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- Cum
vedeți co-
muna Giroc,
ca dezvol-
tare?

- Comuna
Giroc este
una dintre
cele mai dez-
voltate co-
mune din
România din

toate punctele de vedere: servicii comu-
nitare de utilități publice, infrastructură,
transport și altele. 

Mai mult, poziționarea ca și comună
periurbană a Timișoarei reprezintă un
mare avantaj din perspectiva dezvoltării
pentru Giroc.

- Este oportun ca Girocul să devină
oraș?

- Sunt multe orașe în județul Timiș
care nu sunt la nivelul Girocului. Locui-
torii din Giroc beneficiază de bunuri și
servicii publice la cel mai înalt nivel.
Administrația locală a făcut o treabă
foarte bună privind managementul co-
munei. 

Decizia de a deveni oraș trebuie să
rămână un apanaj al cetățenilor comu-

nei Giroc. 
În plus, aș dori să amintesc situația

orașului Ciacova, unde s-a organziat de
curând un referendum local pentru a re-
deveni comună. Nu cred că girocenii ar
avea beneficii dacă localitatea lor ar de-
veni oraș.

- În acest context considerați că Gi-
rocul are toate con dițiile de trai pe
care le oferă un mediu urban?

- Cu siguranță da! Mai mult, repet,
sunt multe orașe în Timiș care nu oferă
condițiile de trai din Giroc.

- Prin amploarea pe care a luat-o
dezvoltarea locurilor de muncă,
credeți că Girocul „alimentează” cu
forță de muncă Timișoara?

- Timișoara este un oraș puternic in-
dustrializat, cu multe comapanii mari și
multinaționale care au nevoie de forță
de muncă. 

Cred că mai bine de jumătate din
localitățile din Timiș alimentează cu
forță de muncă Timișoara. Mai mult, un
număr foarte mare de timișoreni se
mută la Giroc, iar acest aspect confirmă
atât condițiile bune de trai, cât și trans-
ferul de forță de muncă.

- În ce măsură comuna Giroc mai
este „zona agricolă” de ieri?

- Faptul de a fi zona agricolă nu este
neapărat un barometru al calității pentru
o localitate. 

Girocul s-a afirmat din foarte multe
alte puncte de vedere. Este greu sau
poate imposibil ca o localitate să susțină
un proces de dezvotare pe toate planu-
rile. Eu consider că dezvoltarea imobi-
liară a Girocului este un mare câștig
pentru localitate, pentru giroceni, dar și
pentru Timișoara!

- Girocul a cunoscut o adevărată
efer ves cență culturală. 

Ansamblul „Ghiocelul” reprezintă
o veritabilă forță la nivel de județ și
nu doar. 

Cum apreciați această activitate
atât de rodnică a girocenilor, ansam-
blul lor numărând aproximativ 250
de artiști amatori?

- Dezvoltarea economică a unei
comunități atrage după sine și o dezvol-
tare socio-culturală. 

Mai mult, Primăria a susținut mereu
prin politicile sale cultura, valorile cul-
turale și tradițiile din Banat și din Ro-
mânia.

- Cum vedeți dumneavoastră că se
va dezvolta această comună în viitor?

- Exact ca și până acum: sigur și sus-
tenabil! 

Dezvoltarea implică o coabitare a
mai multor factori, de la administrație
locală, la dezvoltarea unui mediu de
afaceri propice, la spiritul civic al
comunității locale și al cetățenilor. La
Giroc cred că toți acești factori sunt ac-
tivi și conlucrează foarte bine.

- Cum credeți că puteți ajuta
această comunitate din postura de
deputat al României?

- Am deschis primul meu cabinet
parlamentar la Giroc pentru a facilita o
apropiere cât mai puternică cu oamenii
de aici. 

Le stau la dispoziție pentru idei de
modificări legislative, inițiative legisla-
tive și cetățenești. Sunt prezentă în
Giroc pentru a informa cetățenii
interesați privind situația din Parlamen-
tul României, pentru a clarifica anumite
informații eronate sau neînțelese de la
nivelul presei naționale și a răspunde tu-
turor solicitărilor acestora în limita
posibilităților instituționale.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, Bianca Gavriliță, deputat de Timiș

„Perspective în educație”, simpozion euroregional,
la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc

Consiliul Județean Timiș, Ministerul Educației Naționale, In-
spectoratul Școlar Județean Timiș, Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc și Primăria comunei Giroc au organizat prima ediție a
simpozionului euroregional „Perspective în educație”. Acesta a
avut loc la Liceul Teoretic „David Voniga”, în ziua de 18 mai.

În deschiderea evenimentului au rostit scurte discursuri domnul
Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, doamna
prof. Liliana Mitran, inspector de specialitate educație specială,
din cadrul Ministerului Educației, doamna prof. Aura-Codruța Da-
nielescu, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar
Județean Timiș, domnul prof. univ. dr. Silviu Rogobete, director
Birou Parteneriate Strategice și Diaspora, Universitatea de Vest
din Timișoara, domnul conf. univ. dr. Florin Lobonț, prodecan Fa-
cultatea de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării, Uni-
versitatea de Vest din Timișoara, doamna prof. Mihaela Pascu,
directoarea Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, și domnul
prof. Nicolae Petchescu, directorul adjunct al Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc.

În cadrul evenimentului s-au desfășurat trei work-shop-uri: „Fii
actor” - pentru elevii de gimnaziu și liceu, „Preia controlul” și
„Disciplinarea pozitivă integrată în educația elevilor”.

V. TOMOIAGĂ
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2018

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 (vineri, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (miercuri,

29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă, 7

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie

- vineri, 29 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 au-

gust - miercuri, 15 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 14 noiembrie -

luni, 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 (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 februarie);
în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și
25 martie; 5 și 7 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.

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 Împă-

răteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pome-
nirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri)
ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la
Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol
Toma (1 – 15 aprilie); în perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţio-

nală (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada

1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei an-

tinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele

comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ia-

nuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni,

28 mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,

26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enu-
merate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împă-
răteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secu-
lui de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Cră-
ciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Pe 21 mai îi sărbătorim pe Sfinții
Împărați Constantin și Elena, cei
„întocmai cu Apostolii”. Constantin
cel Mare a fost primul fiu a lui Con-
stantius Chlorus și al Elenei. A fost
proclamat august, în anul 306, mo-
ment în care îi conferă mamei sale,
Sfânta Elena, titlul de „Nobilissima
Femina” („Doamnă prea nobilă), iar
în anul 325 îi acordă distincția de
„Augusta”.

Sfântul Constantin cel Mare este
primul împărat roman creștin. După
ce l-a învins pe împăratul păgân
Maxențiu, Constantin dă, în anul
313, celebrul Edict de la Milan, prin
care religia creștină devine o religie
permisă. Lucrarea sa misionară nu
se oprește aici. Scutește Biserica de
dări, drept de care nu se bucurau
templele păgâne, și îi înapoiază tot
ceea ce îi fusese confiscat, acor-
dându-i și dreptul de a primi donații.
Nu trebuie uitat nici ajutorul acordat
episcopilor, cu sume importante din
tezaurul statului, pentru ridicarea de
biserici și întreținerea clerului. El a dăruit Biseri-
cii și dreptul de eliberare a sclavilor. A înlăturat
din legile penale pedepsele contrare
creștinismului, precum răstignirea, zdrobirea pi-
cioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu).
Prin legea din 321, Constantin cel Mare a gene-
ralizat duminica drept zi de repaos în Imperiu.
Împăratul Constantin a adoptat legi care interzi-
ceau adulterul și avortul, abandonarea copiilor
nou-născuți, răpirea copiilor și vinderea copiilor
din motive de sărăcie.

Datorită lui are loc primul Sinod Ecumenic,
ținut în anul 325, la Niceea, pentru afirmarea
dreptei credințe. În cadrul acestui Sinod au fost
alcătuite primele șapte articole ale Simbolului de
credință (Crezul), a fost fixată data Paștilor
(prima duminică după luna plină, după
echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de ca-
noane referitoare la disciplina bisericească. La
sfârșitul lucrărilor, când Osiu de Cordoba a rostit
articolele din Crez, Constantin a spus: „Da, acesta
este adevărul. Nu sunt teolog, dar simt că aici este
adevărul. Sunt convins că nu voi l-ați făcut, ci
Dumnezeu, care a lucrat cu voi”.

Constantin cel Mare a primit botezul de la epis-
copul Eusebiu de Nicomidia în luna mai, anul
337. A trecut la cele veșnice în același an, pe 21
mai.

În iconografia ortodoxă, Sfinții Împărați 
Constantin și Elena au între ei așezată Sfânta
Cruce, pentru că Sfântul Constantin a descoperit
Crucea pe cer, iar Sfânta Elena, în pământ. În aju-
nul luptei cu Maxențiu, Constantin a văzut pe cer
ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra
soarelui cu inscripția: „In hoc signo vinces”
(„Prin acest semn vei birui”). Noaptea, în timpul
somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să
pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaților.
Dând ascultare poruncii primite în vis, iese birui-
tor în lupta cu Maxențiu. Pe acest eveniment este
pusă, de foarte mulți cercetători, convertirea îm-
păratului la religia creștină.

Mama sa, Elena, a reușit să descopere pe dealul
Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos.
Potrivit tradiției, în urma săpăturilor s-au găsit trei
cruci. Pentru a se identifica crucea pe care a fost
răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un
mort. Acesta a înviat în momentul în care a fost
atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326,
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea
și a înălțat-o în fata multimți, iar ziua de 14 sep-
tembrie a devenit sărbătoarea Înălțării Sfintei
Cruci, în calendarul creștin. 

Datorită demersului ei de a căuta Crucea Mân-
tuitorului, Sfânta Elena este și ocrotitoarea arheo-
logilor. Numele ei se traduce „făclie”, „torță”,
„strălucirea soarelui”.

CCoonnssttaannttiinn șșii EElleennaa,, SSffiinnțțiiii
ÎÎmmppăărraațții ccaarree aauu ssccooss

ccrreeșșttiinniissmmuull ddiinn ccaattaaccoommbbee

Se povesteşte că Sfânta Elena, mama Sfântului
împărat Constantin cel Mare, a poruncit să fie fă-
cute săpături pe Muntele Gol-
gota, unde s-au descoperit trei
cruci.

Pentru a afla care este Cru-
cea pe care a fost răstignit Mântuitorul, a fost
adusă o femeie bolnavă şi i s-a spus să atingă pe
rând crucile. 

Aceasta a atins prima cruce, apoi pe a doua, iar,
când s-a atins şi de a treia cruce s-a vindecat pe
loc de boala ce o chinuia de multă vreme, în felul

acesta, Sfânta Elena a ştiut care este Craca Mân-
tuitorului şi care sunt cele două cruci pe care au

fost răstigniţi tâlharii. 
Crucea Sfântă se mai păstrează

şi astăzi într-o biserică din Ierusa-
lim, săvârşind fără încetare mi-

nuni în trupurile şi în sufletele celor ce vin şi se
închină în faţa ei cu sinceritate şi cu credinţă.

„Mântuitorul a ales Crucea, fiindcă astfel se
moare cu mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţi-
sându-ne”. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Sfânta Cruce

pildă creștină
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –  Acţiunea
de strângere a brazilor de Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Curăţenia de
primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de
vie rezultate din cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de Mediu mini
colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice);

31 martie 2018 – Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc;

29 septembrie 2018 –  Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electro-
nice);

29 septembrie 2018 –  Let’s Do It, Roma-
nia! (acţiune de ecologizare a comunei);

29 octombrie – 11 noiembrie 2018 - Cu-
răţenia de toamnă (colectarea crengilor, a lăs-
tarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi 

responsabilitatea
fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanului
român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi do-
miciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşte-
rii;

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

de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

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

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

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc
anunţă continuarea distribuirii
unităţilor de compost individual,
cu o capacitate de 280 de litri, 
înăl ţimea de 840 mm şi diametrul
de 790 mm, în zilele de marți,
între orele 8:30-10:30, și joi,
între orele 14-17, str. Unităţii,
în incinta fostei Unităţi Mili-
tare.

Ridicarea acestora se va face
pe baza  CI/BI (copie) şi a Cărţii
Funciare a imobilului (copie).

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007
privind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de pro-
prietari, Consiliul Local al comu-
nei Giroc sprijină activitatea
asociațiilor de proprietari pentru
realizarea scopurilor și sarcinilor
ce le revin, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc
să obțină calitatea de adminis-
trator de imobile sunt atestate de
către Primarul comunei Giroc, la
propunerea Compartimentului
Juridic, în baza unei hotărâri de
Consiliu Local.

Cererea pentru dobândirea per -
sonalității juridice a asociației de
proprietari, împreună cu statutul,
acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de
constituire se depun și se înregis-
trează la Primăria comunei Giroc.

Asociațiile de proprietari au

obligația să organizeze și să con-
ducă contabilitatea proprie, în
partidă dublă sau în partidă sim-
plă, iar cei care optează pentru
conducerea contabilității în par-
tidă simplă vor depune la Com-
partimentul Relații Publice,
Registratură și Arhivă situația
soldurilor elementelor de activ și
pasiv, până la data de 1 martie
pentru situația existentă la 31 de-
cembrie și până la data de 1 sep-
tembrie pentru situa ția existentă
la 30 iunie. Asociațiile de pro-
prietari care optează pentru con-
ducerea contabilității în partidă
dublă vor depune bilanț contabil,
conform prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Jr. Ana-Maria Rotariu

Jr. Cristina-Elena Rișcuța

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda

Primăria comunei Giroc aduce la
cunoştinţă tuturor cetăţenilor de pe
raza administrativă obligativitatea per-
soanele fizice şi juridice cu domici-
liul/sediul în comuna Giroc de a
încheia cu operatorul de salubrizare
S.C. RETIM ECOLOGIC SER-
VICE S.A., din str. Oituz, nr. 3/A, un
contract de salubrizare, conform Legii
nr. 101/2006 privind serviciul de salu-
brizare al localităţilor.

Conform art. 30 alin. 5 din Legea
nr. 101/2006, „constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de
a încheia contract de prestări servicii
cu operatorul de salubrizare licenţiat
în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit preve-
derilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeu-
rilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi
completările ulterioare privind protecţia mediului,
eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autori-
zate în acest scop este interzisă.

Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri în
spaţii improprii, veţi suporta cheltuielile legate de
curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele le-
gate de transport, valorificarea respectiv elimina-
rea deşeurilor, cât şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contrac-

tului de salubritate, încălcaţi prevederile legale,
fiind pasibili de sancţiuni.

Autoritatea publică locală va proceda, după zece
zile calendaristice de la data publicării prezentului
anunţ, la implementarea prevederilor Legii nr.
101/2006, privind încheierea de contracte de salubri-
zare cu toţi locuitorii comunei prin intermediul Po-
liţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Me  diului, prin efectuarea de controale operative.

Responsabili de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Obligativitatea cetăţeanului de a 
încheia contract de salubrizare

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018
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În ziua de 4 mai, la Giroc s-a desfășurat ediția a
VII-a a Festivalului-Concurs Euroregional „Floare
Giroceană”, dedicat preșcolarilor. Evenimentul a de-
butat cu întâlnirea participanților, la Grădinița cu Pro-
gram Prelungit din Giroc. Apoi, micii artiști de la
grădinițele participante s-au îndreptat, pe jos, în
tradiționalul alai al portului popular, spre Grădina de
vară a Casei de Cultură din Giroc.

„Floare Giroceană” din acest an, ca și în anii ante-
riori, a fost sprijinit și finanțat de Primăria și Consiliul
Locale ale comunei Giroc. Evenimentul a fost spriji-
nit și de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc, Casa de Cultură
din Giroc.

Prezentatoarea festivalului a fost, și în acest an, cu-
noscuta solistă vocală și realizatoare de emisiuni de
televiziune Felicia Stoian, de la TVR Timișoara.
„Acest festival-concurs euroregional are printre or-
ganizatori oameni care au înțeles că învățătura și
educația pornesc încă de la grădiniță. Ideea i-a
aparținut doamnei Lenuța Terteci, un om cu dăruire
pentru copii, pentru educația lor și pentru tot ceea ce
este bun și frumos. Festivalul-concurs are un rol
educațional, dar și unul cultural”, a spus Felicia Sto-
ian, în deschiderea evenimentului.

Doamna Lenuța Terteci, cadru didactic coordona-
tor al Grădiniței cu Program Prelungit din Giroc, s-a
adresat celor prezenți: „Sunt foarte fericită să mă aflu
în fața dumneavoastră, a invitaților și colegelor din
mai multe județe ale țării. Le mulțumesc tuturor celor
care au făcut efortul de a se deplasa la Giroc, la cea
de-a VII-a ediție a Festivaluliuo-Concurs Euroregio-
nal «Floare Giroceană». Le amintesc aici pe colegele
de la Satu Mare, Ștei, Drobeta Turnu Severin, Žitište,
Serbia, din județele Caraș Severin și Timiș. Apreciez
și eu eforturile pe care le-au făcut colegii și conduce-
rea Liceului Teoretic «David Voniga», pentru a ne
sprijini în organizarea acestui eveniment. Le
mulțumesc, de asemenea, colegelor mele educatoare
și părinților copiilor”.

Doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc, le-a urat tuturor
tradiționalul bun-venit. „Suntem la a șaptea ediție, 
ne-am obișnuit cu acest festival-concurs euroregio-
nal. Nu mai spunem că este greu să-l organizm, ci
spunem că e frumos. Vă mulțumesc că ați venit într-
un număr atât de mare, vă doresc tuturor succes și vă
așteptăm și cu alte ocazii”.

Domnul prof. Nicolae Petchescu, directorul ad-
junct al liceului girocean, le-a urat și el participanților
tradiționalul bun-venit. „În acest an - a continuat
domnul profesor - care marchează Centenarul Marii
Uniri, la Giroc s-au adunat copilași din mai multe
județe, din mai multe provincii ale țării. Cu toții
poartă în mâini tricolorul, lucru ce ne arată că pe în-
treg teritoriul țării se simte într-un singur fel:
românește”.

Înainte de a începe concursul propriu-zis, a fost in-
terpretată melodia „Doamne, ocrotește-i pe români”.
Apoi, Grupa Mare A de la Grădinița cu Program Pre-
lungit din Giroc a prezentat o suită de dansuri din
Banat, coordonată de doamnele profesoare Laura
Gherban și Elisaveta Coșeriu.

La secțiunea solist vocal, în concurs au intrat: Sara
Vasilescu, de la Grădinița PP din Giroc, cu melodia
„Ană, chică galbenă”, coordonatoare, doamnele pro-
fesoare Elisaveta Coșeriu și Laura Gherban; grupul
vocal de la Grădinița PP nr. 5 din Lugoj, cu melodia
„Eu mi-s fată din Banat”, coordonatoare, doamnele
profesoare Florica Lorinț și Georgeta-Loredana
Guran; Mario Andreica, de la Grădinița PP „Vionice-
lul”, din Satu Mare, cu melodia „Cântă mierla-n

codru verde”, coordonatoare, doamnele profesoare
Florica-Iuliana Sabou și Daniela-Rodica Cucuiet;
Iulia Pop, de la Grădinița PP „Voinicelul” din Satu
Mare, cu melodia „Câte doruri mă-nconjoară”, coor-
donatoare, doamnele profesoare Florica-Iuliana
Sabou și Flavia-Cosmina Pop; Alina Blidariu, de la
Grădinița PP nr. 4 Caransebeș / structura Grădinița
PP nr. 5 Caransebeș, cu melodia „Floare mândră
bănățeană”, coordonatoare, doamna profesoară
Anișoara Drăghin; David Boc, de la Grădinița PP nr.
4 Caransebeș, cu melodia „Pavele, Pavele”, coordo-
natoare, doamna profesoară Maria Țuican; Sonya Co-
vaci, de la Grădinița PP nr. 4 Caransebeș, cu melodia
„Bună sara, dragii mei”, coordonatoare, doamna pro-
fesoară Maria Țuican; Milena Chirici, de la Grădinița
PP Șag, cu melodia „Asta-i nana de la Brebu”, coor-
donatoare, doamna profesoară Simona Rămneanțu;
Maya Avram, de la Grădinița PP Giroc, cu melodia
„Iorgovan frumoasă floare”, coordonatoare, doam-
nele profesoare Elisaveta Coșeriu și Laura Gherban;
Antonia Chirțan, de la Grădinița PP Giroc, cu melo-
dia „Ană, chică galbenă”, coordonatoare, doamnele
profesoare Elisaveta Coșeriu și Laura Gherban.

La secțiunea dans popular, programul din acest an
a fost următorul: Grădinița PP nr. 19 Drobeta Turnu
Severin - formația de dansuri „Izvorașul”, cu jocul
Ciuleandra, coordonator, doamna profesoară Sanda
Stănilă; Grădinița „Desanka Maksinovici” Žitište,
Serbia, cu horă, ardeleană și de doi, coordonatori,
domnul profesor coregraf Tibi Girosan și doamna
profesoară Danijela Seitan, vioară - domnul Mircea
Lelea, acordeon - domnul Dorel Radu; Grădinița PP
nr. 23 Timișoara, formația de dansuri „Grupa bubu-
ruzelor roșii”, cu jocul „Alunelul”, coordonatoare,
doamnele profesoare Radmila Luchici și Nicoleta
Secoșan; Grădinița PP nr. 2 Pecica, cu un dans
țigănesc, coordonatoare, doamnele profesoare Mo-
nica Lungu și Maria Blidar; Grădinița PP nr. 7 Dro-
beta Turnu Severin, formația de dansuri „Românașii”,
cu o suită de dansuri din Mehedinți, coordonatoare,
doamna profesoară Sanda Stănilă; Grădinița PP Șag,
formația de dansuri „Flori de mai”, cu ardeleană, co-
ordonatoare, doamnele profesoare Georgeta Roșu și
Simona Rămneanțu; Grădinița PP nr. 1 Pecica, cu
formația de dansuri „Păstrătorii tradiției”, cu un ta-
blou coregrafic din Maramureș, coordonatoare,
doamnele profesoare Anca Chevereșan și Ioana Bala;
Grădinița PP nr. 20 Timișoara / Structura Grădinița
PP nr. 9 „Carla Pelz” Timișoara, cu dansul popular
sârbesc „Kolo vodi vasa”, coordonatoare, doamnele
profesoare Voislava Roicov și Nina Cosana Gă-
leancu; Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni” Cia-
cova / Grădinița PP Ciacova, cu dans de câmpie,
coordonator, domnul profesor coregraf Ionel-Lucian
Șipoș; Grădinița PP Chișoda, cu joc din Banat, coor-
donatoare, doamnele profesoare Cosmina Mărguș și
Simona Cheie.

La secțiunea de recitare în grai bănățean au concu-
rat următorii copii: Giulia Ghinghie și Deian Brneak,
Grădinița PP Giroc, cu poezia „Telenovela”, de Ser-
giu Boian, coordonatoare, doamna profesoară Lidia
Blidăran; Radu Popa, de la Liceul Teoretic „Alexan-
dru Mocioni” Ciacova / Grădinița PP Ciacova, cu
poezia „Izâmbanu”, de George Gârda, coordonatoare,
doamnele profesoare Florentina Albu și Nadita Albu;
Iana Selariu, de la Liceul Teoretic „Alexandru Mo-
cioni” Ciacova / Grădinița PP Ciacova, cu poezia
„Veșina dă prăstă drum”, de Sorin Olariu, coordona-
toare, doamnele profesoare Florentina Albu și Nadita
Albu; Adelian Mârzoacă, de la Liceul Teoretic „Ale-
xandru Mocioni” Ciacova / Grădinița PP Ciacova, cu
poezia „Cățaua”, de Sorin Olariu, coordonatoare,

FFeessttiivvaalluull--CCoonnccuurrss 
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doamnele profesoare Florentin Albu și Nadita Albu;
David Gruici, de la Grădinița PP nr. 5 / Structura
Grădinița PP nr. 7 Lugoj, cu poezia „Un gost
neașteptat”, coordonatoare, doamna profesoară Li-
liana-Mihaela Nicoară; Sara Ciolte, de la Grădinița
PP „Voinicelul” Satu Mare, cu poezia „Cântarea mi-
resî”, coordonatoare, doamnele profesoare Florica-
Iuliana Sabou și Daniela-Rodica Cucuiet; Alexandru
Popovici, de la Grădinița PP nr. 5 / Structura
Grădinița PP nr. 7 Lugoj, cu poezia „La givan”, co-
ordonatoare, doamna profesoară Liliana-Mihaela Ni-
coară; David Sere, de la Grădinița PP nr. 1 Ștei, cu
poezia „Nu mă-nsor”, coordonatoare, doamna profe-
soară Corina Laza; George Pălcuț, de la Grădinița PP
nr. 1 Ștei, cu poezia „Bine v-am găsit”, coordona-
toare, doamnele profesoare Adina Vesa și Adriana
Stângă; Alina Blidariu, de la Grădinița PP nr. 4
Caransebeș / Structura Grădinița PP nr. 5 Caransebeș,
cu poezia „Șe ce fași când oi fi mare?”, de Sergiu
Boian, coordonatoare, doamna profesoară Anișoara
Drăghin; Alexandra Putică-Gherga, de la Grădinița
PP nr. 4 Caransebeș / Structura Grădinița PP nr. 5
Caransebeș, cu poezia „Vin Pașcele cu colași”, de
Aurel Turcuș, coordonatoare, doamna profesoară
Anișoara Drăghin; David Boc, de la Grădinița PP nr.
4 Caransebeș, cu poezia „Bumbi dă cap”, de Sorin
Olariu, coordonatoare, doamna profesoară Maria
Țuican.

Câștigătorii ediției 
din acest an

După ce juriul a analizat evoluțiile de pe scenă, a
venit și marele moment al anunțării premiilor.

La categoria dans popular, Premiul de Popularitate
a revenit Grădiniței „Desanka Maksimovici”, din Ži-
tište, Serbia; Premiul Special a fost acordat Grădiniței
PP nr. 19 Drobeta Turnu Severin și Grădiniței PP nr.
2 Pecica; Mențiuni au luat Grădinița PP Șag și
Grădinița PP nr. 9 Timișoara; Premiul III le-a revenit
Grădiniței PP Ciacova și Grădiniței PP nr. 23
Timișoara; Premiul II a fost acordat Grădiniței PP
Chișoda și Grădiniței PP nr. 1 Pecica; Premiul I le-a
revenit Grădiniței PP nr. 7 Drobeta Turnu Severin și
Grădiniței PP Giroc.

La categoria recitatorilor în grai, Premiul de Popu-
laritate i-a revenit lui George Pălcuț, de la Grădinița
PP nr. 1 Ștei; Premiul Special - Alexandrei Putică-
Gherga, de la Grădinița PP nr. 4 Caransebeș, și Soniei
Covaci, de la Grădinița PP nr. 4 Caransebeș;
Mențiunea II s-a atribuit următorilor: David Sere,
Grădinița PP nr. 1 Ștei, Alexandru-Ionuț Liuba,
Grădinița PP nr. 4 Caransebeș, și Alexandra Vrîncuț,
Grădinița PP Șag; Mențiune I au obținut Radu Popa,
de la Grădinița PP Ciacova, David Gruici, de la
Grădinița PP nr. 5 Lugoj, și Alina Blidariu, de la
Grădinița PP nr. 4 Caransebeș; Premiul III a fost
câștigat de Iana Selariu, de la Grădinița PP Ciacova,
și Adelina Mârzoacă, de la Grădinița PP Ciacova;
Premiul II le-a revenit copiilor Sara Ciolte, de la
Grădinița PP „Voinicelul” Satu Mare, și Alexandru
Popovici, de la Grădinița PP nr. 5 Lugoj; Premiul I a
fost câștigat de David Boc, de la Grădinița PP nr. 4
Caransebeș, și Giulia Ghingie și Deian Brneak, de la
Grădinița PP Giroc.

La categoria soliștilor vocali, Ana Bucur și Angela
Damian, de la Grădinița „Desanka Maksimovici”, din
Žitište, Serbia, au primit Premiul de Popularitate;
David Boc, de la Grădinița PP nr. 4 Caransebeș, și
Milena Chirici, de la Grădinița PP Șag, au primit Pre-
miul Special; Sonya Covaci, de la Grădinița PP nr. 4
Caransebeș, și Grupul vocal al Grădiniței PP nr. 5
Lugoj au primit Mențiune; Antonia Chirțan, de la
Grădinița PP Ciacova, și Iulia Pop, de la Grădinița PP
„Voinicelul” Satu Mare, au primit Premiul III; Sara
Vasilescu, de la Grădinița PP Giroc, și Alina Blidariu,
de la Grădinița PP nr. 4 Caransebeș, au primit Premiul
II; Mario Andreica, de la Grădinița PP „Voinicelul”
Satu Mare, și Maya Avram, de la Grădinița PP Giroc,
au primit Premiul I.

Pagini realizate de 

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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ZZiiuuaa ddee 99 mmaaii,, ssăărrbbăăttoorriittăă llaa GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa
Ziua de 9 mai, cu tripla ei semnificație, a fost

sărbătorită atât la Giroc, cât și al Chișoda, de către
preșcolari și elevi, în cadrul unor evenimente
specifice.

La Giroc, tonul l-au dat preșcolarii de la Grădinița
cu Program Prelungit, care au pregătit un bogat
program de cântece, dansuri, poezii, colaje.

„Cu prilejul zilei de 9 mai sărbătorim trei mari
evenimente: Ziua Europei, Ziua Independenței de
Stat a României, precum și 73 de ani de la încheierea
celui de-Al Doilea Război Mondial, a spus doamna
Lenuța Terteci, cadru didactic coordonator al
Grădiniței PP din Giroc. 

În această zi, în întreaga Uniune Europeană se
desfășoară diferite activități: dans, muzica, vizite la
diferite instituții, iar la nivel de Europa, instituțiile
importante au Ziua porților deschise, putând fi
vizitate de către cetățenii țării respective. 

Noi facem o acțiune internă care să arate că și noi
suntem, în data de 9 mai, alături de întreaga Uniune
Europeană. Le mulțumesc colegelor care s-au
implicat pentru organizarea acestui eveniment”. 

În debutul activității, Grupa Mare A a interpretat
imnul Europei. (V.T.)

Cu prilejul zilei de 9 mai, la Școala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda s-a organizat un
concurs de istorie-geografie, prilejuit de Ziua
Europei. Au participat, pe lângă gazdele de la Giroc
și Chișoda, echipe de la Școala Gimnazială Șag,
Școala Gimnazială Parța, Școala Gimnazială Izvin,
Școala Gimnazială Ghilad și Școala Gimnazială
Remetea. Domnul profesor Nicolae Petchescu,
directorul adjunct al Liceului „David Voniga” din
Giroc, a trecut în revistă semnificația zilei de 9 mai:
„După cum știți, se sărbătoresc trei mari evenimente:
Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a
României, precum și 73 de ani de la încheierea celui
de-Al Doilea Război Mondial. Au trecut 68 de ani de
la declarația lui Robert Schumann, care a pus bazele
proiectului de integrare europeană, prin crearea
comunității europene a cărbunelui și oțelului.
Curajul, viziunea și acțiunea unor lideri politici a
însemnat începutul celei mai lungi perioade de pace
și prosperitate pentru statele care au făcut parte din
acest proiect. Despre Europa s-au spus și se spun
multe lucruri. Europa cetățenilor este un spațiu al
libertății și democrației, al dialogului și diversității,
al prosperității și șanselor egale. Perioada pe care o

traversăm nu este una deloc simplă. Numeroase
provocări, de la cele de securitate la cele economice,
de la cele instituționale la cele legate de migrație, ne
încearcă angajamentul, determinarea și capacitatea
de acțiune comună. Trebuie să fim conștienți de ele,
dar să nu ne sperie. În fața provocărilor trebuie să fim
solidari, în fața xenofobiei și extremismului trebuie
să fim uniți, trebuie să fim hotărâți în apărarea
drepturilor și libertăților, a valorilor, toleranței și
incluziunii, a unității în diversitate, care exprimă cel
mai bine esența Uniunii Europene. După mai mult
de zece ani de la momentul aderării, putem afirma că
am pornit pe un drum ireversibil și am parcurs etape
importante; în continuare trebuie să îndeplinim acest
angajament și să răspundem așteptărilor pe care
românii le au”. Acțiunea de la Chișoda s-a desfășurat
sub forma unui concurs, cu patru probe, răspunsurile
echipelor participante fiind notate de un juriu din
care au făcut parte doamna profesoară Mihaela
Pascu, directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc, doamna Mariana Haneș, din cadrul
Primăriei comunei Giroc, și domnul Florin-Petru
Horak, profesor de geografie la Școala Gimnazială
din Izvin. (V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Concurs de istorie-geografie la Școala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
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 TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 3, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 30 și 31 mai 2018, în Poligonul de
tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul
de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se
aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comer-
ciale agricole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să
intre în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (ani-
male izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate per-
sonală, motociclete, biciclete, căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

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 urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

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

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (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)
Marți: 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 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 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 STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

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

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

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

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

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

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
Farmacia CITY FARMA

Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Pierderi
• Vintilescu Rodica, mama copilului Rado Christian-Gabriel,

declar că susnumitul a pierdut abonamentul emis de SC Giro-
ceana pe luna mai 2018.

• Varga Cristina Gabriela, domiciliată în Giroc, str. Saturn nr.
3, declar că am pierdut abonamentul de transport Giroceana
(luna mai 2018).

• Vetreș Ramona-Laura, tutore al minorului Cibi Fabiano-
Duarte, declar că acesta a pierdut abonamentul de transport
(elev), pe luna mai.

• Fiterău Andreea, cu domiciliul în Giroc, str. Aleea cu plopi
nr. 100, declar că mi-am pierdut abonamentul de transport în
comun emis de SC Giroceana.
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Ștefan Bledea
6 ani, Giroc

Daria-Maria Moiș
8 luni, Giroc

Deian-Cristian Moiș
2 ani și 9 luni, Giroc

David-Gabriel Moiș
6 ani, Giroc

Darius-Ștefan Ignea
3 ani, Giroc

Motocicliștii Ionel și Patrick Pascota (tată
și fiul) s-au impus din nou la cursele la care
au participat, Ionel în două etape ale Cam-
pionatului European BMU, în timp ce Pa-
trick a luat locul 1 în Campionatul Național
de Motociclism viteză, la clasa 85 cmc.

Pe circuitul Motor Park din Adâncata,
județul Ialomița, s-au desfășurat două etape
ale Campionatului European BMU și toto-
dată ale Campionatului Național (etapa a III-
a și etapa a IV-a). Ionel Pascotă a evoluat
excelent în calificări, reușind să pună stăpâ-
nire pe primul loc din grila de start la ambele
curse de la clasa Supersport. Așa cum era de
așteptat, Pascotă nu a produs nici o surpriză
și a reușit să se impună atât în etapa a III-a,
cât și în cea de-a IV-a. Cele două etape ale
Campionatului European BMU au contat și

în Campionatul Național Individual al României
(CNIR) la Viteză. Pentru Ionel urmează alte opt etape
în cadrul Campionatului European BMU, dar și eta-
pele „naționalului” României. 

De partea cealaltă, puștiul Patrick a participat la
primele două etape ale Campionatului Național de
Motociclism Viteză, în premieră, la clasa 85 centi-
metri cubi - o competiție dedicată în mod normal
sportivilor care au împlinit 14 ani. 

Cu o derogare obținută de la Federația Română de
Motociclism, pentru a putea participa la o clasă su-
perioară celei în care evoluează el în mod normal, Pa-
trick împlinind în urmă cu o săptămână doar 11 ani,
mezinul familiei Pascota a reușit să-și surclaseze ad-
versarii. 

Cel de-al cincilea campion la motociclism din fa-
milia Pascota le-a suflat locul întâi, în ambele etape,
unor sportivi legitimați la Steaua București, mult mai

mari ca el din punct de vedere al vârstei.
Pentru micul Patrick umează prima etapă

din Campionatul European BMU la Super-
moto, competiție care, pentru juniori, debu-
tează în Bulgaria. „Sunt bucuros și pentru
rezultatele mele, dar cel mai mult mă bucur
pentru Patrick, care dă dovadă de putere de
concentrare și de conștientizare a dificultății
acestui sport atunci când evoluează în clase
superioare față de cele cu care este el obișnuit. 

Mă bucură enorm să văd că obține locuri
întâi; aceasta îmi demontrează că și el va avea

rezultate notabile la motociclism viteză”, a spus Ionel
Pascota, după aceste curse. (V.T.)

PPaattrriicckk șșii IIoonneell PPaassccoottaa,, aabboonnaațții llaa pprriimmuull lloocc
îînn ccoonnccuurrssuurriillee ddee mmoottoocciicclliissmm

Daf Junior Sport, în parteneriat cu Facultatea de
Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de
Vest din Timișoara, și având sprijinul Primăriei co-
munei Giroc, a organizat, în ziua de 8 mai, evenimen-
tul „Pot și eu în ritmul meu” - maratonul copiilor cu
nevoi speciale. Au participat elevi din școli speciale
din județ, pentru a-i încuraja să își demonstreze că ȘI
EI POT. Copiii au alergat pe un traseu prestabilit,
desfășurat pe pista de biciclete din Comuna Giroc,
coordonați de staff-ul Daf Junior Sport de către vo-
luntari din partea Facultății de Educație Fizică și
Sport. Organizatorii au reușit să îi facă pe acești copii
speciali să aibă parte de o experiență frumoasă și de
neuitat! (V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

„Pot și eu în ritmul meu” - maratonul copiilor cu
nevoi speciale


