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Președintele Con-
siliului Județean
Timiș, domnul Călin
Dobra, și directorul
general al Agenției
Naționale pentru
Locuințe, domnul
Andrei Țurcanu, au
avut în ziua de 6 sep-
tembrie,  la sediul
Palatului Adminis-
trativ, o întrevedere
pentru a discuta de-
spre proiectele ANL
din județul nostru.  

De asemenea, a
fost semnat, contrac-
tul privind constru-
irea, în localitatea
Giroc, a 88 de unități
locative pentru ti -
neri, destinate închirierii, contract semnat în
prezența primarului comunei Giroc, domnul dr.
Iosif-Ionel Toma.

„A fost semnat contractul pentru execuția lu-
crărilor a patru blocuri, cu un total de 88 de
apartamente la Giroc. 

Investiția se va realiza prin Agenția
Națională pentru Locuințe, Consiliului Județean
Timiș revenindu-i sarcina de a pune la
dispoziție terenul și de a asigura toate utilitățile
necesare. 

Jumătate din unitățile locative vor reveni
Ministerului Apărării Naționale, iar restul vor
fi închiriate de tineri din Timiș”, a spus pre șe -
din tele Consiliului Județean Timiș, domnul
Călin Dobra. 

Investiția are o valoare de 15 milioane de lei,
fonduri ANL, iar termenul de finalizare este de
24 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor,
care va fi dat, cel mai probabil, la mijlocul lunii
noiembrie.

V. TOMOIAGĂ 

SSee ccoonnssttrruuiieesscc ppaattrruu
bbllooccuurrii AANNLL llaa GGiirroocc

Primăria comunei
Giroc are 

pagină 
de facebook

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor 
comunei, Primăria Giroc și-a făcut pagină 
pe rețeaua de socializare facebook. Aceasta
poate fi accesată la adresa https://www.face-
book.com/primariagiroctimis/ sau tastând în 
fereastra de căutare Primăria comunei Giroc.

Pe pagină se găsesc cele mai proaspette
informații atât administrative, cât și din alte sec-
toare ale vieții comunității girocene. (V.T.)
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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).

Naşterea Maicii Domnu-
lui este primul praznic din
Anul bisericesc, care a înce-
put la 1 septembrie. În
această primă lună serbăm,
prin naşterea Fecioarei, re-
chemarea şi replăsmuirea
noastră în har, schimbarea
celor trecătoare ale Legii cu
cele dăinuitoare, înlocuirea
literei cu Duhul şi a umbrei
cu realitatea. Cântările
acestei sărbători vestesc bu-
curia că „iată, cămara Lu-
minii şi Cartea Cuvântului
vieţii din pântece sterp a
ieşit şi ceea ce s-a născut
uşă către Răsărit aşteaptă
intrarea Preotului celui Mare”.

După cum spunea un teolog român contempo-
ran, cu excepţia lui Hristos, doar două persoane
din istoria Noului Testament au biografia trasată
înainte de naşterea lor. Acestea sunt: Fecioara
Maria şi Ioan Botezătorul. Proorociile cu privire
la viaţa, la misiunea lor, preced cu mult timp apa-
riţia acestora în istoria mântuirii omenirii. În Ve-
chiul Testament, majoritatea profeţiilor mesianice
sunt în mod direct sau indirect proorocii care vor-
besc şi despre Fecioara Maria.

„De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie
stearpă, se întreabă, în cuvântul său, Sfântul Ioan
Damaschin? Fiindcă trebuia ca singurul lucru nou
sub soare, începătura minunilor, să fie preîntâm-
pinat de minuni şi, încet-încet, din cele mai sme-
rite să se nască cele mai mari. Dar ar mai fi un
lucru. Prin naşterea Mariei firea s-a biruit prin har
şi a rămas supusă, necutezând să o ia înainte. Pen-
tru că, de vreme ce Fecioara urma să se nască din
Ana, firea n-a îndrăznit să mai ia înainte vlăstarul
harului, ci a aşteptat neroditoare, până când harul
a înflorit rodul”.

Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare, provenea din
casa lui David, şi Ana, din cea a lui Aaron, aşadar
erau de spiţă împărătească şi din neam preoţesc.
Cu toate acestea, lipsa copiilor îi supunea ocărilor
venite din partea oamenilor, pentru că, în societa-
tea iudaică, familiile sterpe erau socotite a nu avea
binecuvântarea dumnezeiască. După rugăciuni în-

delungi, celor doi drepţi
li s-a dăruit o pruncă,
care, după cuvântul în-
gerului adresat Anei,
„va fi vestitoarea bucu-
riei, prin ea făcându-se
mântuirea lumii întregi.
De ce păreau iudeii Ioa-
chim şi Ana a fi vred-
nici de reproş potrivit
Legii? Fiindcă nu era
dată încă nădejdea ne-
muririi, spune Sfântul
Nicolae Cabasila, adică
Hristos, Mesia, nu ve-
nise. Poporul ales aş-
tepta cu nerăbdare
naşterea celui proorocit

şi orice familie care nu avea încă copii întârzia
ivirea Izbăvitorului. Odată cu naşterea Mariei,
care, prin zămislirea ei întru feciorie, a dăruit
lumii Veşnicia, obligaţia de a aduce pe lume copii
şi oprobiul adus celor care nu procreau s-au ridi-
cat.

Opera Întrupării Cuvântului este nu doar lucra-
rea Sfintei Treimi, ci şi rodul voinţei şi credinţei
Mariei. Superioritatea Mariei în plan uman este
reclamată de faptul că Fiul lui Dumnezeu nu-Şi
putea alege drept mamă decât pe cel mai bun din-
tre toţi oamenii, cel în care să se vadă scopul pen-
tru care a creat Dumnezeu natura umană, anume
ca să existe un om capabil să slujească gândului
dumnezeiesc, acela de a face posibilă Întruparea.

Pentru ca Dumnezeu să poată mântui omenirea
era nevoie de o persoană în care dreptatea şi cu-
răţia să fie prezente la un nivel care să permită În-
truparea. Dumnezeu, ca şi îngerul, nu vine unde
este răutate, unde este păcat sau necredinţă. Pe
toate Fecioara le-a adunat în sine, făcându-se pen-
tru noi ispăşire şi sfinţire şi curăţie. Copila Maria
este jertfa de curăţire a umanităţii înainte ca marea
jertfă a lui Hristos pe Cruce să ne împace desăvâr-
şit cu Tatăl.

De aceea, se cuvine să-i aducem Mamei lui
Dumnezeu ca dar de naşterea ei lucrarea virtuţilor.
Să nu fim sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci
să imităm fapta celeia ce s-a născut, care a primit
în sine pe Hristos, Cuvântul.

Biserica Ortodoxă prăz nuiește, pe 14 septembrie, Înălțarea Sfintei
Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Spre deosebire de
alte praznice împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu post,
pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și Moartea Mântuitorului.

Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit este pentru
creștini obiectul unei cinstiri deosebite. Cultul Sfintei Cruci s-a dez-
voltat mai ales după descoperirea ei la Ierusalim, în anul 326, de către
Sfânta Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare. 

Ierusalimul, după patimile Mântuitorului și după Înăl țarea la cer, a
cunoscut o serie întreagă de evenimente istorice, care au fost tragice
pentru locuitori. Ierusalimul a fost distrus și s-a tras cu plugul peste
Templu și peste ceea ce a mai rămas după distrugerea de către romani,
în anul 70. Probabil că atunci au fost distruse și crucile care au căzut
în prapastia de la poalele stâncii acestui munte, nu foarte înalt, Gol-
gota, unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta Elena și
a făcut cercetări arheologice. Se păstrează astăzi la Ierusalim locul
unde s-a descoperit Sfânta Cruce. Este un fel de grotă și chiar se spune
că aici a stat Sfânta Elena și a supravegheat lucrările. Au fost desco-
perite cele trei cruci pe care au fost răstigniți Mântuitorul Hristos și cei doi tâlhari. Nu s-a știut care
dintre ele este Crucea Mântuitorului Hristos și, atunci, Sfânta Elena și episcopul de atunci al Ierusa-
limului, Macarie, au socotit că este bine să aducă trupul unui evreu bolnav care să fie atins de cele
trei cruci. Într-adevăr, un tânăr care era foarte grav bolnav a fost atins de cele trei cruci, iar când s-a
atins de Crucea Mântuitorului, el s-a facut sănătos, și atunci s-a stabilit că această cruce este cea pe
care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. La 14 septembrie 335, la Ierusalim, Sfânta Cruce a fost
înălțată pentru prima dată în fața credincioșilor, moment ce a avut loc la Biserica „Învierea Domnului”,
ridicată de Împăratul Constantin cel Mare. De la evenimentul de la 14 septembrie 335 vine și numele
sărbătorii de astăzi: „Înălțarea Sfintei Cruci”. De-a lungul timpului, însă, Sfânta Cruce a fost frag-
mentată în diverse împrejurări, părți din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri. 

ÎÎnnăăllțțaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii

NNaașștteerreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii,, rroodduull
cceell mmaaii ccuurraatt aall uummaanniittăățțiiii
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –
Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Cu-
răţenia de primăvară (colectarea cren-
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din
cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de co-
lectare 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 electronice);

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

29 octombrie – 11 noiembrie 2018
- Curăţenia de toamnă (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 solicite
eliberarea unui act de identitate:

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

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

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

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc aduce la cunoştinţă tuturor cetăţenilor de pe
raza administrativă obligativitatea persoanele fizice şi juridice cu domici-
liul/sediul în comuna Giroc de a încheia cu operatorul de salubrizare S.C.
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., din str. Oituz, nr. 3/A, un contract
de salubrizare, conform Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare
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 li-
cenţiat în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare privind protecţia mediului, eliminarea deşeurilor în
afara spaţiilor autorizate 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 legate de transport, valorificarea respectiv eliminarea deşeurilor, cât
şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contractului de salubritate, încăl-
caţi 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 salubrizare cu toţi locuitorii co-
munei prin intermediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului Pro-
tecţia 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

Distribuirea sacilor
galbeni și a pubelelor

negre și verzi
Primăria Comunei Giroc informează cetăţenii că sprijină S.C. RETIM Ecologic

Service SA în acţiunea de distribuire a sacilor galbeni şi a pubelelor de culoare
neagră/verde de 120 l, prin asigurarea unui spaţiu de depozitare a acestora.

Distribuirea sacilor galbeni se va face pentru toţi cei care au încheiat/reînnoit
contractul de salubrizare şi se vor înlocui doar pubelele vechi (deteriorate) cu
altele noi, iar cei care au încheiat recent contractulde colectare a deşeurilor vor
primi, pe lângă sacii galbeni, şi pubela de 120 l.

Această repartizare către populaţie se va face de către reprezentanţii S.C.
RETIM Ecologic Service SA, în spaţiul asigurat de Primăria Comunei Giroc de
pe str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi Militare.

ANUNȚ CONCURS
Primăria Comunei Giroc organizează, în data de

18.09.2018 – ora 14, examen de atestare a administratorilor
de imobile, calendarul concursului, având următoarea
desfășurare:

- Până la data de 17.09.2018, ora 11, documentele poten-
ţialilor administratori de imobile se vor depune la Compar-
timentul Juridic din cadrul Primăriei Comunei Giroc.

- Susţinerea concursului de atestare a funcţiei de adminis-
trator de imobile va avea loc la data de 18.09.2018 – ora 14,
în incinta Primăriei comunei Giroc.

Compartimentul Juridic,
jr. Ana-Maria Rotariu

Ziua Națională de Curățenie
Cetățenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să se înscrie pentru

„Ziua Națională de Curățenie 2018”, în cadrul unei noi ediţii
„Let’s Do It, Romania” din data de 15 septembrie 2018.
Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora 9, în parcarea Liceului
„David Voniga” din localitatea Giroc, și în fața Școli Gimnaziale
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda, unde vor avea loc înscrierile. La ora
9:30 toţi voluntarii vor ajunge pe teren şi vor începe marea
curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor pune la dispoziţia
voluntarilor mijloace de transport pentru a se putea deplasa direct
la locaţiile unde vor trebui să facă curăţenie, precum  saci şi mănuşi
pentru a colecta deşeurile.

Responsabil Mediu, 
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU, 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA

SC Inbox Marketing SRL angajează curieri pedeștri,
cu sau fără autoturism personal, pentru distribuție 

materiale publicitare pe raza localității Giroc 
și împrejurimi.

Se oferă contract de muncă, bonusuri 
în funcție de realizări.

Pentru detalii, telefon: 0212070076
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Prima zi de școală din anul școlar 2018-2019 a fost
plină de emoții la Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc. Cele mai multe le-au aparținut „bobocilor” de la
clasa pregătitoare, părinților și rudelor acestora, pentru că
ei au trecut pentru prima dată pragul școlii.

De altfel, prichindeii de la clasele pregătitoare au fost
cei care au deschis festivitatea, fiind primiți cu aplauze de
colegii lor mai mari.

După intonarea Imnului de Stat al României, preoții
Marius Șonea și dr. Adrian Covan au oficiat o slujbă de
sfințire.

La festivitatea de deschidere a noului an școlar au par-
ticipat primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, viceprimarul comunei Giroc, domnul ing. Ilie
Gâlcă, doamna Romanița Jumanca, consilier județean,
domnii profesori Ilie Gruița și Silvestru Ștevin, doamna
Lenuța Terteci, coodonatoarea Grădiniței cu Program Pre-
lungit Giroc, consilieri locali în cadrul Consiliului Local
Giroc.

Preotul Marius Șonea, parohul Bisericii Ortodoxe
„Sfântul Dimitrie”, s-a adresat asistenței: „Domnule pri-
mar, doamnă director, stimați invitați, iubiți copii, dragi
părinți, este un prilej să-i mulțumesc Lui Dumnezeu când
vă văd atât de frumoși și de curați, și să-l rog să vă țină în
următorul an, care, iată, începe așa cum își doresc, în
primul rând, părinții voștri. Să fiți sănătoși, să învățați la
școală, să aduceți multă cinste țării și comunei noastre, așa
cum ați făcut în fiecare an. Dumnezeu să vă binecuvânteze
și să vă dăruiască sănătate”.

Domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma a rostit un discurs
în fața elevilor, dascălilor și părinților elevilor liceului giro-
cean: „Bine ați venit la festivitatea de deschiderea anului
școlar 2018-2019. Alături de noi se mai află domnii direc-
tori care mulți ani de zile au luptat pentru binele acestei
școli: domnul profesor și fost director Silvestru Ștevin și
cel mai longeviv director al acestei unități școlare, domnul
profesor Octavian-Petru Gruița. 

Așa cum se obișnuiește când stai în prezidiu, mai tragi
cu urechea în stânga și-n dreapta și mai afli câteva noutăți.
O noutate pentru voi toți, și poate chiar și pentru mine, este
aceea că astăzi se împlinesc 50 de ani de când domnul pro-
fesor Octavian Gruița a intrat în sistemul de învățământ.
Și 50 de ani de învățământ nu este foarte puțin lucru, mai
ales încununați cu rezultate remarcabile. Iar dacă și astăzi
este căutat, în continuare, de către elevii acestei școli,
înseamnă că a fost, rămâne și va fi așa cum îl știți: un
luptător și un iubitor de copii.

Anul acesta s-a creat o mică inadvertență legată de ci-
clul primar, aceea că trebuie să vină după-amiaza la cur-
suri. Acest lucru este cauzat de numărul mare de elevi care
calcă pragul acestei școli. Nu ne-a luat prin surprindere
acest lucru, dar greutatea în a obține avize și proiecte de a
mai construi spații pentru cursuri este destul mare. Inerția
și birocrația sunt, de asemenea, piedici. V-aș ruga, dragi
părinți, să aveți înțelegere. Vă promit ca vom avea o școală
extraordinară, vom avea ceea ce se va putea numi fruncea
acestei țări. Alături de clădirea în care își vor desfășura cur-
surile, pentru o anumită perioadă de timp, elevii din ciclul
primar se va construi o școală cu etaj și cantină, unde copiii
vor putea servi o masă la prânz. Acesta este un proiect în
valoare de 2,5 milioane de euro. Până la materializarea lui
ne vom desfășura activitatea tot așa de greu, dar vă rog din
suflet să aveți această îngăduință și să înțelegeți că situația
aceasta nu este din neglijență. Pentru situația de fapt nu
este de vină primarul, cum nu întotdeauna lucrurile bune
sunt toate ale primarului. Sunt ale credibilității, ale
înțelegerii voastre, a Consiliului Local, a tuturor factorilor
de răspundere. 

O noutate pe care pot să o destăinui este aceea că, cu
câteva zile în urmă, la o întâlnire cu ministrul secretar de
stat al Agenției Naționale a Locuinței (ANL), am primit
finanțarea pentru un proiect care urmează să fie semnată
la sfârșitul anului pentru 23 de apartamente pentru
învățători, profesori și educatori din cadrul Liceului Teo-
retic «David Voniga». Vă aduceți aminte că, cu mulți ani
în urmă, am făcut această promisiune. Iată, a venit și vre-
mea să pot face publică această știre care sper să vă bucure
pe toți. Astfel, veți fi scutiți de navetă, veți fi legați mai
mult de acești copii, puteți să-i supravegheați și mai mult,
iar lucrurile se vor desfășura în condiții mult mai bune.
Alături a început construirea creșei, care va avea 160 de
locuri. Fac un apel către părinți să fie înțelegători, pentru
că în creșa existentă nu sunt atâtea locuri câte solicitări
avem. Când clădirea nouă va fi gata, sperăm să vă putem
satisface măcar pentru cinci ani aceste solicitări. Situația
este similară și la Chișoda.

Adresându-mă elevilor, le transmit că principalele lor
preocupări trebuie să fie acelea de a învăța, de a-i respecta
pe profesori, părinși, bunici și străbunici, deoarece și pen-
tru ei a început școala”.

Prezentă la festivitatea de deschidere a anului școlar de
la Liceul Teoretic „David Voniga”, doamna Romanița Ju-
manca, consilier județean, a spus: „Bine ați revenit la
școală! Doamnă director, domnilor directori, onorat
prezidiu, în primul rând vă mulțumesc pentru invitația pe
care mi-ați făcut-o; este o bucurie și o onoare de fiecare
dată când mă aflu în Giroc, în mijlocul dumneavoastră.
Astăzi este o zi extrem de frumoasă și de emoționantă pen-
tru mine, pentru că este ziua în care fetița mea a pășit pen-
tru prima oară în grădinită. Aș vrea să vă spun că atunci
când eram copil visam la școală, așa cum probabil mulți
dintre voi ați visat să mergeți la școală. Când eram elevă,
voiam să devin profesoară, așa cum și voi, dragi copii,
probabil vreți să creșteți cât mai repede. Mai târziu, mi-
am dorit să fiu mamă. Am devenit mamă și m-am întrebat
întotdeauna oare cum este prima zi atunci când fetița mea
va merge la grădiniță. Ei bine, această zi a venit și vreau
să vă spun că sunt extrem de emoționată și foarte încântată,
așa cum mulți dintre dumneavoastră, toți cei care sunteți
aici alături de copiii dumneavostră, sunteți azi foarte
fericiți și bucuroși. Dragi copii, voi reprezentați mândria
noastră, sunteți cel mai important lucru din viața noastră.
Vă doresc succes în noul an școlar, profesorilor - răbdare
multă, iar părinților le transmit să fie mândri de copiii lor”.

Directoarea Liceului Teoretic „David Voniga”, doamna

prof. Mihaela Pascu, le-a adresat, ca în fiecare an, un mesaj
autorităților locale, dascălilor, elevilor și părinților aces-
tora: „În fiecare an, în jurul aceleiași date, datorită vouă,
dragi elevi și stimați părinți, ne întâlnim în cea mai
emoționantă echipă. O echipă formată din cei mai buni
jucători, o familie formată din cei mai buni părinți și copii.
Școala este definită ca un nucleu, ca o familie cu mai mulți
membri mari și mici, unde ne petrecem zilele senine prin
veselie, joc și învățătură, dar și zilele înorate, pentru că da,
printre zilele senine mai vin și zile cu nori. Dar, cu tact,
dăruire, implicare, reușim împreună să le traversăm și să
coborâm curcubeul în sufletele noastre.

Cu cele mai bune intenții, cu eforturi, cu disciplină și
cu responsabilitate, pășim în noul an școlar.

Colegilor mei dascăli, prezenți de ani de zile în colec-
tivul liceului, dar și dascălilor nou-veniți le adresez
următorul citat: „Nu există artă mai frumoasă decât arta
educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață,
dar educatorul crează un chip viu” (Sfântul Ioan Gură de
Aur).

După cum știți, stimați colegi dascăli, aveți o misiune
foarte grea, aceea de a șlefui suflete, de a modela caractere,
de la a planta până la a răsări, de la a explica până la a
înțelege, de la a comunica până la a asculta, de la a instrui
până la a educa.

Și, ca o echipă adevărată, vă mulțumesc pentru impli-
care, strădanie și tenacitate. Tot respectul meu pentru
dascăli și întreg colectivul didactic, auxiliar și nedidactic,
care a pornit cu încredere și a pus suflet în fiecare colțișor
al acestei instituții, dar și în fiecare colțișor al sufletului și
minții fiecărui elev.

Școala, clasele, vă așteaptă pe toți în acest an în cele
mai bune condiții, cu săli spațioase și curate.

Mulțumim și în acest an Consiliului Local Giroc, dom-
nului viceprimar ing. Ilie Gâlcă, domnului primar dr. Iosif-
Ionel Toma pentru implicare și sprijin în derularea și
realizarea unicului scop: de avea o școală la standarde eu-
ropene. Cu siguranță, munca începută în echipă nu se va
termina aici. Și să aveți siguranța că atât timp cât se
construiește înseamnă că prezentul și viitorul apropiat sunt
asigurate pentru copiii noștri.

Le mulțumesc părinților elevilor acestei școli, care, din
respect și din dorința de a le fi copiilor lor bine, i-au în-
dreptat spre această instituție. Părinți care au înțeles că
școala se face prin sprijin reciproc, prin comunicare,
înțelegere și implicare.

Vreau să cred că momentele tensionate sunt create de
emoții negative de moment, dar sunt convinsă că la orice
problemă, fiind ea chiar foarte grea, noi, adulții, deopotrivă
dascăli și părinți, vom găsi o rezolvare. Pentru mine, re-
zolvarea problemelor sau găsirea soluțiilor se fac prin co-
municare, bun simț și respect reciproc.

Cel mai important este că ne-am întâlnit aici pentru
copiii dumneavoastră și elevii noștri.

Îi felicit pe foștii elevi ai clasei a XII-a și a VIII-a care
au trecut cu real succes peste examenele avute în vară.
Predăm ștafeta unor alte clase a VIII-a și a XII-a, cărora le
urez de pe acum mult succes și le cer seriozitate și impli-
care.

Bun venit tuturor, bun venit elevilor noștri cei mai
micuți: bufnițe înțelepte, fluturași, minioni... care au pășit
pentru prima dată în curtea școlii în calitate de elevi”.

Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David Voniga”,
domnul prof. Nicolae Petchescu, a dat citire, în încheierea
festivității, mesajului inspectorului școlar județean al IȘJ
Timiș, doamna Aura Danielescu.

ÎÎnncceeppuutt ddee aann șșccoollaarr llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc
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Ca și la Giroc, emoții au fost în ziua de 10 septembrie
și la Chișoda, la Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”. Cei
mai mici dintre elevii școlii, prichindeii de la clasa
pregătitoare, au pășit pentru prima dată în școală în calitate
de elevi, fiind primiți cu căldură de ceilalți colegi.

După intonarea Imnului Național, părintele paroh Tra-
ian Debucean a oficiat o slujbă de sfințire.

Primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
le-a urat tuturor bun venit la festivitatea de deschidere a
anului școlar 2018-1019. „Vreau să încep cu două cuvinte
dragi mie: vă iubesc! 

A trecut un an, avem rezultate bune, avem copii
frumoși, avem copii doritori să învețe, avem părinți care
îi țin aproape de școală. Trebuie să știți că școala a început
și pentru copii, dar și pentru voi, dragi părinți, bunici și
străbunici. Avem un colectiv de cadre didactice bine
pregătit, o organizare foarte bună, dar mai e nevoie de
ceva. Sunt aici, poate, și absolvenți care au făcut cursuri
în această clădire și își aduc aminte că multe transformări
nu s-au făcut, deși s-a salubrizat, s-a vopsit, s-au făcut
diferite lucrări. Ei bine, avem un proiect care depășește
două milioane de euro ca valoare, prin care școala din
Chișoda va deveni aproape unică în România. Va avea o
înfățișare complet nouă, un sistem de încălzire cu panouri
solare, încălzire în pardosea. Școala se va moderniza total,
astfel încât, cu siguranță, în următorii ani, poate doi, poate
trei, numărul elevilor se va dubla în această unitate școlară.
Nu cred că s-au putut plânge copiii noștri și părinții de
condiții, dar de acum încolo vor avea condiții excelente,
iar pentru acest lucru trebuie să le mulțumim celor care s-
au străduit să obțină acest proiect european. Suma de care
vă vorbeam este o investiție la nivelul întregii comune
Giroc. Va da o nouă înfățișare școlii, vor fi alte condiții, și
mândria voastră va fi aceea că mulți din afara școlii și chiar
din afara județului vor veni să vadă școala din Chișoda.

Pe de altă parte, pentru distinsele cadre didactice vreau
să fac anunțul că la întâlnirea cu domnul ministru secretar
de stat, care este și director la Agenția Națională a
Locuințelor, s-a perfectat contractul ce va fi semnat spre
sfârșitul anului, cu privire la un bloc de locuințe cu 23 de
apartamente, destinat în exclusivitate cadrelor didactice.

Atribuirea acestei mari investiții va aduce bunăstare și
în rândul cadrelor didactice, mai ales pentru cele care fac
naveta și care nu știu pe unde să se așeze, pentru că în
localitățile din jurul Timișoarei nu prea se acordă aseme-
nea facilități. De aceea nădăjduim să nu avem acele
discuții interminabile privind schimbarea învățătorilor an
de an. Sunt aici copii care cred că au avut în fiecare an un
alt învățător. Până la urmă, asta este, nu facem noi legea,
dar suntem obligați să o respectăm. Nu vreau ca aici copiii
noștri să fie niște experimente pentru cei care nu știu cum
se comportă atât copiii în fața profesorilor, cât și profesorii
în fața copiilor, când știu că doar un an de zile stau pe aici.
Eu zic că lucrurile acestea vor fi puse la punct. Acestea au
fost cele două lucruri frumoase pe care voiam să vi le spun.

În ceea ce privește învățământul ante-preșcolar, va în-
cepe construirea unei creșe cu o capacitate de o sută de
locuri, astfel încât să se mărească și capacitatea grădiniței,
copiii să nu mai fie nevoiți să stea înghesuiți și să fie peste
25 într-o clasă. O investiție la fel de importantă este în joc,
în valoare de 1,8 milioane de euro, și provine tot din surse
europene. Administrația muncește pentru voi, iar voi
munciți pentru a învăța, ca să fim mândri de voi, să ne
bucurăm de voi. Vreau să vă mulțumesc că vă situați pe
locul 14 în ierarhia școlilor din județul Timiș, ceea ce nu e
lucru puțin. Din câteva sute de școli generale, noi ne aflăm
pe locul 14! Acest lucru îmi dă dreptul să gândesc că pe
viitor vom urca în ierarhia aceasta, ca vom avea copii și
mai pregătiți. Acest lucru rupe un obicei perpetuat de mulți
ani de zile, în sensul că la Giroc și la Chișoda nu se face
școală și trebuie să mergem la «Loga» sau mai știu pe
unde. Uitați-vă în ierarhie unde sunt celelalte școli, așa, ca
fapt divers. Deci, totuși, aici se face școală, iar acest lucru
este unul bun, iar mulțumirea mea este că voi, părinții din
Chișoda, sunteți foarte aproape de școală. Și mă uit aici la
un tătic, care dintodeauna a venit înspre noi, făcând chiar
și presiuni ca lucrurile să fie puse la punct așa cum trebuie.
Avem de unde, avem cu ce, ne trebuie copii, educatori
există, haideți să învățăm toți împreună. Vă doresc sănătate
multă, succese și tot ce este mai bun să se petreacă în
localitățile noastre”.

Vizibil emoționat a fost și domnul viceprimar al co-
munei Giroc, ing. Ilie Gâlcă: „Vă spun și eu bună ziua și
bine ați venit la deschiderea noului an școlar. Am o
anumită emoție, fiind alături de dumneavoastră astăzi, pen-
tru am urmat clasele I-VIII aici la Chișoda, dar în cu totul
și cu totul alte condiții. Sper ca dumneavoastră să vă
bucurați de condițiile pe care noi încercăm să vi le oferim.
Vă doresc succes, copiilor multă sănătate, la fel părinților,
profesorilor le transmit să fie cât mai aproape de copii, să-

i ajute ca să ajungă să reprezinte cu mândrie satul nostru,
Chișoda”.

Doamna directoare prof. Mihaela Pascu le-a transmis
câteva gânduri elevilor, părinților și autorităților locale.

Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David Voniga”,
prof. Nicolae Petchescu, a citit mesajul inspectorului gen-
eral școlar al IȘJ Timiș, doamna Aura Danielescu: „Bunul
Dumnezeu a permis ca și în acest an, prin vocea colegilor
mei, să mă pot adresa dumneavoastră, în nume propriu și
în numele colegilor din Inspectoratul Școlar Județean
Timiș.

Emoțiile pe care le încercați în aceste clipe, dragi copii,
de la cei mai mari la cei mai mici, părinți, cadre didactice,
sunt emoții ce ne ridică, ne înalță, ne inundă sufletul de
bucurie.

Sunteți din nou în familie! Familia voastră de la școală!
Ați revenit în spațiul pe care unii dintre voi îl cunoașteți
atât de bine, pregătiți pentru un nou an școlar. Dacă
vacanța care s-a încheiat v-a lăsat preț de câteva clipe să
fiți încercați de tristețe, sunt convinsă că bucuria pe care o
simțiți acum, când v-ați regăsit colegii, alungă orice urmă
de îndoială și veți fi convinși că e bine la școală!

Priviți în jurul vostru, intrați apoi în clase și vă
convingeți că toți cei care se preocupă ca vouă să vă fie
bine la școală, au «gătit» frumoasa voastră școală ca pentru
o zi de sărbătoare. Nu e o zi obișnuită, e o zi specială, o zi
în care zâmbetul nu dispare de pe chipurile noastre. Nu
lăsăm astăzi lacrimile să curgă nici pe obrăjorii celor mai
mici dintre voi, îi ajutăm să se simtă confortabil în școala
care de astăzi devine și a lor.

Le mulțumesc, pe această cale, colegilor directori, pro-
fesori, autorităților locale, părinților, tuturor celor care au
înțeles că ceea ce ne dorim să facem este pentru copii, că
școala este a doua lor casă, nucleul unei comunități, că
doar împreună și luând decizii pentru ei putem să-i facem
să se bucure cu adevărat de viața de elev.

Dragi copii, prin ochii colegilor mei, mă uit spre voi și
vă îndemn să fiți ceea ce vă doriți voi, ceea ce doresc
părinții voștri pentru voi, ceea ce ne dorim noi, dascălii din
școli, să ajungeți! E posibil acest lucru doar dacă veți fi
cuminți, ascultători, încrezători în voi, interesați de ceea
ce vă putem transmite noi, dornici să aprofundați și să
învățați! Reușita este a voastră, și mândria a noastră! Îl rog
pe bunul Dumnezeu să vă privească, să vă ocrotească, să
vă lumineze mintea și să vă ajute să fiți receptivi și
deschiși, să dați dovadă de toleranță, respect și respons-
abilitate! Succes în drumul cunoașterii, succes în acest an
școlar!

Distinși dascăli, sunteți și în acest an școlar părinții lor.
Vă uitați înspre ei cu căldură, înțelegere și mult drag! Îi
priviți pe părinți cum îi lasă de astăzi, încrezători, în mâna
dumneavoastră! Ei și noi toți credem în profesionalismul
dumneavoastră, în dedicația pe care ați avut-o din ziua în
care ați acceptat să deveniți cei care îi învață pe copii să
ajungă adevărați adulți! Îi ajutați să crească, le oferiți din
experiența dumneavoastră, îi învățați să fie buni, le
transmiteți acele cunoștințe necesare în formarea lor. Și ce
e mai important, le dați încredere, le oferiți suport, vă
asigurați că vor deveni oameni buni, indiferent de drumul
pe care se vor îndrepta! 

Să nu uitați, stimați colegi, nicio clipă, că au nevoie de
noi, că au încredere în noi, că fiecare vorbă bună și zâmbet
pe care le veți strecura atunci când lucrați cu ei și îi formați
vor ajuta copilul de astăzi să devină un adult echilibrat
emoțional, sigur pe el și fericit. Noi formăm oameni,
conturăm destine, și rolul acesta ne face atât de valoroși.
Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, să dovediți
mereu răbdare, înțelegere și toleranță!

Stimați părinți, cu lacrimi în ochi, mulți dintre
dumneavoastră, ați venit astăzi la școală! Părinți ai elevilor
din clasa pregătitoare, părinți ai micuților de trei ani ce
intră astăzi în grădiniță, trăiți cu emoție momentul în care
micuții dumneavoastră se desprind o parte din zi de părinții
naturali și se îndreaptă spre cei care, cu multă dăruire și
pricepere, vor avea grijă de ei! Vă mulțumim că i-ați adus
frumoși și sănătoși și vă asigurăm, eu și colegii mei, că
zâmbetul dumneavoastră va lumina prima lor zi de școală!
Zâmbiți, așadar, bucurați-vă cu toții, alături de ei, alături
de noi! Vă îndemn din tot sufletul și pe dumneavoastră să
fiți răbdători și înțelegători, să ne dați șansa de a ne ocupa
de copiii dumneavoastră, să aveți înțelegere, să acceptați
că suntem aici pentru a munci cu ai dumneavoastră copii
și că ne dorim ca drumul nostru alături de dumneavoastră
să fie binecuvântat.

Vă doresc tuturor, elevi, profesori și părinți, un an nou
școlar cu multe realizări! Un an în care provocările se
transformă, prin efort comun, în reușite și experiențe fru-
moase”.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

ÎÎnncceeppuutt ddee aann șșccoollaarr llaa ȘȘccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă
„„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” ddiinn CChhiișșooddaa
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Prima ediție a Festivalului „Ceaunul chișozean” 
s-a bucurat de un imens succes. Organizat în Grădina
de vară a Casei Naționale din Chișoda, festivalul a
reunit foarte mulți concurenți, care s-au întrecut în
prepararea mâncărurilor tradiționale la ceaun. De ase-
menea, și chișozenii au venit în număr mare la festi-
val, pentru a se bucura de preparatele gătite, dar și de
spectacolul folcloric de pe scenă.

Am stat și noi de vorbă cu o parte dintre
concurenți, pentru a afla amănunte despre mâncăru-
rile pe care le-au pregătit.

Florin Hanciu a pregătit o mâncare de mistreț, un
bogracs maghiar după o rețetă tradițională. „Mai întâi
am călit ceapa, ardeii, roșiile... Am pus și slănină, însă
nu putem dezvălui toate secretele rețetei”, ne-a spus
Florin Hanciu.

Vasile Chiriac și Bogdan Dorici, din Moldova
Nouă, din zona Dunării a preparat, se putea altfel?, o
ciorbă de pește. Ingredientele principale le-au consti-
tuit șalăul, somnul, babușca, crapul, morunașul, cega.
„Până și apă am adus de la Dunăre. Acesta este se-
cretul ciorbei. Roșiile - inimă de bou - și ceapa tot
din zona Moldova Nouă le-am adus. Am mai adăugat
un borș de putină, ardei iute, ceapă, morcovi și mult,
mult suflet”, ne-a spus Vasile Chiriac.

Ioan-Galerius Rusanda, împreună cu Emilian
Lăiețiu și Romică Moise, din Chișoda, a pregătit o
tocăniță de porc. „Este o rețetă simplă, ca la Chișoda.
Am folosit carne de porc, ceapă și ardei, iar restul nu
mai spun... e secret”, ne-a declarat Ioan-Galerius Ru-
sanda.

Grațian Tonea și Alexandru Roșca, din Giroc, au
pregătit o tocăniță tradițională. De mare ajutor le-a
fost Anais Tonea, fetița lui Grațian Tonea.

Aurelia Scavarovschi și Cosmin Iorgoaia, din
Chișoda, a fost cea mai vârstnică concurentă la prima
ediție a „Ceaunului chișozean”. „Am gătit o tocăniță
de porc cu semivânat și găluște de făină. Pe lângă car-
nea de porc am folosit și carne de căprior”.

Eugen Ötves, din Chișoda, a pregătit un gulaș de porc.
Vasile-Adrian Casap, din Moșnița Veche, a venit

la Chișoda împreună cu Emil Șeiman și a pregătit un
gulaș de porc.

Petrică Căpățână și Gabriel Victor, din Chișoda, au
preparat un „papricaș de mare angajament”, după
cum ne-au declarat. Au gătit un papricaș de porc cu
cartofi.

Cornel Ștefănescu, din Moșnița Nouă, a pregătit
gulaș de vită cu găluște.

Prof. Nicolae Crestescu, din Racovița, a venit la
Chișoda împreună cu vânătorii Tiberiu Hațegan și
Marian Goian și a pregătit un gulaș de mistreț. Și pen-
tru că gulașul merge cu o tărie, profesorul Crestescu
a adus o pălincă de 60 de grade veche de 18 ani.

Tică Ciorogariu - principalul organizator al eveni-
mentului - a făcut echipă cu Ionel Rotariu și a pregătit
o fasole cu ciolan și cârnăciori și gulaș de mistreț.

Gheorghe Barbu și Adrian Miuț, din Chișoda, au
pregătit tocăniță de porc și tocană de miel.

Membri ai juriului au fost Leonard Potolincă și
Iosif Szabo. „La jurizare am ținut cont de toate as-
pectele: gust, aromă, dacă ingredientele au fost prea
multe sau prea puține...”, ne-a spus Iosif Szabo.

Primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, ne-a declarat: „Și pentru mine a fost o mare
surpriză participarea numeroasă la această primă
ediție, atât în ceea ce privește numărul concurenților,

cât și cel al publicului. Noi suntem recunoscuți pentru
organizarea unor evenimente de acest gen, iar lumea
răspunde pozitiv la ceea ce facem noi. Mă bucur că
au venit mulți bucătari, din mai multe localități. Am
observat că fiecare ceaun avea specificul său, rețeta
sa, ceea ce îmi confirmă faptul că tradiția românească
nu a murit și, iată, prin asemenea manifestări, o
putem pune în valoare. Cred că aceste lucruri se vor
perpetua și mă gândesc să organizăm un eveniment
similar și în localitatea Giroc. Am văzut că oamenii
au venit cu dragoste și bucurie la acest eveniment”.

Pe scenă, adresându-se celor prezenți, domnul primar
a spus: „Ideea organizării acestui festival a venit de la
un consilier local, un mare amator al gătitului la ceaun,
cu multe premii naționale și internaționale, Tică Cioro-
gariu. Îi mulțumesc și consilierului local Gabriel Aba-
bei-Hafia pentru implicarea în organizarea acestui
festival, precum și Casei de Cultură din Giroc, condusă
de domnul profesor Ionel-Lucian Șipoș”.

Maestrul internațional Iosif Szabo a înmânat pre-
miile acestei prime ediții a Festivalului „Ceaunul
chișozean”, alături de chef Leonard Potolincă, parti-
cipant la emisiunea „Șefi la cuțite”, sezonul cinci.
Participanții la concursul gastronomic au fost: Adrian
Miuț, Gheorghe Barbu, Gabriel Pelea, Nemeth Carol,
Alina Pele, Ioan-Galerius Rusanda, Emilian Laiețiu,
Romică Moise, Grațian Tonea, Alexandru Roșca,
Gheorghe Rusanda, Cosmin Iorgoaia, Aurelia Scava-
rovschi, Eugen Ötves, Erszebet Ötves, Adrian Casap,
Emil Șeiman, Petrică Căpățână, Victor Gabriel, Ro-
bert Culcear, Ioan Tudor, Nelu Ștefănescu, Marian
Goian, Tiberiu Hațegan, Nicolae Crestescu, Bogdan
Dorici, Vasile Chiriac, Florin Hanciu, Adi Roman, Iu-
lian Ciorogariu, Ioan Rotariu. Aceștia au primit di-
plome de participare din partea organizatorilor
evenimentului.

Spectacolul folcloric a fost asigurat de Ansamblul
„Izvorașul” din Buziaș și Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

OO pprriimmăă eeddiițțiiee,, uunn pprriimm ssuucccceess --
FFeessttiivvaalluull „„CCeeaauunnuull cchhiișșoozzeeaann””
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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 Multicolor Tipografie,
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

PIERDERE
Neda Ramona Maria, posesoare a C.I. Seria KS

nr. 531556, cu domiciliul în sat Stînapari, comuna
Cărbunari, nr. 152, județul Caraș Severin, prin
prezenta declară că în data de 4.09.2018 am pier-
dut abonamentul cu nr. 5667 de pe ruta Giroc -
Timișoara și retur.

Rog a mi se acorda un duplicat al acestui abona-
ment.

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)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 6, 13, 18, 20 și 27 septembrie 2018, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de in-
fanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă
grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comerciale agri-
cole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona
periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILI-
TAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje
agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Anne-Raisa Ghera
4 ani și 8 luni, Giroc

Iulia Stănculescu
2 ani și 10 luni, Giroc

Robert Stănculesc
5 ani, Giroc

Mihai Olaru-Diaconu
3 ani și 7 luni, Giroc

Nikola Taban
1 an și 7 luni, Giroc

Între 5-12 august 2018, cu ocazia festivalului
internațional de șah Open Arad, capitala județului
vecin a fost supusă, ca în fiecare an, invaziei
șahiștilor de pretutindeni. Recordul despre care știu,
de acum trei sau patru ani, este de 18 țări partici-
pante la această manifestare șahistă. 

Printre „invadatori” s-au aflat și șahiștii giroceni:
Mihai Iucu, Ștefan Juravle, Fabian Preda și Ange-
lina Coman jucând pentru CS Giroc-Chișoda, iar
„veteranii” Paul Paraschiv, Denis Alboni și Alexan-
dra Paraschiv evoluând pentru CSU Universitatea
de Vest.

Paul Paraschiv și Denis Alboni și-au adjudecat
locul 2 dintre 26 de echipe, la turneul de klotz (o
varietate de șah hiper-tactic, jucat la două table de-
odată). În componența echipelor depășite de tande-
mul girocean s-au aflat numeroși jucători de elită.
Alexandra Paraschiv s-a remarcat la șah clasic,
câștigând contra maestrului FIDE Ovidiu Lupu și
remizând cu maestrul Alexandru Kutnik. Un record
de anduranță a înregistrat Mihai Iucu, în vârstă de
12 ani, care a jucat în cinci turnee ale festivalului,
totalizând 41 de partide, în șapte zile.

În perioada 21-24 august la Ghiroda s-a
desfășurat un turneu de șah clasic pe echipe de ju-
niori U20 (limita de vârstă până în 20 de ani),
excepție al patrulea jucător din fiecare echipă, care
trebuia să se încadreze la U10. De asemenea, fie-
care echipă trebuia să aibă obligatoriu minimum o
fată în componență. Au participat 11 echipe repre-
zentând fie cluburi, fie localități. Printre ele s-au
aflat și două echipe străine, reprezentând cluburi
din Ungaria și Bulgaria. Toți cei aproape 50 de ju-
cători (inclusiv rezervele) au primit cadouri și au
beneficiat de masă de prânz gratuită pe parcursul
întregii competiții. Comuna Ghiroda, care recent și-
a constituit o echipă divizionară de șah, s-a străduit
să alinieze o formație cât mai puternică și să aibă o
acțiune cât mai reușită, din punct de vedere orga-
nizatoric. Partea cu organizarea le-a ieșit 100%, dar
cu echipa nu știu ce procent să aloc, întrucât au ieșit
pe locul 2, după echipa care a reprezentat comuna
Giroc. Pe locul 3 s-a clasat CSU Universitatea de
Vest din Timișoara. Pe locul 4 a terminat Clubul An
Passan din Bulgaria. Pe locul 5 s-a clasat Clubul de
Șah Mediator din Giarmata Vii, un club care acti-
vează de circa 15 ani.

Cu toate că sunt legitimați în prezent la CSU
Universitatea de Vest din Timișoara, Denis Alboni
și Alexandra Paraschiv au ales de data aceasta, fi-
indcă regulamentul le permitea, să joace pentru
Giroc. Pe masa a patra – U10 – a jucat Fabian
Preda, de la CS Giroc-Chișoda. Sebastian Ursan,
un talent timișorean descoperit și format în primii
ani de către subsemnatul, a acceptat să joace pentru
echipa giroceană. Paul Paraschiv a fost cooptat în
echipa din Ghiroda de unde, din câte am auzit, be-
neficiază de o bursă lunară.

Zeița Victoriei a ținut cu cei care jucau sub dra-
pelul Girocului. Ei s-au autodepășit în mod eroic,
exemple fiind victoria lui Fabian asupra junioarei
din Bulgaria (mai bine cotată) sau victoria lui Denis
asupra lui Iustin Ciorgovean, un jucător cu un talent
uriaș, de la CSU Universitatea de Vest, sau victoria
Alexandrei la Andra Cîmpean, tot de la CSU Uni-
versitatea de Vest, care e mai în vârstă (deja stu-
dentă) și are un palmares superb, sau remiza lui
Sebastian cu maestrul FIDE Adrian Sechereș. Lup-
tele au fost crâncene. Echipele favorite s-au bătut
în cerc: Ghiroda a învins Girocul, Universitatea de
Vest a bătut Ghiroda, iar Girocul a câștigat împo-
triva Universității de Vest. Nu a fost nevoie de de-
partajare, pentru că Girocul a strâns 12 puncte de
meci, cu șase victorii și o înfrângere, Ghiroda 11
puncte, cu cinci victorii, un egal, o înfrângere, iar
Universitatea de Vest a „scăpat” două egaluri, cu
Mediator și cu Barcza Gedeon din Ungaria. O bă-
tălie frumoasă, în care au luptat veteranii giroceni,
alături de un reprezentant al noii generații (Fabian)
și de un prieten câștigat în zeci de turnee jucate cot
la cot (Sebastian). 

La festivalul internațional de șah de la Corund,
județul Harghita, între 4-9 septembrie, șahiștii gi-
roceni aflați la vârsta liceului sau „veteranii”, întru-
cât ei sunt exponenții primei generații care a
beneficiat de programul șahist girocean demarat în
2008, au dat un adevărat concert. Turneul famillilor
șahiste a fost câștigat de către frații Paraschiv: locul
1 din 10 echipe. La turneul de klotz, echipa formată
din Paul Paraschiv și Denis Alboni a ocupat locul
2, din 23 de echipe. La turneul de șah combinat, pri-
mul loc (din 11 echipe) a fost ocupat de formația
din care făcea parte Paul Paraschiv. Pe locul 7 din
72 de jucători s-a clasat Denis Alboni, la șah clasic,
secțiunea ELO 2000. Însă succesul cel mai specta-
culos (și surprinzător) l-a înregistrat Paul Paraschiv,
cu locul 3 general la șah-fulger, din 149 de
concurenți! El a fost depășit doar de către marele
maestru Andrei Istrățescu și de către maestrul
internațional Balla Tomas. În urma lui Paul, în cla-
sament, s-au aflat câțiva maeștri și maeștri FIDE.
Parcursul lui Paul este grăitor. Singura înfrângere,
cu Andrei Istrățescu. Remiză cu maestrul FIDE De-
meter Dorina. Victorii la maestrul internațional Da-
niel Baratosi și la maestrul FIDE Pavel Vavric
(Republica Moldova), precum și contra trei pose-
sori ai titlului „candidat de maestru”. 

Le adresez și pe această cale felicitări celor care
au înregistrat succesele menționate. Faptul că niște
copii din Giroc au ajuns atât de departe pe calea
perfecționării șahiste le dă speranțe și generațiilor
care vin din urmă. Mulțumesc Consiliului Local
Giroc și domnul primar Iosif-Ionel Toma, pentru
sprijinul neîntrerupt acordat mișcării șahiste giro-
cene, din 2008 până în prezent. 

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

ȘȘAAHH –– ffiinnaall ddee sseecceerriișș


