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2021 a fost un an di0cil şi de
mare suferinţă pentru toată

umanitatea, din cauza pande-
miei care s-a abătut peste toate
ţările lumii. În aceste vremuri
încercate este mare nevoie de 

rugăciune, de solidaritate şi de
ajutorare frăţească.

Sărbătoarea Naşterii Domnului
nostru Iisus Hristos este, mai

întâi de toate, festivitatea iubirii
milostive a Lui Dumnezeu 
pentru omenire, dar şi o 

încurajare pentru noi de a privi
spre viitor cu încredere.

S0ntele Sărbători ale Naşterii
Domnului, Anul Nou şi Botezul
Domnului să vă aducă sănătate

şi bucurie.
La mulţi ani cu speranţă 

şi pace su1etească!
Primar, dr. Iosif-Ionel TOMA

Un Crăciun fericit şi un an nou plin de
speranţe mari şi realizări pe măsură!

Vă doresc ca celebrarea naşterii 
Domnului Iisus să răspândească bucurie

în casele dumneavoastră şi să vă aducă
aproape de cei dragi! Aşadar, acest Crăciun
îl petrec şi eu alături de familia mea în locul
pe care noi îl numim acasă, în Giroc. Magia
sărbătorilor de iarnă trezesc iubirea, com-
pasiunea şi bunătatea din 0ecare dintre noi,
ne păstrează uniţi, în armonie. Din păcate,
nu toţi se bucură de căldura unui cămin şi
de magia sărbătorilor, care, cred eu, este pu-
terea de ajuta dezinteresat, de a ne bucura
de bucuria semenilor noştri. Aceasta este
lecţia sărbătorilor, şi anume despre a 0
acolo unul pentru celălalt ca într-o mare fa-
milie, familia Giroc. În 0nal, vă urez sărbă-
tori fericite alături de cei dragi, cu bucate
alese, încununaţi de colinde.

Sărbători de iarnă minunate, dragii mei!
Viceprimar, Dan VÎRTOSU

Localitatea Giroc a împlinit în acest an 650 de ani de
atestare documentară. De şase secole şi jumătate Girocul
este o localitate distinctă pe harta Banatului şi a României.

Condiţiile favorabile pe care le oferă apropierea de râul
Timiş, solul fertil şi pădurea din apropiere, au constituit pre-
misele apariţiei de timpuriu a aşezărilor umane. Pe teritoriul
localităţii şi în împrejurimi au fost descoperite numeroase
vestigii arheologice şi aşezări din diferite epoci preistorice.
Cu toate acestea, prima menţiune documentară a Girocului
datează din 1371-1372, într-un document prin care Sigis-
mund de Luxemburg al Ungariei donează moşia Gyureg lui
Vladislau, fiul lui Stefan de Taar. De-a lungul evului mediu
continuă să fie sporadic menţionat prin diferite documente.
Între 1453-1497 apare cu numele maghiar Szent György.
Cert este că la 1456, Chişoda apare menţionată drept pro-
prietate a lui Iancu de Hunedoara, motiv pentru care este
posibil ca şi Girocul să fi avut acelaşi statut. 

Mai târziu, conscripţiile lui Marsigli din 1690-1700 vor-
besc despre Gyirog. După cucerirea Banatului de către aus-
trieci, apare pe harta de la 1717 cu numele Juroc, cu 60 de
case, iar pe harta ui Mercy de la 1723 cu numele Jurok.
Până la 1848, terenul agricol a fost proprietate camerală.
După anul revoluţionar 1848 şi desfiinţarea iobăgiei, Giro-
cul a cunoscut o dezvoltare accentuată, cu toate că a suferit
şi de vicisitudinile naturii care i-au adus inundaţii puternice
în 1859 sau seceta gravă dintre 1863-1864. Ca urmare a in-
undaţiilor, s-a impus îndiguirea Timişului la Giroc. Lucră-
rile de îndiguire au început la 1874 şi i-au văzut pe giroceni
protagonişti direcţi, ei participând din plin atât cu braţele
cât şi cu animalele şi carele pentru îndiguirea Timişului.

În a doua jumătate a secolului XIX, satul a beneficiat de
modernizarea generală care cuprindea Banatul, fiind pe
rând conectat la reţeaua poştală, la ce atelegrafică apoi la
calea ferată Timişoara - Baziaş, una din primele căi ferate
din Banat, care lega Timişoara de portul dunărean Baziaş,
dată în folosinţă la 1858. Satul a beneficiat de staţie la cale
ferată şi i-a permis de timpuriu transporturi moderne, mai
ales legătura cu Timişoara, unde puteau fi desfăcute mai
uşor produsele locale. În 1897, profesorul Atanasie Baicu
a înfiinţat la Giroc Banca Poporală „Giroceana”, o instituţie
de credit rurală care i-a sprijinit pe ţăranii români să cum-

pere terenurile agricole puse la vânzare, oferindu-le credite
mult mai avantajoase decât puteau primi de la băncile ti-
mişorene. Banca a jucat un rol fundamental pentru moder-
nizarea agriculturii şi creşterea simţitoare a bunăstării
generale.

Înainte de primul război mondial, pe drumul dintre Ti-
mişoara şi Giroc s-a înfiinţat o fabrică de cărămidă care
aparţinea firmei „Burghard-Becker”. Mulţi dintre giroceni
au lucrat acolo. Fabrica a fost închisă din cauza concurenţei
cu marile centre de producere a cărămizii de la Jimbolia şi
Lugoj.

Între 1910-1912, din motive economice, mai multe fa-
milii de germani din Niţchidorf s-a mutat în hotarul Giro-
cului, pe locul numit „Nemţi”, la 1 km SV de vatra satului.
S-a constituit astfel un cătun german, care însă s-a destră-
mat după nu mulţi ani, pe măsură ce germanii s-au mutat
în sat, unde şi-au construit şi case.

În primul război mondial au decedat 82 de ghiroceni. În
cinstea lor a fost ridicat un monument ridicat în curtea bi-
sericii în 1927, construit de Banca Populară „Giroceana”.

După unirea Banatului cu România, a avut loc, la 1921,
exproprierea baronilor maghiari şi redistribuirea terenului
către ţărani. Pe hotarul satului a existat cel puţin o astfel de
mare proprietate, a unui baron maghiar care deţinea şi un
castel. După acest moment începe să se formeze o pătură

înstărită de ţărani. Cu sprijinul băncii Ghiroceana ei achi-
ziţionează şi utilaje agricole.

După cel de-al doilea război mondial, a avut loc naţio-
nalizarea şi colectivizarea, apoi industrializarea parţială,
creşterea fenomenului migratoriu şi a navetismului. Satul
s-a dezvoltat în continuare. După revoluţia din 1989 a cu-
noscut o perioadă de stagnare iar în prezent beneficiază de
o poziţie şi de o conjunctură favorabilă, fiind una din cele
mai bogate localităţi rurale din ţară.

Până la primul război mondial, a avut loc o creştere ge-
nerală a populaţiei. Girocul era majoritar român, cu doar
puţini reprezentanţi ai etniilor cele mai răspândite în Banat.
Între 1910-1912, s-au mutat la Giroc câteva familii de ger-
mani de la Niţchidorf. Numărul cel mai mare a germanilor
s-a situat astfel în jurul a circa 10% din totalul populaţiei.
În primul război mondial populaţia scade, apoi trece printr-
o perioadă de realtivă stagnare până la al doilea război mon-
dial, când scade din nou. După aceea începe să crească şi
mai ales după 1960, când încep să se stabilească la Giroc
mai multe familii venite din restul ţării, în special din ju-
deţul Caraş Severin şi din Ardeal (mai ales Bihor). Are loc
o dezvoltare industrială pe teritoriul comunei, mai ales din
lipsa de spaţiu adecvat în Timişoara. Mulţi timişoreni se
stabilesc aici şi contribuie la creşterea populaţiei.

În ianuarie 1977, 145 de gospodării şi 545 de locuitori
din afara vetrei propriu-zise a Girocului, sunt desprinse şi
trecute din punct de vedere administrativ în componenţa
municipiului Timişoara, pentru a forma actualul cartier Fra-
telia B, alipit de oraş. Din acest motiv, la recensământul
efectuat în acelaşi an, nu mai este înregistrată această po-
pulaţie ci numai cea efectiv sub administraţia comunei
Giroc. Cu toate acestea, numărul locuitorilor este semnifi-
cativ şi nu scade. Împreună cu acea porţiune, ar fi înregis-
trat peste 3.100 de locuitori.

După scăderea înregistrată spre sfârşitul anilor '80 şi în-
ceputul anilor '90, numărul locuitorilor s-a stabilizat şi a în-
ceput din nou să crească. Atât germanii cât şi maghiarii s-au
redus semnificativ la număr, iar majoritatea românească s-
a întărit.

Se poate spune că Girocul este astăzi „oraşul de lângă
oraş”, cunoscând în ultimii ani o dezvoltare fără precedent.

GIROC - 650 DE ANI!
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021

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 (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marţi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi, 22 iunie - luni, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

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

în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 şi 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 şi 28 martie; 4, 11, 18 şi 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

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

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălţarea Domnului

se va săvârşi doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârşeşte doar Litia mică pentru morţi); în zilele aliturgice; în pe-
rioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989 în România (marţi,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare naţională (sâmbătă, 27

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

1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creştine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a

violenţelor împotriva creştinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta şi Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai) 
Ziua Copilului (marţi, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

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. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi,
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 no-
iembrie - vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
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. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marţi, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Naşterea Domnului – Crăciunul
A treia mare sărbătoare dintre cele 12 praznice împărătești 

ale a lumii creștine

Naşterea Domnului (întruparea Fiului lui Dum-
nezeu), sărbătorită în Biserica Ortodoxă la 25 de-
cembrie (după calendarul gregorian) sau la 7
ianuarie (după calendarul iulian), face parte din
cele 12 sărbători domneşti (sau praznice împără-
teşti) ale Bisericii Ortodoxe, a treia mare sărbătoare
după cea de Paşti şi de Rusalii.

Mesia Hristos a venit pe pământ cu o fire străină
de a Sa, adică cu fire omenească, în cetatea Betlee-
mului (Beit Lehem – Casa pâinii).

În oraşul natal al regelui David s-a săvârşit
marea taină a dreptei credinţe: „Dumnezeu S-a ară-
tat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de
îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut
în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Tim. III, 16).

Peştera care, după tradiţie, este locul unde a
venit pe lume Iisus Hristos se află pe o colină din
partea de est a oraşului. Sfinţii împăraţi Constantin
şi mama sa Elena au înălţat aici, în anul 330, o bi-
serică, care ulterior a fost restaurată de împăratul
Iustinian (527-565). Este cea mai veche biserică din Ţara Sfântă. Sub altarul acestui aşe-
zământ se află peştera naşterii Domnului, intrarea în acest spaţiu se face prin partea de
nord şi cea de sud a altarului.

Naşterea Domnului, eveniment unic în istoria omenirii, s-a petrecut pe vremea regelui
Irod cel Mare, care domnea peste Galileea (Nazaretul) şi Iudeea (unde era Betleemul).
Amândouă regiunile făceau parte din Imperiului Roman şi erau guvernate de către un
procurator. Imperiul era condus de Octavian Augustus (27 î.Hr-14 d.Hr), reorganizator al
administraţiei şi armatei romane.

În acea perioadă a fost dispusă de autorităţi organizarea unui recensământ, fiecare tre-
buind să meargă în cetatea lui de origine pentru a se declara. Printr-un astfel de procedeu
se stabilea o bază de date pentru impozitarea populaţiei şi a terenurilor.

Potrivit Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii, mergând cu Iosif de la Nazaret la Betleem,
spre a împlini porunca autorităţilor, Sfânta Fecioară Maria a născut pe Iisus într-un staul
de animale de la marginea cetăţii.

Acolo, la marginea câmpului, în noaptea sfântă, îngerul a vestit păstorilor Naşterea
Mântuitorului lumii. Tot atunci şi tot acolo, în pragul colibei în care se afla pruncul sfânt,
s-au oprit cei trei magi din lunga lor călătorie, spre a lăsa, lângă copilul sărac, daruri îm-
părăteşti: aur, smirnă şi tămâie.

Naşterea Domnului, numită şi Crăciunul, pare a fi cea dintâi sărbătoare specific creş-
tină, dintre cele ale Mântuitorului, dar nu este tot atât de veche ca Paştile (Învierea Dom-
nului) sau Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile).

Despre vechimea sărbătoririi Naşterii Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că
în vremea sa (în cea de-a doua jumătate a secolului al IV-lea) sărbătoarea era cunoscută
numai de câţiva ani, dar ea strălucea prin cinstirea care i se dădea.

Marele părinte al Bisericii spune însă că Naşterea Domnului ar putea fi numită sărbă-
toare nouă şi veche. Nouă, pentru că ea se făcuse cunoscută de puţin timp; veche, pentru
că era trăită cu aceeaşi intensitate ca sărbătorile mai vechi (Paştile sau Rusaliile).

Pentru a întări spusele sale, Sfântul Ioan Gură de Aur citează din Faptele Sfinţilor
Apostoli cuvântul învăţătorului de Lege iudaică, Gamaliel, adresat sinedriului. Gamaliel
era conducător al unei celebre şcoli rabinice şi membru în sinedriu (instituţie evreiască
care avea funcţie de conducere religioasă şi politică). El a cerut cu autoritate şi argumentat
să nu mai fie urmăriţi şi prigoniţi apostolii lui Hristos. „Şi acum zic vouă: Feriţi-vă de
oamenii aceştia şi lăsaţi-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni,
se va nimici; Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-i nimiciţi, ca nu cumva să vă
aflaţi şi luptători împotriva lui Dumnezeu”, spunea cărturarul evreu. (Fapte 5; 38-39)

Tot la fel se va întâmpla şi cu praznicul Naşterii Domnului, spune profetic Sfântul Ioan
Gură de Aur, când va fi mai mult cunoscut, se va bucura de o cinste mult mai mare.

Sfântul Apostol, întâiul Mucenic 
şi Arhidiacon Ştefan

Sfântul Ştefan a fost Arhidiacon iudeu (evreu) din
Ierusalim, primul martir creştin condamnat la moarte
de autorităţile iudaice din Ierusalim.

Potrivit Noului Testament, Sfântul Ştefan a fost unul
dintre cei şapte bărbaţi „plini de Duh Sfânt şi de înţe-
lepciune”, aleşi de către apostoli pentru a îndeplini ca-
litatea de diaconi. Ştefan a fost unul dintre ucenicii lui
Iisus Hristos, care îl urmau pretutindeni şi care au asis-
tat direct la faptele sale. Fiind ales să îi conducă pe dia-
coni, Sfântul Ştefan a fost numit Arhidiacon.

Întrucât în Biserica primară rolul diaconului era unul
mult mai important decât în zilele noastre, Sfântul Şte-
fan a intrat rapid în atenţia fariseilor, care erau nemul-
ţumiţi de faptul că el predica public învăţăturile lui
Iisus. La scurtă vreme după începerea misiunii sale de
diacon, el a fost adus în faţa Sinedriului, pentru a fi acu-
zat de blasfemie contra lui Moise şi a lui Dumnezeu.
Întrebat de acelaşi Caiafa care îl judecase pe Iisus cum
răspunde acuzării, Sfântul Ştefan a ţinut o lungă cuvân-

tare, acuzându-i, la rândul său, pe cei ce îi doreau pieirea:
Sfântul Ştefan a fost găsit vinovat de blasfemie şi condamnat la moarte prin lapidare.

După pronunţarea sentinţei, conform Noului Testament, el a avut o teofanie, spunând:
„Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu“. El a fost
dus în afara cetăţii, unde a fost ucis cu pietre, devenind primul martir – primul ucis pentru
că mărturisise credinţa în Iisus. Urmând exemplul acestuia, în clipa morţii el cere iertare
pentru cei ce îl ucid. Conform Noului Testament şi tradiţiei creştine, printre cei ce l-au
judecat şi care au asistat la uciderea lui s-a aflat şi Saul, convertit ulterior la creştinism,
cel ce avea să devină Sfântul Pavel.
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Un minunat cadou în prag de sărbători

Târg de Crăciun la Giroc şi Chişoda

Doi campioni giroceni,
onoraţi de autorităţile

locale
Administraţia publică din Giroc a premiat, la final de

an, doi tineri sportivi din comună care au realizat per-
formanţe deosebite în 2021.

Astfel, viceprimarul Dan Vîrtosu le-a înmânat câte o
plachetă şi o diplomă de excelenţă lui Patrick Pascota
şi Răzvan-Florin Bica.

Patrick Pascota a devenit, la doar 14 ani, Campion
European la motociclism, clasa 300 cmc Supersport,
performanţă obţinută la Cremona, în Italia. Patrick este
al doilea sportiv din România care obţine acestă medalie
la motociclism viteză, după ce, în 2008, tatăl său, Ionel
Pascota, a reuşit să obţină aceeaşi performanţă la clasa
600 Supersport.

Cel de-al doilea sportiv premiat, Răzvan-Florin Bica,
practică karate-ul. Tânărul sportiv este campion mondial
de karate WUKF, titlu obţinut la Cluj, iar recent a ocupat
poziţia a treia la Campionatul European.

Felicitări celor doi sportivi şi succes în viitorul an
competiţional! (V.T.)

Excelenţa în atletism a fost
premiată la Giroc

Asociaţia Judeţeană de Atletism
Timiş (CSU TIMIŞOARA, LPS
BANATUL TIMIŞOARA, CSS
LUGOJ, CSM TIMIŞOARA, CS
GIROC-CHIŞODA, CS ATHLE-
TICS TIMIŞOARA, CSC MOŞ-
NIŢA, CSM LUGOJ, ACS
CAMPIONI PENTRU VIITOR,
ASO DETA) a organizat „GALA
DE PREMIERE A ATLETISMU-
LUI TIMIŞ”, încercând astfel să
răsplătească eforturile sportivilor
de-a lungul anului 2021, un an cu
rezultate frumoase în sportul spor-
turilor - atletismul.

„Mulţumim tuturor sportivilor,
antrenorilor, preşedinţilor şi direc-
torilor de cluburi pentru modul de
comportare şi rezultatele deosebite

la competiţiile în care au fost im-
plicaţi.

Mulţumim pe această cale dom-
nului Ioan Flonta, gazda noastră,
care cu multă căldură ne-a primit
în Complex Flonta din Giroc şi ne-
a sprijinit cum a făcut-o de fiecare
dată.

Mulţumim vicepreşedintelui
Federaţiei Române de Atletism,
domnul Cristian Dragomir, pentru
că ne-a onorat cu prezenţa”, a
transmis Oana Staicu, antrenoare
la secţia de atletism a Clubului
Sportiv Giroc-Chişoda.

Primăria comunei Giroc şi Casa de Cultură „Ionel-Lucian
Şipoş” din Giroc au organizat anul acesta două Târguri de Cră-
ciun, unul la Giroc şi unul la Chişoda. Astfel, cei care au dorit
să retrăiască atmosfera sărbătorilor de iarnă, după un an în care
cu toţii am fost nevoiţi să facem faţă pandemiei de coronavirus
şi restricţiilor impuse de autorităţi pentru a preveni răspândirea
COVID-19, s-au putut bucura de câteva ore savurând atât pro-
dusele tradiţionale de Crăciun, cât şi spectacolele artistice pre-
gătite de organizatori. La Giroc evenimentul a avut loc în data
de 5 decembrie, între orele 16-18, în Grădina de Vară a Cămi-
nului Cultural, fiind deschis de viceprimarul comunei, Dan
Vârtosu. La Chişoda evenimentul s-a derulat în 12 decembrie,
tot între orele 16-18, în Grădina de Vară a Casei Naţionale.

Au participat la evenimente Ansamblul Folcloric „Ghioce-
lul” din Giroc, condus de coregrafii Victor Jicheran şi Alexan-
dru Galuşkă, manager Dan-Mihai Şipoş, Corul Bisericii
Ortodoxe Giroc, dirijor Mircea Sturza, Fanfara din Giroc, con-
dusă de Ioel Pascota, GMT Tinerii muzicieni din Giroc, dirijor
Sergiu Simionese, precum şi solişti de muzică folclorică din
Banat. (V.T.)
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La mulţi ani, prof. Silvestru Ştevin!
Profesorul Silvestru Ştevin s-a născut în urmă cu 80 de ani,

la Satchinez. A văzut lumina zilei în 9 decembrie 1941, în fa-
milia lui Vasile şi Olimpia Ştevin. Ca o curiozitate, bunicul
său dinspre mamă este născut în 9 decembrie 1888. De ase-
menea, fiica lui, Ioana, este născută tot într-o zi de 9 decem-
brie. Are doi nepoţi gemeni, de la fiica Ioana, născuţi în 22
decembrie. Unchiul bunicului său a fost Emanuil Ungureanu,
avocat, director al Băncii „Timişana”, om politic, cel care dă
numele Colegiului Tehnic „Emanuil Ungureanu” din Timi-
şoara. Emanuil Ungureanu l-a dus pe bunicul domnului pro-
fesor în Satchinez şi i-a dat acolo pământ, casă şi soţie.

„Sunt bănăţean din comuna Satchinez – ne spune domnul
profesor. În cimitirul de acolo sunt îngropaţi moşii şi strămoşii
mei. Acum merg mai rar la Satchinez, pentru că nu mai am
pe nimeni acolo, în afară de pământul pe care l-am primit în-
apoi după Revoluţie. Tata mi-a spus: «Nu voi aţi cumpărat
pământul, nu voi îl vindeţi! Îl lăsaţi urmaşilor voştri!». Nu
am vândut niciun metru patrat din el”.

Profesorul Silvestru Ştevin a locuit în Satchinez până prin
1957-1958, când a venit la Timişoara. Cu o pauză forţată din
anul 1951 până în anul 1956, perioadă în care, împreună cu
familia, a fost deportat în Bărăgan. „În Bărăgan am fost duşi
în 18 iunie 1951, în ziua de Rusalii. Motivul a fost că familia
mea avea mult pământ. Atât familia mamei, cât şi familia ta-
tălui erau familii care aveau mult pământ. Când ne-au ridicat,
vă daţi seama, în două ore trebuia să părăsim casele. Cum să
pui într-o căruţă tot ce ai în două case? După ce ne-am întors
din Bărăgan, bunicul a murit. Era în anul 1958. Când am venit
înapoi, eu eram în clasa a VII-a. Aveam 10 ani când am plecat
în deportare. A trebuit să muncim mult acolo, pentru că altfel
am fi murit de foame. Abia prin 1955-1956 lucrurile au de-
venit mai bune, Gostat-ul plătea mai bine. Cine a fost harnic
a ţinut şi acolo grădină. Pământul era foarte bun; bunicul
zicea că dacă îi dă cineva acolo suprafaţa de pământ ce o avea
la Satchinez nu s-ar mai întoarce. Aveam domiciliul obliga-
toriu şi nu ne puteam deplasa într-un perimetru mai mare de
15 kilometri. Dacă te prindeau că treci de acea distanţă, te tri-
miteau la canal ori te amendau, dar nu scăpai fără sancţiuni
de la miliţieni. S-au construit case din chirpici, acoperite cu
paie. Patru ani, şase luni şi nouă zile am stat într-o astfel de
casă. Când ploua, bunica mea mă striga să vin din sat. Mă
urcam în pod cu ligheane, iar unde bătea bunica cu boata în
tavan, acolo mergeam şi puneam câte un lighean. Chiar şi
după ce se oprea ploaia mai picura apă din paiele acelea. Aşa
trăiam în Bărăgan. Îmi mai aduc aminte că în zona noastră s-
a turnat filmul «Mitrea Cocor», iar bunicul îi ducea cu căruţa
pe cei cu aparatele. Eu am văzut toate filmele pe care le adu-
cea în Bărăgan caravana cinematografică”, continuă poves-
tea.

Când familia profesorului Ştevin s-a întors din Bărăgan în
casa lor se instalase şcoala. „Din Bărăgan primii au plecat sâr-
bii, apoi aromânii. Aşa au început să se depopuleze satele. La
şcoală nu mai erau nici copii, nici dascăli. Eu trebuia să dau
la liceu. Aveam neamuri la Timişoara. Ai mei au vorbit cu
uica Ilie, dascăl la medicină, iar acesta le-a spus părinţilor să
mă trimită la el. Am plecat singur de acolo. Trebuie să spun
că mie îmi plăcea foarte mult să citesc. Am citit în deportare
toate cărţile pe care le-am găsit acolo. Când s-au întors şi ai
mei, nu ne-au dat imediat casa înapoi, dar bunicii mai aveau
una, în care patru ani au stat soldaţii care au lucrat la linia de
apărare, la cazemate; era în timpul conflictului cu Tito. Mai
târziu, din casa mare ne-au dat două camere, iar în cele din
faţă a rămas şcoala. Eram foarte săraci când am revenit acasă.
Mama lucra la CAP, dar tata nu a vrut să meargă la coopera-
tivă. S-a dus şi a făcut şcoala de şoferi, dar după aceea nu au
vrut să-i dea maşină. Atunci s-a făcut tractorist şi a lucrat în
Ciarda Roşie. După o perioadă, când s-a aflat că a fost depor-
tat, a fost dat afară. În Bărăgan tata a lucrat la ferma de la
Dâlga. Când am plecat în Bărăgan ne-am dus cu doi cai şi
vacă, acasă rămânând încă patru cai. Când ne-am întors nu
mai aveam niciun cal. Dar tata a reuşit să cumpere unul. Am
primit patru lanţe de pământ şi am pus lubeniţă. Îmi aduc
aminte, eram în vacanţa dintre clasele a VII-a şi a VIII-a, cum
mă duceam cu tata cu lubeniţă la oraş. Plecam seara la ora
23, cu căruţa încărcată, ne suiam în deal la Hodoni, de acolo
ajungeam la Sînandrei, apoi la Calea Aradului şi dimineaţa
pe la 7 ajungeam în oraş. Mergeam la piaţa din Iosefin, unde
vindeam lubeniţele. Tata îmi mai dădea bani să merg la film,
îmi plăceau foarte mult filmele. Când ajungeam după-amiaza,
seara la el, jumătate dintre lubeniţe erau nevândute. Le lăsam
în piaţă, că nu aveam ce face cu ele. Apoi, a pus grâu, iar eu
am învăţat să fac funii pentru legat snopii”, ne povesteşte
domnul profesor.

După ce s-a întors din Bărăgan, tânărul Silvestru a făcut
clasa a VIII-a la Liceul „C.D. Loga”, unde l-a dus unchiul
său. „Am locuit la familia Micşan, mama Nata, cum îi spu-
neam, fiind naşa noastră. De aceea port şi numele Livius,
după numele fiului său. Ea m-a primit şi m-a învăţat cu oraşul.
Aşa m-au scos din sălbăticie, pentru că venisem sălbatic din
Bărăgan. Acea perioadă a fost foarte importantă pentru for-
marea mea ca adolescent. Eu intrasem fără loc la «Loga» şi
am găsit loc la Liceul Sportiv. Era o clasă specială care ţinea
tot de «Loga». Era toamna anului 1956. Am mai stat un an la
mama Nata, iar apoi restul anilor i-am petrecut în internat. La
început nu am practicat niciun sport. În perioada în care eram
în clasa a X-a era ceva să ai o pereche de tenişi ori un trening.
Dar am mers în magazia de echipamente a liceului şi am
văzut pe un perete un băţ lung ca de floarea soarelui. Mi-am
adus aminte că în Bărăgan săream peste şanţuri sprijiniţi în

bâte din floarea-soarelui. L-am întrebat pe magaziner ce e
acela şi mi-a spus că băţul acela este pentru săritura cu pră-
jina. Mi-a rămas gândul la ce mi s-a spus şi i-am cerut să-mi
dea băţul să merg cu el în curtea liceului. Mi-a spus că e foarte
scump – era bambus – şi dacă îl rup, cine îl plăteşte? M-am
dat apoi pe lângă un profesor şi i-am spus că vreau să încerc
să sar cu prăjina. Am învăţat tehnica săriturilor dintr-o carte,
nu mi-a spus nimeni ce şi cum să fac. Sportivii de la secţiile
liceului mergeau în fiecare zi la antrenament la «groapă», cum
îi ziceam stadionului. Era acolo atleţii, handbaliştii, gimnaştii,
voleibaliştii şi ceilalţi. Eu nu eram la nicio secţie, până când
am reuşit să capăt prăjina. În curtea şcolii era o groapă şi stâl-
pii pentru săritura în înălţime. Soţia unui profesor m-a mai
îndrumat. În şcoală eram singurul care mă antrenam la sări-
tura cu prăjina. Nu am ajuns la cine ştie ce performanţe. Nu
am sărit niciodată mai mult de 3,30 metri, dar am fost cam-
pion judeţean. Ca să poţi sări cu prăjina îţi trebuie viteză, să
te poţi desprinde. Alergam suta de metri în 11,2 secunde. Am
intrat apoi şi în secţia de atletism. Moşu de la magazie mi-a
făcut lângă casa artiştilor o groapă de sărit. În primul an să-
ream la înălţimi de până la 2,30 metri. În acea vreme recordul
naţional era 4,20 metri.

M-am împrietenit cu un gimnast, Miclăuş (participant la
Olimpiada de la Tokio din 1964), iar în fiecare dimineaţă mă
trezea, mergeam în sala de sport şi făceam exerciţii pentru
forţă. În primăvara următoare s-a organizat un campionat
între şcolile cu program special de educaţie fizică. M-am dus
şi eu. S-au început săriturile de la 2,80 metri. S-a ajuns apoi
la 3 metri; eu nu mai sărisem atât până atunci. Am trecut din
a doua încercare. După această reuşită am primit şi echipa-
ment. Prima mea ieşire în ţară a fost la Cluj Napoca. Am sărit
3,20 metri şi am luat argintul”, rememorează Silvestru Şte-
vin.

A venit apoi timpul ca tânărul Silvestru să urmeze o facul-

tate. Îşi aduce aminte: „Ai mei erau în continuare săraci. Cum
era să merg eu la facultate în aceste condiţii? Mă gândeam
unde să merg. La istorie-geografie, pentru că mie asta îmi plă-
cea? După ce am luat Bacalaureatul m-am dus şi mi-am depus
dosarul la facultatea de istorie-geografie, cursuri de trei ani.
În dosar trebuia anexată o adeverinţă de la Primărie, în care
se arăta cât pământ a avut familia, dacă avem neamuri în stră-
inătate şi altele. Eu nu am prea băgat în seamă toate acestea.
Mi-am luat valiza de lemn de la liceu şi m-am dus la căminele
universităţii. După două-trei zile a venit cineva şi a întrebat
de mine. Mi-a spus ca a doua zi dimineaţă, la ora 9, să fiu la
etajul 3 în clădirea în care mi-am depus dosarul. Când am
ajuns a doua zi la biroul acela, mai erau vreo cinci-şase tineri,
printre care două fete din Banloc cu care am fost la Dâlga, în
Bărăgan. A ieşit un tovarăş, la un moment dat, cu nişte dosare
sub braţ şi ne-a spus că noi nu vom merge la facultate, ci la
săpat şanţuri, să construim România. Ne-a mai spus ca dacă
acolo unde vom merge vom lucra şi primim recomandare,
abia atunci vom putea veni la facultate. Ne-a aruncat dosarele.
Pe al meu scria «chiabur dislocat». Mi-am luat dosarul, m-
am dus jos în parc, am plâns, apoi m-am gândit ce voi face.
Unchiul meu mi-a zis că mă duce la şcoala de felceri. M-am
întâlnit cu nişte prieteni care mi-au zis să merg cu ei la Bucu-
reşti la IEFS. Am plecat aşadar la Bucureşti. Şi acolo se intra
pe loc sau intrai fără loc, aceeaşi problemă. Dacă aveai dosar
bun erai ca şi intrat. Altfel... Am dat primul examen, al doilea.
La al treilea, din baschet, am primit 2,75. Mi-am dat seama
că s-a intrat pe pile. În două minute ne-au examinat pe toţi.
Astfel, am fost respins. Dar nu voiam să mă întorc acasă. M-
am întâlnit cu un alt coleg de la Dâlga, Ionel Ciocea, care lo-
cuia în satul de lângă gară. Mergeam prin Bucureşti, nu mai
aveam talpă la papuc, nu aveam nici măcar 25 de bani pentru
tramvai. Mâncam o jumătate de pâine neagră cu un borcan
de iaurt o dată la două zile. Colegul meu mi-a spus că el e la
o şcoală specială, unde învăţa despre frigidere. Am luat do-
sarul de la facultate şi aveam două opţiuni: la frigidere sau la
Institutul Pedagogic de trei ani, tot cu profil de educaţie fizică.
Am avut o sclipire şi am scos din dosar adeverinţa şi am arun-
cat-o. M-am prezentat cu dosarul şi diploma de Bacalaureat.
M-am prezentat la înscriere. Mi s-a cerut dosarul. S-au uitat
peste el şi m-au întrebat de adeverinţă. Le-am spus că nu am.
Doamna aceea, ţin minte şi acum, dintr-un teanc de hârtii ne-
completate, mi-a dat o adeverinţă şi am completat-o. Aşa am

reuşit să intru, dar pe toată durata facultăţii mi-a fost teamă
să nu mă descopere. Am intrat cu bursă şi am reuşit să termin
facultatea”.

După absolvirea facultăţii repartiţia l-a trimis pe tânărul
profesor Silvestru Ştevin la Curtici, în judeţul Arad.

După căsătorie, familia Ştevin a ajuns la Giroc. „Nici nu
ştiam unde e Girocul, ne spune domnul profesor. În cei trei
ani de stat la Curtici am dat definitivatul şi m-am căsătorit.
Soţia e de la Socodor, de lângă Chişineu Criş.

Bătrânii mei între timp s-au făcut porcari în Freidorf; tatăl
meu a lucrat la o crescătorie de porci unde erau vreo 400 de
animale. Tata, mama şi sora mea au trăit patru ani acolo. Doar
tata era angajat acolo. Mama s-a îmbolnăvit, după toate lu-
crurile pe care a trebuit să le îndure, de ulcer la stomac şi avea
probleme mari. Eu cu soţia am stat mai puţin acolo, pentru că
toamna plecam la şcoală. Soţia a făcut şcoala de tehnician
dentar de la Arad şi a primit un post pe undeva pe lângă Ruş-
chiţa. Am zis că mergem amândoi acolo, pentru că undeva în
lume trebuia să trăim şi noi. Tot prin unchiul meu soţia şi-a
găsit post în Timişoara. Eu eram la Giroc, ea la Timişoara.
Apoi ni s-a născut fata. Eram săraci lipiţi pământului. Ne-am
făcut pat din scânduri, cum am făcut în Bărăgan. Atunci
mama a luat hotărârea să vândă casa din Satchinez. A dat-o
unui sârb. Noi ne-am cumpărat un apartament în Mehala, pe
strada Horia. Pentru noi a fost ca şi cum am fi trecut de la co-
libă la palat. Tata a plecat de crescătoria de porci şi a mai
muncit la Centrul de sudură şi apoi la Centrofarm Pompieri,
de unde a şi ieşit la pensie. Aşadar, eu, soţia şi sora mea ne-
am mutat în apartamentul cu două camere, iar mama şi tata
au locuit în continuare pe strada Sofocle.

Revenind, la şcoala din Giroc mi-am văzut de treabă şi
totul a mers bine. M-am înţeles foarte bine cu doamna primar
Haneş, o femeie care cu mine s-a purtat extraordinar. La un
moment dat, ne-am luat apartament la bloc în Circumvalaţiu-
nii, la etajul 4, unde nu ajungea apa. Aveam şi copil mic, vă
daţi seama cum era. Vara mergeam unde vedeam cu ochii. În-
ainte de a deveni director la şcoala din Giroc era vremea de-
creţeilor, cum li se spunea. Aşadar, trebuia făcută şcoală,
pentru că nu mai aveam loc pentru câţi copii erau. Am făcut
şase săli de clasă cu 320.000 de lei, ceea ce însemna foarte
puţini bani. Şcoala nouă de acum avea înainte două etaje, care
s-au făcut în regie proprie. Asta a însemnat muncă voluntară,
cărat ciment cu targa. Au lucrat şi copiii, şi dascălii, şi părinţii,
fără sâmbătă şi fără duminică. Dar mi-a plăcut, pentru că îmi
place să muncesc. Directorul mergea toamna la pădure să
aducă lemne, directorul făcea groapă de gunoi. Totul făcea
directorul. Am făcut naveta cu bicicleta timp de patru ani. La
un moment dat şi pe fiica mea o duceam pe bicicletă la gră-
diniţă la Giroc, că în oraş nu i-am găsit loc. Am ajuns director
după profesorul Ovidiu Tocmacov, care trăieşte acum în El-
veţia.

Nu mi-a fost uşor. Uşor mi-a fost mai târziu, când mi-am
luat pământ şi am început să-l lucrez aici, în Giroc. Casa în
care locuim a fost o casă nemţească. M-am dus la doamna
primar şi i-am cerut o bucată de pământ să fac grădinărit. I-
am spus că şcoala este casa mea, dar masa trebuie să mi-o asi-
gur cumva. Era o casă liberă, dar era la roşu. Era un rând de
geamuri, dar nu era încălzire, nu era tencuită, în grădină nu
era pus nimic. Doamna Haneş ne-a repartizat până la urmă
casa în care locuim şi astăzi. Nu am cerut niciodată de la ni-
meni nimic. Am lucrat în grădina casei în locuim şi astăzi şi
am cultivat flori vreo 15 ani. În fiecare an am câştigat cel
puţin o maşină Dacia şi jumătate. Am lucrat împreună cu
mama şi cu tata. Mama era toată ziua la piaţă, iar tata, pen-
sionar fiind, era toată ziua la grădină şi m-a ajutat. Am avut,
să spun aşa, la un moment dat, patru meserii pe care le prac-
ticam zi de zi. Din 1980 m-am ocupat de flori, până în 1995.
Aveam în special gladiole. Mai am şi acum flori, dar nu le
vând. Pentru mine, primăvara, sunt o bucurie. Am peste
50.000 de narcise în grădină.

De la şcoala din Giroc m-am pensionat şi am rămas să tră-
iesc în continuare aici. Mă repet, pentru mine şcoala a fost a
doua casă. Câteodată a fost chiar pe primul loc. Am făcut tot
ce se poate face, chiar şi munca de om de serviciu. Mi-au fost
alături dascălii, copiii, părinţii copiilor. M-am legat sufleteşte
de toată lumea. Am dus copiii în excursii la mare, la munte.
Am făcut un teren de handbal la şcoală. În spatele şcolii era
magazia de lemne. Am parchetat-o, i-am astupat acoperişul,
i-am făcut geamuri şi am transformat-o în sală de sport. Am
tăiat plopii de lângă şcoală, împreună cu profesorul Tocma-
cov, şi în spatele magaziei am făcut o sală pentru depozitarea
lemnelor”.

Făcând o comparaţie între învăţământul de atunci şi cel de
acum, domnul profesor ne spune: „Eu văd copiii. Mi se pare
că, în momentul de faţă, cel puţin la noi, au venit în comună
foarte mulţi oameni, foarte mulţi tineri, cu un nivel de cunoş-
tinţe destul de ridicat şi care ţin foarte mult la şcoală. Eu i-
am încurajat şi lăudat, ba chiar le-am dat şi câte un sfat celor
care au dovedit că au iniţiativă şi au creat adevărate afaceri
în Giroc”.

În finalul discuţiei, domnul profesor Silvestru Ştevin ne
dezvăluie ce crede el că este mai important în viaţă: „Să fii
om e cel mai important lucru în viaţă! Trebuie să îl respecţi
pe cel de lângă tine. Ca profesor, trebuie să şi lauzi, dar şi să
arăţi ce nu s-a făcut bine. Să-l laşi pe om să creadă cu adevărat
că el poate. În viaţă m-a ajutat foarte mult felul meu de a fi.
Nu am făcut şcoli înalte, dar am citit şi am învăţat din ce am
citit”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Cum se fac
programările pentru

obţinerea Cărţilor
de Identitate

Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc
pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de
identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe
actul de identitate este următorul:

Art. 1 Programul la ghişeul online în vederea obţinerii
actelor de identitate se face pe pagina de internet a Pri-
măriei Comunei Giroc-http://www.giroc.ro/ de către per-
soana interesată. Nu se pot face programări prin email,
fax sau telefonic.

Art. 2 Programarea este gratuită şi netransmisibilă,
iar înainte de completarea programării solicitantul se
asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii
pentru obţinerea actului de identitate.

Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este
de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind
alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formu-
larul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de
identificare ale persoanei care prezintă la depunerea ce-
rerii duce la anularea programării. Neprezentarea la
data şi la ora programată, neconformitatea datelor din
formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc
la anularea programării.

Art. 5 Nu se fac programări pentru zilele nelucră-
toare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative,
zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publi-
cul.

Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare on-
line, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 7 După realizarea programării va fi verificată că-
suţa de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formula-
rul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare
cu data şi ora programării.

Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activi-
tăţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de
identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vi-
neri, conform intervalului orar: luni - 9-14; marti - 9-15;
miercuri - 9-15; joi - 9-12; 14-18; vineri - 8-14 - eliberări
acte.

Art. 9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate
se depun personal sau pe bază de procură specială obţi-
nută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României din străinătate. Înainte de depunerea cererii
se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor
de identitate la casieria unităţii.

Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să
prezinte toate documentele necesare eliberării actului de
identitate, conform listei de documente. Actele se pre-
zintă obligatoriu în original şi copie.

Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de
SPCLEP Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie fă-
când situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute
de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile. Func-
ţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului
o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data
înregistrării, precum şi data prezentării pentru elibera-
rea actului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea docu-
mentelor.

Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu
au avut niciodată domiciliul în România  (dobândire/re-
dobândire cetăţenie), respectiv care solicită schimbarea
domiciliului din străinătate în România nu se fac pro-
gramări online, persoanele interesate urmând să se pre-
zinte la sediul nostru.

● Este interzisă utilizarea re-
şourilor, radiatoarelor, sobelor
metalice sau de teracotă dacă
sunt defecte, improvizate sau
amplasate în locuri care prezintă
pericol de incendiu sau explo-
zie;

● Coşurile şi burlanele pentru
evacuarea fumului vor fi întreţi-
nute şi curăţate periodic;

● Nu racordaţi la acelaşi
canal de fum un număr mai
mare de focare decât cel admis
ori de la sobe cu combustibili
diferiţi (gazoşi, lichizi sau so-
lizi);

● Nu aprindeţi focul cu ben-
zină sau alte lichide inflamabile
şi nu ardeţi lemne lungi care nu permit închide-
rea uşii;

● Nu lăsaţi focul în sobe fără supraveghere
sau în grija copiilor;

● Coşurile de fum vor fi obligatoriu verifi-
cate, curăţate şi reparate de persoane speciali-
zate şi autorizate;

● În podul casei coşul de fum va fi obligato-
riu tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care
ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprin-
dere, dacă în apropiere sunt materiale combus-
tibile;

● Se interzice utilizarea sobelor defecte şi a
burlanelor metalice fisurate, a reşourilor elec-
trice improvizate, a instalaţiilor electrice impro-
vizate cu prize defecte şi siguranţe necalibrate
la tablourile electrice;

● Se interzice uscarea lemnelor pe sobe me-
talice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi lăsa-
rea nesupravegheată a focului;

● Nu încărcaţi soba cu lemne înainte de cul-
care şi nu lăsaţi arzătorul aprins la sobele cu
gaze naturale nesupravegheate pe perioada nop-
ţii;

● Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie
metalică; aceasta va asigura protecţia faţă de că-
derea accidentală, direct pe podea, a lemnelor
aprinse, care ar putea determina incendierea ma-
terialelor combustibile cu care acestea ar veni în
contact;

● Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în
gropi speciale şi se sting cu apă;

● Se interzice folosirea buteliilor de gaze li-
chefiate fără regulator de presiune sau cu garni-
turi deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;

● Se interzice cu desăvârşire încercarea cu
flacăra a etanşeităţii buteliei de gaze lichefiate
sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se
face numai cu emulsie de apă cu săpun;

● La aprinderea focului la aragaz sau sobe ali-
mentate cu gaze naturale se aeriseşte camera,
după care întotdeauna se aprinde mai întâi chi-
britul şi apoi se deschide robinetul de alimentare
cu gaz (principiul gaz pe flacără);

● Se interzice folosirea afumătoriilor impro-
vizate în podurile clădirilor prin diferite metode
ori amplasarea lor prin magazii, şuri, remize, şo-
proane sau lângă materiale combustibile; afu-
mătoriile se confecţionează din zidărie de
cărămidă şi se vor amplasa independent de ce-
lelalte construcţii;

● Căile de acces şi accesul la sursele de apă
se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă, asigurându-se
menţinerea permanent liberă a acestora.

În scopul prevenirii incendiilor provocate
de copii

● În încăperile în care există sobe de încălzit
sau gătit, lămpi de gătit cu petrol şi pentru ilu-
minat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor
lăsa la îndemâna copiilor;

● Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul
(lămpi, lumânări, chibrituri, brichete); asemenea
mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

● Nu este permis accesul copiilor nesuprave-
gheaţi în depozitele de furaje, şuri, poduri, ma-
gazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce
incendii;

● Copiii nu vor fi lăsaţi să folosească apara-
tele electrice de uz casnic (fiare de călcat, re-
şouri, radiatoare etc.) sau aragazul, decât în
prezenţa adulţilor.

Măsuri de prevenire a incendiilor
pe timpul sezonului rece

Programul de lucru cu publicul
în perioada sărbătorilor de iarnă

În perioada 20 decembrie 2021 şi 10 ianuarie 2022, se sistează activitatea de preluare
a documentelor pentru Birourile Urbanism și  Impozite și Taxe, în vederea realizării de-
mersurilor speci'ce 'nalului de an.

Totodată, în perioada menționată mai sus, la Casieria Primăriei Comunei Giroc nu
se vor efectua încasări prin intermediul terminalului POS.

Vă mulțumim!
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Ciprian Bica este din 2014 locuitor al comunei
Giroc, stabilindu-se la Chişoda. Şi-a construit, îm-
preună cu familia, o casă aici. În alegere a contat fap-
tul că doamna Bica, cu care Ciprian s-a căsătorit în
2008, este chişozeancă. „Până în anul 2014 – ne
spune Ciprian Bica – am locuit în Timişoara. Atunci
am vândut apartamentul şi am construit casa din co-
muna Giroc. Am făcut acest lucru special pentru a
putea creşte câini”. De profesie inginer zootehnist,
Ciprian Bica lucrează în cadrul unei companii multi-
naţionale.

De aici începe o poveste fascinantă, domnul Bica
fiind pasionat de creşterea câinilor de rasă, mai precis
a ciobăneştilor româneşti de Bucovina: „De când
eram copil am o pasiune legată de animale. Primul
meu contact cu câinii ciobăneşti româneşti a fost în
1988. Eram copil, iar bunicul meu a cumpărat o fe-
melă. Pe vremea aceea se ştia doar de ciobăneştii car-
patini şi de cei mioritici, vorbind de câini ciobăneşti
româneşti. Aceşti câini, atunci, nu erau omologaţi nici
măcar la nivel naţional, erau câini de stână. Atunci
am prins dragoste de aceşti câini. Am avut noroc că
bunicii erau aproape de oraş, locuind la Dudeştii Noi.
În fiecare week-end mergeam acolo”.

Pasiunea s-a transformat apoi în ceva mai mult. Ne
povesteşte Ciprian Bica: „La nivel profesionist, cresc
câini din anul 2014. Cu un an înainte am cumpărat
prima femelă, pe care am crescut-o la soacra mea din
Chişoda. De când am cumpărat şi construit casa am
umblat prin toată ţara, mai mult prin zona Bucovinei,
şi am căutat câini de calitate. I-am cumpărat şi apoi
am început să fac selecţie. În anul 2016 am înfiinţat
Canisa de Plai Bănăţean, înregistrată la Asociaţia
Chinologică Română şi la Federaţia Chinologică In-
ternaţională, iar în mai 2016 am avut primul cuib în-
registrat pe canisă. 

Din acel moment am început să particip foarte des
în expoziţiile şi concursurile naţionale şi internaţio-
nale. Am avut şansa să am de la început rezultate
foarte bune, având câini de calitate. În luna iunie a
anului 2017, la Sibiu, am avut primul rezultat notabil
cu un produs din canisa noastră. 

O femelă, pe nume Ambra de Plai Bănăţean, a câş-
tigat titlul de cel mai bun junior al expoziţiei interna-
ţionale de la Sibiu. Am avut rezultate foarte bune şi
cu o femelă şi un mascul pe care i-am cumpărat de
pui de la un crescător din Vrancea. Cei doi câini au
câştigat numeroase expoziţii: şi la secţiunea de cel
mai frumos ciobănesc românesc, şi expoziţiile de fru-
museţe la adulţi. 

Au venit apoi puii care au fost fătaţi la noi şi au
câştigat titluri europene, un titlu mondial (Jina, în
2017, la Leipzig). Inclusiv în acest an am fost în
Cehia, la Brno, şi o femelă fătată la noi în canisă a
câştigat titlul mondial: Hara de Plai Bănăţean”.

Despre această rasă, Ciprian Bica ne dă mai multe
amănunte: „Numărul de pui depinde de femelă. Am
avut femelă care mi-a fătat şi 15 pui. Pe cuib am între
şase şi opt pui. La maturitate un câine mascul ajunge
la circa 80 de centimetri înălţime la greabăn, greuta-
tea fiind în raport cu talia. Femelele adulte au între
68 şi 73 de centimetri înălţime şi greutate la fel.

Câinii sunt foarte frumoşi, foarte echilibraţi din
punctul de vedere al temperamentului, sunt spectacu-

loşi. Au început să-i descopere şi străinii şi sunt
foarte încântaţi de ei.

Deşi sunt câini de talie mare, nu au nevoie ne-
apărat de un spaţiu mare pentru a-i ţine. În
schimb, trebuie plimbaţi. Noi avem şansa că lo-
cuim la marginea Chişodei şi putem ieşi cu ei pe
câmp. Şi în curte îi ţinem tot liberi. Sunt foarte
buni câini de pază. Şi în standarul rasei scrie că
sunt câini pentru paza şi protecţia turmelor şi a
gospodăriilor. Cu toate acestea, latră doar când e
nevoie.

În ceea ce priveşte hrana lor, consider că aceşti
câini nu sunt costisitori. Îi hrănesc doar cu hrană
uscată. Eu am contract cu trei companii care pro-
duc şi vând hrană uscată, iar acest avantaj face
să plătesc mai puţin decât dacă le-aş cumpăra din
magazin. Aşadar, pentru mine nu e foarte costi-
sitor.

În acest moment am şase câini, patru femele
şi doi masculi. Femelele le montez doar o dată
pe an. Vânzarea puilor îmi dă posibilitatea de a
întreţine aceşti câini”.

O altă investiţie în ceea ce priveşte creşterea
acestor ciobăneşti este cea în promovare. Ne ex-
plică Ciprian Bica: „Am colindat toată ţara, am fost
în toate localităţile în care s-au organizat concursuri
şi expoziţii. Un week-end expoziţional costă între

1.000 şi 1.500 de lei. Pentru a înscrie un câine în ex-
poziţie trebuie să achiţi o taxă. Apoi, mai costă caza-
rea, pentru că rămneam două nopţi, şi cheltuielile de
drum”.

Această muncă nu a rămas nerăsplătită. Ciprian
Bica ne spune că realizarea sa cea mai mare este fap-
tul că a participat activ la omologarea definitivă la
nivel internaţional a rasei. „Acest lucru s-a întâmplat
în anul 2019, la Shanghai. Acolo s-a dat verdictul de
recunoaştere de către Federaţia Chinologică Interna-
ţională. Filmuleţul pentru dosarul de omologare, care
a fost înaintat de Asociaţia Chinologică Română, este
făcut, în proporţie de 80%, cu câini de la mine din
curte. Este un motiv de mândrie pentru mine. Am fost
în Germania, Austria, Ungaria, în Serbia şi peste tot
ne-am mândrit că prezentăm ciobăneşti româneşti.
Oamenii de acolo au rămas impresionaţi de câinii
noştri.

În 30 decembrie vom participa la Budapesta la
Campionatul European. Noi vom merge cu o femelă,
Freya de Plai Bănăţean, adultă, va împlini 4 ani în
aprilie anul viitor. Freya are trei diplome de campion

în România, începând de la juniori, până la cum lau-
dae, are diplomă de campion în Serbia, la juniori şi
adulţi, o expoziţie de club la Gura Humorului, în care
a câştigat clasa intermediară. Căţeaua provine din trei
campioni mondiali, pe care îi are în pedigree.

Munca de omologare a unei rase nu este uşoară.
Trebuie mai întâi omologată la nivel naţional, trebuie
să ai o populaţie de câini omogenă, să aibă aceleaşi
caracteristici, conform standardului rasei. Trebuie
apoi să faci linii de sânge, iar pentru omologare este
nevoie de opt astfel de linii. Ai nevoie de doi masculi
şi şase femele care să nu fie înrudiţi între ei. 

După omologarea la nivel naţional, Asociaţia Chi-
nologică Română a înaintat un dosar de omologare
provizorie către Federaţia Chinologică Internaţională
(FCI). Cei de la federaţie veneau să vizualizeze câinii
şi abia după aceea îşi dădeau acordul că vor fi omo-
logaţi provizoriu. 

Perioada de provizorat durează zece ani, timp în
care trebuie să faci mereu selecţii. E, într-adevăr, o
muncă foarte grea”.

Răzvan Bica, fiul lui Ciprian Bica, campion mon-
dial la karate, împărtăşeşte pasiunea tatălui său. „Răz-
van – ne spune tatăl său – a participat alături de mine
la foarte multe evenimente. L-am luat cu mine în ex-
poziţii de la vârsta de 8 ani. A câştigat foarte multe
concursuri de junior handler. Până la pandemie, în
toate expoziţiile chinologice era această secţiune, în
cadrul căreia copiii trebuia să prezinte un câine, ar-
bitrii urmând să aprecieze felul în care copilul îşi pre-
zintă patrupedul. Răzvan a avut foarte multe clasări
pe podium”.

De asemenea, şi soţia domnului Ciprian Bica sus-
ţine pasiunea familiei, deşi „microbul” nu a prins-o
din prima, cum se spune.

La nivel internaţional România are omologate trei
rase de ciobăneşti româneşti: ciorbănescul românesc
carpatin, ciobănescul românesc mioritic şi ciobănes-
cul românesc de Bucovina.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Ciprian Bica, unul dintre crescătorii care 
au contribuit la omologarea internaţională 
a câinelui ciobănesc românesc de Bucovina
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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

ISS
N 1

58
4/3

06
8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;

Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecţia mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEŞ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la 
Tipografia Garamond Cluj Napoca

CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0765.778.162
Program

Luni-vineri: 20-08; 
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale: 

permanent
CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marţi: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289

Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)
CABINET MEDICAL 

DR. BARBONI LUCIA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc

Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661

Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marţi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chişoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC 

DR. OLARIU CODRUŢA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc

Telefon: 0721.742.950
Program

Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marţi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET MEDICAL PEDIATRIE 

Dr. Ramona Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda

Telefon: 0744.925.394
Program

Luni, marţi, joi: 14-21
Miercuri, vineri: 8-15

CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE
Dr. Florin Olariu

Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda
Telefon: 0729.943.898; 0256.412.289

Program
Luni, marţi, joi: 13-19
Miercuri, vineri: 8-14

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chişoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAŢII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18
FARMACIA CATENA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc
Program

Luni-vineri: 8-21
Sâmbătă: 9-16

Duminică: 9-13

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcţionează, vă rugăm să apelaţi numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale şi farmacii

Cabinete veterinare
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda

Telefon: 0728-445.054
Program

Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în

data de 03 a lunii 
următoare) şi intervalul

14-16 al fiecărei luni 

casieria este deschisă şi
sâmbătă între orele 9:00 –

13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848
Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni
Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

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

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 7, 9, 14  şi 16 decembrie 2021 în Poligonul de
tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noaptea cu întreg
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în
sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război.
Unităţile economice, societăţile comerciale agricole şi alte orga-

nizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona

periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RESTRICŢIO-

NATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (ani-

male izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme

proprietate personală, motociclete, biciclete, căruţe sau pe jos.
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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

Obiceiuri şi tradiţii 
de Crăciun

În Banat, tradiţiile creştineşti s-au împletit, în preajma
Crăciunului, cu tradiţiile laice, rezultând un amalgam care
dă farmec Sărbătorilor. 

Cel mai spectaculos obicei este cel al sârbilor, care de
Crăciun dau foc badnjak-ului. Numeroasele etnii care tră-
iesc sau au trăit în Banat de-alungul timpului şi-au lăsat
amprenta asupra tradiţiilor locale, fie că este vorba despre
obiceiuri religioase sau nu.

De Crăciun, în unele sate din Timiş, tradiţiile vechi de
secole se mai păstrează şi astăzi, aşa că la colindat, din
casă în casă, merg atât copiii, cât şi cetele de tineri, numiţi
„piţărăi”. În prima zi de Crăciun, colindătorii merg cu
„Steaua”, amintind de astrul pe care l-au urmat Cei Trei
Magi pentru a ajunge la locul unde s-a născut Pruncul
Iisus.

Un alt obicei este cel al „Viflaimului” sau „Irozii”, re-
prezentând o scenetă prin care copiii refac, în casa sau în
curtea gazdei, povestea naşterii lui Isus. Tradiţia spune că
cel care primeşte colindul va fi binecuvântat şi va avea
numai noroc în anul care vine, un semn de bunăstare fiind
şi dacă prima persoană care intră în casă de Crăciun este
un bărbat. În unele sate se păstrează şi un alt obicei: cel
mai în vârstă membru al familiei trebuie să arunce în faţa
colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii spun

că, dacă boabele peste care au trecut co-
lindătorii vor fi amestecate cu sămânţa pe
care o vor pune în brazdă, vor avea o re-
coltă foarte bună în anul următor. Tot în
Banat, există şi obiceiul ca sub faţa de
masă pe care se vor aşeza bucatele sărbă-
toreşti, să se pună fire de fân şi seminţe
de grâu, porumb sau floarea-soarelui,
care se dau apoi la vite, ca să aibă casa li-
nişte şi bogăţie.

Sârbii din Banat obişnuiesc să sărbă-
torească Crăciunul de două ori: o dată
alături de toţi ceilalţi, iar a doua după ca-
lendarul vechi, în prima săptămână după
anul nou. De Ajun, după vecernie, la ei
este se face focul pentru arderea badnjak-
ului. Este vorba de obicei de un trunchi
de stejar tânăr, care este aprins în mod
tradiţional în seara de Crăciun în curtea
casei. Focul reprezintă căldura iubirii lui
Hristos, iar tradiţia spune că numărul
mare al scânteilor provocate de arderea
lemnului semnifică şi bogăţia din casa
respectivă, pentru anul care vine.

În Banat, o zonă puternic marcată de multiculturalitate
– aici convieţuind români de diverse naţiona lităţi, şvabi,
maghiari, ruşi, sârbi şi bulgari, obiceiurile tradiţionale de
iarnă s-au amestecat, fiecare preluând de la fiecare. 

De exemplu, de Anul Nou, şvabii bănăţeni obişnuiesc
să facă un calendar al viitorului an. 

Adică, să desfacă 12 foi de ceapă, pentru fiecare dintre
cele 12 luni ale anului. Se pune sare în fiecare foaie de

ceapă şi se aşează pe o suprafaţă uscată. A doua zi, după
cum sarea din ele va fi uscată sau umedă, luna reprezentată
de acea foiţă de ceapă va fi secetoasă ori ploioasă.

La etnicii bulgari, obiceiul este altul. Aceştia merg la
colindat în ajun de Anul Nou cu un băţ “fermecat”, exis-
tând cre din ţa că toţi cei pe care îi ating cu acesta vor fi fe-
riţi de rele în anul care urmează.

Ruşii din Banat, după
ora 12 noaptea, când se bate
ceasul vechiului an, deschid
uşile şi geamurile, pentru ca
noul an să le intre în casă.

Tinerele fete sunt nerăb-
dătoare să îşi afle ursitul, iar
noaptea de Ajun de An Nou
este cea mai prielnică, se
spune din bătrâni. 

De aceea, fetele nemări-
tate fac tot felul de obice-
iuri, se piaptănă şi se uită în
oglindă, cu câte o lumânare
în cele patru colţuri, şi sunt
sigure că acolo îşi vor vedea
şi ursitul. 

Ba mai mult, ele ştiu să
ghicească cum va fi acesta:

de va fi bogat sau sărac, sănătos sau aprig la mânie. După
aceeaşi metodă, fetele mari află şi după câţi ani se vor mă-
rita.

Un alt obicei practicat în ajunul Anului Nou era şi Văr-
gelatul, care consta în punerea pe masă, sub ulcele, a anu-
mitor obiecte, precum bani, grâu, oglindă, pieptene, ac,
pâine, etc. 

Fata trebuia să ridice trei oale, iar dacă ieşea la iveală
acul, pâinea şi pieptenul, însemna că aceasta urma să ia în
căsătorie un om bogat. Se făcea haz dacă erau nimerite
obiecte ce semnificau defecte.

Tot pentru aflarea ursitului se practica şi obiceiul perilor
de porc. Se puneau pe vatra încinsă sau pe plita cuptorului
doi peri din spinarea porcului, unul reprezentând o fată,
celălalt un băiat. 

Dacă perii, arzând, se depărtau, tinerii nu se căsătoreau.
Dacă se apropiau, ră cin du-se, era semn de căsătorie.

Un alt obicei din Banat, practicat în noaptea de Anul
Nou, era numărătoarea parilor, de la zece la unu. Parul cu
numărul unu se însemna cu un fir roşu. Dimineaţa se ob-
servau parii. 

Dacă acel par însemnat nu avea coajă, ursitul va fi
sărac, dacă parul era înalt şi subţire, bărbatul va fi frumos,
calităţile ursitului fiind categorisite în funcţie de parul în-
semnat.

Obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou

Steaua
Cântarea cântecelor de stea este o

parte foarte importantă din festivităţiile
Cră ciunului ro mânesc. În prima zi de
Crăciun, mulţi colindători umblă pe
străzile acoperite cu zăpadă ale oraşelor
şi satelor ţinând în mână o stea făcută
din carton şi hârtie, cu scene biblice
pictate pe ea. Tradiţia din România cere
ca cei mici să meargă din casă în casă,
cântând cântece de stea şi recitând poe-
zii sau legende, pe toată perioada Cră-
ciunului. 

Liderul cară cu el o stea din lemn,
acoperită cu staniol şi decorată cu clo-
poţei şi panglici colorate. O imagine a
Sfintei Familii este lipită în centrul ste-
lei şi întreaga creaţie este ataşată de o
coadă de mătură sau de un băţ puternic.

Colindele
Pentru cea mai aşteptată săr bătoare din de-

cembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală
mă sură la tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri
mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Naşterea
Mântuitorului aduce cu ea şi o sumă de practici
foarte vechi prin care se celebra Solstiţiul de
Iarnă, momentul în care natura dă speranţe că va
renaşte. 

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu
numai cântec şi gest ritual, ci şi numeroase me-
saje şi simboluri ale unei străvechi spiritualităţi
româneşti. El s-a păstrat asociindu-se câteodată
cu celebrarea marelui eveniment creştin care
este Naşterea Domnului Iisus Hristos.

În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate sa-
tele din ţară începe colindatul. Copiii vestesc
Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu bucurie de
gazde, care îi răsplătesc cu mere, nuci şi colaci.


