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Girocul, campion la educaţie
de nivel european

Liderii naționali ai PSD au lăudat pe bună dreptate activitatea primarului din
comuna Giroc, Iosif-Ionel Toma, un model de competență rar întâlnit în Româ-
nia. Primarul Toma a reușit performanțe care rivalizează, în termeni de fonduri
și rezultate, cu cele ale unui oraș de nivel mare. În ultimii ani, doar sectorul
educațional a beneficiat de șase proiecte cu finanțare europeană și guvernamen-
tală, dintre care, două încă în stadiul de evaluare, cu o valoare care depășește 10
milioane de euro. Pentru primarul Toma de la Giroc, educația a fost mereu o
prioritate, în special pentru că el înainte de a deveni edil a avut o carieră univer-
sitară în Politehnica timișoreană.

„Educația a reprezentat și reprezintă în continuare  o prioritate majoră a man-
datelor mele ca primar al comunei Giroc, motiv pentru care, de-a lungul anilor,
am alocat pentru acest  sector, sume mari de bani din bugetul local și am conce-
put Strategia de Dezvoltare Locală 2015-2020, ca instrument de management
utilizat pentru a atrage fonduri europene și bani guvernamentali. Consider că în
acest mandat, s-au asigurat condiții optime pentru desfășurarea actului de
învățământ, rezultatele absolvenților fiind un răspuns pozitiv la eforturile depuse
de administrația locală”, susține primarul Toma.

Liderul timișorean al PSD, prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu, nu a ratat
momentul să-l prezinte pe primarul din Giroc și celorlalți colegi din echipa de
conducere națională, prezenți în județ, și să susțină cu tărie că modelul de
administrație este unul cu performanțe maxime.

„Iosif-Ionel Toma este primarul meu, însă dincolo de funcții, pe noi doi ne
leagă de ani mulți o prietenie deosebită. Girocul a reușit să devină cea mai fru-
moasă comună din România cu ajutorul primarului Toma și a echipei care de 24
de ani e alături de el. La Giroc este familia mea. Copiii mei au fost la grădiniță
la Giroc și afirm cu responsabilitate că așa condiții cum sunt în învățământ la
Giroc, rar găsești în Timișoara, poate doar la grădinițe private unde plătești foarte
mult, dar nu este cazul și la Giroc. Este un exemplu Girocul pentru modul în
care se gestionează lucrurile aici, unde toate proiectele au fost realizate de pri-
marul Toma împreună cu echipa”, a spus Sorin Grindeanu – prim-vicepreședinte
PSD.

„Sunt foarte impresionat, nu cred că am mai văzut două localități în România
cu un asemenea ritm de dezvoltare. Aici înseamnă muncă, implicare din partea
primarului, a comunității și a echipei de consilieri. Rar vezi așa o performanță
administrativă. Mențineți această echipă, pentru că e important ca lucrurile să
continue”, a spus Marcel Ciolacu, președintele PSD, cu ocazia prezenței la în-
tâlnirea de la Giroc.

Articol preluat de pe site-ul www.orasul-timisoara.ro

Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc trece din scenariul galben în cel roșu
Cursurile se vor derula exclusiv online

Subprefectul Mircea Băcală a convocat o ședință a Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență, la solicitarea Inspectoratului
Școlar Județean Timiș, în cadrul căreia s-a luat Hotărârea privind
schimbarea scenariului pentru desfășurarea cursurilor la unele
instituții de învățământ din județul Timiș.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a fost
luată ținându-se cont de propunerea Inspectoratului Școlar Județean
Timiș și având în vedere Hotărârile Consiliilor de Administrație ale
unităților de învățământ - emise cu avizul Direcției de Sănătate Pu-
blică Timiș. În urma analizei situației existente, Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară, a
emis următoarea Hotărâre în baza căreia s-a aprobat schimbarea sce-
nariului pentru desfășurarea cursurilor la mai multe instituții de
învățământ.

Astfel, Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc trece din scenariul
galben în scenariul roșu din cauza creșterii ratei de infectare la nivelul
localității. Hotărârea a intrat în vigoare în data de 20 octombrie 2020.
(V.T.)

Măsuri luate de Comitetul
Local pentru Situaţii 

de Urgenţă Giroc
Având în vedere necesitatea prevenirii cazurilor de infecție cu

COVID-19 și numărul mare de persoane care se adresează zilnic
Primăriei Comunei Giroc, pentru sănătatea angajaților și a locui-
torilor comunei, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a ho-
tărât unele modificări ale programului cu publicul la Primăria
Comunei Giroc. Astfel, începând din 21 octombrie, programul cu
publicul se va derula marți între orele 9-13 și joi, între orele 14-
18.

Se cere utilizarea de către cetățeni a mijloacelor electronice de
plată (ghiseul.ro) și de comunicare cu Primăria Comunei Giroc
(primariagiroc@yahoo.com), evitând astfel prezența fizică în in-
cinta instituției.

De asemenea, a fost suspendată temporar activitatea Clubului
Sportiv Giroc-Chișoda și a Casei de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș”
pe perioada stării de alertă.

Alte măsuri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Giroc vor fi luate în funcție de evoluția ratei de infectare.

Curăţenia de toamnă
pe raza Comunei Giroc
Primăria Comunei Giroc organizează colectarea resturilor vege-

tale (crengi, vrejuri de la legume, lăstari de viță de vie, arbuști etc.),
rezultate din cosmetizare și tăiere, în intervalul 2 noiembrie – 20
noiembrie 2020.

Resturile vegetale vor fi scoase până în data de 1 noiembrie
2020, legate în snopi şi depozitate la limita proprietății (lângă
drum), pentru a facilita încărcarea în remorci.

Menţionăm că utilajele vor trece o singură  dată  pe stradă.
În situaţii excepţionale (condiţii meteo, nerespectarea programu-

lui din motive obiective etc.) programul poate fi modificat.
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2020

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu

harţi
Ajunul Bobotezei (duminică, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sâmbătă, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (luni, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 2 martie - sâmbătă, 18 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie - vineri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): vineri înaintea

Botezului Domnului (3 ianuarie); miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec
de brânză (26 şi 28 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 6 ianua-
rie; 8, 15, 22 și 29 martie; 5, 16 și 18 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Vestiri
(25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase

În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Dom-
nului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vi-
neri) ale Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele
aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apos-
tol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (miercuri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (vineri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România

(luni, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (vineri, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei

- 1950 (sâmbătă, 9 mai)
10 Mai - Sărbătoare Naţională (duminică, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (joi, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 17 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 7 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 16 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (marți, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (vineri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 28 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (miercuri, 1, şi joi, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (vineri, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 19, şi luni, 20 aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (vineri, 1 mai)
Ziua Copilului (luni, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 7 şi luni, 8 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (marți, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (vineri, 25, şi sâmbătă, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2020)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (24 februarie – 26 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului
(vineri, 31 iulie - vineri, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(sâmbătă, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi,
24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 27
– 28 mai; 6 - 8 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun până la Bo-
botează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (8 martie –  9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(marți, 22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii
Maicii Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Îm-
părăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septem-
brie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfânta Parascheva de la Iaşi este
pomenită de către Biserica Română
pe 14 octombrie. Sfânta Cuvioasă
Parascheva este cea mai cunoscută
dintre toţi sfinţii ale căror moaşte se
află în ţara noastră. Onomasticul gre-
cesc paraskevi înseamnă „a cincea zi
a săptămânii, vineri”. În tradiţia
populară „Sfânta Vineri” era con si -
derată stăpână peste lumea femeilor,
îndeletnicirile acestora (cusutul, tor-
sul, ţesutul) fiind controlate de ea.

Sfânta Parascheva s-a născut în
secolul al XI-lea, în satul Epivat din
Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul).
Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cu-
vintele Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine,
să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o fac să-şi
dăruiască hainele sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rămâne cinci ani. 

De aici a plecat spre Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în
locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire de
călugăriţe în pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că într-o noapte, pe când avea 25
de ani, un înger i-a spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile părinteşti. Sfântul Var-
laam scrie în Cazania sa: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se
cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu, pe
Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să spună cuiva cine este şi
de unde vine. Aici, împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufle-
tul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se spune că un marinar a murit
pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat in mare. 

Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia acolo i-a rugat pe nişte
creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând deci o groapă, au aflat
trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de mireasmă. Cu toate acestea,
au pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar, în noaptea următoare, unuia din
creştinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o
împărăteasă, şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar unul dintre
aceştia îl mustră pentru că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei Parascheva.  Iar
împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva,
i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vre-
mea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu
(284- 311) şi era fiul voievodului cetăţii Tesa-
lonicului, botezat în taină de părinţii săi, de frica
cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl
învăţau părinţii în cămara cea ascunsă a palatului
lor toate tainele sfintei credinţe, luminându-i
cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos,
precum şi milostenia cea către săraci, săvârşind
faceri de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a
cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar,
mai ales, a început a lucra într-însul darul Lui

Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere
în putere. Şi, ajungând la vârsta cea desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă,
lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul
pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod în locul tatălui său. Şi a
fost primit Sfântul cu mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe mulţi la Hristos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievodul Dimitrie este creştin şi s-a
mâniat foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciţii, Maximian a
poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la
Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns
cu îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a defăimat închinarea păgânească. Îndată,
împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă, până la încheierea jocurilor în cinstea venirii
sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe un luptător vestit, Lie, vandal de neam,
înalt, puternic şi înfricoşător la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i ucidca, aruncându-i în
suliţe. Era acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. Acesta,
văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins de
râvnă. Şi vrând să se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţă, cerând de la dânsul
rugăciuni şi binecuvântare ca să-l poată birui pe acel ucigaş de oameni. Însemnându-l cu
semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”.

Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată,
trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. S-a întristat împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă
că Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a
trimis ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfântul, în temniţă, că a fost pric-
ina morţii lui Lie. Şi aceasta făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile
lui Dumnezeu. S-au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea slăvite tămăduiri. Tot
atunci, din porunca împăratului,  s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr



3DIALOG CU CETĂŢENII AAddmmiinniissttrraațțiiee

30 martie - 10 aprilie 2020 – Curăţenia de primăvară (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate în
snopi);

4 aprilie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice;

4 aprilie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe
domeniul public;

10 octombrie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice;

10 octombrie 2020 –  Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc
pe domeniul public;

9 noiembrie-27 noiembrie 2020 – Curăţenia de toamnă (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate
în snopi).

PLAN DE ACŢIUNI DE MEDIU PE ANUL 2020

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Or-

donanţei de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 97/2005 
privind evidenţa, do -
miciliul, reşedinţa şi ac-
tele de identitate ale
cetăţenilor români, cu 
modificările şi com pletările
ulterioare, cetăţenii au
obligaţia să se legitimeze
pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de iden-
titate este documentul care se eliberează cetăţeanului român
pentru a-și dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul
expirării termenului de valabilitate a actului de identitate,
cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public Co-
munitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel
mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru
a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau
de la producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate,
cetăţe nii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de iden-
titate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, pre-
numele părinţilor, data sau locul naşterii;

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

titate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai cores-

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

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

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În atenţia proprietarilor 
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 pri-
vind protecţia mediului, vă aducem la cunoştinţă că potrivit
art. 94, alin. (1), lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi
juridice este de a asigura luarea măsurilor de salubrizare a
terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în special a
celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, fero-
viare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului
Protecţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul
Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au în atenție terenurile ne-
salubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări
pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîm-
prejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar
ca măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fi-
zice/juridice să adopte măsurile necesare privind menținerea
stării de curățenie și protejarea mediului, pentru a nu se
ajunge în situații critice, prin depozitări necontrolate de deş-
euri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

În 2020 nu mai avem dreptul la poluare.
Indiferența față de depozitarea deșeurilor de
orice fel oriunde nu mai este demult o alterna-
tivă de bună practică. În 2020 să arunci deșeurile
într-o pubelă oarecare este ușor, dar să le depo-
zitezi separat este... la fel de ușor.

RETIM și Asociația de Dezvoltare Interco-
munitară Deșeuri Timiș (ADID) și-au asumat un
pas mare spre un viitor verde al întregului județ
Timiș, aliniat cerințelor Uniunii Europene de re-
ducere a deșeurilor, colectând separat și valori-
ficând deșeurile reciclabile și resturile
biodegradabile.

Astfel a fost demarată campania, care îi invită
pe toți cetățenii zonei 1 a județului Timiș la un
mod de viață ecologic, prin colectarea separată
și depozitarea în mod corespunzător a deșeurilor
reciclabile, în mare parte ambalaje de orice tip.

CEI TREI PAȘI CHEIE PENTRU CO-
LECTAREA SEPARATĂ ȘI DEPOZITA-
REA CORECTĂ A DEȘEURILOR
RECICLABILE ȘI BIODEGRADABILE
SUNT:

1) DEPOZITAREA ÎN PUBELA GAL-
BENĂ / SACUL GALBEN a ambalajelor din
HÂRTIE, CARTON, METAL, PLASTIC.

Pubela galbenă / sacul galben sunt folosite
pentru orice tip de ambalaj din hârtie, car-
ton, metal sau plastic care poate fi reciclat,
după ce a fost golit complet de conținutul
inițial: sticle de plastic de apă, suc, sau bere, ca-
serole, pahare de iaurt, doze de aluminiu de la
sucuri sau bere, cutii de pate, conserve de bulion
sau legume, cutii de pantofi, ziare, reviste, cutii
de lapte sau suc, folie de aluminiu, pungi și am-
balaje de plastic etc.

CLĂTIȚI ambalajele reciclabile și
STRIVIȚI-LE alături de ambalajele din hârtie și
dozele din aluminiu, pentru a economisi spațiu
în coș, în sac sau în pubelă!

IMPORTANT: NU SE COLECTEAZĂ ba-
terii, LED-uri electrice și oale sau tigăi! 

2) DEPOZITAREA ÎN CLOPOTUL
VERDE a ambalajelor din STICLĂ

În clopotele stradale VERZI sunt colectate
ambalajele din sticlă ale băuturilor răcori-
toare, alcoolice și borcanele. 

IMPORTANT! GOLIȚI și CLĂTIȚI reci-
pientele înainte de a le depozita în clopotul
verde! NU SE COLECTEAZĂ sticla de geam,
decorațiuni din sticlă, parbrize  și deșeuri din
materiale de tip porțelan/ceramică.

3) COMPOSTAREA LA DOMICILIU 
Compostoarele se folosesc pentru obținerea

unui compost din deșeurile biodegradabile din
gospodărie: resturi de legume și fructe, coji de
ouă, flori uscate, frunze, pliculețe de ceai și alte
deșeuri care se descompun total prin putrezire. 

Compostul rezultat poate fi folosit ca
ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL.

Cei 5 pași simpli pentru compostarea acestor
deșeuri  sunt:

Adunați toate deșeurile biodegradabile (de
origine vegetală) din gospodărie: resturi de
fructe și legume, coji de ouă, flori, ramuri, iarbă,
paie, fân, crengi, etc; 

Separați aceste tipuri de deșeuri de alte res-
turi;

Așezați la baza compostorului un strat de 10-
15 cm de crengi rupte sau alte resturi din gră-
dină;

Depozitați alternativ un strat de deșeuri bio-
degradabile, cu un strat de sol uscat din grădină;

Utilizați compostul finit ca și îngrășământ na-
tural.

Pământul devine mai fertil când simte grija
față de natură!

FII RESPONSABIL! COLECTEAZĂ SE-
PARAT ACUM PENTRU UN VIITOR MAI
BUN!

Mai multe detalii despre colectarea sepa-
rată a deșeurilor reciclabile pe
https://retim.ro/utile/ghid_tm/

COLECTAŢI SEPARAT ȘI DEPOZITAŢI
CORECT DEȘEURILE!
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Prefectul Liliana Oneț a convocat ședința ex-
traordinară a Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență, în cadrul căreia s-a aprobat
Hotărârea privind instituirea măsurii de limitare
a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV – 2 la ni-
velul spațiilor/activităților unde există un risc
crescut de infectare la nivelul județului Timiș.
Conform acestei Hotărâri:

Art. 1. (1) Se instituie obligativitatea purtării
măștii de protecție sanitară astfel încât să acopere
nasul și gura, în toate spațiile publice, indiferent
dacă acestea sunt închise sau în aer liber, în in-
tervalul orar 6,00 – 24,00, pe o perioadă de 14
zile în unitățile administrativ teritoriale unde a
fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori:
Buziaș, Făget, Sânnicolau Mare, Belinț, Dudeștii
Noi, Dudeștii Vechi, Dumbrăvița, Găvojdia, Ghi-
roda, Ghizela, Giroc, Moșnița Nouă, Șag, Sara-
vale, Teremia Mare, Vălcani. Obligativitatea se
instituie pentru toate persoanele care au împlinit
vârsta de 5 ani.

(2) Se instituie obligativitatea purtării măștii
de protecție, pe toată perioada stării de alertă, în
spațiile publice deschise, astfel încât să acopere
nasul și gura, respectiv: pe o rază de 100 m în
jurul unităților de învățământ, în piețe comer-
ciale, târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe
agroalimentare, zone de așteptare, cozi formate
la intrarea în diverse instituții și societăți comer-
ciale, stații transport public, peronul gărilor, au-
togări, aeroport, în punctele de trecere a
frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, gră-
dini de vară, festivaluri publice și private, eveni-
mente culturale publice și private și manifestări
publice, ceremonii religioase, slujbe și rugăciuni
colective, în zonele de promenadă aglomerate in-
cluzând centrele pietonale ale localităților și fa-
leze (malurile râurilor), în intervalul orar 6-24.
Obligativitatea se instituie pentru toate persoa-
nele care au împlinit vârsta de 5 ani.

Art.2. (1) Începând cu data prezentei, pe o pe-
rioadă de 14 zile, se suspendă activitățile cu pu-
blicul ale tuturor operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare
și consum al produselor alimentare și/sau băutu-
rilor alcoolice și nealcoolice, operatori de tipul
restaurantelor, cafenelelor precum și în baruri,
cluburi și discoteci din interiorul clădirilor din
unitățile administrativ teritoriale unde a fost
depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori: Buziaș,
Făget, Sânnicolau Mare, Belinț, Dudeștii Noi,
Dudeștii Vechi, Dumbrăvița, Găvojdia, Ghiroda,
Ghizela, Giroc, Moșnița Nouă, Șag, Saravale,
Teremia Mare, Vălcani.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ac-
tivitatea restaurantelor și cafenelelor din interio-
rul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de
cazare pentru clienții cazați în aceste unități.

Art.3. Se suspendă pe o perioadă de 14 zile ac-
tivitatea cu publicul a operatorilor economici
licențiați în domeniul jocurilor de noroc în

unitățile administrativ teritoriale unde a fost
depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori: Buziaș,
Făget, Sânnicolau Mare, Belinț, Dudeștii Noi,
Dudeștii Vechi, Dumbrăvița, Găvojdia, Ghiroda,
Ghizela, Giroc, Moșnița Nouă, Șag, Saravale,
Teremia Mare, Vălcani.

Art. 4. (1) Evenimentele publice și private se
vor desfășura cu participarea unui număr de per-
soane, în limita prevăzută de lege, cu păstrarea
distanțării sociale.

(2) Operatorii economici care organi zea -
ză/desfășoară aceste activități, au obligația să ia
măsuri pentru limitarea numărului de clienți la
numărul de locuri pe scaune, precum și a oricăror
activități care presupun interacțiunea fizică între
clienți, inclusiv dansul.

(3) Se suspendă pe o perioadă de 14 zile orga-
nizarea spectacolelor, concertelor, festivalurilor
sau a altor evenimente culturale publice sau pri-
vate din unitățile administrativ teritoriale unde a
fost depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori:
Buziaș, Făget, Sânnicolau Mare, Belinț, Dudeștii
Noi, Dudeștii Vechi, Dumbrăvița, Găvojdia, Ghi-
roda, Ghizela, Giroc, Moșnița Nouă, Șag, Sara-
vale, Teremia Mare, Vălcani.

Art.5. (1) Pentru piețele comerciale, târgurile,
oboarele la care accesul nu este controlat și nu
se asigură distanța de minim 2 m între standurile
de vânzare și prezența în perimetru a unui număr
de persoane astfel încât să se asigure distanța de
2 m între aceste persoane, se va interzice
funcționarea lor, până la încetarea stării de alertă.

(2) Regulile privind distanța între standurile
de vânzare precum și între persoane se aplică și
piețelor agroalimentare.

(3) Clienții vor purta măști de protecție iar
comercianții vor purta mănuși și măști de
protecție.

(4) Se suspendă pe o perioadă de 14 zile acti-
vitatea din piețele comerciale (cu excepția
piețelor agroalimentare), târguri, oboare, în
unitățile administrativ teritoriale unde a fost
depășit pragul de 1,5/1000 de locuitori: Buziaș,
Făget, Sânnicolau Mare, Belinț, Dudeștii Noi,

Dudeștii Vechi, Dumbrăvița, Găvojdia, Ghiroda,
Ghizela, Giroc, Moșnița Nouă, Șag, Saravale,
Teremia Mare, Vălcani.

Art.6. (1) Se instituie în sarcina autorităților și
instituțiilor competente aplicarea măsurilor ne-
cesare pentru intensificarea acțiunilor de control
în locurile aglomerate: piețe, târguri, oboare, mij-
loace de transport în comun, în stațiile mijloace-
lor de transport în comun, în zona unităților de
învățământ.

(2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se
va urmări de către structurile Ministerului Afa-
cerilor Interne, Poliția Locală, Direcția de Sănă-
tate Publică a județului Timiș, Inspectoratul
Teritorial de Muncă Timiș, Inspectoratul de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier și celelalte
instituții cu atribuții de control, conform
competențelor legale.

Art. 7. În funcție de situația epidemiologică
existentă la nivelul unităților administrativ teri-
toriale, Comitetele Locale pentru Situații de
Urgență pot institui orice altă măsură suplimen-
tară de siguranță, cu avizul Direcției de Sănătate
Publică Timiș și cu respectarea normelor legale
în vigoare.

Art. 8. (1)Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Timiș va transmite prezenta hotărâre tuturor
entităților responsabile cu aducerea la îndepli-
nire, pentru luare la cunoștință și conformare și
le va publica pe site-ul Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență.

(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților
administrativ – teritoriale din județul Timiș pen-
tru aducere la cunoștința comunității locale.

(3) Prevederile prezentei Hotărâri devin obli-
gatorii începând cu data de 8 octombrie 2020 iar
Hotărârea nr. 27 din 17 august 2020 își încetează
aplicabilitatea.

Art. 9. Prevederile prezentei Hotărâri se aplică
pe perioada stării de alertă.

Măsuri luate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

Purtarea măștii de protecţie în spaţiile
publice, obligatorie în comuna Giroc
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COMPETIȚII MAJORE DE ATLETISM
ORGANIZATE LA GIROC

Campionatul Naţional de Cros pentru Seniori,
Tineret și juniori I și a doua ediţie a 

Crosului Viitorilor Campioni Decathlon
Sâmbătă 17 octombrie în comuna Giroc a avut

loc un eveniment sportiv de excepție. Aici s-a or-
ganizat pentru prima dată Campionatul Național
de Cros pentru Seniori, Tineret și juniori I pre-
cum și a doua ediție a Crosului Viitorilor Cam-
pioni Decathlon la care au participat toate
cluburile din Regiunea de Vest. Copiii secției de
atletism a Clubului Sportiv Giroc-Chișoda au
obținut rezultate excelente. Au concurat la cinci
categorii și au câștigat patru dintre ele. Rezulta-
tele acestor viitori campioni au fost următoarele:

1. Categoria Spiriduși 2011 și mai mici -
Fete 700m cros:

Natalia Gavrilovic - locul 1 și medalie de
aur;

Maria Rămneanțu - locul 4;
Sara Țîștea - locul 5;
Mălina Macarie - locul 11.
De menționat că ultimele trei fetițe sunt năs-

cute în anul 2012,fiind astfel mai mici în
aceasta categorie cu un an. Viitorul arată
foarte bine.

2. Categoria Spiriduși 2011 și mai mici -
Băieți 800m cros:

Victor Roman - locul 1 și medalia de aur;
Bogdan Oprișoreanu - locul 7.
3. Categoria Copii IV Băieți născuți 2010 -

1000m Cros:
Luca Ciocoiu - locul 3 și medalie de bronz.
4. Categoria Copii III Fete - 1000m cros:
Adina Lăpușcă - locul 1 și medalie de aur;
Deea Ioanovici - locul 4;
Karine Pfeil - locul 13 (participând pentru

prima dată la un astfel de concurs).
5. Categoria Copii II Fete - 1200m Cros
Ionela Rămneanțu - locul 1și medalia de

aur;
Denia Pop - locul 3 și medalie de bronz;

Maia Bulacu - locul 4;
Asia Nicodemo - locul 7;
Diana Blaj - locul 10.
„Pe această cale aș dori să mulțumesc celor

fără de care nu ar fi fost posibil acest eveniment
care s-a organizat conform reglementărilor în vi-
goare și în condiții de maximă siguranță.

Mulțumesc Decathlon, Primăria Comunei
Giroc, Consiliul Local Giroc, DJTS Timiș, S.C.
Giroceana, Complex Flonta, Ioan Flonta, Iulius
Town, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara,
Creative Media, Agua Carpatica, Art Press, Aler-
gotura și nu în ultimul rând lui Florin Mihoc, care
a adus un plus valoare acestei competiții”, a de-
clarat Sorin Staicu, cel care alături de Oana
Staicu se ocupă de pregătirea tinerilor atleți din
comuna Giroc.
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Teritoriul geografic situat în sud-vestul României cu-
prinde două entități puternic particularizate pe spațiul  ac-
tual al județelor Timiș și Caraș Severin (în întregime) și
județele Arad și Mehedinți (parțial). Pe de altă parte,
granițele statale actuale nu constituie limite ferme (nici
istoric, nici geografic), ci sunt efectul evenimentelor din
ultimele secole, spațiile respective prelungindu-se spre
vest și sud-vest în Serbia și Ungaria de astăzi. În aceeași
măsură pot fi surprinse pulsații ale limitelor diferitelor
entități statale sau zonale datorate istoriei dinamice a
spațiului respectiv, în intervalul îndelungat al tranziției
dintre evul mediu și perioada modernă.

Banatul a fost întotdeauna o regiune aflată la întretă-
ierea imperiilor, drumurilor de la nord la sud, de la est la
vestul Europei, unde numeroase curente culturale s-au
întâlnit. Zona Banatului istoric a avut o mare însemnătate
politică și culturală de-a lungul timpului, diferitele culturi
ce au ajuns aici în diferite epoci dând naștere unui amal-
gam unic în felul său.

Corelând datele istorice cu cele de factură antropolo-
gică, rezultă că vechimea locuirii este îndelungată, există
elemente de continuitate, o cronologie foarte dinamică a
așezării diferitelor etnii, precum și a numeroase
comunități românești din alte zone.

Datorită influențelor apărute în evoluția regiunii de-a
lungul veacurilor, toată dezvoltarea economică, socială,
culturală trebuie studiată alături și în comparație cu cea
a vecinilor regiunii. Deși luată ca sumă totală, ea repre-
zintă la noi o înflorire și este de o bogăție-varietate fără
analogie cu cele mai multe din neamurile care ne încon-
joară, nu va putea fi percepută dacă o considerăm în chip
izolat.

În acest context, Banatul se definește ca o zonă de
identitate istorică, socială, culturală, artistică, lingvistică
și demografică confirmată prin cunoașterea concretă și
conceptualizarea alterității etnice a zonelor limitrofe de
altă naționalitate, referindu-ne aici la Serbia și Ungaria,
dar și a enclavelor etnice din Banat.

Unitatea etnologică se identifică cu specificul etnic,
echivalent oarecum cu configurația culturală sau cumulul
de sensuri: rețea – model – ansamblu – coerent din etno-
logia franceză, apropiate formal de pattern-ul antropolo-
giei culturale nord-americane.  Specificul etnic implică
și noțiunea de stil, rezultantă a unui proces îndelungat de
cristalizări și distilări ale comunității umane.

Depășind perioadele preistorice, antice și medievale,
într-un context complicat și puțin controlat documentar,
despre civilizația regiunii bănățene cele mai importante
surse de informare rămân descoperirile arheologice, pre-
cum și unele relatări din operele lui Nicolaus Olahus,
Giovan Andreea Gromo sau Filipo Pigafeta.

În grupuri mai mici sau mai mari, oamenii se depla-
sează dintr-un loc în altul, atrași de condiții mai bune de
trai. În trecut, lucrul acesta însemna pământ. Spre
sfârșitul stăpânirii turcești în Banat, pământul se distri-
buia tuturor celor ce voiau să-l lucreze (cu drept de pro-
prietate), ceea ce era în măsură să-i atragă pe țărani în
satele de câmpie.

Valurile de colonizări care s-au abătut peste Banatul
răscolit de războaie organizează și grupează locuitorii în
paradigmă administrativă impusă din exterior.
Administrația a hotărât și a ordonat teritoriul și nu invers.
Topica răsturnată se datorează contextului în care Bana-
tul, prin cele trei valuri de coloniști central-europeni, prin
migrările sârbilor și prin mișcările de români din Ardeal
către Banat s-au ordonat, organizat și grupat din exterior.
Banatul este un teritoriu „construit” de administrația aus-
triacă, sensibilă la ideile Enciclopediilor franceze și Ilu-
minismului german nuanțat ecomomic.

Putem considera că migrarea unor grupuri de
populație a fost determinată de mai mulți factori: politici
- prin dezafectarea satelor la colonizare; naționali - prin
gruparea din considerente etnice și confesionale; sociali
- emigranți plecați din cauza calamităților naturale:
inundații, boli, incendii; emigranți economici.

Emigranții din alte ținuturi românești sunt fie econo-
mici, fie sezonieri (la strânsul recoltei, exploatări fore-
stiere), care prin căsătorie s-au stabilit în Banat.
Emigranții economici veniți și stabiliți aici prin
transhumanță din Mărginimea Sibiului și Hațeg, econo-
mici și sociali din Moldova și Crișana; emigranți econo-
mici, politici și sociali din Oltenia; emigranți economici
și administrativi împroprietăriți la sud de Mureș pentru
servicii grănicerești pe frontiera Tisa-Mureș; emigranți
politici după Răscoala lui Horea din Ardeal. 

Mișcările de mare amplitudine, imigrările în Banat din
Oltenia și Transilvania au dat naștere, în istoriografia ma-
ghiară, acelei teorii care trebuia să justifice superioritatea
numerică a românilor din Banat prin acest fenomen.
Punctul de vedere critic, obiectiv față de această teorie a
fost formulat de istoricul D. Prodan în următorii termeni:
„N-avem de gând să negăm o imigrație românească în

Banat. După alungarea turcilor, Banatul, cu pământul său
fertil, cu șesurile sale întinse, pustii în bună parte, con-
stituia desigur o atracție și pentru români, și-apoi aici is-
pita cea mare pentru ei trebuia să fie regimul deosebit al
pământului, lipsa proprietăților feudale și deci sarcinile
incomparabil mai reduse decât în iobăgia din ținuturile
învecinate. O cercetare sistematică nu s-a făcut încă, date
ce pot cita multe și o asemenea imigrație n-ar fi decât un
proces ușor de înțeles. Această imigrație însă:

a. N-a fost de proporții să producă vreo schimbare mai
adâncă în compunerea populației românești băștinașe,
care a impus noilor veniți particularitățile sale etnice.

b. Nu vine numai dinspre Principate, ci cel puțin în
aceiași măsură dinspre Transilvania de unde țăranii fu-
geau de iobăgie”. 

La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului
al XVIII-lea vor fi mai multe valuri de emigranți veniți
din Oltenia. Primele așezate au fost familii răzlețe, venite
prin anii 1641-1646. Fiind o zonă de colonizare, a
funcționat endogamia zonală, etnică, economică și con-
fesională.

Nicolae Tincu Velia apreciază chiar și numărul
imigranților ca fiind de 13.000, aceștia venind din Oltenia
între 1641-1646, din cauza vremurilor grele. Ei au lucrat
aici ca tăietori de lemne, cărăuși, cărbunari și chiar mi-
neri. O parte din cei veniți s-au așezat și pe teritoriul ac-
tuatului sat Sasca Română, pe malul râului Nera, unde
condițiile de viață erau prielnice, iar minele și pădurile
se găseau în apropiere. În conscripția făcută de venețianul
Luigi Marsigli în 1690, satul apare cu 28 de case locuite
de valahi, aceasta fiind probabil prima așezare înființată
de olteni în Banat.

Bufean, denumire dată oltenilor care s-au așezat în
sudul Banatului, provine de la termenul germanic buch -
carte, pașaport, necesar pentru trecerea graniței, iar de la
buch, prin pronunțare, se ajunge la bufean - posesorul
unei cărți de liberă trecere. 

Cel de-al doilea val, cel al bufenilor, reprezintă un
grup de imigranți economici și sociali veniți în Banat să
scape de sărăcie. S-au stabilit în zona direcției montanis-
tice bănățene, unde administrația austriacă a început ex-
ploatarea minieră și prelucrarea minereurilor feroase.
Noile exploatări necesitau un număr mare de oameni,
aceștia fiind așezați într-o zonă înaltă, neprielnică și să-
racă: Știnăpari (1755) și Cărbunari; 1785 – Straja, Satu
Nou și Sânmihai. La început, aceștia făceau mangal, pe
care îl vindeau, apoi au fost angajați la minele și topito-
riile din zonă. Alții, veniți din județele Gorj și Mehedinți,
s-au așezat lângă noile centre miniere: Oravița, Dogne-
cea, Moldova, Sasca și Anina și au format noi localități:
Moldova Veche – Moldova Nouă; Sasca Română – Sasca
Montană, Bocșa Română – Bocșa Montană etc.

Despre bufeni, Nicolae Iorga afirma la rândul său:
„Schimbul de populație între județ și județ, între Banatul
regelui străin și Banatul Domnului românesc, a fost tot-
deauna foarte viu. Partea de sus a Gorjului mai ales e
plină de locuitori cari s’au coborît din valea de sus a Jiu-
lui, dar în Mehedinți trăiesc atîția bănățeni de naștere,
veniți de la «unguri»; în schimb o întreagă parte din
populația Banatului e alcătuită din acei olteni ai secolului
al XVIII-lea, cari, de altfel, au trimes prisosul unei lumi
țerănești năcăjite, pe valea Timocului, pănă adînc în Bal-
cani. De pe la 1740 ei s’au așezat, în număr de «vre-o
15.000 de familii» în privilegiatele regiuni de colonisare

ale Coroanei habsburgice. Și unul care-i cunoaște, d. Da-
mian Izverniceanu, spunea la 1911, că «au întemeiat sate,
care, astăzi, prin frumuseță, buna rînduială și curățenie,
au întrecut satele locuitorilor băștinași, pe care bufanii»
- căci așa li se zice – «i-au poreclit frătuți». Vestitele co-
ruri bănățene sînt ale lor mai ales, ale bufanilor, cari au
cele mai frumoase doine, cum au și case mai ospitaliere
decît ale oricării alte categorii de populație în provincie”.

În decursul secolului al XVIII-lea și în Banatul de
câmpie au loc mai multe valuri de colonizări. La
Bucovăț, în 1723, se stabilesc mai multe familii din Ol-
tenia, iar în anul 1734 este întemeiată localitatea
Comloșul Mare, cu familii venite din zona Craiovei, Sla-
tinei și Polovracilor. O parte din ei se reîntorc în Oltenia
din cauza opresiunii habsburgice. La Boldur, în anul
1739, existau două grupuri de români neaoși de munteni
și bufeni veniți din Oltenia. Următorul val vine între anii
1810-1812 din localitățile: Vârciorova, Ilovița, Baia, Mă-
năstirea, Șcheiul Cladovei, Izvor, Cireșu, Vladimirești
etc.

În Banat, datorită condițiilor socio-politice, numele
are următoarele semnificații: marcă de indentitate etnică,
confesională, semn al apartenenței la o familie și, uneori,
porecla prin individualizare.  Ceea ce este mai important
este faptul că, prin nume, locuitorii se cunosc și se iden-
tifică.

Numele de familie al bufenilor amintește de satele lor
de baștină: Băieș – Baia de Aramă; Băleanu – Băleni;
Bobașcu – Bobești; Gropșineanu – Gropșeni; Tismănaru
– Tismana; Stroia – Stroiești; Izverniceanu – Izverna etc. 

Dacă la început scopul bufenilor, dezrădăcinați din pă-
mântul strămoșesc, răspândiți prin Banat în diferite
localități, într-un mediu social, istoric, geografic nou, era
de a se constitui în enclave separate, în timp se vor inte-
gra vieții autohtone și își vor aduce o contribuție însem-
nată la exploatarea zăcămintelor miniere.

În vecinătatea nemților, bufenii vor prinde, prin avan-
tajele progresului, gustul traiului bun. Își trimit copiii la
școală și meserii, pentru ca aceștia să își poată asigura cu
mai multă ușurință o calitate a vieții la un standard mai
ridicat. Astfel, nu este deloc întâmplător faptul că, din
rândul lor, se vor ridica oameni de seamă: Mihai
Gropșianu, Paul Iorgovici, Corneliu Diacovici, Gheorghe
Crăiniceanul, Damian Izverniceanu etc. 

Migrarea oltenilor spre Banat, în limbaj etnologic,
poate fi construită din trei trepte: impact, acomodare, co-
municare sau eveniment - interferență - convergență.
Treptele sunt dispuse ierarhic și nu la același nivel. Ele
se definesc în timp prin exercițiu, prin deprindere și ca-
pacitatea de acumulare valorică a informațiilor.  

Treptat, valențele sociale, etice și estetice vor deter-
mina o convergență spre unitatea bănățeană, într-un sens
univoc. Lanțul muntos al Carpaților nu a fost niciodată
un zid impenetrabil pentru influențe. Schimburile de
populație, comerțul, meșteșugurile au permis întotdeauna
o dinamică a interferențelor. Banatul este o regiune care
mereu a fost exploatată de către migratori din diferite
părți, atât ale României cât și ale Europei, reușind, în con-
cluzie, să aibă o cultură populară nealterată, bine definită,
și tocmai prin această bogăție a fenomenelor etnografice
a devenit o regiune a cărei caracteristică definitorie este
unitatea în diversitate.

Drd. Marius MATEI, 
muzeograf Muzeul Satului Bănăţean

O incursiune asupra istoriei oltenilor din Banat
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde 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. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
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 ENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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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 
Tipografia Garamond Cluj Napoca

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”

George Lână, poet și jur-
nalist din Chișoda, și-a ser-
bat, recent, cea de-a 66-a zi
de naștere. Prilej tocmai po-
trivit pentru a-l întreba despre
proiectele imediate pe care le
are în pregătire. Astfel, am
aflat că acum se află în tipar
volumul de poezie bilingvă
„Topire la rece”. „De aseme-
nea, ne spune George Lână,
împreună cu maestrul Petru
Chira, consăteanul meu din
Chişoda, am terminat volu-
mul de catrene «Duşmani de
clasă» (Ghidul pentru anti-
bolşevicii consecvenţi), care
prezintă în catrene momen-
tele şi personajele implicate
în bolşevizarea României
între 1945-1965, dar care are
nevoie de susţinere financiară. Până la sfârşitul anului
sper să tipărim volumul doi din seria «Bănăţeni pen-
tru viitorul României», pe care îl coordonez alături
de dl academician Păun Ioan Otiman şi care va să
apară în prima decadă a lunii decembrie.

Pentru anul viitor, dacă timpul va mai avea răb-
dare, am în lucru un volum de poezie patriotică, gân-
dită şi scrisă ALTFEL”.

Despre viitoarea apariție editorială am selectat din
postfața semnată de Dan Sgârță: „După ce i-a smuls
timpului taina și vlaga – «spațiul dintre două se-
cunde» fiind paradigma emblematică a poeziei lână-
georgiene, loc geometric al întâlnirii axei cerului cu
axa mundană, al îmbrățișării misterului cu
inconsistența profană, spațiu inefabil de unde lucru-
rile își iau semnificația și deplinătatea – iată-l pe Ge-
orge Lână, după numai un an, propunându-ne o nouă
salbă de perle poetice, mai toate decriptabile în cheia
acestei paradigme.

Am spus-o în repetate rânduri: George Lână nu are
un raport livresc (exterior) cu poezia. În el, ca să pa-
rafrazăm o celebră vorbă, poezia și-a făcut sieși casă.
Dacă prin rigoarea unei analitici poetice veți încerca
să despărțiți omul de poet, veți remarca că nu se lasă
separați. Orice gând sau gest cotidian, de la cel mai
umil până la cel mai înalt, primesc mereu amprenta
inefabilă și totalitară a poeziei. (...)

Fiind un intim al poeziei lână-georgiene, ce am re-
marcat imediat, parcurgând aceste noi poeme, a fost
o anume înălţime şi detaşare existenţială – obținute

pesemne prin acceptarea și
metabolizarea pozitivă a
morții –, dar și, într-o
consecuție aproape previzi-
bilă, o dorință ardentă de a
mușca din carnea lucrurilor,
din pulpa zemoasă a realității,
dincolo de uscate abstracții și
solitare reflecții. De data
aceasta însă, dorința – țâșnind
din viscerele vieții, încărcată
fiind cu tensiunea și negația
morții – se realizează sub o
alta instanță decât aceea a
unui hedonism epicureic ne-
mijlocit.

Sub somația tăioasă a limi-
tei ultime, lucrurile își pierd
inerția și opacitatea și aseme-
nea unei flori se deschid și își
oferă parfumul, devenind

străvezii și predispuse unei comuniuni ființiale, de
esență soteriologică. Conștiința morții forjează adân-
cimi care dau alți ochi, revelând aspecte de taină ale
lucrurilor, iar mistuirea și depășirea ei în propria
substanță oferă bucuria ecstatică a participării la lume
prin și dincolo de moarte. Suprapunerea atemporalu-
lui arhetipal – orice conștiință deplină a morții te
scoate din fenomenul vieții și te livrează unei esențe
noumenale – peste temporalul evanescent, creează o
«foame» metafizică de lume, un ecstaz erotic ce vi-
zează îmbrățișarea plinătății lucrurilor.

Agentul metafizic care asigură această suprapu-
nere eonică e «spațiul dintre două secunde», pivot și
punct de inflexiune ontologic, poarta de intrare tri-
umfală în atemporalitatea arhetipală, dar și, invers,
loc de erupție a realităților inefabile în familiaritatea
lumii noastre. Poetul va fi cel chemat să le detecteze,
să se pătrundă de ele și, mai apoi, prin bunăvoința ha-
rismei, să le transpună în cuvinte, încercând astfel să
obiectiveze inobiectivabilul.

Ei bine, bună parte din poemele acestui recent
volum au ca tematică această ecstază erotică – dorința
de îmbrățișare și interiorizare a lumii, luminată acum
de adânci și definitive înțelesuri – denunțând în fond
setea absolută de mântuire, dar înțeleasă mai mult în
accepția telurică, păgână a termenului: pentru vechii
greci a te mântui însemna a-ți redobândi întregimea,
armonia unui echilibrul ipostatic, nesupus uzurii și
corupției devenirii. 

Poetul află că nu există în mod nemijlocit, ca indi-

vid natural. Conștiința și biruința asupra morții pre-
supun o nouă definire identitară. 

Prin renunțare la sine, Celălalt este integrat în eco-
nomia propriei vieți, în locul lăsat liber prin suprima-
rea egoului individual. De aici nevoia de intimă
comuniune cu ființa nealterată a lucrurilor. Interiori-
zându-le te îmbogățești identitar, dobândești un sine
lărgit. De aceea vorbim aici de un erotism metafizic,
de o dragoste care sporește viața în sânul vieții. E
foarte potrivită aici vorba unui filosof danez de secol
19: cea mai scurtă cale către tine însuți trece prin Ce-
lălalt”.

Volumul „Topirea la rece” („Cold melting”, în en-
gleză) apare la Editura Waldpress, editor Liviu Cur-
tuzan, și beneficiază de traducerea în engleză a
Antuzei Genescu.

Și pentru că a fost ziua lui, îi urăm și noi, din acest
colț de pagină, un sincer La mulți ani! poetului Ge-
orge Lână, cu precizarea că în numărul viitor al zia-
rului nostru veți putea citi un amplu interviu pe care
maestrul l-a acordat pentru „Dialog cu cetățenii”.
(V.T.)

POETUL CHIȘOZEAN 
GEORGE LÂNĂ PREGĂTEȘTE 

„TOPIREA LA RECE”
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Atleții de la Clubul Sportiv Giroc-Chișoda
au participat, în ultima perioadă, la mai
multe competiții la nivel național. Sportivii
pregătiți de Oana și Sorin Staicu s-au întors
acasă cu rezultate dintre cele mai remarca-
bile.

Campionatul Naţional 
de Cros

Campionatul Național de Cros de anul acesta s-a
desășurat la Botoșani. Clubul Sportiv Giroc-Chișoda
a reușit să obțină medalia de argint a competiției prin
echipa feminină compusă din Ionel Rămneanțu,
Denia Pop și Maia Bulacu.

CN master București
Campionatul Național de master s-a desfășurat la

București și a avut printre participante o atletă de la
CS Giroc-Chișoda, participantă în patru probe la ca-
tegoria peste 45 de ani.

Atleta giroceană a reușit să obțină pozițiile se-
cunde în probele de săritura în lungime, săritura în
înălțime, 100 de metri plat și 200 de metri plat.

Campionatul Naţional
pentru Copii

Sâmbătă 3 octombrie, la București a avut loc Fi-
nala Campionatului Național pentru copii 1 și 2 în
probele de 800 m, 1.500 m și 5x80 m, probe restante
de desfășurat din data de 1 august, când din cauza
restricțiilor privind Sars COV II acestea nu s-au putut
desfășura.

Fetele de la categoria copii 2 de la Clubul Sportiv

Giroc-Chișoda au participat și au obținut rezultate ex-
celente cu personal best (cel mai bun rezultat perso-
nal) pe fiecare probă concurată: Ionela Rămneanțu -
locul 4 în proba de 1.500 m; Maia Bulacu - locul 6 în
proba de 1.500 m (de precizat că această micuță atletă
se antrenează doar de 4 luni); Denisa Pop - locul 6 în
proba de 800 m cu un personal best îmbunătățit cu
10 secunde; Denisa Pop, Ionela Rămneanțu, Maia
Bulacu, Diana Blaj și Asia Nicodemo au obținut locul
3 și medalie de bronz la ștafeta de 5x80m concurând
la doar o oră după ce au alergat în probele de semi-
fond. 

Este a patra medalie obținută la Campionatele
Naționale de atletism de o secție înființată doar de un
an de zile.

„Lăsați copiii să practice atletismul - sportul spor-
turilor, un sport care după muncă multă poate aduce
satisfacții mărețe”, transmite Oana Staicu, antrenoa-
rea sportivilor de la CS Giroc-Chișoda. (V.T.)

Rezultate remarcabile pentru atleţii din
Giroc și Chișoda în competiţiile naţionale

Din cauza pandemiei de coronavirus, rubrica „Ba, al meu e mai frumos!” 
se suspendă, urmând a fi reluată atunci când situaţia va reveni la normal


