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- Care
credeți că
este poziția
c o m u n e i
Giroc într-un
top al co-
m u n e l o r 
periurbane
din jurul
Timișoarei?

- Vă rog
să îmi permiteți, înainte de a apro-
funda tema interviului, să îmi arăt
bucuria reîntâlnirii cu dumneavoas-
tră, prilej de a scotoci printre amin-
tiri dragi...

Localitățile din jurul Municipiului
Timișoara au avut, în ultima pe-
rioadă, o evoluție fantastică din
punct de vedere al numărului de lo-
cuitori, dar mai ales a calității vieții
acestora. 

Toate comunele din periurban au
avut de câștigat, dar, de departe,
„perlele coroanei” sunt Girocul și
Dumbrăvița. 

Și pentru a nu zgândări inutil „pa-
triotismele locale”, dați-mi voie să
le așez pe ambele pe primul loc al

clasamentului, mai ales că acest cla-
sament este unul la nivel național.

- În acest context, puteți face o
comparație între Dumbrăvița, lo-
calitatea în care domiciliați, și
Giroc?

- Multă vreme, acestea au purtat
un deloc elogios titlu de „dormi-
toare” ale Timișoarei, aceasta pentru
că, inițial, s-a dublat numărul de
locuințe, nu de „familii” sau de „lo-
cuitori”.

Însa, prin abilitatea primarilor,
atât a domnului Toma, cât și a dom-
nului Malac, au reușit să mobilizeze
energiile și eforturile locale, cu sco-
pul final de a păstra farmecul,
tradițiile și identitatea proprie a Gi-
rocului, respectiv a Dumbrăviței.

Au luat ființa așadar creșe,
grădinițe, școli, cluburi sportive, an-
sambluri artistice, lăcașuri de cult,
cămine culturale, biblioteci, spații de
relaxare etc., toate pentru a asigura
pe plan local tot ce e necesar
creșterii, educației, sănătății și
îmbunătățirii nivelului de viață.

- Care credeți că a fost rolul
autorităților locale girocene în
dezvoltarea extraordinară a aces-
tei comune?

- Nu vreau să minimalizez nici ur-
mătorul aspect, cel putin la fel de
important: abilitatea conducătorilor
celor două comune de a atrage
investiții. Acest lucru s-a tradus prin
locuri de muncă, investiții în infras-
tructură, dar mai ales prin sume
deloc de neglijat aduse bugetelor lo-
cale, sume care, folosite inspirat și
riguros, s-au  reîntors în beneficiul
locuitorilor.

- Se poate compara Girocul de
astăzi cu un oraș?

- Așadar, atât Girocul, cât și
Dumbrăvița rezistă oricărei
comparații cu orașe situate în jurul
cifrei de 10.000 de locuitori, dar la
fel de bine pot afirma că nu orice
comparație este onorantă pentru
acestea, dacă e să luăm în calcul
chiar restul orașelor din județul
Timiș.

Privind spre viitor, rămân de

soluționat problemele de conectiti-
vitate cu Timișoara, dar și de des-
congestionare a traficului, lucru ce
se va îmbunătăți mult odată cu fina-
lizarea centurii ocolitoare. 

Felicit locuitorii acestor două co-
mune că au avut înțelepciunea asi-
gurării continuității la nivel de
primari și consilii locale, motiv pen-
tru care nu au avut sincope și potic-
neli în punerea în practică a
planurilor de dezvoltare și a proiec-
telor cu impact major.

La rândul meu sunt bucuros, ca
senator PSD, că fac parte din același
partid cu primarii Girocului și
Dumbrăviței, postură din care îi pot
sprijini prin pârghiile legale aflate la
dispoziția parlamentarilor.

Închei prin a-l felicita din toată
inima pe prietenul meu, domnul pri-
mar Iosif-Ionel Toma pentru omul
care este și pentru ce face în comuna
Giroc, iar girocenilor le urez să
mențină ritmul de dezvoltare, pentru
a constiui și pe mai departe un
exemplu pozitiv celorlalte comune
din Timiș și nu numai.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, senatorul Adrian Diaconu

În contextul discuțiilor apărute în me-
diul online cu privre la derularea
investiției „Înființare centru cultural
multi func țional prin schimbare
destinație, modernizare și extindere casă
existentă” – (Casa Satmari), dorim să
aducem la cunoștința cetățenilor comunei
Giroc că începând cu anul școlar 2018-
2019 elevii claselor pregătiroare din ca-
drul Liceului „David Voniga” își vor
desfășura activitatea în acest nou sediu
până la finalizarea lucrărilor investiției de-
rulate din fonduri europene, și anume
„Reabilitare și extindere clădiri pentru
Școala Generală cu clasele 0-VIII din
comuna Giroc, județul Timiș” - Axa
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructu-
rii educaționale, Prioritate de investiții
10.1, ce vizează constucția unei noi școli

cu clasele I-VIII, cantină cu sală de mese,
unitate de cazare și sală de sport, proiect
aprobat, în valoare de 4.994.000 euro, ce
urmează a fi implementat în zona unității
militare.

Dorim să menționăm că procedura de
licitație în ceea ce privește  obiectivul
Casa Satmari a fost finalizată, urmând a
se încheia contractul cu firma de
construcții, urmat imediat de ordinul de
începere a lucrărilor.

În acest context dorim să asigurăm
părinții că toți copiii înscriși în clasa
pregătitoare vor avea unde să-și des -
fășoare activitatea școlară începând cu
toamna anului 2018.

Manuela BÎLC

PROIECTE DIN 
FONDURI EUROPENE 

Primăria comunei Giroc anunță demararea 
proiectului cu finanțare europeană Extindere rețea apă
potabilă și apă uzată în localitatea Giroc, zonele 
Calea Urseni și Calea Martirilor 1989, pentru care 
a încheiat  con tractul de finanțare cu nr.
C0720AN00021653700346/12.05.2017, în anul 2017,
proiect finanțat prin PROGRAMUL PNDR SUBMĂ-
SURA 7.2 (AFIR) cu o valoare de 7.735,083 lei, adică
1.728.858 euro, cu un termen de finalizare de 24 de luni
de la încheierea contractului. 

Proiectul vizează construcția de rețele de apă potabilă
și canal pe următoarele străzi din localitatea Giroc: Fi-
cusului, Bujorului, Socului, Roiniței, Somnului, Bd.
Soarelui, Nuferilor, Hortensiei, Pepinierei, Cărăbușului,
Albinei, Buburuzei, Bd. Sudului, Fluturelui, Curcubeu-
lui, Poeniței, Lăcustei, Crizantemei, Sânzienelor, Brus-
turelui, Cicoarei, Volburei, Salviei, Urzicii, Dafinului,
Amarilis, Mierlei, Cucului, Ciocârliei, Privighetorii,
Rândunicii.

Manuela BÎLC

SĂLI NOI DE CLASĂ PENTRU
ELEVII DIN GIROC
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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).

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este
prăznuită pe 24 iunie. Această sărbătoare este
cunoscută în popor și sub denumirea de Sânziene
sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea
Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta,
mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron.
Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni
înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită
de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce
acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare
celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne
mut până la punerea numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan
Botezătorul despre care nu avem informații.
Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o
viață de aspre nevoințe, până în momentul în care
a primit porunca să înceapă să predice. Rolul lui
Ioan nu a fost numai acela de a pregăti poporul
pentru venirea Lui Hristos, ci și acela de a-L de-
scoperi lumii ca Mesia și Fiul Lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod
întâmplător ca zi a nașterii Sfântului Ioan
Botezătorul. Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea
Sfântului Ioan Botezătorul a avut loc după ce Za-
haria, tatăl său, a tămâiat în sfântul altar - loc în
care numai arhiereul intra o singură dată pe an, în
luna a șaptea, ziua a zecea (cf. Levitic 16, 29).
Această lună din calendarul iudaic cuprindea o
parte din septembrie și alta din octombrie. Având
în vedere cele descoperite în Sfânta Scriptură,
Sfinții Părinți au rânduit ca ziua zămislirii Sfân-
tului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24

iunie, ca zi de naștere.
Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că

după solstițiul de vară din 21 iunie ziua începe să
scadă, și noaptea să crească. De aici putem
înțelege că Sfântul Ioan Botezătorul, persoana
care reprezintă Legea Veche, se naște într-un timp
când ziua se micșorează, ca semn că Legea Vechi-
ului Testament începe să apuna pentru că vine
Legea Harului, Legea Lui Hristos. Să nu uităm că
Nașterea Mântuitorului este prăznuită pe 25 de-
cembrie, dupa solstițiul de iarnă din 22 decem-
brie, când ziua începe să crească.

Ca să înțelegem că Ioan Botezătorul este „cel
mai mare între cei născuți din femei”, ne este de
ajuns să știm că a săltat în pântecele maicii sale,
în momentul în care Elisabeta se întâlnește cu Fe-
cioara Maria atunci când aceasta Îl purta în pân-
tece pe Domnul, că a viețuit în pustie precum un
înger, că L-a botezat pe Hristos la râul Iordan etc.
Iar ca să înțelegem ce înseamnă cuvintele „cel mai
mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el”,
ne vom opri asupra tâlcuirii pe care o dau Sfinții
Părinți.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „teo-
logul cel mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă
dintre îngeri”. El face această afirmație pentru că
rezumă „împărăția cerurilor” la lumea îngerilor,
căci Împărăția cerurilor nu era încă deschisă oa-
menilor în vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan
este mai mic decât orice înger.

O altă tâlcuire a Sfântului Maxim Mărturistorul
este aceasta: „Fiindcă se credea că Ioan a dobândit
prin contemplație toată cunoștința îngăduită aici,
cunoștința cea mai mică și cea mai de pe urmă în
viața viitoare e mai mare decât cea de aici”. De
aici reiese că orice cunoaștere a Lui Dumnezeu în
această lume este doar „în parte” sau „ca în
oglindă, în ghicitură”, pe când în lumea de din-
colo cunoașterea va fi „față către față”, „deplină”,
după cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Corin-
teni 13, 12).

Al treilea înțeles pe care îl oferă Sfântul Maxim
Mărturisitorul este rezumat la cuvintele: „Cel ce
stă pe treapta cea mai de pe urmă în viețuirea
evanghelică e mai mare ca cel înălțat în treapta
Legii”. De aici reiese că Sfântul Ioan Botezătorul,
neîmpărtășindu-se de harul revărsat la Cincizec-
ime, neprimind „botezul cu Duh Sfânt și cu foc”
este „mai mic decât cel mai mic în împărăția Lui
Dumnezeu”.

NNaașștteerreeaa SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull

Sfinții Apostoli Petru și
Pavel sunt sărbătoriți pe 29
iunie, după o perioadă de post
care variază ca durată, în
funcție de data Sfintelor Paști. 

Sfântul Apostol Petru - fiul
lui Iona și fratele Apostolului
Andrei - s-a născut în Betsaida
Galileei. Numele său iudeu era
Simon, însă Mântuitorul îl va
numi Chifa (piatră). 

După o pescuire minunată
pe lacul Ghenizaret este che-
mat să devină pescar de oa-
meni. Mărturisește în numele
apostolior dumnezeirea Lui
Hristos, dar se și leapădă de
Hristos când El este prins spre
a fi răstignit. 

După Înălțarea Domnului,
Petru ia cuvântul în adunarea
ucenicilor și aleg ca apostol pe
Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după
predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei
mii de persoane. 

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusa-
lim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon
și, în ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru
a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul
67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era
originar din Tarsul Ciliciei, din
neamul Veniamin. A fost elevul
învățatului Gamaliel. Pavel lo-
cuia în Tars și lupta împotriva
creștinilor. 

Sfântul Apostol Pavel a par-
ticipat la uciderea arhidiaconu-
lui Ștefan. Pe calea Damascului
i se arată Hristos într-o lumină
orbitoare și îl mustră: „Saule,
Saule, de ce mă prigonești?”. 

Se convertește și primește
botezul de la Anania, episcopul
Damascului. Sfântul Apostol
Pavel a pornit în trei mari călă-
torii misionare și a scris 14
epistole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. A fost decapitat din
porunca împăratului Nero, în
anul 67. Din cauza faptului că
Sfinții Apostoli Petru și Pavel

au fost în temniță pentru că L-au mărturisit pe
Hristos ca Fiu al Lui Dumnezeu, au devenit ocro-
titori ai sistemului penitenciar din România. Ei
sunt ocrotitori ai celor lipsiți de libertate și din
cauza faptului că cei ajunși în penitenciare sunt
persoane care au greșit față de Dumnezeu, precum
au greșit și ei: Petru S-a lepădat de Hristos, iar
Pavel i-a prigonit pe creștini.

SSffiinnțțiiii AAppoossttoollii PPeettrruu șșii PPaavveell



3DIALOG CU CETĂŢENII AAccttuuaalliittaattee

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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Motto:
Anii mulți nu-s o avere,

Pot să demonstrez oricui,
Dumnezeu să-mi dea putere,
Fiindcă ani am strâns destui.

Iac-a 81-a vară
Din 80 de ani de viață

O vinit pă drum dă sară
Și-o ajuns dă gimineață.

Șî în poarta ruginită
Cu pucere o bătut,

Ca să plece-apoi grăbită
Să să piardă în trecut.

Zî dă zî îm bat io chemea
Șî gângesc că m-o fi greu
Dacă vine cumva vremea
Să vă las cu Dumnezeu.

N-o să fie bucurie
Dar nici jale pe-unde treci,

Dar precis are să fie
Multă pagubă-n ciuperci.

Când lungit ca faraonii
O s-ascult ca un nărod

Cum îmi cântă toți afonii
Jumătace dă prohod.

C-am ajuns o mozomaină
Și îi musai să suport,
Dă băjocuri șî șălaină

N-o să scap nicicând, nici mort.

C-o să mă azvârle-n groapă
Io dă asta nu măi pot,

Dar că o să dau dă apă,
Asta este prea dă tot!

Dar până-mi vine sorocu
O să birui anii grei

Că nu tăț au șî nărocu
Să ajungă-n anii mei!

Prin pulberea anilor
În satu' meu d-acum modern,

Cu blocuri, vile șî pălace,
Și amintirile să cern

Din ce în ce măi dăpărtace.

În fuga anilor năbuni
Prin lungi tuneluri nepătrunse

Abia dă poți să le aduni,
Atât dă bine îs ascunse.

Căci satul nu mai este sat,
S-a luat cu vremile la trântă,

Și pe pământul nearat
Nici ciocârlia nu mai cântă.

Se-mbracă câmpul în beton,
Grădinile dispar sub piatră,
Iar la vreo dodă în balcon

Auzi un câine cum ce latră.

Nu vezi vreo gâscă pră socac,
Nici rățe-n drumul cătră baltă,

În gând îmi cânt-un pipălac
Venit dîn lumea aialaltă.

D-a lungul șirului dă pomi,
Doar vântul jalnic să auge

În satul nostru cu mulți domni
Șe dau cu șlapu' după duge.

S-adună aișea orășeni
Fugind dă rău înspră măi bine,

Au devenit ei chișozeni,
Dar nu sunt consăteni cu mine.

Trecând prîn pulberea dă ani,
O să-mi închei acum cuvântul,

Că-n satu' meu fără țărani
Îmi este casa șî mormântul.

- Cum vede Petru Chira viața la 80 de ani?
- Cum a fost și la 50. „Roțile” merg și-acum, „motorul” nu-i

gripat, numai că „felinarele” se cam sting. E bine, mă lupt și cu
domnul Alzheimer. Creierul lucrează, că dacă nu, vorba lui Dar-
win, se atrofiază. Mergem înainte.

- Care a fost, așa cum ați simțit, rostul, esența vieții dum-
neavoastră?

- M-am bucurat de familie, am nepoți, am strănepoate. În
această privință sunt realizat. Ca meserie nu m-am realizat. Prin
1952, când am încheiat școala elementară, n-am avut „origine să-
nătoasă”. N-am putut să mă fac dascăl de istorie și geografie, cum
am vrut. Eram foarte bun la limba română, istorie și geografie. Nu
mi-a plăcut matematica, dar am învățat de dragul profesorului
meu, Popovici. Apoi mi-au schimbat dascălii cu unii ieșiți de pe
băncile facultăților muncitorești, care nu știau mai nimic. Și toc-
mai la istoria României i-au adus, care era falsă și din care reieșea
că și pe timpul lui Ștefan cel Mare era lupta de clasă și proletariat.
Și pe profesorul de limba română, Nicolae Tărfăloagă, preot
greco-catolic, care s-a făcut dascăl pentru a nu intra în pușcărie,
l-au schimbat. Ne zicea, înainte de aceasta, că adevărul istoric e
cel pe care ni-l spune el după ore, nu ce
scrie în carte. Îl prezenta copiilor cărora
le cunoștea familiile și care erau mai
răsăriți. Așa că, am ajuns contabil, toc-
mai cu socoata, care nu mi-a plăcut.
Apoi, topograf, deci iarăși cu socoata.

- V-a salvat poezia...
- Am început-o în anul 1966, la

„Drapelul roșu”, pe atunci. Ion Dumitru
Tetu era redactor-șef. Tatăl lui era
chișozean, așa am ajuns să fiu publicat.
Am debutat cu epigrame, ceea ce era
foarte greu, că pe timpul lui Gheorghiu
Dej nu aveai voie nici să miști, te înne-
buneau cu realismul socialist.

- Spre poezia în grai când v-ați
aplecat?

- În anul 1982. Mi-a plăcut ce am
citit din Marius Munteanu, Virgiliu
Șchiopescu, dar și acelea erau cenzu-
rate, doar era vorba de morala proletară.
Pot spune că Virgiliu Șchiopescu are
cele mai populare poezii în grai, le re-
cită foarte mulți oameni și sunt pe pla-
cul tuturor.

- Cu Teiu, de la Becicherecu Mic,
ați avut clinciuri în epigramă...

- Am avut și la pahare clinciuri cu
el... A murit, dar nu de ficat, ci de pan-
creatită. Mergeam la „Cina” cu caietul
și făceam epigrame. Mi le mai și
„șutea” din când în când, le și folosea,
dar era pagubă-n ciuperci, că făceam al-
tele. Mai lua și dintre cele care erau
deja publicate. În anul 1982, când
Mălai a deschis o rubrică în ziar, m-am desfășurat cu epigramă,
până s-a desființat rubrica. Aceasta s-a reînființat după anul 1989.

Țin minte că în anul 1990, la Brăila, Teiu a câștigat marele pre-
miu la un concurs cu o epigramă de-a mea. Eu am primit premiul
pentru epigramă pe temă dată, care trebuia făcută pe loc: Eu și
sfântul Pătru - Suntem urgisiți de soartă / Ca să stăm la posturi
„spirt” / El să stea în Rai la poartă / Eu la porțile de birt.

- Ați câștigat din poezie și epigramă?
- Eu fac muncă voluntară. Am primit, în schimb, o grămadă de

diplome, am apărut într-o grămadă de antologii de epigrame și de
poezie în grai. S-au adunat opt cărți de autor și vreo șase colec-
tive...

- Cu poetul George Lână?...
- Ne mai flituim noi, ca să nu dăm în Alzheimer. Ne facem epi-

grame prin telefon...
- Priviți viitorul cu multă ironie...
- Mi-a fost frică de moarte la 20 de ani, când am făcut o armată

groaznică la Craiova, la 30 de ani am dat în ipohondrie, la 40 de
ani aveam dureri de stomac, la 50 de ani n-am mai băgat moartea
în seamă. Am început să fac mișto de ea. În „Poșmândra morții”
povestesc cum am îmbătat-o. Am recitat-o prima dată când Cena-
clul „Gura Satului” a fost la Giroc, la invitația domnului primar.
Am avut un succes formidabil, nu se aștepta nimeni la așa ceva
din partea mea... A fost atunci și Marius Munteanu, iar cam toți
membrii cenaclului au venit cu scrieri politice. Au mai fost Ionel-
Iacob Bencei și Ioan-Viorel Boldureanu.

- Cum vedeți poezia în grai și epigrama în continuare?
- În ceea ce privește poezia în grai, s-au ridicat niște tineri. Am

încredere în Sergiu Boian - chiar dacă stă slab la umor -, care este
excepțional din punct de vedere liric, Adrian Gerhard, la fel, bun
din punct de vedere liric, dar scârțâie la umor. La umor, Sorin Ola-
riu nu e original, versifică bancuri, iar în ceea ce mă privește, nu
i le iau în considerare. E drept că se pricepe foarte bine la versifi-
cat, narațiune, dar nu pleacă de la ideile lui. Dacă ar specifica fap-
tul că sunt parodii după bancuri, ar mai merge. Deci, din punct de
vedere liric, poezia în grai are viitor. Sergiu Boian, de exemplu,
este de vârsta nepotului meu.

În schimb, la epigramă i se poate pune cruce. Cel mai tânăr epi-
gramist care încă mai scrie are 70 de ani... Epigrama este un gen

literar foarte greu. Pe cât pare de simplu, pe atât e de complicat.
Trebuie să pleci de la o idee, să ai umor, să ai nas, să miroși. Iar
apoi, trebuie o prozodie „ceas”.

În ceea ce mă privește, inspirație am avut - și la una, și la alta
-, talent la versificație, cu duiumul.

- Ați trăit și ați simțit și regimul celălalt, ați prins 30 de ani
și din acest regim. Cum vedeți România din această perspec-
tivă?

- Pe mine nu mă mai afectează cu nimic lupta groaznică ce se
duce pentru putere. Cred că cineva vrea să devină tătuc, ca pe vre-
muri, când eram eu copil. Și nu mai merge, că doar nu e Napoleon,
să cunoască tot. Am trecut și prin război. Au fost zile crunte, când
nu aveai ce mânca. A venit apoi dictatura proletară, cu cote, car-
tele. Atunci era lupta cu dușmanul de clasă, acum e lupta cu statul
paralel. A venit apoi democrația populară, în care lucrurile s-au
mai înmuiat după anul 1960, după care epoca de aur, care a fost o
„încântare”. M-am simțit mai în siguranță atunci. Nu m-a interesat
că sunt rafturile goale, căci trecusem prin așa ceva și în război,
când dacă găseam un dărab de pâine îl înmuiam în apă și-l mân-
cam. Iar ca glumă, tot circusul acela a fost de milioane. Mi-e dor

de cântecele acelea, chiar dacă atunci
îmi produceau repulsie, să mai ascult
„Republică, măreață vatră”, „Am por-
nit înainte, tovarăși”. Iar acum avem
democrația bolșevică. Cum putea fi
democrație, când aceasta a avut în
frunte un stalinist, pe Iliescu? Până și
rușii și-au schimbat drapelul, dar noi
am rămat tot la cel roșu. Am dat jos
secera și ciocanul și am pus cratița și
ciolanul. Să nu se creadă că sunt anti
doar într-un sens. Și celelalte partide
tot bolșevice sunt. Chiar și liberalii,
care au trecut când de-o parte, când de
alta. Pentru mine, e totuna. Pentru cei
tineri e mai ușor. Eu n-am putut să ies
din lagărul socialist. Dar ei pot să
„zboare”. Fiul meu a plecat din țară în
1996, când a venit la putere Convenția
Democatică. Eu făceam politică
țărănească, fără să prea am habar ce-i
aia. Pentru cine nu se pricepe, politica
e tare grea.

Noi am avut după revoluție doi po-
liticieni: Iliescu, cu politica lui stali-
nistă, și Corneliu Coposu. Restul...

- Ce pasiuni ați avut în viață?
- Am practicat și sportul, fotbalul

mai exact. Am început la „piticii” lui
Poli, cu Zoltan Beke antrenor, dar erau
antrenamentele prea dure și n-am re-
zistat. M-am mutat apoi la Chișoda.
Meseria de topograf - trebuia să urc pe
toate coclaurile - mi-a creat o condiție
fizică pe care o am și acum. La înce-

put de tot mi-au plăcut cărțile, dar nu mi-a plăcut să scriu. În clasa
întâi citeam ca unul de-a treia, dar la scris era dezastru. Știam doar
literele de tipar, cele de mână - nu. Greu am învățat să scriu.

Îmi mai place acum să ascult muzică clasică. Muzicile de azi
mă enervează, sunt muzici agresive. De altfel, azi totul e agresiv:
muzica, filmele, emisiunile posturilor de televiziune.

- În condițiile acestea, mai poate presa să contribuie la cul-
turalizarea poporului?

- Presa scrisă e cum spune stăpânul. Televiziunile sunt chiar
mai rele. Îmi aduc aminte de politica de îndobitocire de pe vremea
lui Gheorghiu Dej, când omul nou trebuia îndobitocit. Nu trebuia
ca cel de jos să ajungă la nivelul celui de sus, ci invers. Cei care
gândeau altfel, intelectualitatea adevărată, au fost băgați la canal.

Îmi aduc aminte o poantă cu bunicul meu, țăran fruntaș, care a
participat și la Marea Unire, ca soldat mobilizat, după ce s-a întors
din prizonierat din Italia, fiind chemat să asigure ordinea, pentru
că nu a fost ușor, ungurii s-au cam răsculat. Chiar a fost tăiat cu o
baionetă, după ce pe frontul din Italia nu l-a atins, în patru ani,
nici o schijă. Revenind, în sfârșit, moare Stalin. M-am dus la el:
Moșule, îți spun o bucurie: a murit Stalin! A spus: Dumnezeu să-
l ierte! L-am întrebat dacă nu se bucură, că tot timpul îl înjura, și
mi-a spus că niciodată nu se poate bucura de răul altuia. L-am ju-
decat cât o fost viu, mi-a spus, acum să-l judece Cel de sus. De
atunci nici n-a mai vorbit de Stalin.

- Ce urmează pe tărâm literar?
- Prietenul meu, poetul George Lână, se chinuie să-mi mai

scoată o carte în grai bănățean. Cartea e în lucru, el culege textele.
Vor fi poezii care nu au mai fost publicate, din cele două sute de
acest fel pe care le am.

- Dacă ar fi să dați sfaturi unui tânăr, ce i-ați spune că e im-
portant în viață?

- Să facă ce știe el mai bine... Dar credeți că m-ar asculta ci-
neva? Ce, eu i-am ascultat pe bunicii mei, care voiau să mă facă
paore? Mi-a plăcut să merg pe câmp, dar când era să dau cu sapa,
parcă-mi săpam mormântul. Îmi plăcea să merg să văd cum cresc
grâul, porumbul, când venea mașina de treierat... Am fost și am
rămas un romantic incurabil.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ



5DIALOG CU CETĂŢENII EEdduuccaațțiiee

Final de an școlar la Giroc și Chișoda
Absolvenții clasei a XII-a ai Liceului „David Voniga”

Denis-Constantin Băbeanu, Gabriel-Ionuț Budianu,
Cristian-Marius Daia, Octavian-Florin Dobrean, 
Sorina-Mihaela Docea, Andreea-Denisa Ezsias, 
Peter-Laurențiu Farcaș, Marius-Cezar Florea, 
Răzvan-Andrei Gheorghiu, Alexandra-Adriana Gokler,
Nicolae-Adrian Holovcici, Valentin Lazi, Dacian-
Adrian Manoliu, Marian-Flavius Manoliu, 
Mădălin-Florin Olariu, Melinda-Larisa Parvan, 
Andreea-Alexandra Sekeres, Gheorghe Știrbu, Raul-
Marian Stoia, Adelin Varga, Denisa-Adina Vulpe.

Diriginte, prof. Alexandru Koșa

Absolvenții clasei a VIII-a ai Școlii Gimnaziale
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda

Camelia Bucu, Abel Chifan, Alexandru-Ioan Colța,
Florin Crișan, Mihai-Ioan Cureteu, Cosmina Dău-
ceanu, Daria-Teodora Freanți, Sergiu-Mihai Lăiețu,
Marius-Petrișor Mateica, Andrei Mînzat, Cătălina-
Florentina Pascariu, Clara-Florina Pascu, Flavius-Ci-
prian Potra, Casandra-Vanesa Vasile.

Diriginte, prof. Boris Babici

Absolvenții clasei a VIII-a ai Liceului „David Voniga”

Maher Abdul Razak, Florian-Dorin-Gavril Albu,
Radu-Paul Anghel, Gloria-Sara Birău, Riccardo-Valen-
tin Dancu, Cornelia-Partenia Dumitrache, Ana-Maria-
Emanuela Gorun, Giulia-Denisa Goția,
Michael-Nicolas Henț, Raul-Ionel Iancu, Lavinia-Ana
Jurița, Maria-Denisa Malița, Denisa-Ștefania Milin,
Gabriela Morari, Andrei-David Neamțu, Aisha Ana-
Maria Pera, Jesica-Emanuela Petrovici, Rareș-Alexan-
dru Roată, Alexandru-Petru Ruja, Raul-Sebastian
Sperniac, Claudiu-Gabriel Suhaida, Elena-Bianca
Ungur, Ramona Ungureanu, George-Mădălin Ursu,
Adrian-Gabriel Venter.

Diriginte, prof. Doru Drămnesc
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Primăria și Consiliul Local ale comunei Giulvăz,
precum și Școala Gimnazială Giulvăz, au organizat,
în ziua de 12 mai, prima ediție a Festivalului „Floare
mândră timișană”, dedicat elevilor. Festivalul promo-
vează talentul și folclorul autentic, este adresat elevi-
lor cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani și s-a desfășurat
pe patru secțiuni: recitare în grai bănățean, teatru po-
pular, soliști vocali și coregrafie. Evenimentul este
înscris în calendarul activităților educative școlare și
extrașcolare al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

Juriul acestei prime ediții a Festivalului-Concurs
„Floare mândră timișană” a fost alcătuit din: prof.
univ. dr. Ioan-Viorel Boldureanu - președinte, Teodor
Jurca, poet, Cetățean de Onoare al comunei Giulvăz,

Gavril Criste, din partea Primăriei și a Consiliului
Local Giulvăz, Marinică Trocea, solist vocal, Denis
Ghițău, dansator și interpret de muzică populară la
Ansamblul „Timișul” - membri.

Școlile participante la prima ediție a Festivalului-
Concurs „Floare mândră timișană” au fost: Liceul
Teoretic „Alexandru Mocioni” Ciacova, Școala Gim-
nazială Ghilad, Liceul Teoretic „David Voniga”
Giroc, Școala Gimnazială Iohanesfeld, Școala Gim-
nazială Livezile, Școala Gimnazială Mașloc, Școala
Gimnazială Parța, Școala Gimnazială Șandra, Școala
Gimnazială nr. 30 Timișoara, Școala Gimnazială
Uivar, Școala Gimnazială Crai Nou și Școala Gim-
nazială Giulvăz.

La festival au participat și reprezentanți ai Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc, care au obținut
următoarele premii: la secțiunea recitare în grai
bănățean, categoria de vârstă 8-12 ani, Răzvan Dra-
gomir a obținut premiul III, iar premiul al II-lea s-a
acordat elevului Oliver Albu; la secțiunea muzicală,
categoria de vârstă 8-12 ani, premiul al II-lea a fost
obținut de elevul Răzvan Dragomir, iar premiul I, de
către eleva Sorina Petric; la aceeași secțiune, catego-
ria de vârstă 12-15 ani, premiul al III-lea i-a fost acor-
dat elevei Sorana Mariș, iar premiul al II-lea, elevei
Bianca Opăriuc; la secțiunea coregrafie, Ansamblul
Folcloric al Liceului „David Voniga” din Giroc a
obținut premiul I.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PPaarrttiicciippaarree ggiirroocceeaannăă llaa ffeessttiivvaalluull ddee ffoollcclloorr
„„FFllooaarree mmâânnddrrăă ttiimmiișșaannăă””,, ddeeddiiccaatt eelleevviilloorr

CCuurrssuull ffeessttiivv aall ccllaasseeii aa XXIIII--aa ddee llaa 
LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc

Ziua de vineri 25 mai va rămâne una de neuitat pentru elevii care au
absolvit anul acesta clasa a XII-a la Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc. A fost ziua în care s-a desfășurat cursul festiv, care a marcat înche-
ierea vieții de liceean. 

Elevii le-au cântat profesorilor imnul „Gaudeamus igitur” și au fost
felicitați, prin discursurile rostite, de către conducerea liceului. La rândul

lor, elevii le-au adus mulțumiri dascălilor care i-au îndrumat în cei patru
ani de liceu. Nu în ultimul rând, dirigintele lor, domnul profesor Alexan-
dru Koșa a ținut ultima oră de dirigenție și a strigat pentru ultima oară
catalogul absolvenților promoției 2018, iar elevii de clasa a XI-a au primit,
de la colegii lor mai mari, cheia școlii.

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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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

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)

In memoriam Ileana Borlovan
În cadrul unei posibile rubrici a ziarului dumnea-

voastra, intitulată „Dascăli care au fost”, o aducem
în memoria tuturor celor care au cunoscut-o, care i-
au fost elevi, colegi, prieteni, pe învățătoarea Ileana
Borlovan, o persoană dedicată profesiunii, un om de-
osebit, trecută la cele veșnice în data de 29.05.2018.
Învățătoarea Ileana Borlovan a pășit în școala de
atunci, Școala Generală Chișoda, în anul 1967, și a

profesat ca dascăl timp de 23 de ani, respectiv, până în anul 1990, anul
în care s-a pensionat. Deși era deja la pensie, în mai multe rânduri, le-a
înlocuit pe alte colege care au rugat-o să le acorde ajutorul, asigurând
continuitate la catedră. Ileana Borlovan a fost un dascăl deosebit, un
om cinstit, conștiincios, devotat meseriei, pe care a slujit-o cu tot sufletul.
A format, a șlefuit viitorii oameni, de-a lungul a șase generații de copii.

Personal, am avut privilegiul să am o asemenea colegă timp de 12 ani,
fiindu-i succesoarea generațiilor sale, continuând educația acestora, în
calitate de diriginte. Toți colegii au apreciat-o și admirat-o pentru alesul
său caracter de om și dascăl.

Noi, cei mai tineri în profesie, am avut multe de învățat în profesiunea
de dascăl, pe de o parte, și multe lucruri deosebite, în ceea ce privește
caracterul uman.

Pentru toate acestea, cu mult regret în suflet, aducem un pios omagiu,
adresând familiei sincere condoleanțe.

Sunt sigură că foarte mulți dintre foștii săi elevi își vor aduce aminte
cu mult respect și considerație de fosta lor învățătoare, cea care le-a plă-
mădit cu mult suflet și devotament viitorul, aducându-i, acum, un pios
gând, înălțănd o rugăciune către Dumnezeu să o primească la sine și să
o odihnească în pace.

O lacrimă fierbinte, o veșnică pomenire celei care ne-a părăsit, omul,
prietenul, colegul și dascălul Ileana Borlovan. Dumnezeu să te odih-
nească în pace.

Prof. pensionar Anica ZBÎRCOT
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Antonia-Isabela Iancu
3 ani și 11 luni, Giroc

Sara-Mirabela Iancu
2 luni, Giroc

Eliana-Alexandra Cristache
4 ani și 3 luni, Giroc

Teodora-Dalia Cristache
1 an și 10 luni, Giroc

Rareș-Cristian Groza
5 ani și 7 luni, Giroc

La data de 3 martie 2018, la sala Adam Müller
Guttenbrunn din Timișoara, a avut loc Cupa Kol-
ping la șah pentru elevi și studenți, în organizarea
Fundației Kolping. S-au înscris la start 106 jucători,
din județele Timiș și Caraș Severin. 

Șahiștii giroceni au fost prezenți prin Paul Paras-
chiv, Alexandra Paraschiv, Ștefan Juravle, Mihai
Iucu, Luca Iucu, Fabian Preda, Angelina Coman și
Denis Pușchiță. Paul Paraschiv a ocupat locul 2 ge-
neral în turneul principal și locul 1 la categoria B16,
Alexandra Paraschiv, locul 3 general în turneul
principal și locul 1 în clasamentul feminin, iar
Denis Pușchiță și-a adjudecat locul 1 la categoria
B8, cu locul 11 din 50 de jucători în clasamentul
general mixt până în 10 ani inclusiv.

În perioada 26 martie - 6 aprilie, la
Călimănești, s-au desfășurat Campionatele
Naționale Individuale pentru Copii și Juniori.
Jucând pentru CSU Universitatea de Vest,
care îi finanțează și antrenează în prezent,
Alexandra și Paul Paraschiv au obținut fie-
care locul 4 în clasamentul național la șah
clasic, la F16 respectiv B16, iar Alexandra
Paraschiv și-a adjudecat și două medalii,
locul 2 la dezlegări și locul 3 la șah-fulger
F16.

În luna aprilie 2018 a avut loc și faza
județeană a Olimpiadei Școlare de Șah la
licee, unde Alexandra Paraschiv și-a adjude-
cat titlul de campioană județeană la fete, iar
Paul Paraschiv s-a clasat pe locul 3 la băieți.
La faza finală a acestui campionat,
desfășurată între 8 și 10 mai la Sibiu, Ale-
xandra Paraschiv s-a clasat pe locul 8 (ea este
abia în clasa a IX-a). Alexandra mai are trei
ani la dispoziție să-și adjudece și titlul de
campioană națională la licee.

În perioada 27 aprilie - 1 mai, la Buziaș, a
avut loc Turneul Internațional de Șah al Ro-
mâniei, pentru copii și juniori, în organizarea
Asociației Județene de Șah și Federației Ro-
mâne de Șah. Paul Paraschiv a ocupat locul
1 general, iar Alexandra Paraschiv a câștigat
proba de dezlegări. Au mai participat, din
Giroc, Andrei Juravle, Mihai Iucu, Fabian
Preda și Angelina Coman.

La 12 mai, la Timișoara, s-a
desfășurat Campionatul Național de Șah
pe Echipe Școlare „Elisabeta Polihro-
niade”, ciclul primar, faza județeană.
Echipa Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc, formată din Fabian
Preda, Denis Pușchiță, Luca Iucu și An-
gelina Coman, rezerve fiind Patric
Negru și Dalia Constantin, a ocupat
locul 2 din 9 echipe participante. Echipa
câștigătoare, de la Liceul Pedagogic
„Carmen Sylva” din Timișoara, avea
trei jucători în clasa a IV-a și unul în
clasa a III-a, toți legitimați la CSS nr. 1

Timișoara și având o vastă experiență
competițională. 

Echipa giroceană, socotind și rezervele, a
avut 5 jucători în clasa I și unul în clasa a III-a.
Sperăm ca la următoarea ediție această formație
să fie campioană județeană la ciclul primar. 

Actualii campioni pierd la anul 3 jucători, pe
când girocenii mai pot juca 3 ediții la ciclul pri-
mar, fără a pierde decât un jucător (peste 2 ani),
iar apoi, cine știe, să avem la gimnaziu o nouă
echipă de aur, cum a fost aceea în care au evo-
luat până în 2017 Alexandra și Paul Paraschiv,
Denis Alboni, Robert Perțe, Ștefan Juravle și
Mihai Iucu.

În perioada 14-22 mai, la Olănești, a avut loc
finala Campionatului Național Individual de
Șah pentru seniori, unde au participat Alexandra
și Paul Paraschiv, calificați în această etapă din
grupa semifinală desfășurată la Timișoara, în ia-
nuarie 2018. 

Alexandra Paraschiv (în vârstă de doar 15
ani) s-a calificat la limită, cu locul 15 din 63 de
jucători, dar Paul Paraschiv a câștigat grupa se-
mifinală, locul 1 general din 63 de jucători (se-
niori și juniori) depășind, printre alții, un
maestru FIDE și un maestru. 

Reamintesc că în septembrie 2017 Paul Pa-
raschiv a repurtat prima sa victorie în partidă de
concurs, șah clasic, împotriva unui mare maes-
tru.

În perioada 31 mai - 3 iunie, la Jupânești, s-
a desfășurat un cantonament
de șah, organizat de Asociația
Județeană de Șah, lector prin-
cipal fiind Alin Berescu, mare
maestru. 

De la Giroc au participat
(pe cheltuială proprie) Fabian
Preda, Denis Pușchiță și Patric
Negru. Girocenii au fost
lăudați pentru prestația lor, de
către marele maestru Alin 
Berescu.

Zamfir MOLDOVAN, 
antrenor maestru
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