Ansamblul „Ghiocelul” a deschis ediţia din acest an a Festivalului Inimilor
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc a avut onoarea, în
acest an, de a deschide ediţia din acest an a Festivalului
Inimilor de la Timişoara, o manifestare de anvergură internaţională, aflată pe agenda CIOFF (Consiliul Internaţional al Organizaţiilor de Festivaluri Folclorice şi Arte
Populare) a UNESCO. Alături de Ansamblul „Ghiocelul”
pe scena din Parcul Rozelor s-au aflat solistele vocale Loredana Sur şi Zorica Savu.
În perioada 6-10 iulie, în Timişoara, au venit 30 de ansambluri folclorice din zece ţări. La eveniment au fost prezentate tradiţiile folclorice din Bulgaria, Croaţia, Georgia,
Grecia, Italia, Mexic, Peru, Polonia, Serbia şi România.
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Premii pentru elevii
de 10 de la Giroc

După muncă şi… răsplată. Patru eleve de nota 10 de la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc au fost premiate de şcoala
la care au încheiat ciclul gimnazial. Este vorba despre elevele
care au obţinut note de 10 la Evaluarea Naţională. Sara Degan,
Maia Medinschi-Niculescu, Anathea Penteliuc Cotoşman şi
Karin Oprescu şi-au înscris în palmares nota maximă la probele
primului examen esenţial din viaţa lor.

„Pentru un dascăl, nota maximă la un astfel de examen este
un motiv de bucurie şi mândrie. Anul acesta a fost unul excelent
pentru elevii noştri: o medie de 10 (Sara Degan), plus două note
maxime la Limba română şi una la Matematică. Vorbim despre
copii care îşi confirmă valoarea şi prin aceste rezultate, elevi
care au încheiat întreg ciclul gimnazial cu note foarte mari. Tocmai de aceea, împreună cu Liliana Antal şi Nicolae Petchescu,
directori adjuncţi la şcoala noastră, am decis să le răsplătim pe
elevele noastre, premiindu-le în cadru festiv. E un gest de respect faţă de munca şi sacrificiile lor din toţi aceşti ani”, spune
Mihaela Pascu, director al Liceului Teoretic „David Voniga”
Giroc.
Cele patru eleve de la Giroc au fost „antrenate” pentru acest
examen de profesorii: Doru Drămnesc şi Liliana Mustăţi (matematică) şi Luminiţa Ivan (limba română).

Jocuri şi obiceiuri din câmpia
Banatului – Festivalul
„Ionel-Lucian Şipoş”, ediţia a II-a

În seara zilei de 15 iulie, Casa de Cultură „Ionel-Lucian Şipoş”, cu susţinerea Primăriei
Comunei Giroc şi a Consiliului Judeţean Timiş, a organizat cea de-a doua ediţie a Festivalului
„Ionel-Lucian Şipoş”. A fost o adevărată sărbătoare a folclorului, nu doar bănăţean, şi o pioasă
aducere aminte şi un omagiu adus celui care a fost, se poate spune, sufletul Ansamblului
„Ghiocelul” din Giroc, Ionel-Lucian Şipoş. În faţa numerosului public au evoluat Ansamblul
„Ghiocelul” – cu grupe de copii şi seniori – manager Dan-Mihai Şipoş, soliştii vocali Doriana
Talpeş, Bogdan Firu, Adina Radi şi Sorin Pepa, orchestra Casei de Cultură „Ionel-Lucian
Şipoş”, condusă de prof. Adrian Safta, Ansamblul „Arădeana” şi invitaţii speciali ai acestui eveniment, Niculina Stoican şi Daniela Condurache.
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CS Giroc-Chișoda organizează selecţie
pentru grupele de fotbaliști U19 și U17
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S f â nt u l M a r e P r o r o c
Ilie Tesviteanul
R e l ig i e

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătoreşte ridicarea la
cer a Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanţi
proroci din Vechiul Testament, Sfântul
Ilie este celebrat ca un mare făcător de
minuni şi aducător de ploi în vreme de
secetă.
Sfântul şi marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide şi închide
cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad. Tradiţia apocrifă, care a transmis
aceste detalii despre naşterea Prorocului, precizează că el era din tribul lui
Aaron şi era preot. Se spune că la naşterea sa tatăl său a văzut oameni îmbrăcaţi în alb învelindu-l în scutece de foc
şi, dându-i numele, i-au dat să mănânce
o flacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi.
Încă din copilărie, ţinea strict toate
poruncile Legii şi se ţinea în permanenţă în faţa Lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat şi
rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul şi făcură din el modelul vieţii mănăstireşti. A activat în Regatul de
Nord, în timpul regelui Ahab. Acesta sa căsătorit cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit şi pe el să cadă
în idolatrie; lipsa de pioşenie şi depravarea predecesorilor săi ajunse la culme.
Încurajat de soţia sa, respingătoarea
Izabel, el îi persecuta pe Proroci şi pe
toţi oamenii rămaşi credincioşi lui
Dumnezeu şi se închina idolilor Baal şi
Astarte.
Sfântul şi Marele Proroc Ilie l-a abordat în chip direct, purtând o aprigă luptă
pentru dreapta credinţă a poporului, care
prin exemplu mai marilor săi era târât în
idolatrie.
La cuvintele Profetului, o secetă
groaznică se abătu atunci, ca febra, asupra pământului: totul a secat, devastat,
ars; bărbaţii, femeile, copiii, animalele
domestice şi animalele sălbatice, toate
mureau din lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se ofileau şi nimic nu
scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu
speranţa că foametea îl va face pe poporul lui Israel să se căiască şi să se întoarcă la credinţă.
Din porunca Lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit cu o piele de oaie şi înveşmântat cu piele de viţel, a părăsit ţinutul
lui Israel şi s-a dus la râul de Chorrath
(Kerrith), aflat dincolo de Iordan (după
tradiţia bisericească, în acest loc a fost
ridicată apoi mănăstirea Hozeva, care
mai există şi astăzi, şi unde a trăit şi
Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa
cu apa cascadei, iar Domnul îi trimise
corbi - animale pe care evreii le considerau impure şi care aveau reputaţia
unei mari cruzimi faţă de progeniturile
lor - pentru a-i duce pâine dimineaţa şi
carne seara, ca să trezească în proroc
mila pentru poporul care suferea.
Când cascada secă, Dumnezeu îşi trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon,
lăsându-l să vadă de-a lungul drumului
efectele dezastruoase ale secetei, pentru
a trezi încă o dată în el milă. Ilie ajunse
la o văduvă săracă, păgână, care aduna
lemne pentru a coace pâine pentru ea şi
fiul ei. În ciuda sărăciei, ea puse înainte
de toate datorate ospitalităţii şi îndată ce
Proorocul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine,

cu făina şi uleiul pe care le mai avea.
Primi fără întârziere răsplata ospitalităţii sale: la cuvântul Prorocului, covata sa cu făină şi ulciorul cu ulei nu se
mai goliră până la revenirea ploii. Trecuseră câteva zile de când Ilie era găzduit la această văduvă, când fiul ei muri.
Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe
omul lui Dumnezeu că ar fi adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie îl luă pe
copil, îl urcă la etaj, acolo unde locuia
el, şi după ce a suflat de trei ori asupra
trupului neînsufleţit, chemându-l cu strigăte puternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale,
profeţind astfel învierea morţilor.
Ajuns prin râvna sa pe culmea cea
mai de sus a virtuţii, Sfântul Proroc Ilie
nu a trecut la cele veşnice, ci a fost ridicat la cer, fiind considerat demn de a
vedea faţă în faţă slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei trei
Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf.
Matei 17).
Sfârşitul lui Ilie este prezentat ca o
minune care s-a petrecut cu puterea Lui
Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu
multă autoritate. Se spune că, simţind el
că zilele pe pământ sunt numărate, şi-a
ales ca succesor pe Elisei.
Atât de mare a fost personalitatea lui,
încât Domnul i-a făcut această favoare
de a se muta din viaţa aceasta pământească la viaţa cea cerească fără a trece
prin poarta morţii.
Este a doua personalitate a Vechiului
Testament care s-a înălţat cu trupul la
cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălţat la cer pe o căruţă de foc trasă de cai.
În tradiţia populară, Sf. Mare Prooroc
Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor
şi a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe
ca un exemplu de credinţă şi curaj
demne de urmat.
Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare
bărbat şi erou al credinţei. Fiii Bisericii
Ortodoxe Române au o evlavie profundă pentru acest sfânt făcător de minuni. Există tradiţii populare diferite din
toate zonele geografice ale Românei,
încât unitatea este cinstea deosebită care
i se cuvine profetului Ilie.
Oamenii cred că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice spectaculoase Ilie, de fapt, traversează cerul cu
căruţa lui de foc, pentru a ne ocroti.
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Obiceiuri, tradiţii,
superstiţii
de Sfântul Ilie

De ziua Sfântului Ilie, oamenii nu lucrau, pentru a nu cădea grindina, şi
nu mâncau mere, pentru ca grindina să nu fie de mărimea acestora.
Tot în această zi, femeile mergeau la biserică şi dădeau pomană pentru
morţi din roadele gospodăriei.
În dimineaţa acestei zile se culeg plante de leac, în special busuioc, care
sunt puse apoi la uscat, iar femeile duc busuioc la biserică pentru a fi sfinţit
după care, întoarse acasă, îl pun pe foc, iar cenuşa rezultată o folosesc în
scopuri terapeutice.
De Sfântul Ilie, românii îşi amintesc şi de sufletele morţilor, în special de
sufletele copiilor morţi. Femeile chemau copiii străini sub un măr, pe care îl
scuturau şi dădeau de pomană merele căzute. Bisericile sunt pline, acum, cu
bucate pentru pomenirea morţilor (Moşii de Sânt-Ilie), iar la casele gospodarilor sunt organizate praznice.

Mierea albinelor,
recoltată de Sfântul Ilie

De Sfântul Ilie, la sate, apicultorii recoltau mierea albinelor. Recoltarea
mierii se făcea numai de către bărbaţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, ajutaţi
de către un copil, femeile neavând voie să intre în stupină.
După recoltarea mierii, cei din casă, împreună cu rudele şi vecinii invitaţi
la acest moment festiv, gustau din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuica îndulcită cu miere.
Masa festivă avea menirea de a asigura belşugul apicultorilor.
Sânt-Ilie marchează şi miezul verii pastorale, dată la care le era permis
ciobanilor să coboare în sate, pentru prima dată după urcarea oilor la stână.
Cu această ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau în dar iubitelor
sau soţiilor lor furci de lemn pentru tors, lucrate cu multă migală.

Tradiţii şi obiceiuri
de Sânt Ilie

Pentru ţinutul sucevean este demn de amintit renumitul bâlci de Sânt-Ilie
de la Fălticeni, bâlci care, din anul 1814, în urma hrisovului lui Scarlat Vodă
Calimach, era al doilea ca mărime din Europa, după cel de la Leipzig.
Cu două-trei săptămâni înainte de 20 iulie, pe străzile Fălticeniului începea
să se adune mozaic de lume şi se auzeau strigătele şi chemările negustorilor
rostite în polonă, rusă, letonă, cehă, germană, maghiară, turcă sau arabă.
Tot în 20 iulie se ţin mai multe târguri sau petreceri câmpeneşti, precum
Târgul de fete de pe Muntele Găina din judeţul Alba, în timp ce la Covasna
are loc nedeea mocănească „Sânt Ilie la români”, la Săcele se desfăşoară
„Târgul feciorilor de la Săcele”, la Polovragi - „Nedeea de la Polovragi”, iar
la Fălticeni - „Şezătoarea”.
În ziua de după Sfântul Ilie, pe 21 iulie, oamenii îl sărbătoresc pe IliePălie, vizitiul care conduce carul Sfântului.
Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este şi ziua Aviaţiei Române,
acest sfânt fiind considerat, începând din 1913, ocrotitorul şi patronul aviatorilor.

Administ raţie
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Programul de lucru
cu publicul al Primăriei
comunei Giroc
Cetăţenii îşi pot soluţiona problemele în cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul interval orar:

Programul de lucru cu publicul
al Primăriei comunei Giroc
Luni-Miercuri: 8:00-16:00
Joi: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Programul casieriei Primăriei
comunei Giroc
Luni-Miercuri: 8:30-16:00
Joi: 8.30-18:00
Vineri: 8.30-14:00

PLAN DE ACŢIUNI
PE ANUL 2022

27 ianuarie – 29 ianuarie 2022 – Acţiunea de strângere a brazilor de Crăciun;
21 martie - 15 aprilie 2022 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);
15 aprilie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
30 septembrie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
31 octombrie – 9 decembrie 2022 - Curăţenia de toamnă
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).
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Cum se fac programările
pentru obţinerea Cărţilor
de Identitate

Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate este următorul:

Art. 1 Programul la ghişeul online în vederea obţinerii actelor
de identitate se face pe pagina de internet a Primăriei Comunei
Giroc-http://www.giroc.ro/ de către persoana interesată. Nu se pot
face programări prin email, fax sau telefonic.
Art. 2 Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte
de completarea programării solicitantul se asigură că deţine toate
actele necesare depunerii cererii pentru obţinerea actului de identitate.
Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure
persoane şi nu unei familii.
Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale persoanei care prezintă la depunerea cererii duce la anularea
programării. Neprezentarea la data şi la ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor
necesare duc la anularea programării.
Art. 5 Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite
sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.
Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Art. 7 După realizarea programării va fi verificată căsuţa de email. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se
va trimite de sistem o confirmare cu data şi ora programării.
Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
luni - 9-14; marţi - 9-15; miercuri - 9-15; joi - 9-12; 14-18; vineri 8-14 - eliberări acte.
Art. 9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun
personal sau pe bază de procură specială obţinută de la misiunile
diplomatice ori oficiile consulare ale României din străinătate. Înainte de depunerea cererii se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor de identitate la casieria unităţii.
Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte
toate documentele necesare eliberării actului de identitate, conform
listei de documente. Actele se prezintă obligatoriu în original şi
copie.
Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de SPCLEP
Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie făcând situaţiile în care
sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul
fiind de 30 de zile. Funcţionarul care primeşte cererea înmânează
solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi
data înregistrării, precum şi data prezentării pentru eliberarea actului de identitate.
Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (dobândire/redobândire cetăţenie),
respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în
România nu se fac programări online, persoanele interesate urmând să se prezinte la sediul nostru.
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Jocuri şi obiceiuri din câmpia Banatului –
Festivalul „Ionel-Lucian Şipoş”, ediţia a II-a
Ionel-Lucian Şipoş s-a născut în data de 24 aprilie 1987, fiind primul fiu al părinţilor
Nicoleta şi Lucian.
Clasele I-VII le-a urmat la Giroc, iar mai apoi a mers la Liceul Sportiv Banatul, unde şia încheiat studiile liceale în clasa a XII-a.
Mai apoi a fost student la Facultatea de agronomie din Timişoara, specialitatea ingineria
mediului.
Dacă ar fi să tragem o linie scurtă sub capitolul vieţii lui, putem spune că această viaţă
s-a petrecut pe două fronturi: dansul popular şi familie, simplitate şi bunătate.
Viaţa şi pasiunea lui au fost dansurile populare. A absolvit Şcoala Populară de Artă din
Timişoara, secţia dansatori profesionişti şi instructori coregrafi dansuri populare.
A lucrat la Primăria comunei Giroc, la Casa de Cultură şi Ansamblul «Ghiocelul», ca
dansator, instructor, coregraf şi director al ansamblului.
În anul 2015 Dumnezeu l-a legat de cea care i-a devenit soţie, Isabela, fiind şi partenera
lui de dans.
A primit distincţia de Cetăţean de Onoare al comunei Giroc în anul 2016.

În seara zilei de 15 iulie, Casa de Cultură
„Ionel-Lucian Şipoş”, cu susţinerea Primăriei
Comunei Giroc şi a Consiliului Judeţean Timiş,
a organizat cea de-a doua ediţie a Festivalului
„Ionel-Lucian Şipoş”. A fost o adevărată sărbătoare a folclorului, nu doar bănăţean, şi o pioasă
aducere aminte şi un omagiu adus celui care a
fost, se poate spune, sufletul Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc, Ionel-Lucian Şipoş.
În faţa numerosului public au evoluat Ansamblul „Ghiocelul” – cu grupe de copii şi seniori –
, manager Dan-Mihai Şipoş, soliştii vocali
Doriana Talpeş, Bogdan Firu, Adina Radi şi
Sorin Pepa, orchestra Casei de Cultură „IonelLucian Şipoş”, condusă de prof. Adrian Safta,
Ansamblul „Arădeana” şi invitaţii speciali ai
acestui eveniment, Niculina Stoican şi Daniela
Condurache.
Personalitatea lui Ionel-Lucian Şipoş, Neluţu,
cum îi spuneau prietenii şi apropiaţii, a fost evocată de nenumărate ori pe parcursul întregului
eveniment. Prezentatoarea ediţiei din acest an a
festivalului, Daniela Băcilă, a făcut şi ea acest
lucru: „În scurta lui viaţă, Ionel-Lucian Şipoş a
adunat în palmaresul Ansamblului «Ghiocelul»,
împreună cu maestrul Victor Jicheran, alături de
cei care nu-l vor uita vreodată, premii şi diplome,
trofee şi atâtea lucruri frumoase şi minunate, care
ne facă să-l preţuim şi să-l ţinem mereu lângă
noi. Mulţumim Casei de Cultură «Ionel-Lucian

Şipoş» a comunei Giroc, care, iată, ne face părtaşi la această omagiere şi, în acelaşi timp,
această sărbătoare, până la urmă, pentru că aşa
ni-l aducem aminte pe Neluţu: lângă noi, cântând
şi dansând. Avea doar 32 de ani când s-a stins,
lăsând atâta durere în familie, în rândul acestor
tineri de la Ansamblul «Ghiocelul» şi în inimile
tuturor celor care l-au cunoscut. Vorbim cu drag
despre el, dar cu durere încă. Neluţu avea darul
de a transmite prin mişcările coregrafice, prin
privire şi ţinută scenică, ceea ce doar un artist
adevărat poate transmite. A fost pasionat nu doar
de dansul popular, ci şi de coregrafie. A pus în
scenă la Giroc suite de dansuri care vor fi păstrate şi aduse în scenă de fiecare dată de grupele
Ansamblului «Ghiocelul». Suntem la a doua ediţie a festivalului, după cea din 2019 – pandemia
a întrerupt această manifestare –, şi iată că suntem din nou pe scena Grădinii de vară. Se cuvine
să aducem mulţumiri Primăriei şi Consiliului
Local Giroc, Consiliului Judeţean Timiş, care
susţine această manifestare prin programul Tim
Cultura 2022, domnului primar Iosif-Ionel Toma,
domnului viceprimar Dan Vîrtosu, managerului
Casei de Cultură, Dan-Mihai Şipoş, cel care duce
mai departe munca lui Neluţu, maestrului coregraf Victor Jicheran, coregrafei Dana Jicheran,
coregrafului Alexandru Găluşka, orchestrei condusă de dirijorul profesor Adrian Safta, inspectorului de specialitate Corina Scarlat, referentului

I n me m or ia m

DIALOG CU CETĂŢENII

5

Jocuri şi obiceiuri din câmpia Banatului –
Festivalul „Ionel-Lucian Şipoş”, ediţia a II-a

Casei de Cultură, Dana Roşca, doamnei Ileana
Pătraşcu. Sunt momente emoţionante, dar vrem,
în primul rând, să aducem bucuria dansului şi a
cântecului. Organizatorii au gândit această a
doua ediţie în aşa fel încât ea să cuprindă tot ceea
ce Neluţu a ştiut şi a făcut de-a lungul vieţii sale:
dansuri din câmpia Banatului şi nu numai, ci şi
din Banatul de munte, alături de invitaţi de
seamă. O parte dintre ei sunt de aici, de la Giroc,
dar avem şi invitaţi de onoare, pe care i-am aşteptat cu toţii cu mare drag: Daniela Condurache
şi Niculina Stoican”.
Prima invitată de onoare, cunoscuta şi apreciata solistă Daniela Condurache a mărturisit că
se bucură de prezenţa ei la Festivalul „Ionel-Lucian Şipoş” de la Giroc şi a interpretat o serie de
melodii din zona Moldovei, melodii cu care s-a
consacrat de-a lungul timpului în galeria celor
mai apreciaţi şi valoroşi solişti de muzică populară românească. „Când sunt evenimente de acest
gen – a spus Daniela Condurache –, pe jumătate
suntem trişti şi pe jumătate veseli, pentru că
ducem mai departe ceea ce unii dintre artiştii
noştri renumiţi, cum este şi Ionel-Lucian Şipoş,
pe care îl comemorăm astăzi, au făcut. Ducem
mai departe cântecul şi dansul nostru popular”.
Niculina Stoican, cea de-a doua invitată specială, o solistă la fel de cunoscută şi apreciată,
manager al Ansamblului Profesionist „Maria Tănase” din Craiova, a adus pe scena Grădinii de
vară a Casei de Cultură „Ionel-Lucian Şipoş” din
Giroc cântecul oltenesc. „Vreau, în primul rând,
să felicit organizatorii pentru seara aceasta minunată. Am urmărit întreg programul festivalului
şi de aceea spun că este o seară minunată.
Primarul şi viceprimarul dumneavoastră, directorul Casei de Cultură, toţi oamenii implicaţi
în asemenea evenimente, ne aduc tuturor, comunităţii din care facem parte, dar şi zonei pe care
o reprezentăm, un plus valoare. Ştiu că bănăţenii
sunt făloşi de locurile în care s-au născut şi
oriunde merg nu fac altceva decât să spună cât
de frumos este Banatul lor, ceea ce şi noi, oltenii,
facem ori de câte ori plecăm de acasă.
România este mare şi frumoasă, este de nepreţuit pentru că noi o facem aşa, fie că suntem bănăţeni, olteni, ardeleni, moldoveni, dobrogeni,

maramureşeni. Sunt mândră că fac parte din
această zi închinată unui om care a fost preţios
pentru dumneavoastră.
Este minunat că noi, cei care rămânem după
el, nu uităm să-l pomenim. Şi îl pomenim prin
ceea ce facem. Fiecare acţiune pe care noi o întreprindem, de fiecare dată, nu face altceva decât
să ne sporească nouă valoarea şi să-i păstreze vii
în memoria generaţiilor pe cei care au fost atât
de preţioşi şi valoroşi pentru noi toţi.
Vă felicit din suflet pe toţi, pe organizatori, dar
şi pe dumeavoastră, ca şi comunitate, pentru felul
în care vă păstraţi tradiţia. Am văzut copii de la
vârste fragede dansând atât de frumos jocurile
populare, am văzut costume atât de frumoase.
Aceasta este foarte important: să ne păstrăm valorile, să înţelegem că deţinem şi promovăm o
parte din patrimoniul imaterial al acestei ţări”, a
spus Niculina Stoican.
„Sunt foarte fericită că după doi ani în care am
văzut cu toţii cât de rău este să fim departe unii
de ceilalţi, să trăim singuri, să nu ne putem
vedea, să nu ne putem zâmbi, să nu ne putem
apropia, am înţeles cât de important este să fim
împreună.
Nu are niciun fel de importanţă din cel colţ al
lumii sau al ţării suntem, important este să putem
să stăm aproape şi să ne putem sprijni unii pe ceilalţi. Viaţa înseamnă să fim împreună, să avem
răbdare şi să ne susţinem reciproc”, a completat
artista.
Pe întreaga durată a evenimentului, pe ecranul
din spatele scenei au rulat imagini şi fotografii
reprezentându-l pe Ionel-Lucian Şipoş aşa cum
l-a ştiut întreaga comunitate giroceană şi nu
numai: pe scenă, în costum popular, în toiul dansurilor populare pe care le-a îndrăgit atât de mult.
Au fost evocate participările la Festivalul-concurs „Lada cu zestre”, acolo unde „Ghiocelul”
condus de Neluţu Şipoş a adus comunei Giroc
mai multe Mari Premii, situând comuna pe primul loc în clasamentul Centrului de Cultură şi
Artă al Judeţului Timiş. Prin acest concurs, se
poate spune că Girocul a devenit cunoscut şi recunoscut în viaţa folclorică bănăţeană şi românească.
Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Actualitate

În atenţia proprietarilor
de terenuri!

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005
privind protecţia 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 productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de
comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie. Conform
H.C.L. nr. 69/2021 privind modificarea şi completarea
H.C.L. nr. 15/2011 privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor pe teritoriul comunei Giroc, vă aducem
la cunoştinţă că potrivit art. 10, alin (1), lit. o), neîntreţinerea şi necurăţarea terenurilor situate în extravilanul
localităţilor Giroc şi Chişoda deţinute în proprietate de
către persoanele fizice şi juridice, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 600-2.500
lei pentru persoane fizice şi 10.000-25.000 lei pentru
persoane juridice. Vă facem cunoscut că reprezentanţii
Compartimentului Protecţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc,
au permanent în atenţie terenurile nesalubrizate aflate pe
raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia depistării de locaţii neîngrijite, neigienizate
şi neîmprejmuite. Activităţile de verificare şi control se
vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă recomandăm
tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind menţinerea stării de curăţenie şi protejarea
mediului pentru a nu se ajunge în situaţii critice, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. După identificarea terenurilor, se va trece la somare şi ulterior la
sancţionarea deţinătorilor legali, în cazul nerespectării
obligaţiilor ce li se cuvin.
Poliţia Locală Giroc
Compartimentul Protecţia Mediului

În atenţia cetăţenilor!

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 227 din
14.03.2018 a fost publicată Legea nr. 62 din 9 martie
2018, privind combaterea buruienii Ambrozia. În acest
sens vă aducem la cunoştinţă obligaţiile care vă revin
din această lege. Proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să desfăşoare lucrări de
prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia,
denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile
intravilane sau extravilane. În scopul distrugerii ambroziei şi prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice,
căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura periodic,
în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau ale lucrări
şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la
sfârşitul perioadei de vegetaţie a ambroziei. De asemenea, beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca
pe terenurile afectate de lucrări, să ia măsurile necesare
pentru evitarea instalării sau răspândirii ambroziei. Cei
care nu-şi îndeplinesc această obligaţie vor primi un
avertisment scris şi, dacă nu se conformează, vor fi
amendaţi cu amenzi cuprinse între 1.000 lei la 5.000 lei
pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei
la 20.000 lei pentru persoanele juridice. Vor fi efectuate
controale periodice de către Poliţia Locală în cooperare
cu Compartimentul Protecţia Mediului, din cadrul Primăriei Comunei Giroc, pentru a verifica modul în care
sunt respectate aceste prevederi legale. Primul control
pe teren s-a efectuat în perioada 1-15 iulie a fiecărui an
şi ulterior, în situaţia în care buruiana ambrozia a răsărit
mai târziu, ca urmare a condiţiilor climatice nefavorabile din primăvară, aplicând sancţiunea «Avertisment»,
în cazul în care la data efectuării controlului se constată
nerespectarea prevederilor din lege de către proprietarii
sau deţinătorii de terenuri. Al doilea control se va efectua în perioada 16 iulie-31 octombrie a fiecărui an, asupra terenurilor contravenienţilor sancţionaţi cu
sancţiunea «Avertisment», aplicându-se amenzi conform legii, atunci când se constată nerespectarea prevederilor din lege. Ambrozia înfloreşte între sfârşitul lui
iulie şi sfârşitul lui septembrie. O plantă matură poate
elibera până la 8 miliarde de grăuncioare de polen ~20
microni diamentru~ şi până la 30.000 de seminţe care
îşi păstrează calităţile germinative 40 de ani. Rugăm cetăţenii aflaţi în situaţia de mai sus să cureţe periodic sau
ori de câte ori este nevoie terenurile aflate în proprietate.
În cazul în care observaţi terenuri invadate de ambrosie,
vă rugăm să vă adresati Comartimentului Protecţia Mediului din cadrul Primăriei Comunei Giroc, pentru a
putea lua măsurile necesare privind combaterea acestei
buruieni, pe adresele de e-mail mediu@giroc.ro sau primariagiroc@yahoo.com.
Poliţia Locală Giroc
Compartimentul Protecţia Mediului
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Bugetare participativă la Giroc

Girocenii pot vota un
proiect care va stabili
cum trebuie să arate un
drum civilizat. În cadrul primului proces de
bugetare participativă,
locuitorii din Giroc pot
vota un proiect care îşi
propune să stabilească
un standard de construire al unui drum.
„Ideea s-a născut din
dezamăgirea repetată
cauzată de lucrări neconforme, lipsite de
uniformitate şi uneori
lipsite de logică. În România, dacă se toarnă
asfalt, înseamnă că s-a
făcut un drum, nu se construieşte integrat. Se consumă
bani cât pentru un drum civilizat asa cum vedem în
străinătate dar ne alegem cu infrastructură de lumea a
treia”, spune Răzvan Constantin, iniţiatorul proiectului

pilot.
Dacă va întruni suficiente voturi pentru a
obţine finanţare, proiectul va asigura realizarea
documentaţiei tehnice
necesară modernizării
reţelei de drumuri de
interes local. În viziunea iniţiatorului, zona
din imediata vecinătate
a unui drum nu ar trebui
să aibă aspect de maidan, iar trotuarele şi
pistele de biciclete ar fi
bine să fie abordate integrat.
Descrierea proiectului
se poate vizualiza la
adreesa: https://www.giroc.ro/bugetare-participativa/proiecte/1389-proiect-pilot-realizare-modernizare-infrastructura-rutiera-ciclism-si-trafic-pietonal-cu-facilitati-comple
mentare-comuna-giroc

Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor
în perioada recoltării
- izolarea lanurilor faţă de drumurile, pădurile, căile ferate care le înconjoară, cu fâşii arate cu lăţimea de minimum
20 m;
- marcarea cu indicatoare de interzicere şi avertizare a suprafeţelor de teren cultivate cu cereale păioase;
- parcelarea suprafeţelor mari de teren cultivate cu cereale
păioase, astfel încât să nu se producă propagarea incendiilor
la celelalte suprafeţe cultivate;
- direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei
vântului predominant;
- strângerea în maximum una-două zile a paielor rezultate
în urma recoltării cerealelor;
- parcarea maşinilor pe câmp se va face la o distanţă de
cel putin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de
orice clădiri, construcţii sau cale ferată;
- se vor stabili şi dota locurile pentru fumat amenajate
premergător începerii recoltării;
- este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole
când se execută recoltarea cerealelor;
- în perioada de recoltare a cerealelor aprinderea focurilor
pentru arderea miriştilor şi buruienilor este interzisă;
- lucrările de reparaţii executate pe câmp, la maşinile
agricole, precum şi cele de alimentare cu carburanţi şi lubrefianţi se vor face în locurile special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu
s-au recoltat cerealele;

1. Măsuri de prevenire a incendiilor

2. Măsuri pentru recoltarea cerealelor păioase
în condiţii de siguranţă

a) Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de peste 50 ha:
- existenţa a unu-două pluguri sau discuri şi mijloace de
tractare a acestora;
- o remorcă echipată cu: cinci stingătoare cu spumă, cinci
stingătoare cu apă pulverizată, cinci stingătoare cu pulberi,
unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (cinci
coase, 10-15 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m,
zece găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 500
litri, o cisternă remorcabilă cu pompă).
b) Pentru parcele de recoltat cu suprafaţa de 10-50 ha comasate:
- existenţa unui plug sau a unei grape cu discuri şi mijloc
de tractare a acestora;
- o semiremorcă echipată cu: două stingătoare cu spumă,
două stingătoare cu două pulberi, utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (două-trei coase, două lopeţi, două furci, cinci mături de nuiele cu coadă de minimum
3 m, patru-cinci găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 200 litri);
- existenţa de stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare maşină şi utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc.).
3. Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase
Cauzele principale de izbucnire a unor incendii în lanuri
sunt următoarele: fumatul, focul deschis, iluminatul cu flacără deschisă, acţiunea intenţionată, neinstruirea personalului care participă la lucrările de recoltare etc.

Multe din incendiile sunt cauzate de maşinile agricole
(tractoare, combine, prese de balotat paie, autocamioane)
folosite pentru recoltare, prin următoarele împrejurări:
- scânteile care ies din ţevile de eşapament din cauza neprotejării acestora cu parascântei;
- căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când
acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava;
- căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor;
- căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor
care nu sunt asamblate şi reglate corect;
- căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;
- executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrări care presupun utilizarea focului deschis, suduri etc.;
- utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile
agricole;
- scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi);
- supraîncălzirea motoarelor maşinilor agricole din cauza
nefuncţionării corespunzătoare a sistemelor de răcire;
- alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole,
staţionarea utilajelor agricole în lan cu motoarele pornit;
- inexistenţa sistemelor de legare la pământ a combinelor
pentru scurgerea energiei electrostatice.
Pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o maşină sau
la un utilaj folosit pentru recoltarea păioaselor, se procedează astfel: maşina incendiată va fi evacuată imediat din
lan, şi adusă cât mai aproape de mijloacele de stingere, după
care va fi decuplată de la tractor, acesta amplasându-se la o
distanţă de cel puţin 20 metri, iar personalul va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului, dacă a fost şi acesta
cuprins de flăcări; asupra motoarelor cu combustie internă
şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi şi
dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se
vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite;
- apa se va intrebuinţa în cantităţile strict necesare urmârindu-se mai intâi localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere.
O regulă importantă ce trebuie respectată pe timpul intervenţiei este aceea ca personalul care acţionează la lichidarea incendiului să se amplaseze cât mai aproape de focar,
într-un loc situat în faţa vântului, lateral pe cât posibil, în
acelaşi plan cu focarul sau înaintea acestuia. Respectând măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, strângerea roadelor câmpului se va face în condiţii de deplină siguranţă.
APĂRAREA ÎMPORTIVA INCENDIILOR PE TIMPUL UTILIZĂRII FOCULUI DESCHIS LA ARDEREA
MIRIŞTILOR ŞI VEGETAŢIEI USCATE ŞI A RESTURILOR VEGETALE
ÎN PERIOADELE DE CANICULĂ ŞI SECETĂ PRELUNGITĂ, ARDEREA MIRIŞTILOR, A VEGETAŢIEI USCATE
ŞI A RESTURILOR VEGETALE ESTE INTERZISĂ!
ÎN ZONA DE SIGURANŢĂ A CĂII FERATE, VEGETAŢIA USCATĂ ŞI RESTURILE VEGETALE SE CURĂŢĂ obligatoriu de către proprietarii de drept ai
terenurilor.
ZONA DE SIGURANŢĂ A DRUMURILOR NAŢIONALE ŞI JUDETENE SE CURĂŢĂ OBLIGATORIU de
vegetatia uscată şi resturile vegetale de către administratorii
acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

SC Giroceana SRL
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Programul
casieriei
serviciului
apă-canal:
luni-vineri,
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii
următoare) şi intervalul
14-16 al fiecărei luni

casieria este deschisă şi
sâmbătă între orele 9:00 –
13:00.

Telefon
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00
între 20-31 ale fiecărei luni

Telefon casierie
0256395978
orar 08.00-18.00

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 5, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 26 şi 28 iulie 2022 în Po-

ligonul de tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe

TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână
de război. Unităţile economice, societăţile comerciale agricole

şi alte organizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre

în zona periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RES-

TRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de
vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, auto-

Serviciul iluminat public

turisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruţe sau
pe jos.

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea,
administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.
Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcţionează, vă rugăm să apelaţi numerele
de telefon:
0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

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, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele.

Ut il e

Cabinete medicale şi farmacii
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CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda
Telefon: 0765.778.162
Program
Luni-vineri: 20-08;
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale:
permanent
CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marţi: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289
Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)
Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)
CABINET MEDICAL
DR. BARBONI LUCIA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marţi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
CABINET STOMATOLOGIC
DR. MUNTEAN COSMINA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chişoda
Telefon: 0723.028.597
Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)
Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUŢA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950
Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marţi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET MEDICAL PEDIATRIE
Dr. Ramona Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda
Telefon: 0744.925.394
Program
Luni, marţi, joi: 14-21
Miercuri, vineri: 8-15

CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE
Dr. Florin Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda
Telefon: 0729.943.898; 0256.412.289
Program
Luni, marţi, joi: 13-19
Miercuri, vineri: 8-14
CABINET STOMATOLOGIC
HANIGOVSKI
Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chişoda
Telefon: 0744.391.958
Fax: 0356.107.337
Program
Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda
Program
Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14
FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda
Telefon: 0769.005294
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667
Program
Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAŢII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18
FARMACIA CATENA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc
Program
Luni-vineri: 8-21
Sâmbătă: 9-16
Duminică: 9-13

“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. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

Cabinete veterinare
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda
Telefon: 0728-445.054
Program
Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17
HAPPY VET CARE

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda
Program
Luni-vineri: 9-17
Sâmbătă: 9-14
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Termene prelungite
pentru constatarea
suprafeţelor
afectate de seceta
pedologică

La iniţiativa Ministerului Agriculturii a
fost modificat Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice paericuloase având ca
efect producerea secetei pedologice, care stabileşte şi formularistica necesară în ceea ce
priveşte constatarea, evaluarea şi centralizarea pagubelor înregistrate la culturile agricole.
Principalele modificări vizează următoarele:
- pentru culturile din anul 2022 depunerea
înştiinţărilor scrise, de către utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi
agricole au fost afectate foarte grav, se poate
realiza până cel târziu la data de 1 august
2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021 şi până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv,
pentru celelalte culturi agricole;
- procesele verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 august
2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021 şi până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv,
pentru celelalte culturi agricole;
- rapoartele de sinteză se întocmesc până
cel târziu la data de 30 august 2022 inclusiv,
pentru culturile înfiinţate în toamna anului
2021 şi până cel târziu la data de 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi
agricole.

APIA se aﬂă în plină campanie
de efectuare a controlului pe teren

tor zootehnic;
Inspectorii APIA şi cei ai instituţiilor de specialitate dele- 15.112 dosare eşantion ecocongate au început controlul la
diţionalitate.
faţa locului pentru cererile care
În conformitate cu prevederile Orfac parte din eşantionul de
dinului ministrului agriculturii şi dezcontrol aferent Campaniei
voltării rurale nr. 47/25.02.2022,
2022.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie penEşantionul de control extras
tru Agricultură are obligaţia ca
din baza de date APIA, aferent
până la data de 14 octombrie 2022
schemelor de plată pe suprasă efectueze controlul la faţa locufaţă, măsurilor de dezvoltare
lui pentru cererile unice de plată
rurală, schemelor de ajutor din
eşantionate în acest scop, iar consectorul zootehnic şi ecoconditrolul aferent unor obligaţii/cerinţe
ţionalitate din cererea unică de
specifice se va efectua, după caz, în
plată, conţine un număr total
iarna sau primăvara anului următor.
de 56.177 dosare unice pentru
Ca în fiecare an, APIA mizează
care vor fi realizate verificări
pe aportul şi colaborarea fermieridin perspectiva respectării norlor pentru ca activitatea de control
melor de ecocondiţionalitate, a
să se deruleze în mod optim şi să
cerinţelor minime şi specifice
permită demararea campaniei de
- 51.050 dosare eşantion scheme de sprijin pe
aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi
plăţi în avans, în contextul acordării de sprijin fisuprafaţă;
în sectorul zootehnic, după cum urmează:
- 5.233 dosare eşantion scheme de sprijin sec- nanciar pentru activităţile agricole derulate.

