prima în cla-
samentul feminin. Denis Alboni a ocupat locul 2 la
categoria B14. Mihai Iucu s-a clasat al treilea la 
băieţi, în concursul dedicat copiilor de 9-10 ani.
Tot la 7 martie, la Dumbrăviţa, a avut loc concursul
de şah „Ghiocelul”, pentru copii între 5 şi 7 ani. Co-
muna Giroc a fost reprezentată de 5 fete şi 4 băieţi.
Cel mai bun rezultat girocean a fost obţinut aici de
către Andreea Nedelcu, născută pe 7 octombrie 2009,
care la secţiunea de fete a ocupat locul I general, cu
4 victorii şi o remiză din 5 partide. Alte rezultate gi-
rocene: locul 4 din 15 jucătoare, Izabela Ştiubea; la
secţiunea băieţi, locul 7 din 28 de jucători, Luca Iucu.
În data de 18 aprilie 2015, la Lipova, a avut loc a treia
ediţie a Memorialului „Victor Butunoi” la şah rapid, un
concurs open care s-a bucurat de participare internaţio-
nală (jucători din România şi Ungaria). Chişozeanul
Denis Alboni a scris numele Girocului în „Cartea de
Onoare” a acestei întreceri internaţionale, fiind premiat

pentru locul I la categoria B14 (băieţi 13-14 ani). Cu 6
victorii din 9 partide, jucătorul Clubului de Şah Giroc a
ocupat locul 26 din 178 de participanţi, depăşind în cla-
samentul general un maestru F.I.D.E., doi maeştri naţio-

nali şi câţiva posesori ai titlului de candidat de maestru.
În perioada 1-3 mai 2015, la Drobeta Turnu-Severin, a
avut loc Festivalul Internaţional de Şah „Valurile Dună-
rii”, cu participanţi seniori şi juniori din România, Bul-
garia, Serbia, Macedonia şi Franţa. Juniorii giroceni au
fost prezenţi la vârf în această competiţie, prin splendi-
dele rezultate ale lui Denis Alboni, cu locul 2 din 32 de

jucători la secţiunea ELO 1800, şi Paul Paraschiv, cu
locul 4 în aceeaşi secţiune. Privind adversarii cu care au
jucat şi rezultatele cu aceştia, lucru exprimat şi prin per-
formanţa rating, consider că Paul Paraschiv a avut mi-

siunea cea mai grea. El a jucat doar cu adversari
având minim categoria I şi a înregistrat splendidul
scor de două victorii şi o remiză în faţa celor trei
oponenţi candidat de maestru. Dar, indiferent de
modul în care tragerea la sorţi a criteriilor de de-
partajare a distribuit premiile, important este că
ambii giroceni au fost prezenţi în faţă, unde era
lupta cea mai grea, înfruntând fără complexe se-
niorii şi câştigând respect pentru Clubul de Şah
Giroc, într-o competiţie internaţională.
În zilele de 15 şi 16 mai 2015, la Giurgiu,
s-a desfăşurat finala Olimpiadei Naţionale de Şah
pentru clasele I-VIII. Judeţul Timiş a fost reprezentat
de către Paul Paraschiv la băieţi (al treilea an conse-
cutiv), iar la fete de către Alexandra Paraschiv. După
un start promiţător, cu două victorii şi două remize
în prima zi, Paul Paraschiv a ratat finişul. Alexandra,
în schimb, a progresat cu un loc în clasamentul 
naţional feminin al gimnaziilor, ocupând locul 7, faţă
de locul 8 în 2014. Totuşi, ea regretă că a ratat în ul-
tima rundă o victorie ca şi făcută, care i-ar fi adus o

medalie. Paul şi Alexandra sunt abia în clasa a şasea. 
Mulţumim domnului primar dr. Iosif-Ionel Toma şi 
Consiliului Local Giroc pentru sprijinul oferit mişcării
şahiste şi pentru premiul de excelenţă acordat Alexandrei
Paraschiv în urma rezultatelor de excepţie din anul 2014
(şapte medalii în cinci finale pe ţară).

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

ŞŞAAHH –– ssuucccceessee ggiirroocceennee

Informare privind majorararea
alocaţiei de stat pentru copii

Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Giroc
vă face cunoscut faptul că în data de 2 iunie 2015 s-a publicat în Moni-
torul Oficial, Partea I nr. 383, din 2 iunie 2015, Legea  nr. 125/2015
privind aprobarea Oug 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, în vigoare de la data de 5 iunie 2015. Prin această lege a
fost modifcat cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, după cum urmează: 
- 0,168 ISR, respectiv 84 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18
ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate
în condiţiile legii, până la terminarea acestora;
- 0,4 ISR, respectiv 200 lei, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18
ani, în cazul copilului cu handicap.

Insp. debutant Andreea-Alexandra KOVACS

BREŞTEANU VLAD-SERGIU
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Chişoda, jud. Timiş
CUI 33005314

Angajăm operatori pe maşini de tricotat şi maşini de cusut.
Cerinţe:

Cunoştinţe minime PC
Salariu şi perfecţionare în condiţii avantajoase

Contact: 
0758948534 – Breşteanu Vlad Sergiu - Manager

0758019131 – Breşteanu Valentin – Director Tehnic

Formaţia de minifotbal AS WMT Giroc a câşti-
gat Campionatul de minifotbal Alborz, im-
punându-se la finalul competiţiei în faţa celor de
la AEM Timişoara. Lupta s-a dus până în ultima
etapă, girocenii conduşi de preşedintele Levente
Borşoş reuşind să adune cu două puncte mai mult
decât adversarii principali.
Dacă AEM a reuşit doar în egal în ultimul joc al
campionatului, în faţa echipei de pe locul şapte,
în schimb AS WMT s-a impus cu scorul de 3-0 în
faţa celor de la Intesa. WMT Giroc îl are antrenor
pe portarul naţionalei de minifotbal, Cristian
Popa, căpitan fiind Cristian Puiu, golgheter –
Claudiu Dumitru, iar jucător exponenţial, inter-
naţionalul campion european Adrian Călugăreanu.
Primele două clasate vor juca spre finele săp-
tămânii pentru unul dintre cele 4 locuri de califi-
care în turneul final naţional, AS WMT Giroc şi
AEM Timişoara regăsindu-se aşadar din partea
Timişului între cele 16 echipe din şapte judeţe
care vor concura în perioada 12-14 iunie la Deva
în Campionatul Regional – Zona de sud-vest,
structurat sub formă de grupe preliminare şi faze
eliminatorii, în care semifinalistele vor juca apoi
cu biletele de turneu final în buzunar. Ulterior,

turneul final al Campionatului Naţional de 
minifotbal va avea loc tot în această parte de ţară,
mai precis la Arad, pe 3-5 iulie. Până atunci, în
perioada 25-28 iunie, are loc şi turneul Cupei
României la minifotbal, la Piatra Neamţ, Paşcani
şi Roman, localitate ce va găzdui şi finalele, pen-
tru această competiţie cele două reprezentante ale
Timişului urmând a fi decise în urma întâlnirilor
judeţene din 20-21 iunie.
Bucuros de acest rezultat, preşedintele AS WMT,
Levente Borşoş, a declarat că el şi întreaga
echipă sunt mândri să reprezinte Girocul la cel
mai înalt nivel al minifotbalului românesc. (A.B.)

Mândri că reprezintă Girocul: AS WMT a câştigat
campionatul judeţean de minifotbal!


