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În data de 29 august, de Tăierea Capului
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, nu-
meroşi credincioşi din întreg Banatul şi-au
îndreptat paşii spre Mănăstirea Timişeni,
care aparţine de comuna Giroc, pentru a lua
parte la slujba de hram. Programul religios
închinat ocrotitorului aşezământului mona-
hal a debutat în ajunul praznicului, cu slu-
jba Vecerniei cu Litie, urmată de Taina
Sfântului Maslu, Acatistul Sfântului Ioan
Botezătorul şi Utrenia.
Hramul sfinteiMănăstirii Timişeni reprezintă
pentru credincioşii bănăţeni, în fiecare an,
un adevărat prilej de întărire sufletească, de
comuniune liturgică şi euharistică
frăţească, aceştia participând alături de
obştea monahală la sfintele slujbe, la
priveghere şi rugăciune către Dumnezeu şi
sfinţii Săi.
Din punct de vedere istoric, această mănă-

stire a fost ctitorită de mitropolitul Vasile
Lăzărescu, în anul 1944. Apoi, prin grija
exarhului mănăstirilor din Banat din acel
timp, Justinian Dalea, a fost înzestrată cu
un minim necesar desfă�urării vieţii mon-
ahale, inclusiv cu o ţesătorie mecanică. La
început, mănăstirea a funcţionat ca metoc
al Mănăstirii Partoş, iar serviciile reli-
gioase se oficiau într-o capelă care a fost
amenajată în interiorul imobilului. În anul
1959, prin Decretul 410, mănăstirea a fost
desfiinţată, fiind preluată de ocolul silvic
şi destinată spre locuire muncitorilor. Prin
stăruinţa Înalt Preasfinţitului dr. Nicolae
Corneanu, Mitropolitul Banatului, mănă-
stirea a fost reînfiinţată în anul 1968. De
atunci şi până în prezent, mii de credincioşi
din întreaga ţară vin aici pentru a găsi
alinare sufletească şi trupească prin post şi
rugăciune alături de vieţuitorii acestei
mănăstiri, trăind experienţa împărtăşirii din
binecuvântarea şi harul Lui Dumnezeu.

Hramul Mănăstirii Timişeni
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Zile de post şi posturi  
Miercurile şi vinerile de peste an, afară
de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august) 
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie) 
Postul Sfintelor Paşti (23 februarie –
11 aprilie) 
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(8 iunie – 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (1
august – 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiem-
brie – 24 decembrie)

Zile în care 
nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie 

Miercuri şi vineri în săptămâna 
dinaintea Postului Sfintelor Paşti 
(8 aprilie şi 10 aprilie) 
Luni şi marţi în prima săptămână a
Postului Sfintelor Paşti (13 aprilie şi
14 aprilie) 
Vineri în Săptămâna Patimilor (10
aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an 
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în
ajunul acestora 
În săptămâna lăsatului sec de carne (15
februarie – 21 februarie) 
În Postul Sfintelor Paşti (22 februarie
– 12 aprilie) 
În Săptămâna Luminată (13 aprilie –
19 aprilie) 
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (8 iunie – 28 iunie) 
În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1 august – 15 august)
În postul Naşterii Domnului (14
noiembrie – 24 decembrie) 
În perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti
naţionale

Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (21
mai) 
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat –
Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale
în care nu se lucrează

12 aprilie şi 13 aprilie, prima şi a doua
zi de Paşti 
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii 
31 mai şi 1 iunie, prima şi a doua zi de
Rusalii 
15 august, Adormirea Maicii Domnu-
lui
30 noiembrie, Sfântul Andrei 
1 decembrie, Ziua Naţională a Ro mâ -
niei 
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi
de Crăciun

RRâânndduuiieellii
bbiisseerriicceeşşttii -- 22001155

Naşterea Maicii Domnului este
prima mare sărbătoare din cursul
anului bisericesc. Aceasta este
prăznuită pe data de 8 septem-
brie. Scrierile apocrife oferă
foarte multe amănunte despre
originea şi copilăria Fecioarei
Maria. Cea mai importantă
sursă în acest sens o repre zintă
Protoevanghelia lui Iacov, o lu-
crare iudeo-creştină din sec. al
II-lea. Fragmentul referitor la
Fecioara Maria a fost scris în
jurul anului 140. Tatăl Fecioarei
Maria se numea Ioachim şi era
din seminţia lui Iuda. Soţia lui
Ioachim se numea Ana şi era fiica
preotului Matthan. 
Astfel, tatăl Fecioarei Maria era
un urmaş al regelui David, 
iar mama, o descendentă din 
familia preotească a lui Aaron,
împlinindu-se prin aceasta pro o-
ro cia că Mesia va avea o dublă
descendenţă: împărătească şi
preotească.
Pentru că nu aveau copii,

Ioachim şi Ana au început să fie
ironizaţi şi batjocoriţi de oameni.
Lipsa copiilor era conside rată un
blestem din partea Lui Dumnezeu.
Şi totuşi, Ioachim şi Ana nu s-au
răzvrătit împotriva Lui Dumnezeu,
nici nu au renunţat la viaţa lor vir-
tuoasă, rugându-se în continuare cu
lacrimi şi nădăjduind în bunătatea
Lui Dumnezeu. 
Tradiţia spune că, în al cincizecilea
an al căsătoriei lor, Marele Preot de
la Templu a refuzat, în public,
jertfa lor, numindu-i blestemaţi. În-
tristaţi, cei doi părinţi s-au îndrep-
tat spre casa lor din Seforis şi au
hotărât să se retragă fiecare pentru
post şi rugăciune. Îngerul Gavriil se
va arăta fiecăruia, spunându-le că
rugă ciu nea lor nu a fost trecută cu
vederea şi că Dumnezeu le va tri mi -
te binecuvântarea Sa. Tot el le-a
vestit că acest prunc se va umple de
Duh Sfânt din pântecele mamei sale
şi că va fi un vas ales Lui Dum-
nezeu. (Luca 1, 4-23).
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Zilele culturii 
şi spiritualităţii 

răcăşdiene
Asociaţia Culturală „Voinţa” Răcăjdia a iniţiat şi orga-
nizat în zilele de 15-16 august 2015 Programul „Zilele
culturii şi spiritualităţii răcăşdiene”, Ediţia a XIII-a.
În Ziua de Sfânta Marie au avut loc Cupa „Ion Balta” la
fotbal, cu participarea a şase echipe; Cupa „Voinţa” la
volei în Parcul cu Castani (două echipe); Slujba Sfintei
Liturghii la Biserica Ortodoxă; Spectacol Folcloric cu
Carmen Biruescu şi Titian Puichiţă.
Ziua a doua a avut următorul program: vizitarea Cen-
trului „After School” şi a Muzeului de Etnografie
„Dorin Ioan Ciocanel”, Simpozion Literar cu tema
„Cartea din Raft”, cu lansare de carte – Constantin
Falcă, Costel Simedrea, Adriana Boia, Pavel Brebu, ur-
mând recital de poezie, referate şi expoziţie foto; Masa
Festivă cu oaspeţii din România şi Serbia; Parada Por-
tului Popular; Festival Folcloric cu Ansamblurile de
Dansuri Populare – „Apatena” din Apateu, „Junii Cara-
şului” din Greoni, „Caraşul” din Grădinari, „Soko” din
Socol, „Hora Caraşului” din Oraviţa, „Doina” din
Anina, Formaţia de Dansuri din Grebenaţ (Serbia) şi
Fanfarele din Grebenaţ şi Răcăjdia.
Preşedintele Asociaţiei Culturale „David Voniga” din
Giroc, Viorel-Dorel Cherciu, a participat la aceste ma-
nifestări cultural-artistice, ca invitat al Asociaţiei Cul-
turale „Voinţa” din Răcăjdia şi a primarului Lechici Ilie
Mirco.
Participanţii la acest eveniment al Comunei Răcăjdia au
fost plăcut impresionaţi să afle că la Giroc, lângă Timi-
şoara, există Asociaţia Culturală „David Voniga” care
„produce” Cultură.

Viorel-Dorel CHERCIU

Duminică, 30 august 2015, localitatea Lalaşinţ – situată în
partea de sud a judeţului Arad, pe malul stâng al Mureşului,
la 37 km distanţă de oraşul Lipova, cel mai important cen-
tru urban al zonei, pe drumul comunal ce leagă localitatea
Belotinţ de Bata – a sărbătorit 530 de ani de atestare docu-
mentară a aşezării, eveniment marcat prin oficierea Sfintei
Liturghii la Biserica Ortodoxă (ora 10), un parastas întru po-
menirea preotului dr. Pavel Vesa şi lansarea cărţii „Parohia
Ortodoxă Română Lalaşinţ. Monografie istorică”, Timi-
şoara, Editura Eurostampa, 2015, 212 pagini (ora 13,00 –
Căminul Cultural).
Organizatorii – avocat Vasile Ştefănescu – „fiu al satului” şi
profesor Ioan Traia, ambii din Timişoara – au invitat şi pe
preşedintele Asociaţiei Culturale „David Voniga” din Giroc
să participe la acest moment festiv, având în vedere faptul că
Pavel Vesa a fost unul dintre cei mai de seamă colaboratori
ai simpozioanelor internaţionale de la Giroc, fiind în plan
cultural-ştiinţific o personalitate marcantă a istoriografiei
ecleziastice  din „Vest” (opera sa însumează 19 cărţi şi sute
de articole şi studii).
Pavel Vesa a fost numit preot la Parohia Lalaşinţ, la 18 sep-
tembrie 1979, păstorind credincioşii până la 31 decembrie
1989 când la cerere a fost transferat la Parohia Dezna din
Protopopiatul Sebiş.
Meritele sale ştiinţifice l-au recomandat ca din 2007 să fie
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie Ecleziastică din
cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
Vorbitorii – Timişoara, Arad – au evidenţiat acribia ştiinţi-
fică, rigurozitatea metodologică, dar şi „textura” afectivă a
monografiei Parohiei Ortodoxe Române Lalaşinţ.
Primarul Comunei Bârzava, Faur Gabriel, a adus cuvânt de
mulţumire celor ce au dat curs invitaţiei de a participa la
acest eveniment istoric al satului Lalaşinţ.

Viorel-Dorel CHERCIU

Întâlnire de 
suflet la Lalaşinţ

în judeţul Arad
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Comuna Giroc a cunoscut, în ultimii ani, o cre-
ştere demografică fără precedent. Dezvoltarea
continuă a localităţii a dus la oferirea unor con-
diţii de viaţă identice cu cele de la oraş. Una din-
tre priorităţile autorităţilor locale din Giroc, a
primarului comunei, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, este tocmai aceea de a crea condiţii optime
pentru dezvoltarea tinerei generaţii.
Astfel, în comuna Giroc, au fost aduse la stan-
darde europene toate instituţiile de învăţământ
preşcolar şi şcolar, şi nu numai, iar o dată cu în-
ceperea noului an şcolar, 2015-2016, la Giroc 
s-a inaugurat o creşă ce poate găzdui până la o
sută de copii. Evenimentul a precedat, practic, ce-
remoniile de deschidere a anului şcolar la Giroc
şi Chişoda.
A fost o investiţie în valoare de 965.000 de lei.
Spaţiul pe care s-a ridicat noua creşă are o supra-
faţă desfăşurată de 993,95 de metri patraţi, su-
prafaţa utilă fiind de 846,70 de metri patraţi.

Ca şi funcţiuni, creşa dispune de cinci dormi-
toare, trei săli de joacă, o bucătărie dotată cu toate
cele necesare preparării hranei celor mici, şase
grupuri sanitare. De asemenea, s-a amenajat un
cabinet pentru educatoare, spaţiu tehnic, vestiar,
cabinet medical şi izolator. Aşadar, creşa din
Giroc este dotată adecvat categoriei de vârstă
căreia i se adresează.
Panglica inaugurală a creşei a fost tăiată de pri-
marul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, domnul viceprimar, ing. Ilie Gâlcă, direc-
toarea Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, doamna prof. Mihaela Pascu, directorul
adjunct al liceului, domnul prof. Nicolae Pet-
chescu şi educator-coordonator, doamna Lenuţa
Terteci.
Cu acest prilej, domnul primar Iosif-Ionel Toma
a precizat: „Acest edificiu este rezultatul unei
necesităţi care a devenit stringentă în comuna
noastră, privind numărul mare, şi în continuă
creştere, al copiilor. Aşa cum am mai spus, copiii
şi tinerii sunt bunul nostru cel mai de preţ şi con-
stituie, la nivelul comunei Giroc, o prioritate. 
Ne-am străduit ca această nouă unitate şcolară să
fie la cele mai înalte standarde şi după cele mai
noi ce rinţe în domeniu, şi, am reuşit. Creşa şi gră-
diniţa sunt ultra-moderne, construite după ul-
timele canoane în domeniu şi răspund celor mai
exigente cereri”. 

Giroc
22001155--22001166
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A sunat primul clopoţel al anului şcolar 2015-
2016, pentru elevii din Giroc şi Chişoda. Ziua de
14 septembrie a fost una încărcată de emoţii atât
pentru elevi şi dascăli, cât şi pentru părinţii şi
bunicii celor care urmau să revină în bănci ori
păşeau pentru prima dată pragul şcolilor din 
comuna noastră.
Instituţiile de învăţământ i-au aşteptat, aşa cum
se cuvine, pe elevii mai mari sau mai mici, grija
autorităţilor locale pentru actul de educaţie
simţindu-se din plin: atât Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc, Şcoala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chişoda, grădiniţele din cele
două localităţi, cât şi creşa proaspăt inaugurată
sunt astăzi la cele mai înalte standarde în dome-
niu, oferind condiţiile cele mai bune pentru copii
de a învăţa şi de a se educa, iar pentru dascăli, de
a-şi desfăşura activitatea.
Festivităţile de deschidere ale anului şcolar la
Giroc şi Chişoda au fost onorate, şi în acest an,
de domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma, de cel care
a fost mereu aproape de şcoală şi a sprijinit-o pen-
tru a ajunge unde este astăzi, de domnul vicepri-
mar ing. Ilie Gâlcă, de consilieri locali, dascăli şi
părinţi.

La Giroc, festivitatea de deschidere a noului an şcolar a
fost deschisă de doamna prof. Mihaela Pascu, directoarea
Liceului Teoretic „David Voniga”.
După intonarea Imnului de Stat al României, începerea
unui nou an şcolar a fost sfinţită de preotul paroh al 
Bisericii Ortodoxe Române din Giroc, Marius Şonea. În
cuvântul său, domnul primar, Iosif-Ionel Toma a vrut să
arate importanţa actului educaţional în viaţa copiilor şi a
tinerilor: „Suntem în faţa unui nou an şcolar, a unui nou
act de instruire şi educare a copiilor şi tinerilor noştri. Tre-
buie să facem din aceasta o prioritate, atât noi, ca admi -
nistraţie locală, cât şi educatorii, învăţătorii şi profesorii,
dar şi dumneavoastră, părinţii şi bunicii lor. Actul de 
edu caţie este unul esenţial şi el nu poate să aibă rezultatele
dorite decât dacă este făcut de noi, toţi, într-un efort
comun. După cum am mai spus, administraţia locală s-a
ocupat îndeaproape de acest lucru şi, astăzi, putem spune
că, atât la Giroc, cât şi la Chişoda, dispunem de şcoli noi
şi moderne, ultra-dotate şi capabile să corespundă celor
mai noi şi exigente cerinţe. Anul acesta am inaugurat o
nouă creşă şi grădiniţă la Giroc, iar în viitor intenţionăm
să mai construim un corp de clădire în locul şcolii vechi
din Giroc, prin care elevii giroceni să mai beneficieze de
încă opt săli de clasă. Vom pune, în continuare, la dispo -
ziţia copiilor şi elevilor din Giroc şi Chişoda întreaga bază
materială de care va fi nevoie, dar, în acelaşi timp, cadrele
didactice şi părinţii vor trebui să depună eforturi cel puţin
egale cu cele ale noastre, pentru ca, în final, rezultatele să
fie cele dorite”.
Tot cu prilejul deschiderii noului an şcolar, în discursul său,
doamna directoare a Liceului „David Voniga” din Giroc,
prof. Mihaela Pascu, a spus: „Privesc cu emoţie pe cei care
azi păşesc prima dată pragul şcolii şi al grădiniţei şi găsesc
în privirea lor bucuria unui nou început. Cu aceeaşi emoţie
mă adresez şi elevilor din clasele mai mari şi din clasele de
liceu cu dorinţa de a considera această şcoală drept a doua
voastră casă şi, ca urmare, vă rog să-i respectaţi pe oamenii
ei, fie profesori, fie personal administrativ, să o îngrijiţi şi
să o trataţi ca pe un drept, nu ca pe o obligaţie. Să aveţi
convingerea că şcoala vă pregăteşte pentru viaţă, punând în
valoare întregul vostru potenţial intelectual şi afectiv.
Dragi elevi, doresc să vă subliniez că «natura ne aseamănă
şi educaţia ne deosebeşte» şi doar prin educaţie bazată pe
toleranţă, respect, responsabilitate şi bun simţ ca valori
fundamentale devenim mai buni. Minunaţii mei  elevi,
aveţi tot sprijinul meu, al cadrelor didactice şi al părinţilor
voştri în activităţile şcolare şi extraşcolare pe care le veţi

desfăşura. Aveţi la dispoziţie cadre didactice bine
pregătite, care vă vor însoţi, încuraja şi învăţa.
Stimaţi părinţi, datoria noastră comună este să formăm din
copilul nostru un OM şi un CARACTER. Deci, vă rog să
răspundeţi chemărilor şcolii pentru o colaborare eficientă
în acest sens. Uşile vă vor fi deschise pentru a comunica
şi a rezolva problemele cu care se confruntă copiii noştri.
Vă asigur de acest lucru prin calitatea mea de manager al
unităţii, dar şi prin pregătirea mea profesională.
Avem cel mai modern liceu din judeţ şi, poate, din ţară,
primitor, curat, dotat cu ultima tehnologie în domeniul 
educaţional, cu o bază materială şi umană corespunzătoare
unui învăţământ de calitate. Toate acestea se datorează im-
plicării autorităţii locale, consilierilor locali şi domnul pri-
mar, cărora le mulţumesc pentru sprijinul acordat şi pentru
faptul că au răspuns de fiecare dată prin sponsorizări. Ne
dorim să continue în acest sens cât mai mult timp de acum
încolo şi, de ce nu?, în aceeaşi formulă. Nu e de mirare că
de fiecare dată la deschiderea anului şcolar domnul pri-
mar, împreună cu doamnele consilier şi domnii consilieri,
este prezent printre noi. Le mulţumim! Şi pentru că 
Dumnezeu lucrează prin oameni, vă doresc tuturor sănă-
tate, pentru a realiza tot ce v-aţi propus”.
Directorul adjunct al Liceului Teoretic „David Voniga”,
domnul prof. Nicolae Petchescu a citit, apoi, mesajul 
inspectorului general al Inspectoratului Şcolar al Judeţu-
lui Timiş, doamna Aura-Codruţa Danielescu. 
După citirea mesajului, „bobocilor” care au păşit pentru
prima dată în şcoală li s-a urat bun venit, s-a intonat apoi
din nou Imnul Naţional şi s-a desfăşurat un scurt moment
artistic.

Învăţătorii şi diriginţii Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc
Clasa pregătitoare A – Camelia Preda; clasa pregătitoare
B – Ştefania Toma; clasa pregătitoare C – Camelia Radics;
clasa I A – Iudith Monea; clasa I B – Lavinia Radulov;
clasa a II-a A – Bianca Câmpeanu; clasa a II-a B – An-
dreea Sica; clasa a III-a A – Liliana Antal; clasa a III-a B
– Claudia Drăgan; clasa a IV-a A – Sorin Ersegean; clasa
a IV-a B – Daniela Simionese; clasa a V-a – Miloranca
Golban; clasa a VI-a – Boris Babici; clasa a VII-a – Vio-
leta Liseţchi; clasa a VIII-a – Melentina Costa; clasa a IX-a –
Doru Dramnesc; clasa a X-a – Ion Oprea; clasa a XI-a –
Diana Ureche.

Giroc
22001155--22001166

CClliinncchheett
ddee

ccllooppooţţeell



5DIALOG CU CETĂŢENII sseepptteemmbbrriiee 22001155

La Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, cere-
monia deschiderii noului an şcolar 2015-2016 a fost marcată
de doamna director profesor Mihaela Pascu. I-au fost alături
domnul primar al comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, vi-
ceprimarul comunei, domnul ing. Ilie Gâlcă, consilieri locali
şi preoţii parohi ai Bisericii Ortodoxe Române din Chişoda,
Traian şi Dragoş Debucean. După oficierea serviciului reli-
gios de către cei doi preoţi, a fost intonat intonat Imnul
Naţional.
În cuvântul său, domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma a spus:
„Trăim cu toţii un nou moment emoţionat, moment care se
repetă cu fiecare deschidere de nou an şcolar. Suntem aici îm-
preună, autorităţi locale, dascăli şi părinţi pentru a sărbători
acest nou început. Ţin să mulţumesc tuturor celor prezenţi,
dar în primul rând domnului fost inspector şcolar Avram Rusu
şi domnului profesor Ioan Rămneanţu, care au fost oameni de
şcoală şi au rămas oameni de şcoală. Avem de anul acesta o
nouă formulă în condu cerea şcolilor din Giroc şi Chişoda, o
formulă în care credem şi cu ajutorul căreia dorim să avem
rezultate mai bune. Am avut şi am emoţii în continuare, ca în
fiecare nou an şcolar. Am mai spus şi repet: copiii sunt bunul
nostru cel mai de preţ, averea noastră cea mai mare, pe care o
dăm pe mâna dascălilor, a profesorilor, care, însă, nu pot face
singuri totul – ei trebuie să fie sprijiniţi îndeaproape de părinţi.
Doar împreună vom reuşi să ajungem la rezultatele bune pe
care le dorim. Nu vreau să ascund faptul că avem încă destule
probleme, de comunicare şi de organizare, dar vreau ca toate
neajunsurile de care ne lovim să le remediem din mers, fără
să afectăm bunul mers al treburilor din şcoală. Vreau să mă
adresez, în special, părinţilor şi să le spun că trebuie să
strângem rândurile cu toţii şi să fim aproape de educatori, de
învăţători şi profesori, de diriginţi. Aşa cum îndrăzneţ a spus
doamna directoare, că doreşte să facă atât la Giroc, cât şi la
Chişoda o şcoală a părinţilor, unde aceştia să fie aproape de
şcoală, aproape de cei care instruiesc copiii. Vreau, de aseme-
nea, să vă spun să lăsaţi copiii să înveţe cel puţin o limbă
străină de largă circulaţie, fie că e vorba de engleză, germană
ori franceză. Ei trebuie să poată să se mişte şi să vorbească în
comunitatea europeană ca adevăraţi europeni. De asemenea,
vreau să vă spun că, pe lângă învăţătură, la fel de important
este şi faptul că tinerii trebuie să facă sport: fie că este vorba
de sportul minţii, de şah, unde şi la Giroc şi la Chişoda avem
rezultate remarcabile prin strădania maestrului Zamfir
Moldovan, fie că este vorba de fotbal sau rugby, de karate ori
judo. O minte sănătoasă se poate dezvolta doar într-un corp
sănătos şi noi trebuie să ajutăm şi să îndreptăm tinerii noştri,
în acest sens. Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea şi înţelepci-
unea să ducem la bun sfârşit tot ceea ce am început împreună
astăzi”.
La şcoala din Chişoda, odată cu începerea noului an şcolar, a
adresat un mesaj de salut celor prezenţi şi domnul viceprimar
al comunei Giroc, ing. Ilie Gâlcă. Domnia sa a menţionat că
întâmpinăm fiecare nou an şcolar cu emoţii şi speranţe, în ace-
laşi timp. Emoţiile inerente fiecărui început şi speranţele că
vom traversa o perioadă de educaţie mai rodnică. De aseme-

nea, domnul viceprimar a mai spus că atât şcoala din Giroc,
cât şi cea din Chişoda dispun de o bază materială deosebită,
iar profesorii şi părinţii vor trebui să îndrume elevii în aşa fel
încât rezultatele la învăţătură să fie pe măsură.
Doamna directoare, prof. Mihaela Pascu, a precizat: „Păşim
într-un an şcolar nou mai încrezători, mai conştienţi că în
această şcoală vom descoperi tainele universului, esenţa
poveştilor, minunata lume a cifrelor. Nu pot să nu-mi întorc
privirea spre cei din clasa pregătitoare, cărora le urez bun
venit, dar şi către ceilalţi, care au aşteptat cu nerăbdare să-şi
întâlnească profesorii şi colegii. Să aveţi convingerea că şcoala
vă pregăteşte pentru viaţă, punând în valoare întregul vostru
potenţial intelectual şi afectiv.
Obiectivele noastre principale în anul şcolar 2015-2016 vor fi:
cuprinderea tuturor copiilor de vârstă şcolară şi preşcolară din
Giroc şi din Chişoda în sistemul de învăţământ; realizarea unei
educaţii inclusive, prin acordarea de şanse egale la învăţătură
tuturor copiilor noştri; practicarea unui învăţământ de calitate,
desfăşurat în conditii materiale optime, asigurate de către
Primăria comunei Giroc, prin implicarea directă a domnului
primar, a doamnei şi domnilor consilieri membri ai Consiliu-
lui de Administraţie al Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc.
Şi la Chişoda, directorul adjunct, domnul prof. Nicolae Petch-
escu a citit mesajul inspectorului general al Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Timiş, doamna Aura-Codruţa Danielescu:
„Distinşi dascăli, iubiţi elevi, dragi părinţi, ne aflăm astăzi la
începutul unui nou an şcolar, într-o frumoasă zi de toamnă,
specială şi cu semnificaţii deosebite pentru cei ce păşesc pen-
tru prima dată pragul şcolii. Fie că sunteţi  boboci ce se în-
dreaptă cu mult interes spre clasa pregătitoare, fie elevi de
clasa a V-a,  elevi de început de nivel liceal sau micuţii preş-
colari din grădiniţe, cu toţii sunteţi pregătiţi să intraţi în şcoli
frumos pregătite, cuprinşi de dorinţa de a cunoaşte cât mai
multe, de a acumula informaţii necesare vieţii de zi cu zi. Ur-
caţi, dragii mei elevi, an de an, pe treptele cunoaşterii, iar în
drumul  vostru să nu uitaţi, aveţi permanent nevoie de cei care
vă oferă cartea, de cei care astăzi, cu emoţie, vă privesc cum
intraţi pentru prima dată sau reveniţi în şcoală, făcând acest
exerciţiu an de an. Aveţi nevoie de  părinţii voştri, emoţionaţi
acum, cei care vă privesc în fiecare minut cum creşteţi, vă
ocrotesc şi vă învaţă lucruri minunate, totodată ajutându-ne
pe noi, dascălii, să vă oferim educaţia necesară formării voastre.
Şi pentru că această zi specială vă aparţine în totalitate vouă,
părinţilor voştri şi, nu în ultimul rând, colegilor mei, permiteţi-
mi ca prin această formă, exprimându-mi regretul pentru ab-
senţa mea din mijlocul vostru, în nume propriu şi în numele
colegilor mei din cadrul ISJ Timiş să vă doresc, vouă, dragi
copii, un an şcolar în care să înfloriţi la propriu şi la figurat, să
creşteţi mari, sănătoşi şi frumoşi, să fiţi permanent deschişi
spre ceea ce este bun, înălţător şi folositor.
Dumneavoastră, stimaţi părinţi, vă dorim să aveţi parte de
sănătate, că ea este mai bună decât toate, să aveţi răbdare,
înţelegere faţă de copiii dumneavoastră, să dovediţi că sunteţi
reali parteneri ai cadrelor didactice în această angajare co-

mună, anume aceea de a sădi în sufletele lor încredere şi re-
spect pentru valorile umane fundamentale, iubire, adevăr,
speranţă, muncă, încredere şi responsabilitate.
Mă adresez acum dumneavoastră, stimaţi dascăli, rugându-
mă la Dumnezeu să vă dea puterea de care aveţi nevoie,
înţelepciune şi pricepere, răbdare şi înţelegere pentru copii,
asigurându-vă de respectul şi sprijinul nostru, al colegilor
dumneavoastră, cei din ISJ Timiş, dorindu-vă sănătate, putere
de muncă în activitatea frumoasă şi plină de responsabilitate
pe care o desfăşuraţi în spiritul educării tinerei generaţii”.
Festivitatea de deschidere a noului an şcolar s-a încheiat cu un
scurt program artistic.

Învăţătorii şi diriginţii Şcolii
Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”

din Chişoda
Clasa pregătitoare D – Delia Ion; clasa I C – Monica Farcaş;
clasa a II-a C – Cristina Lupu-Savin; clasa a III-a C – Delia
Calancea-Dalea; clasa a IV-a C – Georgeta Barna; clasa a V-
a – Marieta Deneş; clasa a VI-a – Lavinia Petculescu; clasa a
VII-a – Luminiţa Ivan; clasa a VIII-a – Georgina Ianculescu.

Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Planul de acţiuni 
al Primăriei 

comunei Giroc pe
anul 2015, pentru

sectorul de mediu
• 16-17 IANUARIE 2015 – Acţiunea de strân-
gere a brazilor de Crăciun;
• 16-27 MARTIE 2015 – Curăţenia de primă-
vară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie re-
zultate din cosmetizare);
• 4 APRILIE 2015 – Acţiunea de colectare de îm-
brăcăminte şi încălţăminte;
• 25 APRILIE 2015 – Campania de Mediu-
mini colectare (acţiune de colectare a deşeuri-
lor de echipamente electrice şi electronice);
• 25 APRILIE 2015 – Let’s Do It, Romania!;
• 19 SEPTEMBRIE 2015 – Acţiunea de co-
lectare de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
• 26 SEPTEMBRIE 2015 – Curăţenie pentru
o oră în comuna Giroc;
• 26 OCTOMBRIE – 6 NOIEMBRIE 2015 –
Curăţenia de toamnă (colectarea cren gilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Pe măsură ce vara lasă loc toamnei, este timpul să
cureţi grădina şi să faci planuri pentru primăvara
următoare. Udă arborii şi arbuştii mai puţin, per-
miţându-le să se întărească până la instalarea iernii.
Îndepărtează plantele anuale ofilite şi transformă-
le în compost. Fii atent la buruieni şi melcii fără
cochilie!
Pentru a avea o grădină frumoasă, care să îţi aducă
beneficiile sperate, grădina ta are nevoie de îngri-
jirea specifică fiecărui anotimp. Prezentăm câteva
proiecte pentru grădină, ce pot fi realizate în luna
septembrie, pentru ca grădina ta să arate frumos tot
restul sezonului şi să o pregăteşti pentru viitorul an.

Plantele perene, anuale şi cu bulbi
În timpul lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie,
după ce temperatura solului a scăzut sub 15° C, ar tre-
bui să plantezi în gradină bulbii plantelor care înflo-
resc primăvara: lalelele, narcisele, zambilele, Scilla
siberica, irişii pitici, anemonele şi şofranul. Alege
bulbi sănătoşi şi adaugă făină de oase sau fertilizant
pentru bulbi în gaura în care introduci bulbul.
Panseluţele de iarnă, napul şi varza decorativă, pre-
cum şi crizantemele de toamnă trebuie plantate în
această lună, pentru a da culoare grădinii când florile
de vară s-au ofilit.
Împrăştie seminţele plantelor perene pe rânduri sau
straturi pentru ca răsadurile să fie gata pentru a fi plan-
tate la locul lor în grădină, în primăvara următoare.
Pe măsură ce vremea se răceşte, ar trebui să scoţi şi să
divizezi plantele perene care au crescut excesiv sau au
devenit prea aglomerate, apoi să le muţi într-o zonă
nouă din grădină. Plantele perene noi pot fi, de aseme-
nea, plantate în această lună.
După primul îngheţ, ar trebui să dezgropi bulbii deli-
caţi şi să îi depozitezi într-un loc rece şi întunecat.

Arbuşti şi arbori
Toamna este o perioadă foarte importantă pentru gră -
di nărit. Acum e momentul pentru a selecta şi planta
copaci şi diferite soiuri de arbuşti. Plantarea de toamnă
stimulează o bună dezvoltare a rădăcinilor, permiţând
plantelor să se stabilizeze înainte să vină primăvara.
Dacă vremea este secetoasă, udă-i până la îngheţarea
solului.
Încetează aplicarea fertilizantului la arbori şi arbuşti,
pentru a permite lăstarilor tineri să se întărească
înainte de venirea iernii.

Fructe şi legume
Recoltarea fructelor şi legumelor este partea cea mai
plăcută din procesul de cultivare a lor. Deşi majori-
tatea fructelor şi legumelor sunt mai bune când sunt
consumate proaspete, în ziua în care au fost culese,
poţi extinde sezonul lor prin congelare, uscare, de-
pozitare sau prin preparea de conserve şi compoturi.

Fructele şi legumele trebuie verificate ritmic pentru a
vedea dacă sunt coapte. Un pic de practică şi expe-
rienţă vă vor indica momentul în care produsul a atins
maximumul de aromă, moment când ar trebui cules.
Prunii ar trebui tunşi imediat după cules, pentru a avea
o recoltă bogată în anul următor.
De îndată ce vârfurile cepelor s-au albit, trebuie să
scoţi bulbii şi să îi usuci într-un loc însorit şi uscat,
timp de aproximativ zece zile. Apoi, depozitează-i
într-un loc rece, întunecat şi uscat.
Unele plante de la care se consumă partea subterană,
precum morcovii, ceapa şi păstârnacul, pot fi lăsate în
pământ în climatele reci şi dezgropate la nevoie.
După ce ai terminat culesul legumelor de vară, 
aco peră solul prin cultivarea de trifoi, fasole pestriţă,
soia sau măzăriche, în scopul îngropării lor ulterioare în
sol, în primăvara următoare. Aceste plante producătoare
de azotaţi vor constitui o bună sursă de materie organică
şi hrană pentru plantele din grădina ta, în anul următor,
în plus ajuta la controlul buruienilor peste iarnă.

Compartiment Agricol,
Insp. superior Maria HANEŞ

Luna septembrie în grădină

În data de 26 septembrie 2015, ora 9, cetăţenii comunei sunt aşteptaţi să se înscrie la campania
„Curăţenie pentru o oră în comuna Giroc, în următoarele puncte: Liceul Teoretic „David Voniga”
din Giroc şi Şcoala Gimnazială cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chişoda, unde vor avea
loc înscrierile, pentru ca la ora 9:30 toţi voluntarii să ajungă pe teren şi să înceapă activitatea.
Zonele alese sunt: Calea Timişoarei; drumul de legătură dintre localităţile Giroc şi Chişoda
(Aleea cu Plopi); drumul de legătură dintre localitatea Chişoda şi Calea Şagului (DN 59); dru-
mul către Poligonul Chişoda.
Organizatorii vor pune la dispoziţia voluntarilor mijloace de transport pentru a se putea deplasa
direct la locaţiile stabilite, saci şi mănuşi.

Responsabili de mediu, insp. Adelina SÎRBU, 
insp. Petronela FLOREA

„„CCuurrăăţţeenniiee ppeennttrruu oo oorrăă
îînn ccoommuunnaa GGiirroocc””

Locuitorii comunei Giroc sunt invitaţi să participe la acţiunea
,,Circulăm cu bicicleta”, care va avea loc miercuri, 23 
septembrie, începând cu ora 18:30.
Grupul de participanţi va pleca din faţa Liceului ,,David Voniga”
din Giroc, pe pista de biciclete, până la pădurea din localitatea
Giroc şi se vor întoarce în acelaşi loc.
La acest eveniment va participa şi primarul comunei Giroc,
domnul Iosif-Ionel Toma. Sunt aşteptaţi să se alăture acţiunii
atât rolerii, cât şi skaterii.
Compartimentul Protecţia Mediului, insp. Adelina SÎRBU,

insp. Petronela FLOREA

CCiirrccuullăămm ccuu bbiicciicclleettaa,, îînn ccoommuunnaa GGiirroocc
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„Ăla-i rău’ ăl măi mare –

N-are trup, niś nume n-are;

Ăla-i rău’ śe nu fuźe

Dă Dumnedzău, niśi dă cruśe...”

(dîntr-o cântare bătrânască)

Capitolul II
Iaca o altă întâmplare cu veńirea

lu Ghiośel dîn cătăńie – dar nu
măi şcim śine-o fi fost spus-o:

39 (II). Ghiośel
Cam în primovara aia fiśioru ăl mare a’ lu Costa
lu Boboloş – d-or prins a-i dzîśe prîn sat Nelu-
Giośelu (vedz că Ghiośel i-or dzîs lu armigu-ăl
năîntrăcut la iepe, dă l-o avut Văzanu până la
colectivizare) – o vińit dî la cătańe, unge o dăplińit
şcoala dă şofeeri.
Ş-apo-cum vińi Ghiośel cu beşaitu, l-or şî băgat
şofeeri la cămiońiu-ăl mare, ăl Cépel, pră care l-o
căpătat Gacu-ăl Todor Vladimirescu, căpuit dî la
ńegurare dă Bunu Pătru Pracu, Gacu – după 
dănumirea lu divizu în care s-o fost întors Bunu
Pătru dî la bolşovişi, śică dîn Patria soviecilor,
dracu-şcie cumă vińe vorba asta. Dar Bunu Pracu
ciar o fost vińit, ş-ar fi vrut să provină supt numili
dă Piotră Dovlencovici Pracov – vedz, mă nădăi,
după tată-so Dovlenca (dă după nume ńiśi dracu –
dac-ar fi fost străin – nu l-ar fi cunoscut pră Dov-
lenca dăcă-i nume dă om, persoană dă bărbat, 
o-că o fi vro persoană dă muiere. Dar săceńi s-or

prăfăcut, basîma, a nu-l prăcunoaşce pră Bunu
Pătru supt dănumirea bolşovică dă Piotăr o-că 
Piotră Dovlencovici Pracov, ş-atunśi Bunu Pătru
s-o răcomândat cu gând şî cuvânt dî la partidul
bolşoviśilor să facă să sîlască prîntră ăi dîntâi Col-
hozu să fie făcut, după śe săceńii să fie lămuriţ-
zdrobiţ, Gacu să fie ńegurat la Bolomaśi prîntr-ăle
dîntâi. Na, după vo câţva ani, iaca le-o dat partidu
dar Cépelu. La scurtă vreme să libără dîn cătăńie
şî Nelu-Ghiośelu, fiśioru ăl mare a lu Costa lu
Boboloş şî închepu şofeeri lu Cépelu śe-o
rămâńeat şî el dă pră frunt, dară lu Bunu Pătru nu-
i măi trecu răguşala dobângită cu lămuritu-zgro-
bitu săceńilor; ei, săceńii, s-or băgat la Colhoz
care-cum, lămuriţ-zdrobiţ-ńeguraţ; ăi dă i-or fost
dus la Bărăgan – şî ăia care-cum: care dăcă n-or
măi vińit, care, dăcă-or vińit, n-or măi avut la śe
vińi – vai ş-amar…
- Lasă, dzîsă cătră noi Văruţu Relu, că dăspră lă-
muritu, zdrobitu, ńeguratu şî dă alce isprăvi şî 
izgoage d-alea d-a’ lu Bunu Pătru ńe-om măi
îndălui la givan măi dup-aia, când om măi îm-
bătrâńi ş-om ieşî la pinzie. Ş-om şăgé totă-iarna
la iorsagurili dî la bloc.
- Iară Bunu Pătru – dzîsă dărinatu dă Vericu Colă
– ş-o probocedzat primu ńepot dî la fată-sa a mare
śică Puiuţ-Prăcuţ, ca să nu-i peară numili-ăl vestît
şî ńiśi spăcma ńeamului…

Glosar
beşait = dovadă, adeverinţă, permis, carnet de
şofer; căpuit = condus; a proveni = a veni din
nou; basîma = pesemne; ńegurat = inaugurat; 
izgoage = reuşite; ńe-om îndălui = ne-om aduna;
iorsaguri = acareturi; dărinatu = mare amator de
glume şi isprăvi uşuratice; spăcma ńeamului =
sămânţa neamului (la propriu şi la figurat).

ÎÎnnttââmmppllăărrii ddîînnttrr--uunn rroommaann bbăănnăăţţaann
śe baş acuma să scriadză

Ioan-Viorel Boldureanu s-a născut în 12 februarie 1950, în Topolovăţu Mare, Timiş. Şcoala generală a
urmat-o în satul natal, liceul la Lugoj, iar studiile universitare la Timişoara şi la Cluj-Napoca. Îşi ia

doctoratul în ?lologie, la Timişoara, în anul 1985. A debutat în volum în anul 1984, cu „Povestiri de la
marginea Câmpiei”. Membru al unor cenacluri, colaborează la câteva ziare şi reviste literare. Este titu-
lar al Cursului de Folcloristică şi Etnologie la Facultatea de Litere şi Filoso?e a Universităţii de Vest din

Timişoara. La Cenac lul „Gura Satului” este, însă, „concurat” de COLĂ LU TUTUBĂ, personajul cu
care este adesea identi?cat. Din ianuarie 1996 a început să dea viaţă personajului UICA NIŢĂ („văr al
lui COLĂ”) la Televiziunea „Analog” din Timişoara, în rubrica zilnică „La givan cu Uica Niţă”. Pentru
acei care îl cunosc mai puţin, amin tim că scriitorul are rădăcini ereditare şi în localitatea Chişoda, un

motiv în plus de a iubi aceste locuri şi oamenii lor.

SSăămmnnee ddăă
ttooaammnnăă

llaa MMuurraannii
S-o pornit un vânt subţîre 

Dă către Remecea mică
Zogonind c-o ţără larmă
A din urmă rândunică.

Vremea s-o schimbat şî-m’ pare
Că să-nvolbură d-acuma;
Iar mă-mpunje-n lopăciţă
Şî-n nogeu’ stîng reuma.

Şeriu-i jos, dă-l sparji cu capu ’,
Infoiat cum goge duna

Astrucând d-a pîrcu valea
Gealurili şî comuna.
Crenjili îs şiupilice,

O mai şî brumat az’ noapce,
Stau pre ele nişce hoare

Dă ghingeşci că-s prune coapce.
Cîce una mai trîcneşce,
Când auge cum guiţă

Porcu-ăl gras pră care-l taie
Baş acuma moş Georgiţă.

Vardza-n cadă faşe spumă,
Cântă oalili cu sarme,
Buna cucăie pră furcă,

Lângă ea mîrtanu doarme.
Şî miroas-a clisă friptă,

Crumpi în raină, ş-a căzan,
Tata moşu-n poarta mică 
Pringe-o babă la givan.

Bace arăngu’. Sara-ş’ lasă
Pră la streşînă găitanu’,

- Unge-s toamnele d-acasă? 
- Or plecat cu aizîmbanu!

Marius MUNTEANU

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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8 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA, Viorel Dorel CHERCIU, 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - social;  
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 SC West Tipo International SA,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007



8 DIALOG CU CETĂŢENIIsseepptteemmbbrriiee 22001155

Teodora-Mihaela Stângaciu
5 ani, Giroc

Andrei Stângaciu
3 ani, Giroc

Daria Vasilescu
5 ani şi 6 luni, Chişoda

Sara Vasilescu
2 ani şi 5 luni, Chişoda

Tyana-Andreea Bălănescu
2 ani şi 6 luni, Giroc

Deyan-Andreas Bălănescu
3 luni, Giroc

Teodor-Florian Fonea
3 ani, Giroc

În data de 18 iulie 2015, la Dumbrăviţa, a avut loc Cupa Secerişului la şah, eveni-
ment care a reunit la start 36 de jucători din 3 judeţe, juniori şi seniori. Locul 2 în
clasamentul general şi locul 1 la juniori a fost ocupat de către Paul Paraschiv. Aşa
cum ne-a obişnuit în majoritatea concursurilor regionale de şah din ultimii doi ani,
Alexandra Paraschiv a fost şi de data aceasta prima în clasamentul feminin. Din-
tre jucătorii giroceni s-au mai remarcat la această competiţie Ştefan Juravle, 
Andrei Juravle şi Andra Pantiş.
În data de 25 iulie 2015, Clubul de Şah Giroc a organizat, cu sprijinul Primăriei
Giroc, al Liceului „David Voniga” şi al Restaurantului Trio din Giroc, Trofeul Trio
Giroc la şah, ediţia a III-a, pentru copii şi juniori între 5 şi 14 ani. Competiţia a fost
împărţită pe 5 secţiuni, în funcţie de vârstă. Au participat jucători de la mai multe
cluburi din judeţ.

La secţiunea până în 6 ani a câştigat Andreea Nedelcu, din Giroc (în clasamentul
general mixt), iar în clasamentul fetelor ea a fost urmată de girocencele Carla Bajcsi
şi Andra Lăzăruţ. La categoria 8 ani, din Giroc s-au remarcat Alessia Bălan şi Andra
Pantiş, cu locurile 1 şi 3 la fete. Girocenii Andrei Juravle şi Gabriel Dumitrache au
ocupat locurile 1 şi 2 la categoria B10. Ştefan Juravle a ocupat locul 2 la catego-
ria B12. Cea mai puternică prezenţă a înregistrat-o Girocul la categoria 14 ani,
unde Paul Paraschiv a ocupat locul 1 la general, urmat de Denis Alboni, iar 
Alexandra Paraschiv s-a clasat prima la fete.
În data de 14 august 2015, s-a desfăşurat în comuna Şag un concurs de şah rapid
pe echipe, unde echipa formată din girocenii Denis Alboni şi Mihai Iucu a ocupat
locul 1 general. S-au mai remarcat Ştefan Juravle, cu locul 1 pe masa 2 în clasa-
mentul individual, Andrei Juravle, locul 1 pe masa 1 la categoria B10, Andra 
Pantiş, locul 1 categoria F8 pe masa 2 şi Dorin Dumitrache, locul 1 echipe B12.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

ŞAH – periplu estival 2015 (II)

Sâmbătă, 26 septembrie, între orele 10-16, deşeurile electrice şi elec-
tronice se vor colecta la punctele fixe şi prin preluare gratuită de la
domiciliu sau de la sediile firmelor şi instituţiilor din comuna Giroc.
În localitatea Giroc, punctele de colectare sunt: str. Semenic – SC 
Giroceana SRL – şi str. Trandafirilor – Liceul Teoretic „David Voniga”.
În localitatea Chişoda, punctul de colectare va fi instalat la Casa
Naţională.
Pentru posesorii de echipamente grele sau voluminoase, serviciul gra-
tuit de colectare de la domiciliu le stă la dispoziţie. Numerele de tele-
fon pentru programări sunt 0751-302.114 sau 0800-444.800.
În cadrul acestei acţiuni se vor oferi patru cupoane valorice de câte 10
lei, pentru cei care aduc combine, vitrine şi lăzi frigorifice, frigidere,
congelatoare întregi şi complete, două cupoane valoice de câte 10 lei
pentru maşini de spălat rufe şi vase, uscător de haine, aparate de aer
condiţionat întregi şi complete.
Cupoanele valorice se pot folosi pentru orice tip de cumparături, în mag-
azinele afiliate Ticket Cadou.
La tombola cu premii pentru orice alt aparat electric predat, se acordă,
prin tragere la sorţi, unul dintre următoarele premii: două maşini de gău-
rit, două cafetiere şi două mixere. 
Extragerea câştigătorilor va avea loc în ziua de 26 septembrie, ora
16:30, la Căminul Cultural al Comunei Giroc, iar înmânarea premiilor
se va face de luni, 28 septembrie, la Primăria comunei Giroc.
Lista caştigătorilor va fi publicată pe site-ul www.rorec.ro.

Compartimentul Protecţia Mediului
Insp. Petronela FLOREA

Insp. Adelina SÎRBU
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