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Tânărul boxerAdrian-Cătălin Şeşureac,
din Chişoda, confirmă parcursul bun pe
care îl are în acest sport, deşi se află
abia la început în arta pugilatului. Elev
al Liceului cu Program Sportiv Banatul,
Cătălin boxează în competiţii doar de
un an, iar rezultatele pe care le are ne
fac să credem că acesta este doar înce-

putul unei cariere de succes.
Astfel, în data de 17 mai, la Târgu-Jiu,
Adrian Cătălin Şeşureac a urcat pe po-
diumul Cupei României, devenind vi-
cecampion al categoriei 76 kilograme.
După o victorie în semifinale, obţinută
în faţa reprezentantului clubului CSM
Reşiţa, sportivul din Chişoda a trebuit
să se recunoască învins în finală. Nu
face o tragedie din acest lucru, mai ales
că a fost îmbărbătat de campionul mon-
dial al profesioniştilor, Leonard Dorof-
tei, actualul preşedinte al Federaţiei

Române de Box.
Sfaturile „Moşului” i-au prins bine,
pentru că, la doar câteva zile distanţă,
concurând pentru selecţionata de box a
Timişoarei, Cătălin a făcut o figură fru-
moasă la un turneu amical disputat la
Freiburg, de unde s-a întors cu locul I.
Victoria din Germania este cu atât mai
importantă, cu cât ea a fost obţinută în
faţa unui boxer mult mai înalt decât
sportivul nostru, dar şi mai mare cu un
an, ca vârstă.
Următoarea mare provocare pentru bo-
xerul din Chişoda o reprezintă finalele
Campionatului Naţional, programate
pentru toamna acestui an, şi de la care
Adrian-Cătălin Şeşureac speră să se în-
toarcă acasă cu medalia de campion al
categoriei 76 kilograme.

Anton BORBELY

Boxerul Adrian-Cătălin Şeşureac,
locul II la Cupa României!

Sportivul din Chişoda s-a întors cu o medalie
de aur şi de la Freiburg, din Germania!

Festivalul „Floare Giroceană” a ajuns la cea de-a doua ediţie. Manifestarea
dedicată celor mai mici păstrători ai tradiţiilor şi valorilor populare, adică
preşcolarilor, a adus pe scena Grădinii de vară a Căminului Cultural din
Giroc copii de la grădiniţe din: Pancevo (Serbia), Arad, Caransebeş, Vinga,
Timişoara, Biled, Sânmihaiul Român, Beregsăul Mare, Belinţ, Ciacova,
Obad, Macedonia, cărora li s-au alăturat, în calitate de gazde, dar şi de or-
ganizatori, Grădiniţele cu Program Prelungit din Giroc şi Chişoda.
A fost o sărbătoare nu doar a celor mici, ci şi a celor mari, o zi în care cân-
tecul, jocurile şi poeziile în dulcele grai bănăţean au răsunat la Giroc, ofe-
rite publicului de către sufletele calde şi inocente ale copiilor.

Amănunte despre desfăşurarea festivalului, în paginile 4-5

Festivalul Internaţional al
Preşcolarilor „Floare Giroceană”,

ediţia a doua

Parcul copiilor Giroc, ce urmează
a fi dat în folosinţă începând cu
data de 1 iunie 2013, face parte
din strategia de dezvoltare locală
şi a fost construit în ideea de a
oferi un spaţiu de distracţie şi de
mişcare copiilor cu vârste cu-
prinse între 0 şi 15 ani.
Investiţia făcută, cu sume prove-
nite de la bugetul local, acoperă o
gamă variată de locuri de joacă,
dotate cu aparate specifice vârste-
lor amintite.
Întreaga suprafaţă amenajată este
de aproximativ 10.000 mp: alei în

lungime de peste 500 de
metri, sistem de iluminat
nocturn, central şi ornamen-
tal, camere de supraveghere
video, sistem de irigat pentru
zona verde, bănci şi coşuri de
gunoi, foişoare. Întregul parc
este împrejmuit de un gard
care este menit să oprească ieşirea
necontrolată a copiilor din peri-
metrul său. Căile de acces sunt ba-
rate în formă de şicană.
Sunt asigurate, pe str. David Vo-
niga, aproximativ 50 de locuri de
parcare.

Ziua inaugurării nu a fost aleasă
întâmplător, fiind vorba despre
Ziua Internaţională a Copilului,
Primăria şi Consiliul Local Giroc
dorind ca acest loc de joacă să fie
o surpriză pentru toţi copiii din
comuna Giroc.

Deci, vă aşteptăm cu drag
sâmbătă, 1.06.2013,
începând cu ora 12,

pentru a inaugura împreună
Parcul copiilor Giroc.

Un nou şi însemnat parc pe harta Girocului
Parcul de pe Calea Timişoarei va fi un dar oferit de Primăria şi Consiliul Local Giroc,

cu ocazia zilei de 1 Iunie, tuturor copiilor din comuna noastră

Viitoarea şosea de centură a Timişoarei
va avea descărcare la Giroc

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, a dat, recent, asigurări că
proiectul centurii sud a Timişoarei este aproape de finalizare, iar construcţia pro-
priu-zisă va începe anul viitor. Domnia sa a mai declarat că viitoarea centură de
sud a Timişoarei va avea patru descărcări, în loc de două, cum era prevăzut iniţial,
cele două descărcări noi fiind cele de la Giroc şi de la Moşniţa. „Proiectul este în
curs de finalizare pentru a putea fi pus în discuţie pentru licitaţie. Sperăm ca lou-
crările la centură să înceapă în 2014”, a precizat preşedintele CJ Timiş. (V.T.)
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Distanţa dintre bine şi rău este mare, dar distanţa
dintre ridicarea şi căderea noastră este mică. Ma-
rele pictor Leonardo da Vinci a găsit de cuviinţă să
picteze vestita icoană „Cina cea de Taină” luând
modele. Pe Iisus l-a găsit foarte repede, adică pe
tânărul cu faţa blândă, stând la masă. Desi gur,
aproape un an a durat până a pictat chipul lui Iisus.
Pentru Apostoli a găsit uşor modele, dar icoana nu
se mai sfârşea. De ce? Pentru că nu-l găsea pe
omul după care să-l picteze pe Iuda! A umblat prin
taverne, prin cârciumi, pe sub poduri, doar va găsi
unul care să arate la faţă în felul acesta, care să ex-
prime toată viclenia, nemernicia, prostia.
În sfârşit a găsit unul. Cu câţiva gologani sau o
ţuică, ce i-o fi dat, a acceptat şi venea zilnic şi
stătea pe scaun şi el îl tot picta în icoană. La un
moment dat, după câteva zile, a văzut că omul pe
care îl căutase atâta timp plângea. Şi s-a mirat cum
de acesta, un nemernic, un beţiv, plângea!? Şi 
l-a întrebat: „De ce plângi?”. Şi n-a vrut să
răspundă, dar până la urmă i-a spus: „Pictore,
acum 12 ani tot eu am stat pe scaunul acesta când
l-ai pictat pe Hristos”. Iată cum decăzuse el. Tot
el fusese model şi pentru Hristos şi acum era
model pentru Iuda. Şi dându-şi seama, stând aşa
pe scaun cum îl punea pictorul să stea, cu punga în
mână şi gata să plece, cum e în icoană, i-a venit
să plângă. 
Binele de rău, lumina de întuneric, se află la o dis-
tanţă foarte mare, dar trecerea noastră în lumină
sau în întuneric, urcuşul nostru către bine sau co-
borâşul către rău, este la o distanţă foarte mică.
Este ca şi când am merge pe marginea unei prăpa-
stii. Putem să facem la stânga sau la dreapta,
putem să ne ducem în prăpastie sau să ne ducem
la loc bun, distanţa e de câţiva centimetri să te duci
în gol sau să mergi unde nu e pericol.
Aceştia suntem şi noi, aceiaşi: ne aflăm întot-
deauna pe marginea unei prăpastii şi ne stă în pu-
tere să alegem dreapta sau stânga, să alegem
binele sau răul, să alegem Liturghia sau somnul, să
alegem postul sau îmbuibarea, să alegem înjură -
tura sau psaltirea.
Aceasta este o problemă, căci dacă omul nu este
atent, rămâne fără mântuire, pentru că mântuirea
noastră se săvârşeşte în timp, cât suntem în trup.
După ce nu mai e timp, nimic nu mai putem face.
Ceilalţi de după noi mai fac şi ei ceva pentru noi,
cu zgârcenie sau cu dragoste, mai fac câte o co-
livă şi o pomenire, dar noi nu mai putem face
nimic. 
Scria, undeva, că omul, dacă ar asculta cu luare
aminte o singură dată slujba de la înmormântare,
s-ar lăsa de păcate. Pentru că aminteşte de vre-
melnicia vieţii, adică de spaţiul limitat, de sfârşi-
tul vieţii. Înger din cer dacă ar veni, acum, şi ne-ar
spune „toţi veţi muri”, noi răspundem „da, toţi
vom muri”, dar dacă ne-ar spune cineva „tu, acum,

vei muri”, aceasta nu ne-ar conveni şi nu ne-ar
veni să credem. Observăm că dacă ne privim aşa,
ca pe o mare de oameni, ne încadrăm într-un
anumit mers, dar dacă ne luăm pe fiecare în
parte, atunci ne îngrijorează soarta noastră, si-
tuaţia noastră. 
Şi, de aceea, îndemnul este acesta: dacă am
păcătuit, imediat trebuie să ne îndreptăm, pentru
că dacă ne-am murdărit, imediat ne spălăm. Spăla-
tul reprezintă o preocupare pentru corp, dar tre-
buie să existe una şi pentru suflet, partea nevăzută,
dar nemuritoare din noi. Cum este sufletul nostru?
Este spălat? Dacă nu, trebuie spălat la timp şi cât
mai des, la spovedanie. Sfântul Ioan Scărarul ne
aminteşte de călugării din secolele V-VII din Sfân-
tul Munte (unde el era stareţ) care umblau la gât cu
o tăbliţă (nu era pe atunci hârtie, iar papirusul era
scump) şi cu un condei şi cum săvârşeau un păcat,
imediat îl scriau şi seara îl mărturiseau. De ce? De
grijă, nu de frică, de grijă pentru mântuirea sufle-
tului lor.
Era odată în Constantinopol un cântăreţ extraor-
dinar. Cânta şi cânta, la sfârşitul slujbei toţi îl fe-
licitau, îl preamăreau. Şi odată s-a dus el la Sfântul
Munte şi s-a spovedit. Acolo a găsit un duhovnic
căruia i-a spus care-i problema lui: desigur, dacă
toată lumea îl lăuda, îl felicita, se mândrea. Şi a
zis: „Fiule, dacă vrei să te mântuieşti, rămâi aici şi
nu mai cânta niciodată”. Şi a făcut ascultare, 
n-a mai cântat şi a trăit acolo aproape 20 de ani cu
călugărul acesta în chilia lui, mergând împreună
la biserică. Şi într-o zi a zis: „Fiule, să mergem la
biserică”. S-au dus la stareţ şi a spus: „Ucenicului
meu, te rog, să-i dai voie să cânte la strană”. Cel
mai mare cântăreţ al Sfintei Sofia, marea biserică
din Constantinopol, după aproape 20 de ani, a cân-
tat din nou. Toţi din biserică, toţi călugării, au
rămas uimiţi de cântarea lui şi toţi l-au mustrat pe
părintele lui duhovnicesc, de ce l-a ţinut aşa ani
de zile şi nu l-a lăsat să cânte. Şi a zis că a făcut aşa
spre arătarea slavei lui Dumnezeu. Au mers acasă,
s-au bucurat împreună, au stat la masă şi spre seară
ucenicul a murit, s-a mutat către Domnul. 
Ca să ne mântuim trebuie să renunţăm la multe,
mai precis... la tot. Să învăţăm, să ne orientăm din
vieţile Sfinţilor, să încercăm să venim la biserică,
să facem fapte bune în timpul vieţii. Ne-am făcut
treburile noastre, am trăit şi mai bine şi mai rău,
ne-am mai distrat, bine! Există o preocupare şi
pentru suflet? Sau la cei tineri există, pe lângă o
viaţă obişnuită (care normal trebuie să o ducă), şi
o viaţă de hrănire a sufletului? Toate acestea tre-
buie să le punem la inima noastră, pentru că sfinţii din
fiecare zi pe care-i pomenim ne-au îndemnat la acesta. 
Bibliografie: Pr. Nicolae Tănase, Hristos sau
idolii secolului XXI? Tinerii la răscruce, ed.
Agaton, 2006.

Distanţa dintre bine şi rău

Mitropolitul Miron Romanul semnează în numele
Congresului Naţional Bisericesc, adunat în se-
siunea ordinară la Sibiu în 1 octombrie 1888, o
Adresă omagială împăratului şi regelui austro-
ungar cu ocazia celei de-a 40-a aniversări de la ur-
carea pe tron (61). Telegrama de felicitare
debutează cu lauda operei regnicolare, care
cuprinde şi restaurarea Mitropoliei Ortodoxe din
Transilvania, instituţie ce întotdeauna sprijină in-
teresele statului şi se încheie cu cuvintele de în-
credinţare despre loialitatea românilor faţă de
Curtea Regală.
Un episod cu totul aparte în seria sentimentalis-
mului dinastic se întâmplă cu ocazia încoronării ca
rege al Ungariei a lui Franz Josef, când la ceremo-
nia de investitură erau de faţă şi ierarhii ortodocşi
români A. Şaguna, P. Ivaşcovici şi I. Popasu. Pro-
tocolul prevedea, în acest scop, ca persoanele im-
portante care participă să meargă călare pe cal în
coloana oficială. Şaguna fiind suferind cronic de o
boală intestinală, iar Procopie al Aradului având o
slăbiciune a picioarelor, revenea ca datorie de
onoare episcopului de Caransebeş să se conformeze
ritualului echitaţiei (62). Scrupulos din fire, epis-
copul Ioan Popasu nu putea să înţeleagă compati-
bilitatea canonică ca un preot să meargă îmbrăcat
în odăjdii arhiereşti la o asemenea cavalcadă, fapt
pentru care i-a venit în ajutor mitropolitul de la
Sibiu, care l-a calmat reamintindu-i obiceiul exis-
tent în Orient că însuşi patriarhul ecumenic de la

Constantinopol, imediat după alegere, se în-
făţişează în faţa sultanului călare pentru a fi con-
firmat (63). Strâmtorat, mai tânărul episcop al
mitropoliei Transilvaniei s-a îngrijit a se echipa din
timp cu toate cele necesare serbării regale. Calul a
fost luat de la capelele militare ale regimentelor de
cavalerie, iar celelalte rechizite de călărit – şeaua,
şabraca, căpestrele şi chiverile – au fost procurate
prin mijlocirea dr. Aurel Maniu, care era în aceea
vreme deputat cameral la Buda (64). Oboseala ex-
cesivă, face ca episcopul catolic Papp-Szilágyi de la
Oradea să cadă de pe cal din cauza sperieturii aces-
tuia (65). Învingându-şi teama de accidentare, epis-
copul caransebeşan, întors acasă, nu mai are
curajul necesar să încalece calul pentru a fi fo-
tografiat, iar ulterior pictat, în vederea compunerii
unui tablou de mari dimensiuni cu momentul is-
toric al încoronării regale (66).
Sinuciderea prinţului moştenitor Rudolf la cabana
de vânătoare din Mayerling, în 30 ianuarie 1889, a
transmis un val de înfiorare în massa supuşilor. În
ziua neagră a înmormântării odraslei împărăteşti,
un bătrân din „munţii Ardealului” (67) ajunge la
Viena cu cei 100 de zloţi primiţi odată de la
drăgălaşul domn când se afla la vânătoare de urşi
ca gonaci, pentru a-i aduce un ultim omagiu.
Dacă societatea civilă românească a veacului XIX
şi-a format reflexul de a valoriza alteritatea, după
criteriile unei filozofii a diferenţei expresive, Bise -
rica, din păcate, încă rămâne tributară lumii

reprezentării dogmatizante. Chiar o alteritate 
inactivată prin moarte poate declanşa o reacţie în
lanţ în rândul unei identităţi masificate şi neconce-
sive. În ziua de 7 iunie 1890, în cimitirul ortodox
din comuna bisericească Poiana din protopopiatul
Caransebeşului, a fost înmormântat fiul ovreului
Ludovic Breit, fapt ce aţâţă spiritele, determinând
autorităţile ecleziastice şi politice să dispună 
exhumarea „mozaicului” (68).
Atunci când identitatea devine extremistă, ca în
cazul de mai sus, formula de logică matematică A
= A nu mai semnifică nimic, decât cel mult o „mare
scofală” (69). 

Viorel CHERCIU
- va urma -

NOTE
61. „Foaia Diecezană”, anul III, nr. 48, 1888, p. 1.
62. I. Bartolomei, O reminiscenţă istorică de la în-
coronarea din anul 1867, în „Foaia Diecezană”,
anul VII, nr. 20, 1892, p. 2.
63. Ibidem.
64. Ibidem.
65. Ibidem, p. 3.
66. Ibidem.
67. „Foaia Diecezană”, anul IV, nr. 6, 1889, p. 7.
68. „Foaia Diecezană”, anul VII, nr. 2, 1892, p. 5.
69. L. Wieseltier, Împotriva identităţii, Traducere
de M. Mihăieş, Iaşi, Editura Polirom, 1997, p. 57.

Identitate şi alteritate în Banatul modern (6)

DDiinn îînnţţeelleeppcciiuunneeaa oorrttooddooxxăă
Gândul pătimaş este izvorul şi pricina stricăciunii în
trup. Cine veghează, însă, îl alungă. (Cuviosul Ioan
Carpatiul)

Rugăciunea fără dragoste nu este ascultată, pentru că
numai dragostea deschide uşile rugăciunii. (Sf. Efrem
Sirul)

Bun este numai omul care-L cunoaşte pe Dumnezeu.
(Sf. Antonie cel Mare)

E cu neputinţă ca acela ce şi-a săturat stomacul să
poată lupta în cuget cu dracul curviei. (Cuviosul Ca-
sian Romanul)

Cu cât se îngrijeşte omul mai mult de cunoştinţa celor
văzute numai prin simţire, cu atât îşi strânge mai tare
în jurul său neştiinţa de Dumnezeu. (Sf. Maxim 
Mărturisitorul)

MMiiggddaalluull ccrreessccuussee ddrreepptt şşii
pprriivveeaa ccuu mmâânnddrriiee llaa
ccrreennggiillee ssaallee.. ÎÎnnttrr--oo zzii,, oo
cciiooccăănniittooaarree ssee aaşşeezzăă ppee
mmiiggddaall.. ÎÎşşii ppuussee uurreecchheeaa llaa
ccooaajjaa ccooppaaccuulluuii şşii aauuzzii
zzggoommootteellee mmuullttoorr vviieerr--
mmiişşoorrii.. CCuu cciiooccuull ssăăuu aass--
ccuuţţiitt ffăăccuu nnuummaaiiddeeccââtt oo
ggaauurrăă îînn ttuullppiinnăă,, ssccooaassee
vviieerrmmiişşoorriiii aaffaarrăă şşii--ii ddiiss--
ttrruussee.. MMiiggddaalluull ssee ssuuppăărrăă..
ÎÎii ppllăăcceeaa ssăă ssee aaşşeezzee şşii ssăă ssee
ooddiihhnneeaassccăă îînn rraammuurriillee
ssaallee ppaappaaggaallii mmuullttiiccoolloorrii,,
ddaarr ppee aacceeaassttăă ppăăssăărree,, ccaarree,,
ppee ddeeaassuupprraa,, îîll îînnţţeeppăă şşii--ii
ffăăccuu oo ggaauurrăă îînn ttuullppiinnăă,, nnuu
ppuutteeaa ss--oo ssuuppoorrttee.. ŞŞii

mmiiggddaalluull ooccăărrîî cciiooccăănnii--
ttooaarreeaa,, şşii aacceeaassttaa zzbbuurrăă îînn
aallttăă ppaarrttee.. VViieerrmmiişşoorriiii
ccrreeşştteeaauu ddiinn ccee îînn ccee mmaaii
mmuulltt,, ssee îînnmmuullţţiirrăă şşii,, ttrreepp--
ttaatt--ttrreeppttaatt,, ddiissttrruusseerrăă
mmiieezzuull ttuullppiinniiii.. DDaarr
mmiiggddaalluull nnuu ssiimmţţii nniimmiicc..
ÎÎnnttrr--oo zzii vveennii vvâânnttuull şşii
ttrrâânnttii llaa ppăămmâânntt aacceesstt
mmiiggddaall..
MMâânnddrriiaa îînnttuunneeccăă mmiinntteeaa
şşii ccoonnşşttiiiinnţţaa şşii pprroodduuccee
aaddeevvăărraattee ddeezzaassttrree,, îînnttoott--
ddeeaauunnaa,, ddaaccăă nnuu eessttee aalluunn--
ggaattăă.. FFeerreeşşttee--ttee,, oommuullee,, ddee
mmâânnddrriiee,, ccăăccii eeaa eessttee
oottrraavvăă ccuurraattăă.. FFiiii ssiimmpplluu,,
ssmmeerriitt şşii lliippssiitt ddee oorrggoolliiuu..

Pomul 
de migdale

ppii
lldd

ee ccrr
eeşş

ttiinn
ee
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HOTĂRÂREA NR. 64
DIN 26.04.2013

privind organizarea păşunatului
în comuna Giroc şi stabilirea 

regimului de creştere a animalelor
Consiliul local al comunei Giroc, întrunit în şedinţa 
ordinară din data de 26 aprilie 2013,
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului co-
munei Giroc, avizul favorabil al comisiei de 
specialitate,
În conformitate cu prevederile Legii zootehniei
nr.72/2002, cu modificările şi completările  ulterioare;
prevederile art. 1, 2, 4, 8, 14 şi art. 28 din Legea
nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor;
prevederile Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinului
comun nr. 226/28.03.2003 al Ministrului Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor şi nr.235/22.05.2003 al Mi-
nistrului Administraţiei Publice, modificată şi com-
pletată prin Ordinul comun nr. 541/2009 al Ministrului
Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi nr. 210/2009
al Ministrului Administraţiei şi Internelor;
prevederile art. 69, lit. „h” şi art. 90 din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2005 privind
protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006,
cu modificările ulterioare;
prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind trans-
parenţa decizională în administraţia publică, cu modi-
ficările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 36, alin 2, lit. „c” şi „d” alin. 6, lit. „a”
- pct. 9, alin. 9 şi art. 45, alin. 3, din Legea adminis-
traţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu mo-
dificările şi completările ulterioare;

HH OO TT ĂĂ RR ĂĂ ŞŞ TT EE::
ART.1.
(1) Perioada de păşunat este cuprinsă între 01 mai –
31 octombrie.
(2) În perioada 1 noiembrie – 1 mai a fiecărui an este
interzis păşunatul şi ieşirea animalelor pe păşune şi 
terenuri agricole/neagricole.
(3) În această perioadă, deţinătorii de animale sunt
obligaţi să amenajeze, declare şi să respecte locul de
stabulaţie unde acestea sunt crescute şi îngrijite, în
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Proprietarii din comună ale căror animale nu folo-
sesc păşunea comunală pentru activitatea de păşunat,
de asemenea, sunt obligaţi să declare efectivul de ani-
male din proprietate, locul de repaos şi de păşunat al
acestor animale, la comisia de păşunat, în vederea pre-
venirii producerii de pagube ocazionate terţilor de pe
urma păşunatului sau a deplasării pe amplasamente
ne/identificate.
(5) Nerespectarea alin. (1) – (4) constituie contraven-
ţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000
– 2.500 lei.

ART.2. 
(1) Pentru păşunatul bovinelor se stabileşte suprafaţa
de 30,98 ha în Izlazul comunal Giroc (Nemţi) şi 9 ha
pe izlazul din loc. Chişoda.
(2) Pentru păşunatul ovinelor şi cabalinelor, se stabi-
leşte suprafaţa de 142 ha în Lunca Timişului, pentru
ambele localităţi, pe suprafeţe de păşune delimitate de
comun acord cu comisia de păşunat.
(3) Având în vedere numărul mare de animale la nive-
lul comunei Giroc, păşunea comunală fiind insufi-
cientă, pentru anul 2013 nu se percepe taxă de păşunat.
(4) Fiecare crescător de animale are obligaţia de a în-
registra efectivele de animale în Registrul Agricol, în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.632/2009, date
care vor fi verificate si confruntate cu tabelul prezen-
tat de către utilizatorii de păşune la compartimentul

Agricol din cadrul  Primăriei, sub sancţiunea neadmi-
terii la păşunat.
(5) Se stabileşte ca prestaţia pentru întreţinerea păşu-
nii la începutul perioadei de păşunat, pentru porţiunea
utilizată, pe fiecare proprietar, 3 zile pentru un animal
mare (bovină/cabalină) sau pentru 10 animale mici (oi).
(6) Prestaţia prevăzută la alin. (5) constă în împrăştie-
rea muşuroaielor, curăţirea vegetaţiei uscate şi a spi-
nilor.
(7) În caz de neexecutare a prestaţiei stabilite, sau 
neasigurarea persoanei înlocuitoare de către proprie-
tar pentru efectuarea întreţinerii păşunii, proprietarului
de animale i se retrage dreptul de a scoate animalele la
păşunat până la realizarea obligaţiilor stabilite.

ART.3.
(1) Pentru a oferi posibilitatea mişcării animalelor, se
pot îngrădi provizoriu suprafeţe de teren aflate în pro-
prietatea privată a proprietarilor de animale sau a altor
persoane, în urma unor învoiri scrise cu aceştia şi în-
registrate la Primăria comunei Giroc, cu condiţia să nu
se producă pagube la culturile si fâneţele din vecină-
tate.
(2) Pentru pagubele produse pe terenurile învecinate
sunt răspunzători proprietarii de animale, indiferent
dacă acestea se află în grija lor sau a angajaţilor aces-
tora.
(3) Producerea pagubelor prevăzute la alin. (1) consti-
tuie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei – la 2.500 lei.
(4) În baza procesului verbal de constatare a pagube-
lor întocmit de către comisia de evaluare, păgubitul îşi
poate recupera prejudiciul de la proprietarul de ani-
male la înţelegere şi, în sens contrar, prin mediere sau
instanţă.

ART.4.
(1) Este interzis păşunatul pe terenul aparţinând altor
persoane, fără acordul scris al acestora şi înregistrat la
primărie, atât pe fâneţe cât şi mirişti sau alte culturi.
(2) Este interzis păşunatul pe spaţiile verzi din intravi-
lanul localităţilor, precum şi pe terenurile intravilane
conform PUG/PUZ.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) consti-
tuie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei – la 2.500 lei.

ART.5. 
(1) Ieşirea la păşunat a animalelor se face pe baza ates-
tării stării de sănătate a acestora, personalul Circum-
scripţiei sanitar-veterinare având obligaţia de a înainta
de urgenţă situaţia cu animalele bolnave, să urmă-
rească permanent starea de sănătate a animalelor şi să
anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei boli trans-
misibile.
(2) Viceprimarul comunei are obligaţia de a stopa ac-
cesul animalelor bolnave pe păşunea comunală, locuri
şi fântâni publice, etc., imediat ce primeşte informaţii
în acest sens de la medicul veterinar. 
(3) Indiferent de forma de păşunat, izlazul comunal sau
în locuri prin învoire, animalele vor avea certificate sa-
nitar-veterinare de la medicul de circumscripţie şi vor
fi crotaliate conform legilor în vigoare.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) - (3) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000
lei – la 2.500 lei.

ART.6. 
(1) Deplasarea animalelor de la/la grajduri înspre/dins-
pre locaţiile de păşunat  se va face doar însoţite de per-
soane suficiente  pentru a  evita  călcarea, distrugerea
culturilor/terenurilor, rătăcirea animalelor, precum şi
călcarea spaţiilor verzi aflate de-o parte şi de alta a
străzilor.
(2) Aceste deplasări se vor face doar pe drumurile pu-
blice, precum şi cele de exploatare.
(3) Însoţitorii animalelor au obligaţia să asigure, de în-
dată, curăţirea şoselelor, a trotuarelor sau a altor spaţii
în urma murdăririi acestora de către animale. În func-
ţie de natura murdăriei, aceştia vor spăla zonele afec-
tate.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) - (3) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000
lei – la 2.500 lei.

ART.7.
(1) Pentru a evita plimbările nejustificate, se permite
construirea de stâne sau staule, provizorii, cu respec-
tarea normelor de igienă şi a evacuării resturilor vege-
tale la finalul perioadelor de păşunat sau ori de câte ori
este nevoie, inclusiv de pe izlazuri.
(2) Se interzice cu desăvârşire organizarea de staule  şi
construcţii improvizate  de durată, pe terenurile agri-
cole, chiar dacă sunt în proprietate sau cu învoire de
la alţi proprietari de terenuri.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) - (2) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000
lei – la 2.500 lei.

ART.8.
(1) Proprietarilor de animale le este interzis să ampla-
seze staulul, precum şi să păşuneze, chiar dacă există
învoire scrisă de la proprietarul terenului, la o distanţă
mai mică de 300 de metri de aşezări umane, pentru a
nu crea disconfort populaţiei.
(2) Încălcarea prevederilor de la alin. (1) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000
lei – la 2.500 lei.

ART. 9.
(1) Amplasarea adăposturilor în localitate se face în
conformitate cu prevederile art. 16, Cap. I din O.M.S.
nr. 536/1997, numai în baza autorizaţiei de construire,
conform Legii nr. 50/1991, republicată şi completată.
(2) Este permisă creşterea în gospodăriile populaţiei a
maxim 5 capete bovine /5 capete animale mici (ex:
porcine).
(3) Adăposturile trebuie să fie construite din materiale
uşor de igienizat, prevăzute cu un sistem de colectare
a deşeurilor, amplasate la o distanţă de minimum 10
metri faţă de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea me-
diului sau disconfort vecinilor. Aceste adăposturi ne-
cesită utilizarea unei fose septice etanşe.
(4) Este obligatorie asigurarea în permanenţă a cură-
ţeniei în adăposturile şi în curţile în care se realizează
deţinerea şi creşterea animalelor.
(5) Executarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi
dezinfecţie se face periodic sau ori de câte ori este ne-
voie, cu o firmă de specialitate, dovada fiind făcută cu
factură, chitanţă, contract, etc.
(6) Este obligatorie gestionarea corespunzătoare a de -
şeurilor temporare de origine animală, la maximum o
săptămână, fără a crea impact asupra mediului sau dis-
confort de orice fel vecinilor.
(7) Se interzice păşunatul animalelor sau lăsarea aces-
tora nesupravegheate pe străzi, în faţa casei sau în alte
locuri decât cele aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local.
(8) Încălcarea prevederilor de la alin. (1) – (7) consti-
tuie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei – la 2.500 lei.

ART.10. Prevederile prezentei hotărâri se completează
cu cele ale O.U.G. nr. 2/2001.

ART.11. Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta
hotărâre (Proces-verbal).

ART. 12.
(1) Se constituie comisia pentru organizarea si supra-
vegherea păşunatului în comuna Giroc având urmă-
toare componenţă: preşedinte: Ilie Gâlcă – viceprimar;
membrii: Dan Vîrtosu – medic veterinar; Daniel Sgură
– şef Poliţia Locală; Maria Haneş – inspector agricol;
Ionel Moisă – consilier personal.
(2) Comisia  va delimita si stabili suprafeţele de pă-
şuni si va soluţiona orice problemă legată de modul de
organizare şi păşunat pe raza comunei Giroc.

ART.13. În vederea bunei desfăşurări a activităţii de
păşunat, viceprimarul comunei şi Poliţia Locală Giroc
vor supraveghea modul de respectare a prevederilor
prezentei hotărâri şi vor aplica sancţiuni în caz de în-
călcare a acestora.

Din agenda Consiliului Local al comunei Giroc
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Vineri, 24 mai, Giro-
cul a îmbrăcat, din
nou, straie populare,
de data aceasta pen-
tru a onora, aşa cum
se cuvine, cea de-a
doua ediţie a Festi-
va lului Internaţional
al Pre şecolarilor
„Floare Giroceană”.
Încă de dimineaţă,
în jurul Grădiniţei
cu Program Prelun-
git din Giroc era for-
fotă mare: copii
veniţi de la mai
multe grădiniţe din
judeţ, dar şi din Ser-
bia – îmbrăcaţi cu
toţii în frumoase
costume populare,
educatori, părinţi şi
bunici, cu toţii aştep-
tau momentul de
debut al ediţiei din
acest an a festivalului.
Acesta a început
printr-o paradă a portului popular, pe traseul Grădiniţa cu Program
Prelungit – Căminul Cultural, copiii de la instituţiile de învăţământ
preşcolar invitate la această ediţie stârnind admiraţia şi simpatia giro-
cenilor, care au venit, mai apoi, să-i vadă „la lucru”, pe scena Grădinii
de vară.
Cuvintele de salut adresate participanţilor au fost rostite de către
doamna Lenuţa Terteci, cadru didactic coordonator al Grădiniţei cu
Program Prelungit din Giroc, şi de către domnul prof. dr. Petrişor
Dorin Treta, directorul Şcolii Gimnaziale din Giroc. Aceştia au mulţu-
mit grădiniţelor participante, dar şi celor care şi-au adus aportul la rea-
lizarea acestei ediţii: Consiliul Local şi Primăria Giroc, în special
primarul Iosif Ionel Toma, promotorul tuturor activităţilor culturale
din comuna noastră.
Apoi, prezentatoarea festivalului, Doriana Talpeş, cunoscuta interpretă
de muzică populară din Giroc, a invitat, pe rând, în scenă grădiniţele
participante, care şi-au prezentat programele repetate cu sârg în pe-
rioada premergătoare evenimentului.
Primii care au intrat în scenă au fost copiii de la Grupa Mare B din ca-
drul Grădiniţei cu Program Prelungit Giroc, care au dansat un joc de
pustă, în coregrafia domnului profesor Ionel Şipoş.
Au urmat, apoi, preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.
15, din Arad, cu o ardeleană – coordonatori: doamna directoare Mari-
nela Alecu, educatoare: Dina Deiak, Mihaela Aftemie şi Camelia Moler.
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4 din Caransebeş a fost reprezen-
tată de Anesia Rusnac, de la Grupa Mică, care a cântat melodia „Ană,
chică galbănă”, şi de Robert Bojin, de la Grupa Mare, care a recitat o
poezie în grai bănăţean.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Biled, prin reprezentanţii săi, a
adus în faţa publicului o polkă nemţească, în coordonarea domnului
director Daniel Borlovan, educatoare: Violeta Supuran, Georgeta Popa,
Georgiana Negriu, Nicoleta Simon, Gianina Veszele.
A fost momentul după care, în scenă, au intrat invitaţii din Serbia, co-
piii şi educatorii de la Grădiniţele „Peter Pan” şi „Pupoliak”, din Pan-
cevo – director adjunct doamna Liliana Voinov, vicepreşedinta Uniunii
Educatorilor din Serbia. Cei mici au susţinut programul de dansuri
„Punţile prieteniei”, coordonat de educatorii Miliţa Bubalo, Mirko
Şkaliak, Biliana Maksimovici şi Nenad Vemici. Programul a cuprins
cântecele şi dansurile „Bună seara, dragii mei”, „U livadi pred iese-
nom” şi „U Miliţe dughe trepaviţe”.

- continuare în pagina 5 -

Festivalul Internaţional al Preşcolarilor
„Floare Giroceană”, ediţia a doua

Tradiţii, obiceiuri, cântece, poezii şi dansuri populare,
pe scena Grădinii de vară a Căminului Cultural din Giroc
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Festivalul Internaţional al Preşcolarilor
„Floare Giroceană”, ediţia a doua

Tradiţii, obiceiuri, cântece, poezii şi dansuri populare,
pe scena Grădinii de vară a Căminului Cultural din Giroc

- continuare 
din pagina 4 -

Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit
nr. 5 din Caranse-
beş a prezentat şe-
zătoarea „Bună
vre me, dragii mei”
şi cu poezia în grai
„O venit vremea
dă şcoală”, reci-
tată de Andreea
Cristescu.
Grădiniţa cu Pro-
gram Prelungit nr.
9 „Carla Pel tz”
din Timişoara, di-
rector Neli Pârva,
a prezentat cânte-
cul „Taraba” şi
dansul sârbesc
„Se liaciţa”, în co-
ordonarea educa-
torilor Voislana
Raicov şi Slaviţa
Drăghici.
Grădiniţa cu Pro-

gram Prelungit din Chişoda – Gru pa Mijlocie, co ordonată de edu ca-
toarele Lilia na Cionca şi Camelia Donoiu – a prezentat un joc din
Banat.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Făget a venit în faţa publicului cu
programul intitulat „La fântână, la Făget”, care a cuprins cântecele
„Bună vremea, dragii mei”, „Ană, chică galbănă” şi poeziile „Schim-
bare”, de George Gârda, şi „Vara ca o găzdăriţă”, de Violeta Tipa.
Grupa Mare B şi Grupa Mare C de la Grădiniţa cu Program Prelun-
git din Giroc au dansat un joc de pustă, în coregrafia domnului pro-
fesor Ionel Şipoş.
Grădiniţa cu Program Normal din Sânmihaiu Român a venit cu un
cântec popular prezentat de grupul vocal alcătuit din Marian Coţo-
fană, Mădălina Farcaş, Mateo Rediş şi Bianca Rus – coordonaţi de
educatoarea Miladinca Mircov.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Vinga (judeţul Arad) a prezen-
tat un dans bulgăresc, „Receniţa”.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Beregsău Mare a dansat „Alunelul”.
Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 32 din Timişoara a prezentat cân-
tecul „Ană, chică galbănă” – în interpretarea Ştefaniei Nevodenszki
şi a lui David Crişan, poeziile „Vino sara dinspră lună”, de Violeta
Tipa, recitator Carla Matias, şi „Vara ca o găzdăriţă”, de Violeta
Tipa, recitator Dragoş Fara, şi o suită de dansuri populare din câm-
pia bănăţeană.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Belinţ, acompaniată de taraful
din localitate, a prezentat un joc popular din Banat.
Grădiniţa cu Program Normal nr. 4 din Caransebeş a prezentat cân-
tecul „Ană, chică galbănă”, interpretat de Amalia Şerbescu – coor-
donator, prof. Florina Bălan, şi cu poeziile „Cu coşia la oraş”, de Sorin
Olariu, recitator Amalia Şerbescu, „Nepotu şi socoata”, de Dorina
Iovre, recitator Iulia Pârvănescu, „Trii fire albe”, de Sorin Olariu,
recitator Cristina Drăghici şi „Ruga ca la Babilon”, de Ionel Iacob
Bencei, recitator Elena Molea, din clasa pregătitoare, coordonator
prof. Maria Bîrză.
Grădiniţa cu Program Prelungit din Ciacova a prezentat o horă şi un joc de doi.
Grădiniţa cu Program Normal din Obad a fost reprezentată de un
grup vocal care a interpretat melodia „Cine bate seara la fereastra
mea?” şi de Cătălin Vereş, care a recitat poezia „Icoana”.
Grădiniţa cu Program Normal din Macedonia a venit la Giroc cu poe-
ziile „Noră-n casă”, de Traian Rusu Şirianu, recitată de Rebeca Be-
rineanţu şi Claudiu Culian, „Scrisoare de cătănie”, de Ionel Iacob
Bencei, recitator Andra Ştefania Iuga, şi „Sir păcălit”, recitator Mario
Alin Babescu. Pagini realizate de Anton BORBELY
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Seamănă fasolea în grădină
Alege un loc pentru fasole şi lasă cam şapte centimetri între seminţe. În aproxima-
tiv o lună şi jumătate fasolea poate fi recoltată. Fasolea este una dintre legumele care
cresc rapid. Ea poate fi crescută în culturi succesive, cu semănări din două în două
săptămâni. Alege un loc în grădină unde să fie soare şi unde solul poate fi drenat
bine. Pământul trebuie să fie uscat şi cald pentru ca seminţele să germineze. Adaugă
îngraşământ după ce fasolea are o înălţime de minim zece centimetri.

Plantează roşiile în grădină
Şi acum apare una dintre regulile de aur în creşterea tomatelor  (şi nu numai): nicio-
dată nu plantăm într-un substrat rece. Până ce temperatura solului nu ajunge la + 9-
10 grade nu purcedem la plantare.  Cum vom şti dacă este temperature dorită?
Folosim un termometru de exterior (ca şi cele pe care mulţi dintre noi  le agăţăm pe

exteriorul feres tre -
lor)  pe care-l înfi -
gem în pământ cam
la zece centimetri
adâncime, lăsându-l
aproximativ zece
minute. Dacă va loa -
rea este sub opt
gradaţii, aşteptăm
zile mai calde.
În popor există o
metodă neconven -
ţională de a verifica
dacă s-a încălzit su-
ficient pământul:

dacă, stând cu tălpile goale pe pământ, simţim că ne îngheaţă picioarele, înseamnă
că mai avem de aşteptat; dacă senzaţia pe care o resimţim este, însă, de „catifea ră-
coroasă”, înseamnă că pământul este suficient de încălzit şi este clar că putem, fără
teamă, trece la plantarea la locul definitiv al plantelor noastre.
Atunci ia răsadurile de roşii şi plantează-le în grădină. Asigură-le araci pentru suport.
Udă roşiile la o săptămână, dimineaţa sau seara, când temperaturile sunt mai mici.

Transplantează răsadurile de ardei
Transplantează răsadurile de ardei în grădină. Udă plăntuţele cu apă la o temperatură
medie şi apoi aşteaptă o săptămână până la următoarea irigare.

Transplantează vinetele
Adu răsadurile de vinete şi plantează-le într-un loc cald şi însorit din grădină.
Asigură-le necesarul de apă o dată la trei-patru zile.

Recoltează fructele
Dacă ai pomi fructiferi, în luna mai este timpul să culegi fructele. Cireşele şi căpşu-
nile sunt principalele fructe ale acestei perioade. Alege-le pe cele netede, tari şi
proaspete, apoi depozitează-le în frigider. În această lună recoltăm  şi culturile tim-
purii (ridichile de lună, varza, spanacul şi salata, mazărea verde). După desfinţarea
culturilor timpurii, pregătim straturile pentru culturile succesive (varză de toamnă,
castraveţii cornişon, fasole verde, etc).
Controlează mereu răsadurile, pe măsură ce cresc, şi nu ezita să foloseşti insecti-
cide dacă vor apărea paraziţi: purici, fluturi, muşte.

Mai multe informaţii pe www.gradina.ro
Insp. Maria HANEŞ

AAccttiivviittăăţţii îînn ggrrăăddiinnăă îînn aacceeaassttăă ppeerriiooaaddăă

Statistica incendiilor arată că, în ultimii ani
în România, în ciuda eforturilor făcute de
pompierii mi li tari, numărul incendiilor sol-
date cu victime şi pagube materiale impor-
tante la gospodării cetăţeneşti a fost
ridicat.
Serviciile Voluntare pentru Situaţii de
Urgenţă, prin componenta preventivă, au
ca atribuţii principale desfăşurarea de ac-
tivităţi specifice de prevenire a incendi-
ilor în loca lităţile în care sunt organizate,
de informare a cetăţenilor cu privire la
regulile şi măsurile de prevenire a in-
cendiilor, precum şi a comportamentului
pe care aceştia trebuie să-l adopte în caz
de incendiu.
Izbucnirea incendiilor la go spo dăriile
cetăţeneşti poate fi preîntâmpinată dacă
sunt respectate regulile şi măsurile de pre-
venire a incendiilor. Astfel, orice foc, fie că
este în interiorul locuinţei sau în exteriorul
ei, trebuie supravegheat. Se interzice
folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpi-
lor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol
de incendiu (depozite de furaje, grajduri,
magazii, alte anexe, poduri) şi explozie (în
apropierea buteliilor de aragaz, instalaţiilor
de gaze na tu rale, încăperi în care depozitaţi
produse petroliere), cât şi la executarea lu-
cră ri lor agricole (în lanuri de cereale, pajişti), în
păduri şi în apropierea acestora.
Este interzisă folosirea flăcării pentru veri-
ficarea etanşeităţii buteliei. În cazul în care
butelia este defectă, flacăra, în prezenţa
gazului scurs de la butelie, va produce o ex-
plozie.
Aparatele electrice, cablurile electrice,
prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni sunt
surse frecvente de incendiu. Pentru reme-
dierea apa ra telor şi instalaţiilor electrice de-
fecte se apelează la specialişti. Nu utilizaţi
aparatele electrice cu mâinile ude. Riscaţi
să vă electrocutaţi şi să suferiţi arsuri. Nu

trageţi de cablul pentru debranşarea unui
aparat electric. Acesta se poate deteriora,
devenind o sursă de incendiu. Nu folosiţi
prize multiple: adeseori suprasolicitate,

acestea se încăl zesc şi există riscul produc-
erii unui incendiu. Nu cumpăraţi jucării
electrice care se conectează direct la priză:
o jucărie prin care trece o ten siune de 220V
poate fi periculoasă pentru un copil. Vă re-
comandăm jucăriile echipate cu un trans-
formator de protecţie care reduce tensiunea
la o valoare inofensivă, de regulă de 12V.
Nu am plasaţi un obiect metalic de lungime
mare (scară, ţeavă, antenă) în apropierea
unei linii electrice aeriene: aceasta conduce
adesea la accidente mortale. În cazul unui
scurtcircuit, se interzice folosirea, la în-
locuirea siguranţei, a unui fuzibil cu di-
ametrul mai mare decât cel corect: prin
utilizarea unui fuzibil mai gros, a liţelor,
cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării
reţelei electrice sau a unui scurtcircuit,
acesta nu se mai poate topi, conducând la
încălzirea puternică a cablului de ali-
mentare sau a prizei, în aceste condiţii
putându-se declanşa un incendiu.
Se interzice fumatul în locuri cu pericol de
explozie şi incendiu. Nu fumaţi în pat:
riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să
produceţi un incendiu.

Dumitru CRĂINICEANU

Prevenirea incendiilor
în gospodării

Cu toate că numărul incendiilor de vegetaţie înregistrate de
la începutul acestui an este mai mic decât cel raportat la
aceeaşi perioadă a anului trecut, practica arderii resturilor
vegetale şi a curăţării terenurilor agricole a rămas încă
încetăţenită printre agricultorii din Timiş. Chiar dacă, pen-
tru a putea da foc miriştilor şi resturilor vegetale, sunt nece-
sare o serie de aprobări pentru lucrul cu foc, care se obţin de
la primării, mulţi ignoră acest lucru şi recurg la această
metodă a arderilor necontrolate. În plus, trebuie respectate
şi o serie de alte măsuri preventive, cum ar fi cele de
supraveghere în permanenţă a focului, pentru ca acesta să nu

se extindă,
sau aprin de -
rea rest urilor
doar în zile
fără vâ nt.
De curând,
pentru a pu ne
capăt aces tor
practici, s-a
mai introdus
o măsură me -
nită a-i face

pe fermierii certaţi cu legea să nu mai recurgă la arderea
necontrolată a resturilor vegetale şi a miriştilor. 
În cazul în care sunt prinşi că nu respectă normele privind
lucrul cu focul, aceştia riscă să piardă o valoare importantă
din suma ce le-ar reveni drept subvenţie pentru fiecare hec-
tar. Astfel, există posibilitatea ca agricultorii în cauză să
primească mai puţin cu minimum 25% din valoarea totală a
subvenţiei acordată de Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în
Agricultură (APIA).
În primele cinci luni ale acestui an, conform generalului
Mihai Benga, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Ur-
genţă Timiş, în judeţul nostru s-au înregistrat 35 de incendii
de vegetaţie. Pe lângă teama de a nu pierde subvenţiile pen-
tru terenurile lucrate, la această scădere a numărului de in-
cendii a contribuit din plin şi primăvara ploioasă din acest
an. (A.B.)

Fermierii care dau foc ilegal
resturilor de vegetaţie riscă

să rămână fără subvenţii
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Semnalul de “ALARMĂAERIANĂ”are 15sunete
a 4 secunde fiecare, cupauzăde 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 LADEZASTRE” 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.

“PREALARMAAERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compunedin 3 sunete a 16secunde 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 101123
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Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;

OctavianGRUIŢA,GabrielTOMESCU,CodruţaTOMESCU,
ViorelDorelCHERCIU,MirceaSTURZA-cultură;
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Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798, 0732 600455

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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„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 I
Când vremurili să rup în tăce

chipurile (continuare)
8. Răvolvăru şî Zăbeu’

Măi dup-aia, pră alt rând, iaca ńe prispeşce că ńe
uităm la el aşceptând şî ńe ceamă să ńe pricim, să
ńe pitulăm în buiedzîle nalce dă pră dunga ştre-
cului lângă drumu śe vińe dî la Sămăiuda, şî ńe
suflă párică cecăruindu-ńe sloieţ în ureche, śică:
Tata meu, Moş Nicolae lu Gârba, dzîsa Uica Puiu,
ar fi trăbuit să taie melu dă Paşci anu ăsta şî la noi
şî la cumnatu-mio, Chilan lu Vraśu, care mácăr că-i
căsap, melu dă Paşci nu-l taie, numa-l ceamă pră
ăl bătrân, că tata să prăśepe să-i ie viaţa lu melu-
ăla, dă n-ai vreme să prăśepi tu cât dă iuce-l şî
dăzbracă. Dar acu nu măi poace, nu măi poace, pi-
tulaţî-vă-ţ iśi lângă mińe, nu măi poace tată-mio,
că nu măi are źeźece la mâni, i le-or zdrobit 
maiuru Roca şî inştructăru dî la raionu dă partid dî
la Logoj, Erdeli, l-or răgicat alaltăieri noapce pră
tată-mio că nu vre niś mort să să scriadză la co-
lectiv, şî l-or pus cu źeźecile la şarcurile uşî dă fer
dî la căsăpia lu Văzanu, şî maiuru Roca, ăl tare ca
un bică, o puşupit uşa. La aialaltă mână niś n-o
măi trăbuit să-l ţînă Erdeli cu sîla, că era leşînat,
clefnit dă durime, picat źos – numa că i-or ţînut-
o-n crepătura dî la şarcuri şî i-or rupt oasîle şî-
ncheieturile dî la źeźece. Iacătă-i că vin; acuma
fuźiţ să nu vegeţ cu ochii voştri, până nu-i pre târ-
dzîu să fiţ dă faţă. Şî-ş scoasă dîn cuptuşala dî la
dulamă o puşcă scurtă, cu ţava rechedzată cu
bumfaeru, acuma vin – ‘po’ di śe-s tri, iaca-i şî
Cemeş cu ei, acu’ trăbe să-i puşc pră tăţ tri, dzîsă
Uica Puiu scoţându-ş vârvu limbii prîntră budzîle
lui grundzoasă şî sătoasă, şciu sigurat că maiuru
are răvolvăr, dar poace are şî Erdeli, poace să aibă,
că şî lor le dă, dar Cemeş nu poace să aibă încă,
abė l-or făcut şăf la sfatu popular. Aş pucė să-i

puşc pră toţ tri, să sococi Uica Puiu şî dacă ar avė
toţ tri răvoale, că niśunu n-ar zgogi niś să-l scoată
până le-aş luva viaţa, dar şî dac-ar avė şî el, pră
Cemeş tot n-aş puće să-l puşc fîncă el încă n-o
cănunat pră nime şî niś n-o zmleśit oasîle lu tata.
N-am fuźit, stăturăm piciţ, pitulaţ pră lângă Uica
Puiu lu Gârba, ascunş ca-ntr-un cuib dă chidă în
buiedzîle dî la ştrec, unge bace drumu Sămăiudzî.
Când s-o băgat la colectori dup-o vreme, cumnatu-
mio Nicu lu Vraśu căsapu, dzîs şî Chilan – ńe pov-
ăstuia Uica Puiu târdzîu într-o toamnă – şî l-or
făcut cear şăf comunişcii, io i-am dat răvolvăru
pră care-l aveam ascuns să-l aibă prîntru atota-
părare: Ţîne-l, cumnace, că dă mińe nu măi trebe
să ce atotaperi; io mă duc să pridau Zăbeu’ la mi-
liţie, că dăcă-l pridai dă bună-voie nu ce măi ştro-
foluieşce. Dar io le spun că l-am găsît în vińa dă
pră Coşceleac şî că n-am lipsă dă aşa śėva. Ţîńe,
cumnace, răvolvăru şî io pridau Zăbeu’. Dar să
şcii că dă mińe tăt nu ce-ai pucė atotapăra... Iară
noi, zăflând dî la Uica Puiu niś nu măi şcim când
asta, párică ńe-am fi prăbuşît afundându-ńe în locu
ăla ţărigos unge ştrecu faśe un covei.

Glosar
pră alt rând – altă dată, după aceea
a prispi – a lua prin surpindere
buiedz – buruieni, mărăciniş
ştrec – terasamentul căii ferate
a cecărui – a introduce cu forţa
sloieţ – ţurţure, sloi de gheaţă
a (să) pitula – a se tupila
şarcuri – balamale
a puşupi – a da la brânci, a împinge brutal
clefnit – extenuat, epuizat; ofilit (despre plante)
dulamă – suman scurt
rechedzată – retezată
grundzoasă – grosolană
a zgogi – a izbuti, a reuşi
a zmleśi – a zdrobi, a sfărâma, a terciui
chidă – promoroacă
a ştrofălui – a pedepsi, a tortura
covei – curbă, cotitură, ocoliş

- va urma -

Întâmplări dîntr-un roman bănăţan *
śe baş acuma să scriadză

Nişce ani d-atunci or fi,
Poace-or fi vo trizăştri,
Cine li mai poace şci

Şciu c-o fost dă Sîncili.

Maica,
Taica, fi-ertaţi,

Pră tălpoane, la tîrnaţ,
Stau chiciţi şi îmbrăcaţ,
Să să ducă la lu’ Drugă,
Ăl cu moara pră ierugă,

La givan.

Doamne, doamne, ce mai larmă,
Dăjghinatu’ nu-i ca-n palmă!

Spînzuraţ’ pră huţuluş,
Eu, cu Tie-a lu’ Cecuş,

Urizam cînd ne vegiam,
Cînd cu tălpili în ceri.
Cînd la cîine în cineri.

N-auzîi că maica-bună
Boambănă că nu m-adună

Dă prîn sat.
N-auzîi eu, fi-ertat, nici pră taica,
Nici la poartă cînd clenţaica

Clenţănea săraca maica -

“D-az gimneaţă ce-ai pornit
Ca bitanga! Ţ-am pricit

Să nu treci la Tie drumu’!
Ce topeşci mai rău ca fumu’!
Las’ că-ţi dau io ţîie, geală!

Şî cu-n metăr dă dîrjală,
Ba maă ia şî nişce bruş’
Drept la noî la huţuluş.

Cum o vege, sare Tie,
Prăstă loitra la cocie,
şi mă lasă singur sus.

Dau să săr. Pră naiba, uns!
Dacă săr,

Tăt mă sparg şi mă dăşăl.

Şi cum vine, maica bună
Ţîpă borzii dîntr-o mînă,

Şî c-o mînă dă să ţînă
Ştreangu’ care mă hîţînă -

Eu, dau şfung,
Mai s-o do-mpung.

Cînd în ceri, cînd în fîntînă,
Cum să poată buna-bună
Să mă prindă, să mă ţînă?

Moaie glasu’ şî mă roagă:
- “Dă-ce jos că mi-s beceagă!”
(Ba mai scoace dîn pieptari

Dă boboanţă, un criţari)

Mă socot: aşa-n zburace
Maica-bună nu mă bace

Şî-i mai dau un şfung pră space
- O ieşci surd?

(Gata, gata s-o îmburd)

Buna-bună, cum o şciu,
Iuce ca argintu’ viu,

Mă-ncheţînie da pumnaş:
-Puie-n cine dă potcaş!

Sare bumbu’ rupt din gaică,
Eu, turbat ca o suvaică,
Sănătace bună, maică!

Niecio, printră surupini,
Mă-mburic p-un gard dă spini,

Curişcapu’ la vecini,
Rup nădragii-n nişce rugi,

Şî săgeată-mpeliţată
Numa fugi, şî fugi, şî fugi...

Da-n poiată la Belei,
Văd o scară cu fuşcei,

Propta-n cupa dă tulei -

Doamne, cum oi fi ajuns
Pînă-n vîrv, pră cupă, sus,

N-or crezut la cîţ le-am spus.
Şî mă pun p-un băonat

Dă ghigeai ca-i foc pră sat.

Da’ sub mine, dă miraz,
M-am muiat ca un gogleaz.

Marve, hoare, ca socala,
Prîn avlii d-a rotogoala,
Şî sprîşnice, spăriece,
Uşi trincice dă părece,
Ba mai iasă Cincu On
Mînios ca un muron!

-Mă, ce larmă ca-n bătaie,
Pîntr-un crimpot dă potaie!

Ia mi-ţi dracu tîrciţa
C-ai picat pră mîna mea!
Înzglemen în vîrv dă claie

Sîmt în cioareci cum mă ploaie,

Dar daşchige buna poarta,
Lîngă-un şciomp aruncă joarda:
-Lasă-l, Oane, să nu-l spării,

Că iau boata şî ce perii!

Ţucă-l maica, cicilac,
Stăi aşa că-ţi dau colac!

Şî să suie buna-bună
Către soare şî m-adună

Ca p-un snop dă aor scump
Să nu pic, sa nu mă rup.
Şî p-al mai dă sus fuşceu

Ea plîngea, plîngeam şi eu -

Hei, d-atuncia buna-bună
Şî cu taica-s fum şi humă
Îara eu, cum mă vegeţ’,
După ei, cu paşu’ creţ,

Cautu-mi steaua prîn ochieţ.

Marius MUNTEANU

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 titular 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.

BBuunnaa bbuunnăă
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NNiiccoollee MMaarriiaa SSiilleennii
66 aannii,, GGiirroocc

EEdduuaarrdd OOddoonneeaannţţuu
1111 lluunnii,, GGiirroocc

BBiiaannccaa GGaabbrriieellaa BBooiiccuu
11 aann şşii 33 lluunnii,, GGiirroocc

MMaatteeii MMeellcciiuu
22 aannii şşii 44 lluunnii,, GGiirroocc

Evoluţia entuziasmantă a fotbaliştilor de la F.C. Chişoda
a continuat şi în etapa cu numărul 31 a actualei ediţii de
campionat. Doar 11 echipieri ai formaţiei s-au prezentat
la stadion pentru meciul cu codaşa din Peciu Nou, cu
alte cuvinte, pe banca tehnică nu am avut nici un jucă-
tor de rezervă, dar cei care au intrat pe teren au dat
dovadă de caracter. Mai mult, prin cele cinci goluri în-
scrise în poarta oaspeţilor, Chişoda a trecut de graniţa
celor o sută de goluri marcate în actuala ediţie de cam-
pionat şi, lucrul cel mai important, a urcat pe locul doi
al clasamentului. 

Revenind la partida cu Unirea Peciu Nou, să spunem că
victoria a venit după ce Chişoda a întors rezultatul de la
2-4, în decurs de aproximativ 15 minute, la mijlocul
părţii secunde.
Mladin, cu un şut de la 20 metri, lângă bară, a deschis
scorul deja în minutul 1, iar scorul de 2-0 pentru gazde
avea să devină în minutul 20, prin golul lui Glodean,
după un triunghi de pase cu Mladin şi Magdaş. Jocul
părea să curgă în favoarea gazdelor, însă lucrurile au luat
o întorsătură neaşteptată, după ce localnicii au mai ratat
două ocazii mari de gol. Astfel, 2-1 a devenit în minutul
35, după ce un fiu al Chişodei, Ionel Bărbosu, a execu-
tat un corner, la care Sârbu a respins greşit, iar Han-
drache a marcat de la 8 metri. Minutul 40 a adus
egalarea, 2-2, prin Claudiu Alexandru, la finele unei fru-
moase faze pe dreapta. A devenit 2-3, în minutul 53, prin
Ciumacenco, acelaşi jucător marcând pentru 2-4 în mi -
nutul 55.
Ganea a ripostat prompt, dintr-o lovitură liberă de la 25
de metri, sub transversală, bară-gol, iar minutul 68 a
adus egalarea la patru, centrarea lui Ganea de pe stânga
fiind fructificată de Răzvan Magdaş. Golul de 5-4 a fost
semnat de Berceanu, care a şutat imparabil de la circa
14 metri de poartă. C.S. F.C. Chişoda, care ocupă locul
secund, cu 63 de puncte, 102 goluri marcate şi 40 pri mi -
te, a învins în alcătuirea: Sârbu – Golea, Abu Lebda,
Viţan – cpt., Berceanu – Ilcău, Glodean, Mladin,
Crişanov – Ganea, Magdaş.

A. BORBELY

Chişoda, peste o sută
de goluri marcate şi

locul doi în clasament!
Sâmbătă, 18 mai, la sala de sport din Co-
muna Giroc, s-a desfăşurat a VI-a ediţie a
competiţiei de karate „Cupa Junior”. La
această competiţie au participat 220 de
sportivi, reprezentând 20 de cluburi din
ţară. Karatiştii de la Giroc şi cei de la
Chişoda au urcat, şi de această dată, pe
podium, obţinând trei locuri I, patru locuri
II şi două locuri III.
Karate Club Giroc a fost reprezentat de 12
sportivi, şase dintre ei obţinând medalii:
Daria Georgiu – Locul I kata individual;
Daria Dumitraşcu – Locul I kata indivi -
dual; Sharia Pera – Locul II kata indivi -
dual; Teodora Ionescu – Locul II kata individual;
Chelsy Bona – Locul II kata individual; Maria
Lupuţi – Locul II kata individual; CS Karate Club
Giroc (Daria Dumitraşcu, Sharia Pera, Chelsy
Bona) – Locul III kata echipe.
CS Karate Club Chişoda a fost reprezentat de şase

sportivi, aceştia clasificându-se pe podium astfel:
Iulia Mărţuică – Locul I kata individual; Alexandru
Forţ – Locul III kata echipe.
Organizatorii au adus mulţumiri Primăriei comunei
Giroc pentru implicare şi pentru sprijinul acordat în
desfăşurarea în bune condiţii a acestei competiţii. 

A. BORBELY

Rezultate meritorii pentru giroceni 
şi chişozeni la „Cupa Junior”

Nouă clasări pe podium pentru karateka din comuna noastră

Cupa „Dyadora” la tenis
merge în Elveţia

Dacă anul trecut trofeul turneului „satelit” de 10.000 de
dolari de la baza Dyadora din Giroc a rămas în România,
fiind câştigat de Cristina Mitu, în acest sezon o elveţiancă
a reuşit să obţină titlul, după un meci titanic cu românca
Bianca Hâncu, în ultimul act.

Chiar dacă vremea a cauzat şi neplăceri organizatorilor,
turneul s-a desfăşurat conform programului, cu mici
amânări, însă totul s-a disputat ca la carte, această com-
petiţie bucurându-se de remarci pozitive. Marea finală 
s-a jucat între Bianca Hâncu, din România, şi Xenia Knoll,
din Elveţia. Bianca a fost la câteva game-uri de a păstra
trofeul în ţară. Favorita a 4-a şi-a adjudecat primul set cu
6-3, însă apoi Xenia Knoll, care a avut parte de o săp-
tămână de vis, a întors soarta partidei, 6-2, 7-5 şi a plecat
acasă cu trofeul.
Bianca Hâncu este marea perdantă a competiţiei de la
clubul Dyadora, după ce a pierdut şi finala la dublu, unde
a făcut pereche cu Alexandra Damaschin. În turneul pe
perechi s-a impus o altă „echipă” din România, Elena
Cadar şi Raluca Platon, care a trecut cu 6-3, 1-6, 10-7 de
perechea amintită. (A.B.)

Debut cu stângul
în retur

Echipa de handbal din Giroc a început cu
stângul returul Campionatului Judeţean, chiar
dacă, în prima partidă, a evoluat pe teren pro-
priu, în sala de sport din comuna noastră. Ad-
versara formaţiei noastre, echipa din
Găvojdia, a fost mai pragmatică în această
partidă, speculând la maximum erorile
girocenilor. La pauză, oaspeţii conduceau cu
două goluri diferenţă, scor 9-7, reuşind, până
la finalul jocului, să păstreze avantaj de un gol
pe tabelă. Chiar dacă şi-au adjudecat partea
secundă, scor parţial 11-10, handbaliştii noştri
au trebuit să se recunoască, până la urmă, în-
vinşi, partida încheindu-se cu scorul de 19-19
în favoarea echipei din Găvojdia. (A.B.)

Urmăriţi de 
ghinion…

Unirea Giroc a avut parte de un joc cum rar
se vede pe terenurile de fotbal, în deplasarea
de la Şandra. Fotbaliştii noştri au fost ur-
măriţi de un ghinion teribil, asta dacă ne
gândim că au trimis de şapte ori mingea în
barele porţii adverse! În plus, după ce au
marcat în al treilea minut al prelungirilor,
prin Graţian Ioviţă, elevii lui Orlando
Trandu s-au văzut egalaţi în minutul 96, la
ultima fază de joc, când antrenorul-jucător
al Unirii a deviat mingea în… propria
poartă. (A.B.)


