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Dan Vîrtosu a semnat la Guvern
documentul prin care va fi 

construit un centru de colectare 
a deşeurilor, în Giroc, în valoarea

de 2.500.000 lei
Vineri 25 noiembrie, în prezenţa prim-ministrului Nicolae Ciucă, Dan Vîrtosu, vi-

ceprimarul cu atribuţii de primar al comunei Giroc, a semnat la sediul Guvernului
României documentul prin care va 7 construit un centru de colectare a deşeurilor
prin aport voluntar în localitate.

Proiectul se ridică la valoarea de  2.500.000 lei.
Dan Vîrtosu a explicat: „Am semnat documentul cu ministrul mediului Tànczos

Barna în prezenţa prim-ministrului Nicolae Ciucă. De acest centru de colectare vor
bene7cia locuitorii din Giroc şi Chişoda. Am avut şi o scurtă discuţie cu prim-minis-
trul Ciucă pe marginea proiectului în legătură cu bene7ciile cetăţenilor şi protejarea
mediului prin realizarea acestui centru. Este un proiect depus şi obţinut prin PNRR”.

Ziua Naţională și inaugurarea 
Târgului de Crăciun de la Giroc

Dragi locuitori din Giroc și Chișoda, se
apropie Crăciunul, o perioadă încărcată
de semni7cații și magie. E vremea să re-
memorăm momentul de acum 2.000 de
ani, când în ieslea din Betleemul Iudeii 
s-a născut Mântuitorul. Crăciunul e și

perioada în care 7ecare dintre noi trebuie
să 7m mai buni și să ne aplecăm și spre
cei mai nevoiași dintre semenii noștri. 

Vă doresc ca acest mare praznic creștinesc
să vă găsească pe toți sănătoși, să aveți

parte de mese îmbelșugate și să 7ți
înconjurați de toți cei dragi ai voștri.

Pentru anul viitor vă doresc în primul
rând sănătate. Să 7m cu toții încrezători

în viitorul nostru, să avem speranță 
și credință, pentru că doar astfel ne

putem duce la îndeplinire toate 
idealurile. Vă doresc tuturor 

să aveți parte de un
Crăciun fericit!
La mulți ani!

Dan VÎRTOSU, 
viceprimarul cu atribuții de primar 

al comunei Giroc

detalii în paginile 3-4-5
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În curtea bisericii din Chişoda, din iniţiativa părintelui
Dimitrie Băloni, a fost ridicată crucea comemorativă în
memoria tânărului erou din Chişoda, împuşcat pe treptele
catedralei din Timişoara în noaptea de 18 decembrie 1989,
după care trupurile neînsufleţite ale celor împuşcaţi au fost
arse la crematoriul „Cenuşa” din Bucureşti.

Pe crucea de lemn realizată după modelul crucilor din
cimitirul de la Săpânţa, sunt scrise următoarele versuri:

„Un înger cu veşmânt divin
Îl prinse-n braţe cu sfială

Haide cu mine, Constantin,
Spre altarul de la catedrală!

S-a  ridicat spre cruce sus
Şi a dispărut, mama îl plânge,

Din clopote cu zvon e spus:
Cu Tine, Doamne, vom învinge!

El a învins ş-acolo-n cer
I-alături de martiri şi cântă,

Ostaşii lui Iisus nu pier,
Ci intră în odihna sfîntă.

Va regăsi pe cei chemaţi
În veşnicia luminoasă,

Eroi ai neamului împuşcaţi
Pe front sau lângă cei de-acasă.

În Oastea Domnului sub cruce,
Cu tineri ce luptau din plin,
Prinosul jertfei de a-l duce
Era şi-un tânăr Constantin.

N-avea tată, numai mamă,
Dar asculta-n cuvânt de toţi,

Simţise că Iisus îl cheamă
Către al vieţii sale porţi

Cu post în sfânta lui oştire
Se întărea pentru Duhul Sfânt

Şi într-o zi la mănăstire
Rostise sfântul legământ.

Prin rugăciuni fără hotar
Veghea cu fraţii împreună,

În faţa sfântului altar
Se pregătea pentru cunună,

Dar într-o zi, pe neaşteptate,
În iarnă cerul fulgera

Şi înspre sfânta libertate
O poartă mare deschidea.

Copii cu lumânări în mână
Apar mulţimile-n şuvoi
Şi-n Timişoara se adună
Băieţi şi fete ca-n război.

Spre mitraliere, fără frică,
Vin tineri, plini de îndrăzneală,

Cu pieptul apără Costică
Al libertăţii vis la Catedrală.

Căzu-n genunchi, lumină lină,
Ea acoperea încet privirea,

Cămaşa lui de sânge-i plină,
Plină de har i-a fost menirea”.

Pentru cei care nu l-au cunoscut pe
tânărul nostru erou, am să redau prezen-
tarea făcută de fosta lui profesoară de la
şcoala din Chişoda, doamna Gabriela
Vlasie. „Un copil minunat, iubit de vecini, de dascălii şco-
lii, un copil care parcă-şi cerea mereu iertare pentru o vină
ce nu-i aparţinea. Viaţa nu i-a oferit bucurii, dimpotrivă, a
ştiut ce este foamea, frigul, lipsa unui cămin cald şi primi-
tor. Suferea privindu-şi mama trudind din zori şi până-n
noapte, căuta, pe cât putea, să o ajute, s-o menajeze, şti-
ind-o bolnavă. A fost elev la Colegiul Tehnic de Vest din
Timişoara. În vacanţe lucra ca zidar, încercând să aducă în
casă un bănuţ în plus, în timp ce tinerii de vârsta lui înce-
peau să-şi ceară dreptul tinereţii. Bucuria lui cea mai mare
era să fie de ajutor, să vadă chipul mamei sale înseninat
măcar pentru o clipă de un surâs. Şi a venit acel decembrie,
cu vânt aducător de schimbare, acel decembrie ce i-a se-

cerat plăpânda tulpină a vieţii. Plecase în oraş, cu suflet
pur, dornic să primească melodia sfântă a colindelor ves-
titoare de mare sărbătoare creştinească. N-a mai apucat să-
şi bucure sufletul cu revărsarea muzicii divine a colindelor,
căci un glonte rătăcit i-a curmat firul vieţii, întipărindu-i
veşnic pe chipul blând o întrebare fără răspuns: «De ce?»”.

În aceste zile de comemorare a revoluţiei din decembrie
1989, când ne plângem morţii şi eroii, mă întreb de ce Pri-
măria şi Consiliul Local Giroc nu au pus în aplicare pro-
punerea privind ridicarea unui bust în memoria tânărului
erou în parcul de la intrarea în Chişoda şi denumirea aces-
tuia „Parcul Constantin Iosub”.

Prof. Octavian GRUIȚA

TÂNĂRUL EROU CONSTANTIN IOSUB (1971-1989)

La 104 ani de la
Marea Adunare Na -
țională de la Alba
Iulia, să ne amintim
de girocenii care 
ne-au reprezentat
acolo. 

În 1 Decembrie,
Dorin Aga, împreună
cu domnul profesor
Octavian Gruița, cel
care ne-a lăsat pagini
memorabile din isto-
ria acelor ani, am tre-
cut pe la mormintele
lor: preotul David
Voniga, învățătorul
Atanasie Baicu, frun -
tașii locali Ioan
Văcan și Ioan Ruja. 

„O candelă și o
parte din tricolor,
semne simbolice ale
prețuirii celor care
trăim astăzi în aceste
locuri. 

Să nu ne uităm is-
toria și pe oamenii
care au făurit-o!”, a
transmis Dorin Aga.

ONOARE EROILOR GIROCENI 
AI MARII UNIRI
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Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a
României, la Chișoda și la Giroc, autoritățile locale
au depus coroane de )ori la monumentele eroilor. Or-
ganizatorii aduc mulțumiri părintelui Marius Șonea
pentru slujba de pomenire a celor care și-au dat viața
pentru apărarea țării. Cu bucurie a fost salutată
prezența domnilor profesori Octavian Gruița și Sil-
vestru Ștevin, dascăli respectați, foști directori ai școlii

girocene! Dan Vîrtosu, viceprimarul cu atribuții de
primar al comunei Giroc, care a participat și la
Timișoara la un eveniment similar, la Cimitirul Eroi-
lor, a salutat Ziua Națională și a fost alături de cei care
au venit să aducă prinosul de recunoștință eroilor care
și-au dat viața pentru țară.

ZIUA NAȚIONALĂ A PRILEJUIT MOMENTE
EMOȚIONANTE LA GIROC ȘI CHIȘODA

Acum 104 de ani, peste 100.000 de oameni din toate
colţurile României se îndreptau către Alba Iulia, pentru
a asista la desăvârşirea celui mai puternic act din istoria
României.

Cu entuziasm şi inimi însufleţite de dragoste de ţară,
românii au venit să dea mână cu mână într-o ţară unită.
După terminarea primului război mondial, poporul
român a reuşit să valorifice contextul mişcării de eli-
berare a popoarelor din Europa şi a consfinţit propria
eliberare şi unire, în „Rezoluţiunea Adunării Naţionale
de la Alba Iulia”.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă
de sărbătoare. Aici au venit 1.228 de delegaţi oficiali,
din toate cele 130 de cercuri electorale şi din toate cele
27 de comitate româneşti, episcopi, oameni de cultură,
care au proclamat, la unison, „deplina libertate naţio-
nală”, „votul obştesc, direct şi egal”, „libertatea presei”
dar şi reforme în mai multe domenii ale vieţii.

Pe lângă oficialităţi, la Alba Iulia au venit români
de peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele,
călare, pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu stea-
guri tricolore, cu table indicatoare ale comunelor ori
ale ţinuturilor de unde proveneau, în cântări şi plini de
bucurie. Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în
această zi spre a fi de faţă la actul cel mai măreţ al is-
toriei românilor.

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în
miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228 de
semnături s-au aşternut pe Rezoluţia Adunării Naţio-
nale de la Alba Iulia.

Rezoluţiunea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia

din 18 Noiembrie/
1 Decembrie 1918

I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Tran-
silvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin repre-
zentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea ace-
lor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi
dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul
cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indi-

cate autonomie provizorie până la
întrunirea Constituantei aleasă pe
baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca
principii fundamentale la alcătuirea
noului Stat Român, Adunarea Naţio-
nală proclamă următoarele:

1. Deplină libertate naţională pen-
tru toate popoarele conlocuitoare.
Fiecare popor se va instrui, adminis-
tra şi judeca în limba sa proprie prin
indivizi din sânul său şi fiecare
popor va primi drept de reprezentare
în corpurile legiuitoare şi la guver-
narea ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egală îndreptăţire şi deplină li-
bertate autonomă confesională pen-
tru toate confesiunile din Stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui
regim curat democratic pe toate tă-
râmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, se-
cret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele
sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune,
judeţe ori parlament.

4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întru-
nire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea
tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari.
În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele
şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă la-
tifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o
proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o
să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător
al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea ni-
velării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiu-
nii.

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi
drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai
avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale, ca
congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiu-
nilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie
asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici, deopo-
trivă, iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pen-
tru regularea raporturilor internaţionale.

V. Românii adunaţi în această Adunare Naţională

salută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul Mo-
narhiei austro-ungare şi uniţi cu ţara mamă România.

VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm
liberarea naţiunilor subjugate până aici în Monarhia
austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-
germană, iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotărăşte ca
acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa tuturor ace-
lor naţiuni.

VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină în-
aintea memoriei acelor bravi români, care în acest răz-
boi şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului
nostru murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii ro-
mâne.

VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei
şi admiraţiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin
strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui
duşman pregătit de multe decenii pentru război au scă-
pat civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor na-
ţiunei române din Transilvania, Banat şi Ţara Ungu-
rească, Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui
Mare Sfat Naţional Român, care va avea toată îndrep-
tăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi pretu-
tindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate
dispoziţiunile pe care le va afla necesare în interesul
naţiunii.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
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„După cum bine ştiţi, comuna noastră se află, de
câţiva ani, în topul celor mai bogate zece comune din
România în ceea ce priveşte atât veniturile încasate
la bugetul local cât şi cele accesate din fonduri euro-
pene. 

Şi cum acest lucru se datorează vouă, dragii mei
giroceni şi chişozeni, mă bucur că am posibilitatea să
vă arăt încă o dată preţuirea pe care v-o port şi astfel
să dăm startul, începând cu acest an, unei noi tradiţii
pentru comunitatea noastră.

Aşadar, cu bucurie, vă anunţ că, începând de anul
acesta, comuna noastră va avea în sfârşit propriul
Târg de Crăciun, pe care l-am deschis împreună în
data de 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României. 

Am sărbătorit Ziua Unirii cu muzică de fanfară,
cântece patriotice alături de Ansamblul «Ghiocelul»
şi solişti de muzică populară care au încălzit atmos-
fera până la momentul ceremoniei de retragere cu
torţe.

În tot acest timp, la căsuţele pe care le-am amenajat
la Târgul de Crăciun, cei mari sunt invitaţi la un pahar
de vin fiert cu aromă de scorţişoară, un ceai cald cu
aromă de levănţică, iar cei mici vor putea sa guste
cele mai delicioase dulciuri cu specific de sărbătoare.

Pentru a completa atmosfera de sărbătoare, căsu-
ţele de Crăciun vă stau la dispoziţie cu nenumărate
cadouri pentru întreaga familie”. Acesta a fost mesa-
jul lui Dan Vîrtosu, viceprimarul cu atribuţii de pri-
mar al comunei Giroc, postat pe o pagină de
socializare, cu prilejul deschiderii primei ediţii a Târ-
gului de Crăciun.

Într-adevăr, Girocul se aliniază localităţilor care or-
ganizează astfel de evenimente şi a făcut-o în cel mai
profesionist mod cu putinţă.

Astfel, în faţa unei numeroase asistenţe, în după-
amiaza zilei de 1 Decembrie s-a inaugurat târgul.
Evenimentul a coincis cu Ziua Naţională a României,
prilej cu care, în cadrul festivităţii de deschidere, vi-
ceprimarul Dan Vîrtosu a atins, în discursul său, cele
două momente:

„Dragi giroceni şi chişozeni, 
Dragi români, 
Fiecare neam, popor sau naţiune îşi are în istorie

clipa de glorie, efemeră ca orice clipă, dar statornică
în timp prin urmările ei. Pentru noi, românii, astrele
istoriei s-au aliniat pe 1 Decembrie 1918, ziua când
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească au des-
ăvârşit unitatea naţională. 

Se împlinesc anul acesta 104 ani de când Marea
Adunare Naţionala a votat �n unanimitate Declaraţia
de Unire cu Ţara, iar patriotismul şi dorinţa de unitate
au fost, sunt şi vor rămâne sentimente trainice, defi-
nitorii pentru neamul românesc. 

Sunt recunoscător să fiu astăzi alături de voi, să
sărbătorim împreună Ziua României şi să inaugurăm
o nouă tradiţie pentru comuna noastră, aceea a Târ-
gului de Crăciun.

Dragii mei, vă îndemn să vă bucuraţi de această zi
şi de toate evenimentele pregătite în această lună la
Târgul de Crăciun, aşa cum doar noi, românii, ştim
să ne bucurăm! 

Girocul este o comună atât de bogată cultural, cu
probabil cel mai frumos ansamblu folcloric, Ansam-
blul «Ghiocelul», încât era păcat să concentrăm tot
potenţialul cultural al comunei într-o singură zi. Da-
torită acestui fapt, am hotărât ca începând din această
zi să ţinem un târg adevărat, pe parcursul lunii de-
cembrie, iar voi, dragi giroceni, să vă bucuraţi de tot
ce aveţi. Pe parcursul lunii decembrie vor urca pe
scenă artişti locali din comuna noastră, vă veţi bucura
de dansurile pregătite de Ansamblul «Ghiocelul», iar
la căsuţele amenajate sunt convins că veti găsi ace-
leaşi gust de acasă în produsele culinare ale consăte-
nilor noştri.

La mulţi ani, România!
La mulţi ani, dragi români!”.
Târgul de Crăciun din acest an a implicat, pe lângă

Primăria şi Consiliul Local Giroc şi Ansamblul „Ghio-
celul”, numeroşi sponsori: ENERGOMONTAJ SA,
HAMBURGER, CENTRUL LUCA MARIA, FAR-
MACIA GRANTHALMA GIROC, CLAVIROX
GIROC, PENSIUNEA YVU&RAUL, MAR.CO
GLAS, PATISERIA MEA, ROGERA, CONRIA, EDI
GRUP, ITP RYCO, LAKE HOUSE, IL LOCALLE,
IMP LINE, AKIA SRL, G.S.A. CONCEPT.

Târgul de Crăciun de la Giroc,
reflectat de presa locală

Renaşterea bănăţeană
O nouă tradiţie în Giroc! Primul Târg de Crăciun

Anul acesta, cu ocazia Zilei Naţionale a României,
în comuna Giroc a debutat primul Târg de Crăciun al
comunei!

Sărbătorit cu fanfară, în paşi de dans cu Ansamblul
„Ghiocelul” şi pe notele muzicale patriotice ale unor
solişti de muzică populară şi încheind cu momentul
ceremoniei de retragere cu torţe, la eveniment au luat
parte sute de giroceni şi chişozeni.

Târgul va avea porţile deschise până în 31 decem-
brie, iar la căsuţele noi şi foarte cochete, amenajate
în curtea Căminului Cultural Giroc, se găsesc bucate
tradiţionale, dar şi multe alte obiecte frumoase, de
sezon, le preţuri accesibile.

debanat.ro
La Giroc s-a deschis târgul de Crăciun 

şi s-a sărbătorit Ziua Naţională

Chiar de 1 decembrie, pentru prima dată în istoria
comunei, la Giroc s-a inaugurat un târg de Crăciun.
De asemenea, a fost marcată şi Ziua Naţională printr-
un impresionant spectacol.

În acest an, locuitorii comunei Giroc nu mai sunt
nevoiţi să vină la Timişoara, dacă vor să participe la
târgul de Crăciun, un astfel de eveniment fiind orga-
nizat chiar la ei acasă. Târgul s-a deschis chiar de 1
decembrie, şi a atras foarte multă lume, chiar din
prima zi. De asemenea, Ziua Naţională a fost marcată
printr-un spectacol, pe scenă urcând mai multe an-
sambluri folclorice şi solişti vocali. Căsuţele special
amenajate i-au aşteptat pe participanţi, de la mic la
mare, cu toate bunătăţurile.

sursadevest.ro
Atmosferă de basm, lângă Timişoara! 

Târgul de Crăciun care concurează 
cu cel din oraşul de pe Bega

Cupolă de lumini, spectacole şi căsuţe care te
îmbie cu arome de vin fiert şi turtă dulce. Toate te aş-
teaptă la Târgul de Crăciun din comuna Giroc.

Evenimentul s-a deschis de Ziua Naţională a Ro-
mâniei şi este o premieră, pentru localitatea de lângă
Timişoara.

„Sărbătorit cu fanfară, pe paşii de dans ai Ansam-
blului Ghiocelul şi pe notele muzicale patriotice ale
soliştilor de muzică populară şi încheind cu momen-
tul ceremoniei de retragere cu torţe, am avut marea
plăcere să mă aflu printre membrii familiei girocene
şi chişozene la fiecare bucurie!”, a scris primarul co-
munei, Dan Vîrtosu, pe facebook.

Târgul de la Giroc va rămâne deschis până pe data
de 31 decembrie, însă atmosfera magică va continua
şi în primele zile ale anului viitor, datorită iluminatu-
lui de sărbătoare şi a decoraţiunilor care au pus stă-
pânire pe străzile comunei.

europanova.ro

TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA GIROC
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Dintre evenimentele organizate la Chişoda cu oca-
zia Târgului de Crăciun de la Giroc îl amintim pe cel
care priveşte tradiţiile culinare din Chişoda, programat
pentru ziua de 17 decembrie. De asemenea, în 25 de-
cembrie va avea loc un spectacol de colinde. Trebuie
spus că pe toată durata manifestărilor de la Giroc şi
Chişoda au fost spectacole artistice. În ceea ce priveşte
muzica populară, au urcat pe scenă solişti apreciaţi ai
scenei de profil din Banat: Zorica Savu, Dana Gru-
escu, Toni Bagiu, Deian Milovan Keba, Desanca La-
lici, Vanesa Jarja, Stana Milu, Loredana Sur, Iasmina
Armioni, Sorana Mariş, Andreea Indru, Maria Borţun
şi Iasmina Moacă. La capitolul ansambluri au fost pre-
zente Ansamblul „Ghiocelul”, Ansamblul „Mladost”,
Ansamblul De Cântece şi Dansuri „Ghilezana”, Mini
Mini Reflex, GMT Tinerii Muzicieni din Giroc, Gru-
pul Vocal „Cantodena”, Fanfara Giroc, condusă de
Ionel Pascotă, şi Orchestra Casei de Cultură „Ionel
Lucian Şipoş”. Muzica tânără a fost reprezentată de
Pragu de Sus, Val Band, Box Office şi Karina Ştefan.
Aşadar, până 31 decembrie aveţi timp să vizitaţi Târ-
gul de Crăciun de la Giroc şi cu siguranţă nu veţi re-
greta. 

Punctul culminant al lunii, trecerea dintre ani, va
putea fi sărbătorit atât la Giroc, cât şi la Chişoda, într-
o atmosferă cu adevărat de basm.

TÂRGUL DE CRĂCIUN DE LA GIROC

Iluminatul festiv, o bijuterie la Giroc şi Chişoda
Anul acesta autorităţile locale s-au autodepăşit în ceea ce priveşte iluminatul festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

Atât la Giroc, cât şi la Chişoda ornamentele creează o imagine feerică. Dar pentru că nu putem descrie în cuvinte această atmosferă, 
lăsăm imaginile surprinse de Adrian Săcăluş să vorbească...
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Cum se fac programările
pentru obţinerea Cărţilor

de Identitate
Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc pentru depu-

nerea cererii în vederea eliberării actului de identitate/înscrierea men-
ţiunii 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 iden-
titate.

Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este de 15 mi-
nute pentru fiecare persoană, un interval fiind alocat unei singure
persoane şi nu unei familii.

Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formularul de pro-
gramare (nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale per-
soanei care prezintă la depunerea cererii duce la anularea
programării. Neprezentarea la data şi la ora programată, necon-
formitatea 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 desfă-
şoară activitatea de lucru cu publicul.

Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare online, solici-
tantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pen-
tru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea da-
telor 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 e-
mail. 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 pri-
mire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfă-
şoară 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. În-
ainte de depunerea cererii se vor achita taxele necesare pentru eli-
berarea 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 ac-
tului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut ni-

ciodată domiciliul în România  (dobândire/redobândire cetăţenie),
respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în
România nu se fac programări online, persoanele interesate ur-
mând să se prezinte la sediul nostru.  (V.T.)

Programul de lucru 
cu publicul al Primăriei

comunei Giroc
Cetăţenii îşi pot soluţiona problemele în cadrul Primăriei co-
munei 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



8 DIALOG CU CETĂŢENIISport

Mezinul familiei Pascotă a „alergat” pe
circuitul „Levante” din regiunea Bari, Ita-
lia, acolo unde a fost „pus la încercare” de
două nume mari ale motociclismului mon-
dial, în prezent tehnicieni ai Federaţiei de
mototcilism-viteză din Italia. Aceştia se
ocupă de promovarea piloţilor tineri şi
foarte tineri înspre marile competiţii moto
internaţionale.

Autodromo del Levante, din regiunea
italiană Bari, a fost cea mai nouă „gazdă”
pentru puştiul Patrick Pascotă şi motoci-
cleta sa. Mezinul celei mai titrate familii
din motociclismul-viteză din România a
fost urmărit îndeaproape de oficialii Fede-
raţiei Italiene de Motociclism, în mod spe-
cial de Massimo Roccoli, actualmente
tehnician federal, dar şi de Alex De Ange-
lis, pilot cu vastă experinţă în MotoGP.

„Datorită faptului că Patrick a beneficiat
de sprijin deosebit de important pe parcur-
sul sezonului recent încheiat din partea echipei ita-
liene Team Rosso e Nero, reprezentanţii acesteia s-au
oferit să ne ajute în continuare cu pregătirea lui pen-
tru viitoarele sezoane. Drept urmare, Patrick a fost
prezent pe circuit pentru un test, care a avut ca scop
verificarea capacităţii şi disponibilitatea lui de a acu-
mula şi a pune în practică ceea ce a învăţat în ultimul
sezon competiţional”, a explicat Ionel Pascotă, tatăl

lui Patrick, care se mândreşte cu faptul că şi pe par-
cursul sezonului 2023 fiul să va beneficia de sprijinul
celor de la Team Rosso e Nero.

Având în vedere faptul că Patrick a concurat pe o
motocicletă nouă pentru el, pusă la dispoziţie de or-
ganizatori, şi de faptul că puştiul a terminat concursul
pe locul secund, cu un timp excelent, italienii au în
plan să-l sprijine şi mai mult în sezonul următor, ţinta

acestora fiind ca Pascotă cel mic să ajungă în
fiecare an într-o competiţie din ce în ce mai
mare.

„Patrick a mers foarte bine! E primul său
an în Italia şi nu cunoaşte pista. Are doar 15
ani, e tânăr. Îl felicit pentru ultimul tur. A scos
un timp bun în această cursă”, a declarat Alex
De Angelis, după încheierea cursei.

Cei doi tehnicieni federali italieni, Massimo
Roccoli şi Alex De Angelis, se vor ocupa efec-
tiv de pregătirea tehnică a lui Patrick Pascotă
pentru sezonul 2023, urmând să-i fie alături la
fiecare cursă în care puştiul va „alerga” pe te-
ritoriul Italiei. Astfel, Patrick Pascotă este pri-
mul pilot român care ajunge pe „mâinile”
celor doi specialişti în lansarea tinerelor ta-
lente pe circuitele de motociclism-viteză.

Massimo Roccoli este fost campion naţio-
nal al Italiei la motociclism-viteză şi partici-
pant la mai multe clase ale Campionatului
Mondial de Motociclism-viteză, iar acum se

ocupă de supravegherea tinerilor piloţi aflaţi în plină
ascensiune, din partea Federaţiei italiene de motoci-
clism.

Alex De Angelis a fost, de asemenea, un mare pilot
italian, participant în acelaşi Campionat Mondial de
Motociclism-viteză, acesta numărând prezenţe şi o
experienţă îndelungată chiar în MotoGP. De Angelis
este, la rându-i, tehnician federal.

Patrick Pascotă, „testat” pe un circuit din Italia
de doi piloţi trecuţi pe la „Mondial”

O nouă echipă face 
cinste Girocului:

formaţia feminină 
de fotbal a Liceului

„David Voniga”
La nivelul Liceului Teoretic „David Voniga” din

Giroc a luat fiinţă o echipă de fotbal feminin, antrenată
de Silviu Mustăţi. Fetele au repurtat deja primele vic-
torii, reuşind să învingă o selecţionată similară din
Dumbrăviţa, cu scorul de 2-0, dar şi echipa Şcolii Gim-
naziale nr. 30 Timişoara.

„Progresul elevelor din Giroc este unul remarcabil
şi nu este întâmplător. 

Ştim că succesul hrăneşte la rândul său mai departe
succesul şi îl felicităm pe antrenorul elevelor, domnul
profesor Mustaţi Silviu, pentru munca depusă şi de
asemenea felicitări fetelor pentru victorii, pentru că ele
reprezintă o sursă de inspiraţie pentru viitor”, a trans-
mis Oana-Florentina Roşca, mama uneia dintre com-
ponentele echipei girocene.

Să mai spunem că echipa feminină a Liceului
„David Voniga” a reuşit să ocupe locul al treilea la
etapa interjudeţeană dedicată elevelor de gimnaziu.

Rezultat excelent al girocenilor în ;nala
ChessCraft! Grand Prix ChessCraft este un con-
curs anual de șah online, având 12 etape lunare,
urmate de o ;nală în care participă primii 12
concurenți, ca punctaje acumulate. Secțiunile
concursului sunt U8, U10 și U14. Ediția 2022
a atras participanți din cel puțin 5 țări. Girocul
a avut doi copii cali;cați în ;nală, care a avut
loc la 4 decembrie. 

Albert Breaz a ocupat locul 3, iar Matteo Ma-
rinca locul 5 la secțiunea U8 (mixt). Matteo a
fost singurul care l-a învins pe jucătorul de pe
locul 1. În ;nală au participat cei mai buni 12
jucători din 74 de concurenți la această secțiune,
care provin de la numeroase cluburi din Româ-
nia și nu numai... 

Felicit pe această cale copiii, dar și familiile
care s-au implicat în activitatea șahistă, cu o
mențiune specială pentru domnul Adrian Breaz.

La Giroc s-a ridicat un val de copii talentați în
ultimii ani și va crește în 2023 numărul de
competiții majore la care participăm, numărul
de copii cu care participăm și numărul de obiec-
tive pe care ni le asumăm... 

Mulțumesc Consiliului Local Giroc pentru
sprijinul asigurat mișcării șahiste din 2008 până
în prezent și sper să se înțeleagă că anul 2023 va
; un an crucial, un an spectaculos, un an de salt
major pentru șahiștii giroceni. Deja semnele se
arată și văd ridicându-se o nouă „generație de
aur”, mai numeroasă decât aceea care i-a avut ca
lideri pe Alexandra Paraschiv, Paul Paraschiv și
Denis Alboni. 

Bravo încă o dată, pentru Albert și Matteo!
Vom reveni în numărul viitor cu un amplu ma-
terial cuprinzând rezultatele șahiștilor giroceni
în anul 2022.

Zam;r MOLDOVAN (antrenor maestru)

Micii șahiști de la CS Giroc-
Chișoda, în topul naţional!


