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Giroc, satul european
din Timiş

Nu departe de Timişoara, la aproxima-
tiv 7 km sau o jumătate de oră de mers pe
jos într-o plimbare pe Calea Martirilor din
Decembrie 1989, sau mai bine zis în grai
bănăţean „la o aruncătură dă băţ dă Cimi-
şoara”, se află comuna Giroc, cel mai
atractiv pol rezidenţial din judeţul Timiş.
Un sat care se autodefineşte ca fiind „cel
mai tânăr oraş al Banatului” merită văzut
şi studiat ca model nu doar pentru satul
românesc, ci şi pentru oricare alt sat din
zona de est a Europei, deoarece atrage
anual câteva milioane de euro în dezvol-
tarea infrastructurii şi a condiţiilor optime
de viaţă într-un climat de aer occidental,
cu mii de familii tinere care se bucură de

acel „acasă” mult dorit as-
tăzi. 

Dacă în atestarea docu-
mentară Girocul este men-
ţionat încă din 1389 cu
numele de Gyurec, la 1717
Girocul, sau Jurokul de
atunci, avea 70 de case şi
deja reprezenta un interes
deosebit pentru autorităţile
vremii şi nu numai, având în
vedere că între anii 1910 și
1912 satul este colonizat de
germanii din Niţchidorf. 

Astfel, comunitatea românească de
aici, într-o bună colaborare cu nou-veniţii,
deschide prima bancă din sat cu numele
de Giroceana, apoi Casa Naţională, So-
cietatea de vânătoare,  fabrica de cără-
midă, gara, oficiul poştal, şi am putea zice
că mai toate erau la locul lor. 

Am lăsat mai la urmă bise-
rica pentru a demonstra că la
Giroc erau mulţi români orto-
docşi harnici, care au con-
struit o biserică, așa cum le
place lor să spună, cum „nu e
alta ca a lor”. Biserica orto-
doxă cu hramul „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie” din
Giroc datează dinainte de
anul 1723, dat fiind că la Ca-
mera Imperială Austriacă
exista un document prin care

se atribuise în acest loc spații pentru
şcoală şi biserică. 

Din anul 1955, biserica parohială este
declarată monument istoric, în baza pro-
punerii făcute în anul 1953 de preotul An-
drei Erhan. Monumentul prezintă un stil
baroc simplificat. 

Biserica are pereţii verticali şi turnul-

clopotniţă din cărămidă. Bolţile sunt din
lemn peste care la interior s-a bătut trestie
acoperită cu mortar, iar pictura originală
datează din prima jumătate a secolului al
XlX-lea, chiar dacă a mai fost restaurată
pe alocuri. 

În anii 1918-1930, s-au cumpărat cele
patru clopote, fiind în perioada părintelui
David Voniga care, pe lângă faptul că a
fost un bun teolog, s-a dovedit a fi şi un
mare gospodar, prin construirea şi celei
de-a doua case parohiale, peste drum de
cea actuală. 

În anul 2009, în timpul păstoririi preo-
tului paroh Adrian Chermeleu, biserica a
fost restaurată în totalitate cu sprijinul Pri-
măriei din Giroc şi a fost târnosită de
Prea sfinţitul Părinte Paisie Lugojanul,
Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timi-
şoarei.

- continuare în pagina 4 -

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, pr. Zaharia Pereș, consilier cultural

al Mitropoliei Banatului

În organizarea Ministerului Educației Na țio -
nale, a Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a Li-
ceului Teoretic „David Voniga” din Giroc,
structura Grădinița PP Chișoda, s-a desfășurat, în
sala de sport din Chișoda, prima ediție a concur-
sului județean „Sănătate, sport și voie bună”.

Au participat preșcolari de la grădinițele PP
Giroc, PP Peciu Nou, PP nr. 14 Timișoara, PP nr.
32 Timișoara, PP/PN Ciacova, PN Petroman, PN
Ghilad, PP nr. 33 Timișoara, Clubul Sportiv Școlar
Bega și PP Chișoda.

Din partea Liceului „David Voniga” și a
Grădiniței cu Program Prelungit Chișoda și-au dat
concursul pentru buna organizare a evenimentului
doamna directoare prof. Mihaela Pascu, domnul
director adjunct prof. Nicolae Petchescu, doamna

directoare adjunctă prof. Georgeta Barna și doam-
nele profesoare pentru învățământul preșcolar
Cosmina Mărguș, Ileana Cionca, Oana Simion, Si-
mona Cheie, Sofia Uțică, Ligia Stupar și Ramona
Petrescu. Clubul Sportiv Școlar Bega a fost repre-
zentat de domnul Mircea Bologa.

La eveniment au participat 70 de copii. În des-
chidere s-a derulat un scurt moment de balet, după
care s-au organizat patru ateliere aplicative dife-
rite - trei pentru copiii de la grupele mari și unul
special pentru grupele mici. La sfârșit s-a organi-
zat un concurs de ștafetă.

Pentru că trebuia să existe și câștigători, să
amintim faptul că Grădinița cu Program Prelungit
din Giroc a obținut locul întâi, iar Grădinița cu
Program Prelungit din Chișoda, locul doi. (V.T.)

Concursul județean 
„Sănătate, sport și voie bună”

Dezinsecție, erbicidare și 
deparazitare în comuna Giroc
În zilele de 10 și 11 iunie s-au efectuat acțiuni de

dezinsecție, erbicidare și deparazitare cu mijloace terestre
pe raza Comunei Giroc, după următorul program:

10 iunie, începând cu ora 22 - deparazitare;
11 iunie, în intervalul orar 5-6 a.m. - dezinsecție;
11 iunie, ora 12 p.m. - erbicidare. (V.T.)
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Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și
sub denumirea de sărbătoarea Cincizecimii
sau a Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinții
Apostoli. Este prăznuită la 50 de zile de la În-
vierea Domnului. 

Este menționată în Noul Testament, în spe-
cial în cartea Faptele Apostolilor, în al doilea
capitol. Aici se spune că Duhul Sfânt Se po-
goară din cer ca un vuiet mare de vânt și Se
împarte deasupra capului fiecăruia din cei
prezenți, în chip de limbi de foc. De aseme-
nea, se face pomenire de ea și în canonul 20
al Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din
anul 325.

Rusaliile este sărbătoarea întemeierii Bi-
sericii creștine, căci în această zi, în urma cu-
vântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru,
s-au convertit la creștinism circa 3.000 de su-
flete, care au alcătuit cea dintâi comunitate
creștină din Ierusalim (Fapte II, 41).

Până către sfârșitul secolului IV și începu-
tul secolului V Cincizecimea era o dublă săr-
bătoare: a Înălțării Domnului și a Pogorârii
Sfântului Duh. 

În jurul anului 400, cele două sărbători s-
au despărțit una de cealaltă, Cincizecimea rămânând
numai ca sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh.

Sărbătoarea Cincizecimii este reactualizată în chip du-
hovnicesc în cadrul Sfintei Liturghii. Ori de câte ori se
rostește o rugăciune de invocare, de chemare a Duhului
Sfânt peste creație și peste darurile din ea, cum ar fi pâi-
nea și vinul, la Sfânta Liturghie, de fiecare dată se reac-
tualizează Cincizecimea.

Prin lucrarea Sfântului Duh se șterge din noi păcatul
și se lucrează asemănarea cu Dumnezeu. 

Nu întâmplător, la Utrenia duminicală se cântă: „Prin
Duhul Sfânt toata făptura se înnoiește iarăși, dobândind
starea cea dintâi”. Să nu uităm că atunci când ne rugăm
Duhul Sfânt se roagă în noi „cu suspine negrăite”, după
cum spune Sfântul Apostol Pavel.

În biserici se aduc de Rusalii frunze verzi de tei sau de
nuc, care se binecuvântează și se împart credincioșilor,
simbolizând limbile de foc ale puterii Sfântului Duh, Care
S-a pogorât peste Sfinții Apostoli.

Sinaxarul din Duminica Rusaliilor
„În această zi, Duminica a opta după Paști, prăznuim

Sfânta Cincizecime. Și această sărbătoare am luat-o din
cărțile iudeilor. Căci după cum aceia prăznuiesc Cinci-
zecimea lor, cinstind numărul de șapte, dar și pentru că
au primit Legea după trecerea a cincizeci de zile de la
Paști, tot astfel și noi prăznuim cincizeci de zile de la
Paști, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă Legea, ne
călăuzește spre tot adevărul și ne învață cele plăcute lui
Dumnezeu. Să se mai știe că la evrei erau trei sărbători
mari: Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor.
Paștile, în amintirea trecerii Mării Roșii; căci cuvântul
paște înseamnă «trecere». Și sărbătoarea aceea o preîn-
chipuia pe a noastră, care este trecerea și întoarcerea din
nou de la întunericul păcatului, la rai.

Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea spre aducere
aminte de suferințele lor din pustiu, cum și de multele

necazuri prin care au trecut, până să ajungă în
pământul făgăduinței. Că numai după aceea s-
au îndulcit de roade, de grâu și de vin. Nouă,
însă, Cincizecimea ne arată ieșirea din răutatea
necredinței și intrarea în Biserică; că atunci ne
împărtășim și noi cu Trupul și Sângele Stăpâ-
nului. Unii spun că evreii sărbătoreau Cincize-
cimea din pricinile arătate mai sus; dar alții cred
că Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei
pentru cinstirea numărului șapte, după cum s-a
spus. Că acest număr adunat de șapte ori cu el
însuși, dă numărul de cincizeci de zile, fără una.
Cinstirea Cincizecimii de către evrei atârnă nu
numai de numărarea zilelor, ci de a anilor, în
care ei sărbătoreau Jubileul; aceasta cădea după
trecerea a de șapte ori șapte ani. În acel an ei
lăsau pământul nesemănat și vitele la odihnă,
iar robilor dobândiți cu bani li se dădea liberta-
tea să plece.

A treia sărbătoare era Sărbătoarea Corturilor,
care se prăznuia după strângerea bucatelor de
pe câmp, adică la trecerea a cinci luni de la
Prăznuirea Paștilor. Această sărbătoare se prăz-
nuia spre aducere aminte de ziua în care Moise
a ridicat întâia oară cortul cel văzut prin nori în

Muntele Sinai și făcut de marele meșter Veseleil.
Săvârșeau acest praznic făcând corturi, iar cei ce locuiau
la țară mulțumeau lui Dumnezeu, după adunarea roade-
lor ostenelilor lor. Se pare că și David a scris psalmii cei
pentru linuri (recunoștință) pentru aceste zile.

Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noastră cea din
morți; când, după ce corturile trupurilor noastre se vor
strica, iarăși se vor alcătui, și ne vom îndulci de roadele
ostenelilor noastre, prăznuind în corturile cele veșnice.

Se cuvine să mai știm că în ziua aceasta, săvârșindu-
se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-a coborât peste
ucenicii Domnului. Și fiindcă Sfinții Părinți au socotit
să despartă praznicele pentru măreția Preasfântului și de
viață făcătorului Duh, căci El este unul din Sfânta și de
viață începătoare Treime, iată că și noi vom vorbi despre
felul cum a venit Duhul Sfânt”.

Biserica Ortodoxă cinstește persoana Sfântului Duh
în Duminica Cincizecimii și a doua zi după ea, la sărbă-
toarea Sfintei Treimi (numită și Lunea Sfântului Duh).

SSăărrbbăăttooaarreeaa RRuussaalliiiilloorr

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

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

După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este
chemat să devină pescar de oameni. Mărturisește în nu-
mele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se și lea-
pădă de Hristos când El este prins spre a fi răstignit.

După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în aduna-
rea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în locul lui
Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apos-
tol Petru, se botează trei mii de persoane. Sfântul Apos-
tol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria,
Asia Mică până în Babilon și, în ultima parte a vieții, la
Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul
în jos, in anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei,
din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost elevul
învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și lupta împo-
triva creștinilor. 

A participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea
Damascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare și
îl mustră: „Saule, Saule, de ce mă prigonești?”. Se
convertește și primește botezul de la Anania, episcopul
Damascului. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari
călătorii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în
Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratu-
lui Nero, în anul 67.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Postul Sfinților Apostoli (popular - postul Sâmpetru-

lui), care precede sărbătoarea comună a Sfinților Apos-
toli Petru și Pavel, este rânduit de Biserică în cinstea
celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti
înainte de a întreprinde acte mai importante (vezi Fapte
13,2 și 14,23). Totodată, prin ținerea acestui post se cin-
stesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste
Sfinții Apostoli la Cincizecime; de aceea, în vechime,
acest post se numea Postul Cincizecimii.

Despre vechimea acestui
post mărturisesc, în secolul IV,
Constituțiile Apostolice. Măr-
turii ulterioare se găsesc la
Sfântul Atanasie cel Mare, la
Teodoret, episcopul Cirului, la
Leon cel Mare, care numește
postul acesta Postul de vară
sau al Cincizecimii. Se pare că,
la început, postul acesta era
ținut numai în cercurile mona-
hale și abia mai târziu s-a ex-
tins și la credincioșii din lume.

Spre deosebire de celelalte
posturi, care au o durată fixă,
Postul Sfinților Petru și Pavel
are o durată variabilă de la an
la an, deoarece începutul lui
(fixat aproximativ prin secolul
VI) e în funcție de data varia-
bilă a Învierii lui Hristos.

Postul începe luni, după Du-
minica Tuturor Sfinților, și tine
până în ziua de 29 iunie (in-
clusiv, dacă această sărbătoare
cade miercurea sau vinerea,
dezlegându-se în acest caz
numai la pește și untdelemn).
Durata lui este deci mai lungă
sau mai scurtă, după cum Învierea din anul respectiv a
căzut mai devreme sau mai târziu.

În chip normal (dacă Învierea Domnului s-ar sărbători
în răstimpul indicat de regula consfințită la Sinodul I
Ecumenic, adică între 22 martie și 25 aprilie), durata va-
riază de la opt zile (durata cea mai scurtă, când Învierea
cade la 25 aprilie) până la 42 de zile (durata cea mai
lungă, când Învierea cade la 22 martie). 

Dar în actuala situație a Bisericii noastre (ca a tuturor
bisericilor ortodoxe care și-au îndreptat calendarul,
menținând însă Pascalia stilului vechi, a calendarului ne-
îndreptat), învierea este sărbătorită de fapt între 4 aprilie
și 8 mai, durata Postului Sfinților Petru și Pavel se scur-
tează, de la 28 de zile (durata cea mai lungă) până la

desființare (în anii în care În-
vierea cade după data de 1
mai).

Așa s-a întâmplat în anii
1945 și 1956 (Învierea la 6
mai), când Sfântul Sinod a
hotărât ca postul să se țină în
cele trei zile dinaintea sărbă-
torii Sfinților Apostoli Petru
și Pavel (sărbătoarea căzând
înaintea Duminicii Tuturor
Sfinților, în seara căreia tre-
buia să lăsăm sec).

Aceeași situație am avut-o
și în anul 1983 (Învierea la 8
mai), când postul a fost
numai de două zile (27-28
iunie).

O regulă simplă și practică
spre a afla durata Postului
Sfinților Petru și Pavel din
orice an este următoarea: câte
zile sunt de la data Învierii
(inclusiv) din anul respectiv
până la 3 mai (exclusiv), atâ-
tea zile ține postul. De exem-
plu, în anul 1982, când
Învierea s-a serbat la 18 apri-
lie, Postul Sfinților Apostoli

15 zile (14- 28 iunie).
După Pravila cea mare și Învățătura pentru posturi din

Ceaslovul mare, luni, miercuri și vineri se mănâncă le-
gume fără untdelemn, marți și joi aceleași cu untdelemn
(și vin), iar sâmbătă și duminică, și pește. Dezlegarea la
pește se dă și luni, marți și joi, când cade sărbătoarea
vreunui sfânt cu doxologie mare, iar când o astfel de săr-
bătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untde-
lemn și vin.

La hramuri și la Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul
(24 iunie) se dă dezlegare la pește, în orice zi a săptă-
mânii ar cădea. După Tipicul mare, luni, miercuri și vi-
neri se mănâncă mâncare uscată după Vecernie; iar în
celelalte zile, ca mai sus.

SSffiinnțțiiii AAppoossttoollii PPeettrruu șșii PPaavveell
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21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiunea de strângere a bra-
zilor de Crăciun;

25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia de primăvară (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc;

28 septembrie 2019 –  Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
elec tro nice);

28 septembrie 2019 –  Let’s do it, Romania! (acţiune  de eco-
logizare a comunei);

4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Curăţenia de toamnă (co-
lectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI 
PE ANUL 2019

Potrivit Legii nr. 196/2018
privind înfiin ţa rea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de pro-
prietari şi administrarea condo-
miniilor, Primăria Comunei
Giroc, prin Compartimentul Juri-
dic, contribuie la sprijinirea, în-
drumarea şi controlul asociaţiilor
de proprietari aflate pe raza 
Comunei Giroc.

Cererea pentru dobândirea
persona lităţii juridice a asociaţiei
de proprietari împreună cu statu-
tul, acordul de asociere şi proce-
sul-verbal al adunării de
constituire se depun şi se
înregistrează la Judecătoria
Timișoara, urmând ca după
dobândirea personalităţii juridice
aso ciaţia de proprietari să se în-

registreze la Pri măria Comunei
Giroc. Conform legislației în vi-
goare, preşedinţii aso ciaţiilor de
proprietari sunt obligaţi să
transmită Primăriei Comunei
Giroc numele şi datele de contact
actualizate privind preşedintele,
comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administra-
torul.

În ceea ce privește persoanele
fizice care doresc să obțină cali-
tatea de administrator de imobile,
acestea sunt atestate de către 
Primarul Comunei Giroc, la 
propunerea Compartimentului
Juridic, în baza unei hotărâri a
Consiliului Local.

Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

În atenția asociațiilor de 
proprietari aflate pe raza

localităților Giroc și Chișoda

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi com-
pletările 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 identitatea, cetăţenia şi domiciliul.

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

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia din-
tre 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 contravenţie şi se

sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin.
(1), lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a
asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate pro-
ductiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor
de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protec-
ţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului
Poliţiei Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate
pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de
locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca
măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice
să adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie
și protejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin
depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Condiții obligatorii 
pentru obținerea

subvenției pe pășune
Nerespectarea termenului de depunere a documentelor justificative îi poate exclude de

la plăți pe fermierii care au solicitat subvenția pentru pășune. Agenția de Plăți și Intervenție
în Agricultură (APIA) reamintește data limită pe care trebuie să o respecte cei care depun
documente justificative în vederea obținerii sprijinului financiar pentru pășuni, precum și
înscrisurile care trebuie prezentate de către crescătorii de animale respectivi.

Astfel, pentru pajiști permanente termenul de depunere a documentelor doveditoare
care atestă efectuarea activității agricole este, pentru persoanele fizice, 15 octombrie. Per-
soanele fizice solicitante vor prezenta declarațiile privind depozitarea fânului și/sau fila/fi-
lele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Termenele de depunere a solicitării subvenției pentru pajiști permanente, în cazul per-
soanelor juridice, este tot 15 octombrie, iar cele care dețin animale și nu asigură încărcă-
tura minimă de 0,3 unități vită mare (UVM) pe hectar, iar activitatea agricolă minimă
constă în asigurarea unui cosit anual vor depune la APIA documentele contabile de ge-
stiune pentru depozitarea fânului destinat consumului animalelor deținute.

Pentru asociațiile crescătorilor de animale care solicită subvenția pe suprafața de
pășune, activitatea agricolă minimă obligatorie constă în asigurarea unui cosit anual, în
perioada 15 iunie - 1 august. Termenul de depunere a documentelor justificative este tot
15 octombrie, fiind vorba despre următoarele înscrisuri: facturile valorificării fânului
și/sau documente contabile de gestiune privind depozitarea acestuia pentru consumul ani-
malelor deținute de membri și/sau centralizatorul repartizării fânului rezultat către mem-
brii formei asociative de proprietate, pe baza semnăturilor acestora.
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Giroc, satul european
din Timiş

- continuare din pagina 1 -

Monumente și o biserică nouă
De activitatea bisericii ortodoxe şi a slujitorilor săi se

leagă şi ridicarea principalelor monumente din cimitirul
ortodox, dar şi din sat. În anul 1901 a fost ridicat în cur-
tea bisericii ortodoxe monumentul închinat primilor co-
rişti din Giroc, în 1914 a fost ridicat monumentul
închinat lui Aurel Vlaicu, iar în anul 1927 au fost ridicate
Monumentul eroilor căzuţi în Primul Război Mondial
din Giroc şi crucea mare din marmură albă aflată în ci-
mitir. 

Un eveniment aparte s-a petrecut la data de 22 no-
iembrie 2015, când Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mi-
tropolitul Banatului, a pus piatra de temelie la cons truc ţia
noii biserici din Giroc cu hramul „Pogorârea Sfântului
Duh” şi o pietricică din Muntele Sinai, în prezenţa auto-
rităţilor locale şi judeţene. Înaltpreasfinţia Sa spunea
atunci: „S-a auzit glasul lui Dumnezeu cum vorbea cu
Moise în Sinai. Să le spuneţi copiilor dumneavoastră, ne-
poţilor şi strănepoţilor că la temelia acestei biserici stă o
piatră adusă din  Muntele Sinai”. De atunci, Înaltpreas-
finţitul Părinte Mitropolit poposeşte adesea la Giroc şi
urmăreşte cu multă atenţie şantierul acestei biserici con-
siderate a fi una dintre cele mai mari biserici parohiale
noi ce se ridică în Banat.

Din anul 2013 preotul paroh Marius Şonea şi-a asu-
mat să ducă la bun sfârşit acest proiect măreţ de con-
strucţie a noii biserici, fiind sprijinit constant de Primăria
Giroc şi investitorii din zonă. „Avem nevoie de un locaş
de cult mai încăpător, pentru că satul nostru a crescut
foarte mult, şi dacă a rânduit Dumnezeu să avem teren în
centrul localităţii, trebuie să realizăm o corespondenţă
între monumentul istoric şi noua biserică, între Girocul
istoric şi Girocul modern”, subliniază parohul localităţii.

Parohia are un rol foarte important în viaţa acestei co-
munităţi, dat fiind că are un cor renumit care participă
la manifestările culturale din Eparhia Timişoarei, Corala
bărbătească „Giroceana”, are un centru catehetic şi un
cerc de pictură pe sticlă şi dezvoltă constant diverse ac-
tivităţi sociale în care copiii sunt învăţaţi să-şi iubească
aproapele. Tot aici trebuie menţionat şi preotul coslujitor
Adrian Covan, lector la Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie din Timişoara, care se ocupă de pregătirea ca-
tehetică a copiilor din parohie. „Prin cateheze facem tot
posibilul ca adevărul revelaţiei lui Dumnezeu să pă-
trundă în albia inimii copiilor şi acolo să aducă roade
mântuitoare”, spune preotul Adrian Covan. 

Primarul Ionel Toma, ajuns la al şaselea mandat în
fruntea comunei, vede în Biserică un factor de stabilitate
şi cultură atunci când afirmă: „Eu cred că Biserica este
cel mai important mijloc de educare a copiilor şi un loc
al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, numai aici poţi găsi
ceea ce-ţi doreşti, aici poţi mulţumi şi cere iertare, lucru
ce se poate doar în biserică”.

De ce vin tinerii la Giroc
În anul 2002, Girocul avea 4.075 de locuitori, iar de la

1 ianuarie 2012 populaţia s-a dublat la 8.388 de locui-
tori cu 3.307 locuinţe. Astăzi, în comuna Giroc sunt în-
registraţi peste 16.000 locuitori, fără a mai adăuga câteva
mii care au documentele pe Timişoara sau în alte locuri.
Privitor la dezvoltarea localităţii, primarul declară că
„extinderea aceasta rapidă a localităţii şi creşterea po-
pulaţiei la fel de rapidă necesită şi o pregătire a infras-
tructurii, pentru că cetăţeanul care vine la noi trebuie să
găsească măcar cincizeci la sută din ceea ce n-a avut
când s-a orientat să locuiască aici”.

Ne mai putem întreba: de ce vin atâţia tineri la Giroc,
de ce nu pleacă şi aceştia în străinătate? Răspunsul e sim-
plu: pentru că sunt locuri de muncă la Timişoara şi în
Giroc, pentru că vorbim de un primar gospodar cu peste
cinci mandate, pentru că există străzi asfaltate cu piste de
biciclete, sunt parcuri de joacă pentru copii, pentru că
există săli de sport, formaţii de dansuri, locuri de agre-
ment pe malul Timişului, farmacii cu un Centru medical
de permanenţă, hoteluri şi restaurante pentru momentele

festive ale oamenilor, pentru că se construieşte cu mult
peste media naţională și pentru că tinerii primesc loturi
de teren pentru a rămâne acasă să-şi construiască lo-
cuinţe, şi aşa mai departe… 

Prin urmare, se poate şi în România. În locuri unde
Dumnezeu nu lipseşte din viaţa satului, ca la Giroc. Și
spun aceasta întrucât aici se construieşte o biserică nouă,
frumoasă şi impunătoare, exact ca pentru o comună de
top din ţara noastră, pentru că oamenii își doresc asta.
Investitorii din zonă şi-au asumat câte o etapă din con-
strucţia acestui nou locaş de cult, ceea ce demonstrează
că atunci când primeşti de la Cel de Sus mai mult decât
ai nevoie, merită să investeşti şi în veşnicie. 

Investiții în educație
Ca să nu mai vorbim de investiţiile majore din învă-

ţământul preşcolar, gimnazial şi liceal. La Giroc func-
ţionează două grădiniţe, o şcoală gimnazială care poartă
numele unui dascăl respectat şi iubit de giroceni, Iosif
Ciorogariu, iar în anul 2013 s-a deschis Liceul Teoretic
„Preot David Voniga”, pentru recunoaşterea unui preot
destoinic care a contribuit la educaţia oamenilor din
acest sat. „Noi investim foarte mult în copii şi acest lucru
e cel mai important. Copilul nu trebuie să fie privit doar
ca o fiinţă ce vine şi pleacă dintr-o localitate, trece printr-
o şcoală şi după aceea vede el ce va face. Noi trebuie să
ne ocupăm de ei, să le insuflăm dragostea pentru carte,
pentru ceea ce înseamnă tehnică, pentru mişcare, pentru
sport. Şi în acest sens s-au construit săli de clase noi, sta-
dion de fotbal, sala de sport cu multiple utilităţi şi de ce
să nu spunem cu mândrie că suprafaţa alocată grădiniţe-
lor, şcolii gimnaziale şi liceului depăşeşte cu mult 15.000
mp, aici învăţând peste 1.300 de copii”, afirmă primarul
Ionel Toma. „Aşadar, putem spune, continuă edilul, că
aşezarea rurală a fost depăşită de mult timp, pentru că
avem tot ce ne trebuie, de la infrastructura subterană, ru-
tieră şi până la tot ce înseamnă act cultural, şcoli şi bise-
rici şi tot ceea ce este benefic pentru locuitorii de aici.” 

Am întâlnit la Giroc şi un tânăr pasionat de etnogra-
fie, pe profesorul Marius Matei. El şi-a făcut un muzeu
din casa bunicilor, unde se găsește o colecţie cu zeci de
costume populare şi podoabe ale portului popular, aşa
cum a văzut la bunicul său. Acesta din urmă era un ţăran
autodidact care deținea cea mai însemnată bibliotecă din
sat, cu peste 2.000 de cărţi, şi purta discuţii cu oamenii
de seamă din Banat despre viaţa satului şi frumuseţea
portului popular, mai ales când se întâlneau la rugile din
localitate, de la care nu lipseau fanfarele şi cei mai ta-
lentaţi folclorişti. După o expoziţie organizată împreună
cu Muzeul „Banatul” din Timişoara, Marius Matei a în-
ceput să adune diverse piese: „N-am avut de gând să fac
un muzeu. Am strâns pentru mine, dar acum am peste
2.500 de piese în colecţie, dintre care 150 ce alcătuiesc
ansamblurile vestimentare, podoabe din aur şi argint, ace
de filigran şi fotografii vechi care demonstrează corecti-
tudinea asamblării fiecărui motiv în parte. Totodată mai
am câteva obiecte de ceramică specifice diferitelor cen-
tre din Banat şi câteva piese de mobilier”. Marius Matei
a scris și câteva lucrări de etnografie bănăţeană. Astăzi îl
putem întâlni la Muzeul Satului din Timişoara, explicând
şi altora cum e să priveşti trecutul pentru a înţelege satul
românesc cu toate podoabele lui.

Printre primele sate din ţară
Nu putem trece cu vederea nici evenimentele anuale,

la care se adună neamurile girocenilor din toată lumea:
ruga satului sau negeia, cum se spune pe la noi, ţinută
de două ori, de Sfintele Paşti şi în 26 octombrie, cu pri-
lejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Festi-
valul Internaţional de Folclor „Floare Giroceană”, din
luna iulie, şi Festivalul de Toacă din Săptămâna Mare,
când tineri şi bătrâni, preoţi şi monahi vin să bată toaca
la Giroc să-i înveţe pe cei ce nu ştiu şi să-i bucure pe cei
ce văd că tradiţiile noastre nu pier, chiar dacă vremurile
se mai schimbă. 

Profesorul de istorie girocean Octavian Gruiţă, care a
văzut cum se schimbă satul lui de la o generaţie la alta,
afirmă cu mândrie: „Girocul nu mai seamănă cu ce a fost
odată, doar numele mai aminteşte de vechiul Giroc şi
poate un sfert din locuitorii care trăiesc în prezent. Satul
nostru e printre primele sate din ţară”.

Articol preluat de pe www.ziarullumina.ro

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, pr. Zaharia Pereș, consilier cultural

al Mitropoliei Banatului
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La concursul internațional de atletism de la Timisoara,
cu sportivii din patru țări, CS Giroc-Chișoda a avut patru
clasați pe podium.

Însă și ceilalți elevi ai antrenorilor Oana și Sorin
Staicu au avut rezultate meritorii, având în vedere că au
concurat împotriva sportivilor veniți din patru țări.

Antrenoarea Oana Staicu ne-a dat mai multe amă-
nunte despre clasările tinerilor sportivi din Giroc și
Chișoda. Astfel, Giulia Farcaș a ocupat locul 8, iar Na-
talia Gavrilovici locul 10 la categoria mini 50 metri
fete. La categoria mini băieți Luca Ciocoiu a ocupat
locul 10. La categoria copii 2, fete, Ana-Maria Aur-
sulesei a ocupat locul 6. Denisa Pop a ocupat locul 7
la 50 de metri și locul 7 la 500 de metri, Ionela
Râmneanțu - locul 10 la 50 de metri, Cristina Cevici
- locul 12 la 50 și locul 6 la 500 de metri. La săritura
în lungime feminin, categoria junioare 3 - Miriam Tu-
tunaru a ocupat locul 3 și a obținut medalia de bronz.
Miriam a ocupat și locul 4 în cursa de 800 de metri.

Diana Aga a obținut locul 4 la săritura în lungime și
locul 8 în proba de 400 de metri. Petre Malița a ocu-
pat locul 2 la săritura în lungime și medalia de argint
și locul 5 la 800 de metri. Răzvan Stănușilă a ocupat
locul 3 la săritura în lungime și locul 7 în cursa de
800 de metri.

La categoria open a concurat antrenoarea Oana
Staicu, ea reușind să obțină primul loc și medalia de
aur.

„Am participat la această competiție cu un lot de 15
copii. Sunt foarte mulțumită pentru rezultatele obținute,
având în vedere că a fost un concurs internațional”, 
ne-a declarat antrenoarea Oana Staicu. (V.T.)

RReezzuullttaattee ddeeoosseebbiittee ppeennttrruu aattlleețțiiii 
ddiinn ccoommuunnaa GGiirroocc llaa ccoonnccuurrssuull 
iinntteerrnnaațțiioonnaall ddee llaa TTiimmiișșooaarraa

Educatorii au datoria morală să-i învețe pe copii să iu-
bească locurile natale, portul românesc, să prețuiască și
să respecte obiceiurile și tradițiile zonei în care s-au năs-
cut. Liceul Teoretic „David Voniga” și Grădinița cu Pro-
gram Prelungit Giroc au invitat, la prima ediție a
Festivalului-Concurs Euroregional de Folclor al
Preșcolarilor „Din Giroc, de la câmpie”, copii de la
grădinițele din partea de vest a țării. Au participat:
Grădinița P.P. „Voinicelul” , Satu Mare, Grădinița P.P.
Chișoda, Grădinița P.P Buziaș, Grădinița P.P. 32
Timișoara, Grădinița P.P. Pecica, Grădinița P.P. 7 Dr. Tr.
Severin, Grădinița P.N. Eșelnița, Grădinița P.P. 12 Arad,
Grădinița P.P. Șofronea, Grădinița P.N. 1 Pecica,
Grădinița P.P. Ciacova, Grădinița P.P. 4 Caransebeș,
Grădinița P.P. Ghilad și Grădinița Grebenaț din Serbia.

Grădinița P.P. Giroc, prin diversitatea celor trei dan-
suri prezentate, a bucurat spectatorii. Preșcolarii au dan-
sat joc din zona de șes, coordonați de Mihai Șipoș și
Adrian Gălușkă, dans german, coordonați de Laura
Gherban și Ana Maria Butar, și dansul „Șatra”,
coordonați de Florina Berindeiu și Adelian Jianu. Pe
scena festivalului a răsunat și glasul cristalin al soliste-
lor noastre Maria Iovanovici și Daria Apostol.

Această sărbătoare a comunității noastre s-a
desfășurat cu sprijinul domnului primar dr. Iosif-Ionel
Toma, al Primăriei comunei Giroc și al Consiliului Local
Giroc, care au adus suportul financiar al Festivalului
„Din Giroc, de la câmpie”. Ansamblul „Ghiocelul” al co-
munei Giroc, reprezentat de Mihai Șipoș și Alexandru
Gălușkă, au fost colaboratorii noștri în demararea aces-
tui proiect.

Mulțumim pe această cale părinților și tuturor celor
implicați în organizarea acestui festival, pentru că au dat
posibilitatea copiilor să cânte, să recite și să joace în port
popular. 

Prof. înv. preșc. Florina BERINDEIU
Prof. înv. preșc. Adelina JIANU

FFeessttiivvaall--CCoonnccuurrss EEuurroorreeggiioonnaall „„DDiinn GGiirroocc,,
ddee llaa ccââmmppiiee””,, ppeennttrruu pprreeșșccoollaarrii,, eeddiițțiiaa II
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Muzeograful Marius Matei, pasionat colecționar de
costume populare, derulează, împreună cu interpreta de
muzică populară Lia Lungu, un amplu proiect etnogra-
fic. Este vorba despre un spectacol în care se îmbină ri-
tualurile și costumele populare bănățene. Cu acest
proiect, cei doi au fost atât în țară, cât și în străinătate.

Despre proiect și despre Marius Matei, artista Lia
Lungu ne-a spus: „Marius este unul dintre oamenii
desăvârșiți ai generației sale. În ceea ce el face, e
desăvârșit. Este atât de bine instruit prin el însuși, în ce
are de făcut, se raportează la tot ceea ce este esențial în
culturi și are noțiunea dimensiunii proprii. L-am între-
bat dacă nu vrea să colecționeze costume și din alte zone
folclorice ale țării. „Nu, doamna Lia - mi-a spus. Eu știu
bine ce e aici, în Banatul de câmpie, și numai perioada
de la anii 1880-1900. Pe costumul acela eu m-am spe-
cializat. După ce pe acesta îl învăț bine de tot și-l explic
cum trebuie, am să încerc să merg și-n altă parte, dar,
mai întâi să învăț bine colecția în care eu m-am născut”.
Mi s-a părut extraordinar! Îl cunosc de când a început să
cânte, pentru că la început el a cântat. Prin cântec s-a în-
dreptat către ce face acum. De câte ori veneam în țară, el
întotdeuna îmi cânta. Are o colecție extraordinară și de
mare valoare. Nu are mizerii, nu are stridențe, pentru că
vedeți în ce hal a ajuns costumul popular? E de-o

stridență greu de închipuit. Se face
pe mașini. Și kich-ul mai tinde către
ceva, dar acelea chiar nu tind către
nimic. Tind către desființare.
Desființarea ideii de cultură a ne-
amului, de cultură a straiului, a hai-
nei. Industrializarea a distrus fața
aceasta a lumii. Dar ea a existat, mii
de ani. Până acum 100 de ani, noi nu
eram decât cu acu-n mână. Așa se
făcea tot. Femeia din casă țesea,
cosea și cu ce te acopereai, și cu ce
te îmbrăcai, și cu ce mergeai la
lucru, și cu ce te duceai la biserică.
Totul era făcut de mâna femii din
casă. Vă dați seama ce extraordinară
lume? E, ceea ce se face pe mașini
acum tinde către dezagregarea cul-
turii. Simbolurile noastre din cos-
tum, toate sunt cuvinte, sunt vorbe.
Noi n-am avut, se spune, o cultură
scrisă. Ba da, am avut o cultură scrisă în straiul pe care
îl purtăm. O dovedește Columna lui Decebal, a lui Tra-
ian sau a dacilor de la Roma (cum vrem să-i zicem). O
dovedește Adamclisiul, o dovedește Tărtăria, o dovedesc

Tăblițele de la Sinaia”.
Un alt spectacol de costume și ritualuri au susținut Lia

Lungu și Marius Matei la Oradea, urmând ca acesta să
fie organizat și în alte locuri din țară.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

MMaarriiuuss MMaatteeii,, pprrooiieecctt eettnnooggrraaffiicc 
îîmmpprreeuunnăă ccuu aarrttiissttaa LLiiaa LLuunngguu

Cea de-a doua ediție a Simpozionului euroregional
„Perspective în educație” a avut loc, în zilele de 31 mai
și 1 iunie, la Giroc, în organizarea Inspectoratului Școlar
Județean Timiș și a Liceului Teoretic „David Voniga”,
având ca parteneri Universitatea de Vest din Timișoara,
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Co-
municării, Școala Gimnazială „Dr. Đorđe Joanović” -
Novo Miloševo, Serbia, Asociația de Terapie Familiară
și de Cuplu Timișoara, Areopagus Timișoara, Centrul
Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumitru Ciu-
măgianu”, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
„Paul Popescu Neveanu”, Liceul Teoretic Special „Iris”,
Liceul „Gheorghe Atanasiu”, Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă „Constantin Pufan”, Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu”, Cen-
trul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”
din Lugoj.

Cele trei secțiuni ale simpozionului au fost: „Didactici
moderne şi alternative educaţionale”; „Integrarea copii-

lor cu cerințe educaționale speciale” și „Management
educaţional modern şi eficient”.

Cuvântul de bun venit adresat participanților a fost
rostit de doamna profesoară Mihaela Pascu, directoarea
Liceului Teoretic „David Voniga”, cea care a dat amă-
nunte despre ediția din acest an. Simpozionul „Perspec-

tive în educație” se adresează tuturor specializărilor
educaționale. Printre invitații la eveniment s-a numărat
prof. univ. dr. Robert Reisz, de la Universitatea de Vest
din Timișoara.

Consilierul local Gabriel Ababei-Hafia a adresat și el
câteva cuvinte participanților: „În comuna Giroc, printre
puținele lucruri pentru care nu se negociază este educația
copiilor. Există un sprijin permanent pentru procesul
educațional din partea administrației locale. Eu am două
fete și cred că ele pot beneficia de aceste perspective în
educație, de moduri noi de predare, învățare și evaluare.
În calitate și de angajator, sunt foarte încântat atunci când
la interviuri vin tineri bine pregătiți. Iar această pregătire
este dată tocmai de aceste perspective în educație. Con-
sider că educația trebuie adaptată pentru a putea ține
pasul cu ceea ce se cere în momentul de față”.

Participanții la simpozion și-au prezentat apoi expu-
nerile și ideile legate de adaptarea sistemului educațional
românesc la cerințele societății actuale. (V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

SSiimmppoozziioonnuull eeuurroorreeggiioonnaall „„PPeerrssppeeccttiivvee îînn eedduuccaațțiiee””,,
llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
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Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând ge-
nului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia artemisiifolia, cu-
noscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba
pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice,
Ambrosia artemisiifolia este o plantă anuală, răspândită în toată
Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea cen-
trală a acesteia.

Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50
-100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădă-
cina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta
este păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă
și diametru mare la bază.

Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lo-
bate, având pețiolurile cu aripi de culoare gri-verde, argintie
dinspre partea superioară spre partea inferioară. Frunzele sunt
dispuse opus la baza tulpinii și alterne pe partea superioară și pe
ramificații.

Florile, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în
vârful ramurilor, având forma alungită și compactă asemănă-
toare unui spic. În figurile 4 -7 este prezentată buruiana în faza
de maturitate, când se formează inflorescențele care produc
polen.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândi-
rea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate eli-
bera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până
la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative
până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare
în lunile august-septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui oc-
tombrie.

Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă ovoidă,
care conține o singură sămânță mică de culoare maron și cu un
vârf în formă de săgeată. Planta se înmulţește prin semințe, care
pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să
germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani planta se înmulțește
extrem de mult, în populații compacte și răsare eșalonat.

Semințele răspândite de vânt germinează primăvara,
plantele crescând odată cu majoritatea buruienilor, iar pe
parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la
jumătatea lunii iulie, când dezvoltă învelișul floral.

Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca
în ultimii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile
să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.

Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume
și înghețuri din luna decembrie.

Unde poate fi întâlnită/răspândită?
Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante exis-

tente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă
la condiţiile pedoclimatice.

În România, ambrozia este răspândită în aproape toate
zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei mon-
tane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor
alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal
de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor
curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropie-
rea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de
vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri ne-
îngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat
pământ excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, pro-
ducând pagube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănă-
tatea omului?

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând
de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice
și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase,
polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precă-
dere în verile secetoase.

Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia?
Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta

conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este sufi-
cientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de
polen/m3 pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte
sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3.

În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la
polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), ast-
fel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel
puțin 4-5 ani.

Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât
sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită
alergică indusă de polenul de ambrozia.

Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la
ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii
populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.

Cum se manifestă alergia la ambrozia?
Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă

clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apă-
rea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, pu-
tându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul
anafilactic.

Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit
nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular,
congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse,
dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt pa-
pule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care
afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona
genitală și extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție aler-
gică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori drama-
tic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps
vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență me-
dicală.

Este important de menționat faptul că între creșterea
concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră
de oportunitate de aproximativ 2 săptămâni în care se poate în-

cepe tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ame-
liorarea semnificativă a calității vieții pacienților. Astfel cu o
investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiolo-
gică, putem alerta eficient populația cu privire la prezența pole-
nului în aer.

Cât de frecventă este alergia la ambrozia?
Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000

de persoane), un număr de 482.000 de persoane sunt alergice la
polenul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită,
afecțiune care în timp evoluează spre astm. Aceste date
evidențiază o prevalență crescută a alergiei la ambrozia de
5,35% în populația activă din România, ceea ce indică o morbi-
ditate crescută, comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat.

Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia
atinge 6 milioane, majoritatea din vestul țării, celelalte regiuni
fiind mai puțin afectate.

Cum se poate trata alergia la ambrozia?
Abordarea terapeutică este complexă și trebuie să includă:
- Evitarea expunerii la polen, care poate ameliora simptomele

rinoconjunctivitei alergice.
Expunerea la polen poate fi redusă prin utilizarea aparatelor

de aer condiționat cu filtre, prin închiderea ferestrelor în timpul
zilei și prin diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul se-
zonului polinic.

- Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice in-
duse de ambrozia, care este stabilit de medicul alergolog.

- Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este singurul tra-
tament care modifică cursul bolii, deoarece interferează cu me-
canismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea
alergiei.

AIT este benefică atât pentru tratamentul rinoconjunctivitei
alergice sezoniere induse de polenuri și al celei persistente/pe-
rene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la copii -
în scopul controlului simptomelor și prevenției dezvoltării as-
tmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru tratamentul as-

tmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul
controlului simptomelor, al reducerii farmacoterapiei (în special
a corticoterapiei) și al exacerbărilor.

Tradițional, AIT s-a administrat pe cale subcutanată (SCIT),
dar recent imunoterapia sublinguală (SLIT) a câștigat tot mai
mult teren. Totuși, în cazul alergiei la ambrozia se recomandă
administrarea pe cale subcutanată. Durata terapiei este de 3 ani
pentru majoritatea cazurilor, sub două variante de administrare:

- Continuă, care începe cu o perioadă de inițiere, în care se
administrează săptămânal doze progresiv crescânde de alergen
până la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile se ad-
ministrează la intervale de 4-8 săptămâni. Este recomandată
pentru obținerea unor beneficii pe termen scurt și lung în rinita
alergică sezonieră indusă de polen și cea perenă indusă de aca-
rienii din praful de casă;

- Pre- și pre-/cosezonieră - este recomandată pentru obținerea
unor beneficii pe termen scurt în rinita alergică sezonieră indusă
de polen. AIT subcutanată este necesară la pacienți selecționați
pentru asigurarea calității actului medical în managementul
afecțiunilor alergice induse de aeroalergene, respectiv rinita aler-
gică și astmul alergic, în scopul controlului bolii, reducerii ris-
cului de polisensibilizare și al reducerii necesarului de
farmacoterapie. Protecția rezultată în urma imunoterapiei apli-
cate pe o perioadă de 3 ani este în medie de 15 ani.

În prezent, se recomandă administrarea AIT atât în rinocon-
junctivitele sezoniere, cum ar fi cele induse de polenurile de
mesteacăn, graminee, ambrozia, artemisia, cât și în cele pe-
rene/persistente induse de acarienii din praful de casă. În Ro-
mânia nu există produse imunoterapice, dar Ministerul Sănătății
a făcut diligențele necesare pentru a aduce aceste produse.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia?
În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă

spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot
obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea di-
feritelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe ali-
neamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlale-
lor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri,
stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplica-
rea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori
mecanice.

Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot
aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când
buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprieta-
rii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii
direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații
detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor.

În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi
smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea
iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, co-
situl mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de
suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care
pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar
tulpina principală iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc
și produc în continuare polen.

Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an.
Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradi-

carea completă a buruienii.
Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea tere-

nurilor infestate și a proprietarilor acestora?
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambro-
zia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu
buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice lo-
cale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care tre-
buie să verifice anual terenurile de pe raza
administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai ba-
zinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții
unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în
timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până
la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea te-
renurilor infestate cu specii de buruieni aparținând genului am-
brosia se va declanșa primăvara după răsărirea acestei specii.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?
În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, dis-
trugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor

ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficia-
rii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate
focare de infestare. Aceștia au obligația ca după dis-
trugerea buruienii să informeze în scris autoritățile
administrației publice locale pe raza căruia se află te-
renul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor
de combatere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana?
Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cu-

prinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe,
respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În
cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă
efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe în-
treaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția
inflorescențelor.

Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru pro-
prietarii/ deținătorii/administratorii/ beneficiarii
de terenuri care nu aplică măsurile necesare de
combatere?

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018
și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
707/2018, verificarea și constatarea nerespectării

obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și apli-
carea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită
prin ordin al Prefectului.

Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietari-
lor care nu au luat măsurile necesare de combatere se face în
timp util de către autoritățile administrației publice locale.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor
transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cur-
surilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor pis-
cicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcți, pe ale
căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care
vor lua la cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile
care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.

Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/
deținătorii/administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu
respectă prevederile legale?

Comisia numită prin ordin al prefectului efectuează două
controale pe teren.

Primul control îl efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui
an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere sunt
sancționați cu „Avertisment”.

Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie în pe-
rioada 16-31 iulie a fiecărui an și vizează proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai ba-
zinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce
au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele fi-
zice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar per-
soanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Atenție!
Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de

către Comisia mixtă, respectiv în anul 2019, pot fi sancționate și
în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruie-
nii ambrozia potrivit legii.

Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către
proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de te-
renuri?

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Nor-

melor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind com-
baterea buruienii ambrozia.

Link-uri utile: www.madr.ro, www.ms.ro, www.mmediu.ro.
Pentru informații utile vă puteți adresa Direcțiilor pentru agri-

cultură județene, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale
de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților
administrației publice locale.

Buruiana ambrozia - totul despre planta care îţi poate produce alergii
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Astrid Burlacu
5 ani și 3 luni, Chișoda

Gabriel Corciuc
5 ani și o lună, Chișoda

Matias Chirimbuță
5 ani și 4 luni, Chișoda

Samir Cerciu
5 ani și 5 luni, Chișoda

Ștefania Bizău
5 ani și două luni, Chișoda

În perioada 14-25 aprilie, la Călimănești, s-au
desfășurat Campionatele Naționale de Șah pentru Copii
și Juniori (individual). Performerii secției de șah a Clu-
bului Sportiv Giroc-Chișoda, Ștefan Juravle și Mihai
Iucu nu au fost disponibili, primul având pregătire pen-
tru admiterea la liceu, iar al doilea din cauza unei acci-
dentări, cu câteva zile înainte de plecare. Sunt convins că
Mihai ar fi atacat zona medaliilor la naționalele din acest
an, dar nu a avut ocazia să o demonstreze. Secția de șah
a fost reprezentată de Octavian Stancea, un talent care
vine vertiginos din urmă. El nu a reușit foarte mult în
materie de puncte, fiind la prima participare, dar locul
lăsat liber de către colegii mai mari a fost pentru Octa-
vian ocazia de a face un salt valoric substanțial.

Totuși, la naționalele din 2019 onoarea șahului giro-
cean a fost salvată de către Paul și Alexandra Paraschiv,
care au obținut mai multe rezultate notabile: Paul Paras-
chiv a ocupat locul 3 la blitz, secțiunea B18, precum și
locul 4 din 30 de jucători la șah rapid, aceeași secțiune.
Participarea sa a fost finanțată de către clubul sportiv din
Ghiroda. Alexandra Paraschiv, evoluând pentru CSU
Universitatea de Vest, a ocupat locul 5 atât la blitz, cât și
la șah rapid.

Ca să răspund celor care reiterează discuții de genul
„de ce am dat performerii” de la șah acum trei ani, voi
puncta, pe scurt, că: 1) cheltuielile, la nivelul la care
ajunseseră cei din vârful lotului șahist, sufocau ridicarea
talentelor din eșaloanele următoare, în condițiile unui
buget care a stat mai degrabă sub semnul austerității,
decât să constituie o invitație la expansiune; 2) pentru
performeri era momentul să facă un salt înainte, având
oportunitatea de a fi pregătiți de către marea maestră
internațională Irina Ionescu, la CSU Universitatea de
Vest, și în același timp să fie susținuți financiar pentru
a-și continua ascensiunea; 3) la șah nu prea există o
„piață” a jucătorilor, cum e la fotbal; cluburile mari de
șah mai degrabă utilizează și „aruncă”, în sensul că îm-
prumută în fiecare an juniorii cei mai buni în acel an și
renunță imediat la ei, în momentul în care alunecă din
top; găsești cu greu cluburi mari care să „adopte” și să
crească juniori, cu intenții pe termen lung, așa cum a
făcut-o CSU Universitatea de Vest pentru frații Paras-
chiv. După vârsta de 14 ani, dificultatea crește
exponențial, în ce privește pregătirea șahistă la nivel
înalt, iar costurile, din cauza lungimii competițiilor și a
numărului lor, devin prohibitive pentru o pepinieră. 

Octavian Stancea a confirmat saltul valoric realizat,
câștigând detașat concursul de casă pe care l-am organi-
zat în vederea stabilirii membrilor echipei pentru Cam-
pionatul Național de Șah pe Echipe ale Cluburilor, Copii
și Juniori, Iași 12-20 iulie, unde intenționăm să partici-
păm la secțiunea B10. Următorii doi jucători sunt Denis
Pușchiță și Fabian Preda. Vom continua meciurile de de-
partajare, pentru a stabili al patrulea jucător la
naționalele de la Iași.

În perioada 10-12 mai, în stațiunea Jupiter, s-a

desfășurat Cupa României la șah, echipe mixte. Jucând
sub blazonul clubului sportiv din Ghiroda, având ca și
coechipieri trei mari maeștri internaționali: Constantin
Lupulescu, Vlad-Cristian Jianu și Szabo GergelyAndras,
giroceanul Paul Paraschiv nu s-a lăsat târât la remorca
unei companii atât de prestigioase, ci a fructificat din
plin ocazia care i s-a dat pentru a se afirma. El a câștigat
8 din cele 9 partide jucate și a făcut remiză cu maestrul
internațional Vladimir Danilov! Astfel, Paul Paraschiv a
contribuit din plin la victoria echipei sale, care a ocupat
locul 1, din 18 formații participante.

La 18 mai, în Timișoara, a avut loc turneul
interjudețean de șah rapid Cupa Familiilor. Echipa for-
mată din girocenii Paul și Alexandra Paraschiv a ocupat
locul 1, din 26 de echipe. 

În data de 1 iunie, la Timișoara s-a desfășurat faza
județeană a CN pe echipe școlare „Elisabeta Polihro-
niade”, ciclul primar. Echipa Liceului Teoretic „David
Voniga” s-a clasat pe locul 3 din 8 formații participante.
Rezultatul a fost obținut fără aportul unuia dintre cei mai
buni jucători din echipa giroceană, care a fost înscris fără
voia lui, din cauza unor probleme de comunicare, la un
concurs de handbal. Echipa este invitată totuși la finala
pe țară, unde sperăm să avem o evoluție frumoasă, de
data asta în formație completă. Finala echipelor școlare
se va desfășura la București, între 27-31 iulie. 

La data de 2 iunie, în Timișoara, s-a desfășurat faza
județeană a CN școlar individual pe clase, la clasele I-
XII. Mai mulți elevi ai Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc au obținut locuri fruntașe: Angelina Coman,
locul 1 fete la clasele a II-a; Ștefan Juravle, locul 1 la
băieți, clasele a VIII-a; Mihai Iucu, locul 2 la băieți, cla-
sele a VI-a; Patric Negru, locul 2 la băieți, clasele a II-a;
Andrei Juravle, locul 3 la băieți, clasele a VI-a; Ștefan
Bledea, locul 3 la băieți, clasele I. Participarea a fost mai
mare la clasele I și II, dar la clasele a șasea dificultatea
a fost dată de nivelul ridicat al competitorilor; locul 1 a
fost disputat, practic, între Mihai Iucu și Gabriel Coman,
de la CSS nr. 1 Timișoara, medaliat anul acesta la
naționalele individuale de juniori. 

La data redactării prezentului articol era în desfășurare
Campionatul European Individual de Șah Școlar, orga-
nizat între 30 mai - 9 iunie 2019 la Mamaia. După 8
runde, giroceanul Paul Paraschiv se afla pe locul 6 din 21
de jucători. Alexandra Paraschiv, prezentă și ea, s-a ca-
lificat la această competiție ca și campioană națională
școlară la categoria F17. Ea a mai fost campioană
națională, acum câțiva ani, la categoria F13, când ar fi
trebuit să joace la mondialul școlar din Africa de Sud și
nu s-au găsit resurse financiare pentru participare.

Sintetizând, se poate spune că secția de șah își
îndeplinește obiectivul, acela de a descoperi și crește noi
talente, iar aceia care au fost crescuți aici la Giroc și
joacă pentru alte cluburi onorează cu brio cartea de vizită
a pepinierei șahiste girocene. Napoleon Bonaparte spu-
nea că fiecare soldat al său poartă în raniță bastonul de
mareșal. 

Scopul nostru nu este de a făuri un „imperiu” și de a-
l păstra cu orice cost. Pentru comunitate, cred că este im-
portant ca fiecare micuț care descifrează tainele
eșichierului să aibă șansa de a se dezvolta și accesul fi-
resc la oportunități. 

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru
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