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FFoocc ddee aarrttiiffiicciiii ssppeeccttaaccuullooss
îînn nnooaapptteeaa ddiinnttrree aannii

În noaptea de Revelion, cetățenii comunei
Giroc care au ales să marcheze trecerea dintre
ani în aer liber au avut parte de un show de zile
mari, un adevărat spectacol de lumini, devenit
deja tradiție, organizat, ca în 'ecare an, de
Primăria comunei Giroc.

Astfel, momentul de la miezul nopții a fost
marcat de un foc de arti'cii cu adevărat spec-
taculos, care a încântat sute de oameni mai
bine de zece minute. Cerul de deasupra celor
două localități, Giroc și Chișoda, a fost scăldat
într-o explozie de lumini menite să întâmpine
Noul An într-o adevărată atmosferă de
sărbătoare.

La acest frumos foc de arti'cii au participat
primarul comunei Giroc împreună cu familia,
dar și consilierii locali, bucurându-se îm preu nă
de trecerea în noul an.

Campania de
colectare a brazilor
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raza Comunei Giroc
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Atenție la cine vă curăță
coșurilor de fum!
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Ziua de 24 ianuarie, când s-a sărbă-
torit Unirea Principatelor Române, a
fost marcată și la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc. Astfel, ele-
vii clasei a VI-a au pregătit un program
artistic prin care au evocat momentul
alegerii, în anul 1859, a lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn al Moldovei și al
Țării Românești. Elevii Cristiana
Petcu, Alina Ilie, Marian Pocinoc,
Bogdan Cîmpeanu și Lucian Usvath
au prezentat o scenetă, elevii Beatrice
David și Denis Filimon au recitat poe-
zii, eleva Timeea Racz a spus o po-
veste, iar eleva Sara Dobra a susținut o
prezentare în power-point.

A fost prezent alături de elevi și le-
a vorbit despre actul de la 24 ianuarie
1859 reprezentantul Regimentului 32
„Mircea cel Bătrân”, Ilie Tismănaru.

La final, așa cum se obișnuiește, toți

cei prezenți s-au prins în tradiționala
Horă a Unirii.

Acțiunea a fost coordonată de
doamna directoare a Liceului Teoretic
„David Voniga”, prof. Mihaela Pascu,
și de domnul director adjunct Mihai
Petchescu.

UUnniirreeaa PPrriinncciippaatteelloorr RRoommâânnee,,
ssăărrbbăăttoorriittăă llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc

„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc
Mihai Eminescu s-a

născut la 15 ianuarie
1850, la Botoșani. A
fost poet, prozator, dra-
maturg și jurnalist, so-
cotit de critica literară
postumă drept cea mai
importantă voce poe-
tică din literatura ro-
mână. Avea o bună
educație filosofică,
opera sa poetică fiind
influențată de marile
sisteme filosofice ale
epocii sale, de filosofia
antică, de la Heraclit la
Platon, de marile sis-
teme de gândire ale 
romantismului, de teo-
 riile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel
Kant și Hegel.

De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu
drept zi a Culturii Naționale? Poate pen-
tru că „El e cel care a spus că teiul e
sfânt. El e cel al cărui nume nu se cade
să fie luat în deșert. (...) El e cel care ori-
câte desnădejdi ne-ar încerca ne dă te-
meiuri ca totuși să nu desnădăjduim”
(Geo Bogza). Poate pentru că reprezintă
„omul deplin al culturii românești”
(Constantin Noica). Poate că niciodată
nu e prea mult să-l recitim pe poetul,
prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gân-
ditorul Mihai Eminescu.

Criticul literar Titu Maiorescu, men-
torul „Junimii”, spunea despre marele
poet: „Pe cât se poate omenește preve-
dea, literatura poetică română va începe

secolul al XX-lea sub
auspiciile geniului lui
și forma limbei
naționale, care și-a
găsit în poetul Emi-
nescu cea mai fru-
moasă înfăptuire până
astăzi, va fi punctul
de plecare pentru
toată dezvoltarea vii-
toare a veșmântului
cugetării românești”.

„A vorbi de poet
este ca și cum ai striga
într-o peșteră vastă...
Nu poate să ajungă
vorba până la el, fără
să-i supere tăcerea.
Numai graiul coarde-

lor ar putea să povestească pe harpă și să
legene, din depărtare, delicata lui singu-
ratecă slavă”, spunea și Tudor Arghezi.

„Pentru a fi onești și autentici, când
vorbim despre Eminescu, trebuie mai
întâi să-l recitim. (...) Un student român
la Viena și Berlin, care știa germana și
franceza, voia să absoarbă istoria reli-
giilor, astronomie, filosofie, fizică, et-
nopsihologie, geopolitică, să facă
simultan metafizică și gazetărie anga-
jată. Un suflet romantic dedat armoniei
universale, dar pe care malaxorul politi-
cianismului valah l-a spulberat întru ni-
micnicia firii sale. Ce lecție mai sublimă
și mai tristă, totodată, de românitate se
poate închipui?”, spunea criticul literar
Dan C. Mihăilescu, într-un portret ine-
dit făcut lui Eminescu. 

1155 iiaannuuaarriiee,, ZZii aa CCuullttuurriiii NNaațțiioonnaallee



2 DIALOG CU CETĂŢENIIRReelliiggiiee

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marți, 29

august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie–

miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marți, 1 august -

luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - du-

minică, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de
brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (27 și 28 februarie); în
Sfânta şi Marea Vineri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii
Domnului (22 decembrie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10
ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 5, 12, 19 și 26 martie; 2, 13 și 15
aprilie; 25 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zi-
lele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), până în
Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția zilelor de luni
și marți din prima săptămână a Postului Mare.

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în
toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea spe-
cială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului
Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Flo-
riilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (9 - 23 apri-
lie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25
decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(marți, 24 ianuarie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (marți, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1 şi luni, 2 ianuarie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16 şi luni, 17 aprilie) 
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4 şi luni, 5

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marți, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Româ-

niei (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25 şi marți, 26 de-

cembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2017)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus)
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 24-25 mai; 3-5 iunie; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (20 februarie-23
aprilie) 

În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-
brie-6 ianuarie)

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an 
În ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1-2 februa-

rie; 16-17 și 26-28 mai; 15 august; 13-14 septembrie) 
De luni după lăsatul secului de carne pentru Postul Sf.

Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15
aprilie) 

În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4-29 iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1-15 august)
În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decem-

brie - 6 ianuarie)

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2017

Sfântul Vasile cel Mare
Sfântul Vasile, episcopul

Cezareii, este unul dintre cei
mai importanţi părinţi ai bise-
ricii ortodoxe şi unul dintre
cei mai mari teologi creştini.
S-a născut în Pont în jurul
anului 329 şi a murit în Ceza-
rea, în ziua de 1 Ianuarie 379.

Provenea dintr-o familie
creştină binecunoscută. Tatăl
său, Sfântul Vasile cel Bătrân,
a fost un renumit învăţător în
Pont, iar sora sa, Macrina, şi

fratele său, Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi.

Sub influenţa surorii sale, Macrina, Vasile se apropie
mai mult de biserică, iar episcopul Cezareii, Dianius, care
îl aprecia deosebit de mult, îl încurajează să accepte o
slujbă bise ri cească. În căutarea căilor spre perfecţiune,
Vasile vizitează multe mănăstiri din Egipt, Siria, Pales-
tina şi Mesopotamia. La întoarcerea în Pont, înfiinţează o
mănăstire pe malul Irisului. Scrierile sale din acea pe-
rioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi de aceea
Sfântul Vasile este considerat părintele monahismului
oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius devine episcop şi,
la rândul său, încearcă să-l convingă pe Vasile să devină
preot. În cele din urmă, îi oferă o înaltă slujbă în cadrul
episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate în plenitudine de-
osebitele sale calităţi spirituale şi intelectuale. În acest
timp, Sfântul Vasile exercită o mare influenţă atât în rân-
dul conducătorilor imperiului, cât şi al populaţiei şi cle-
rului. 

La 14 iunie 370, Sfântul Vasile este ales episcop al Ce-
zareii, cel mai important susţinător al său fiind Grigore
Nazianzus. În această înaltă funcţie, el era totodată Mi-
tropolit al Cappadociei şi Exarh al Pontului, autoritatea
sa întinzându-se între Balcani, Mediterană, Marea Egee
şi până la Eufrat. 

O mare atenţie a acordat Sfântul Vasile păturii sărace
şi celor oprimaţi, iniţiind nenumărate acte de caritate.
Sfântul Vasile moare în anul 379, iar la înmormântarea sa
participă un imens număr de creştini, evrei, păgâni, lo-
calnici şi străini, ca dovadă a marii sale popularităţi.

Botezul Domnului – Boboteaza
Boboteaza este una dintre

cele mai importante sărbători,
atât pentru creştinii ortodocşi,
cât şi pentru cei catolici. Po-
trivit scrierilor, în 6 ianuarie,
Mântuitorul Iisus Hristos a
fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte
Boboteaza şi Arătarea Dom-
nului, Dumnezeiasca Arătare
sau Epifania.

Când Mântuitorul a apărut
pe malul Iordanului, Sfântul
Ioan Botezătorul, luminat de
Duhul Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. 

Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a primit
botezul este consemnat de toţi cei patru evanghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la râul
Iordan, unde boteza Ioan Botezătorul, cerând să fie şi el
botezat. Ioan i-a spus: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de
tine şi tu vii la mine”, iar la răspunsul lui Iisus că aşa se
cuvine acesta a fost botezat în cele din urmă de către Ioan.

Boboteaza (Botezul Domnului) este o manifestare a
celor trei elemente ale Treimii: Fiul se botează în Iordan
de către Ioan, Spiritul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în
chip de porumbel, iar Tatăl din cer Îl declară ca fiind Fiul
său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare merg la
casele credincioşilor pentru a le aduce, prin stropirea cu
apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei Treimi. 

Postul din Ajunul Bobotezei a fost rânduit încă din vre-
mea de început a creştinismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de un ajun
deosebit, care în trecut concentra o multitudine de practici
şi credinţe ce decurg în special din datina numită „um-
blatul preotului cu botezul” sau „Chiralesa”. Exista cre-
dinţa că, strigând Chiralesa, oamenii ca pătă putere, toate
relele fug şi anul va fi curat până la Sfântul Andrei (30
noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la Bobotează
are o putere deosebită, pentru că a fost sfinţită printr-o în-
doită chemare a Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar
în ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele Iordanu-
lui. 

Apa sfinţită la biserică în această zi şi luată de credin-
cioşi are puteri miraculoase.

Soborul Sfântului Ioan
Botezătorul

Misiunea pe care a avut-o
Ioan Botezătorul a fost aceea
de a vesti apropierea Lui
Mesia şi de a-i boteza în râul
Iordan pe cei care se pocă-
iau. „Mijlocitor al legii” şi
„propovăduitor al pocăinţei”,
„sfeşnic şi înger”, Sfântul
Ioan Botezătorul este proro-
cul care închide cartea Ve-
chiului Testament şi o
deschide pe cea a Noului
Testament. Cel mai mare
născut din femeie, simbolul martirilor şi al misionarilor,
rămâne în tradiţia Bisericii ca Înaintemergătorul Lui Hris-
tos, cel care Îl prezintă lumii pe Mielul Lui Dumnezeu,
Răscumpărătorul păcatelor omenirii. 

Naşterea lui Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naş-
terii Lui Iisus. Sfinţii Părinţi socotesc naşterea Înainte-
mergătorului ca „minunea ce merge înaintea Minunii” şi
o privesc ca treaptă pe care se urcă înţelegerea celor ce
vor vedea naşterea cea peste fire, din cea bătrână şi
stearpă din neamul lui Aaron, pentru a se sui apoi la ve-
derea cea preaminunată a naşterii celui mai presus de fire
din Fecioara Maria. Pe când era încă nenăscut, la saluta-
rea Mariei, Maica Domnului, Scriptura Noului Testament
con sem nează că pruncul (Ioan) a săltat în pântecele
mamei sale. Iată cum se ade vereşte că Ioan apare ca proo-
roc şi prieten al Mirelui, iar ca Înger al întrupării el depă-
şeşte timpul. Ioan este mesager, el este trimisul care vine
din pustie şi arată lumii pe Hristos, Mielul Lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii. Însăşi venirea Sfântului Ioan
Botezătorul este însoţită de semne, „căci mâna Domnului
era cu el”, şi Ioan devine această mână, degetul Lui Dum-
nezeu care arată şi vorbeşte oamenilor despre Hristos, Lu-
mina lumii. Sfântul Ioan îşi începe propovăduirea în
pustiu, acolo îşi botează ucenicii şi „glasul lui strigă în
pustiu” (Is. 40, 3). Ducea o viaţă de renunţare, era îmbră-
cat cu haine din păr de cămilă, mânca miere de albine şi
lăcuste şi se ruga mereu.

Sfinţii Trei Ierarhi: 
Vasile, Grigorie şi Ioan

Vasile cel
Mare, Grigorie
Teologul şi Ioan
Gură de Aur sunt
prăznuiţi pe data
de 30 ianuarie.
Deşi Biserica i-a
pomenit separat
în luna ianuarie,
pe Sfântul Vasile
– 1 ianuarie, pe
Sfântul Grigorie
– 25 ianuarie şi
pe Sfântul Ioan
Gură de Aur –  27 ianuarie, ei sunt prăznuiţi împreună pe
30 ianuarie. 

Motivul? Pentru a le descoperi creştinilor că nu este
unul mai mare decât altul. În vechime apăruseră neînţe-
legeri între creştini pe tema – cine este mai mare ca teo-
log dintre cei trei ierarhi. 

După câţiva ani de la declanşarea neîn ţele ge rilor, cei
trei sfinţi au început să i se arate unul câte unul episco-
pului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din
urmă, în anul 1084, într-o vedenie, Sfântului Ioan Mau-
ropos i-au apărut cei trei sfinţi împreună şi i-au grăit:
„După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nici o
vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, în-
demnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mân-
tuirea oamenilor. 

Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este
între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul,
vin şi ceilalţi doi. 

Drept aceea, sculându-te, porunceşte, celor ce se în-
vrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. Că nevoinţa noas-
tră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm
pe oameni şi să aducem în lume pace şi unire. Împreu-
nează-ne, dar, fă cându-ne praznic la câte trei într-o sin-
gură zi şi înştiinţează cu aceasta pe creştini, că noi în faţa
Lui Dumnezeu una suntem”.

În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30
ianuarie pentru prăznuirea co mună a celor Trei Ierarhi.

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi este una a comuniu-
nii. Ea ne descoperă că după cum în Sfânta Treime de-
osebirea dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu duce la
dezbinare şi nici unitatea lor la depersonalizare, tot astfel
nici noi, ca persoane diferite, nu suntem chemaţi să trăim
separat unii de alţii sau să ne ridicăm unii împotriva al-
tora, ci să trăim după modelul Sfintei Treimi – unul în ce-
lălalt.
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2017
23 ianuarie – 03 februarie 2017 – Acţiunea de colectare a

brazilor de Crăciun.

27 martie - 07 aprilie2017 – Curăţenia de primăvară 
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmeti-
zare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini colectare 
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1 oră în co-
muna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini colectare
(acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice)

30 septembrie 2017–  Let’s do it, România!

23 octombrie – 03 noiembrie 2017 - Curăţenia de toamnă
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din 
cosmetizare).

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate
ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii 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 domici-
liul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identi-
tate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public Co-
munitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180
de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea
în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la
producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt
obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:

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

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fi-

zionomia 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

Campania de colectare a brazilor 
de Crăciun de pe raza Comunei Giroc
Primăria comunei Giroc organizează campania de colectare a brazilor de Crăciun.
• în perioada 23 ianuarie 2017 - 3 februarie 2017, în localitățile Giroc și Chișoda.
Depozitarea brazilor se va face pe domeniul public.
ATENȚIE!
Utilajele vor asigura colectarea acestora o singură dată pe fiecare stradă din localitățile

Giroc și Chișoda, iar cetățenii care vor scoate brazi după finalizarea campaniei vor fi
amendați.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să ne contactați:
Insp. Petronela Florea 0753.149.426
Insp. Adelina Sîrbu 0753.105.249

În anotimpul rece, curățarea coșurilor de
fum este foarte necesară, pentru a preveni
evenimentele nedorite ce se pot petrece ca ur-
mare a unor incendii.

În aceste condiții, este bine să apelați la
specialiști și să nu recurgeți la improvizații.
Pe raza comunei Giroc au apărut, în ultima
vreme, coșari care își oferă serviciile pentru
curățarea coșurilor de fum. 

Ținem să precizăm că aceștia, deși se
prezintă ca venind din partea admi nis -
trației locale, nu au nici o legătură cu
Primăria comunei Giroc.

Revenind la subiectul acestui articol, tre-
buie să știți că dacă angajați un profesionist
pentru curățarea coșurilor de fum, pentru în-
ceput, datoria coșarului este să verifice as-
pectul exterior al coșului de fum (fisuri, lipsa
cărămizilor etc.) și abia apoi se trece la o
curățare temeinică de la partea inferioară spre
terminal (prin intermediul ușii de vizitare).
Pentru asta, profesionistul vine echipat cu o
serie de scule și accesorii de diametre dife-
rite cu ajutorul cărora acționează fără să afec-
teze în sens negativ integritatea și
funcționalitatea coșului de fum.

Există o serie de factori care afectează
funcționalitatea coșurilor de fum, printre

acestea numărându-se :
- condensul acid rezultat în urma arderii

gazelor, care poate provoca dislocarea cără-
mizilor, implicit înfundarea coșului (în cazul
centralei sau sobei pe gaze);

- defecțiuni ca urmare a unei construcții
iresponsabile;

- păsările care obișnuiesc să își construiască
cui buri în interiorul coșului de fum;

- pânzele de păianjen care favorizează
crearea unui dop (din frunze și hârtii luate de
vânt);

- folosirea combustibilului lemnos cu o
umiditate mai mare de
20%.

Iată câteva sfaturi, va-
labile mai ales pentru cei
care dețin locuinte la
curte, astfel încât să
evitați izbucnirea unui in-
cendiu:

- cel puțin o dată pe an
apelați la o persoană spe-
cializată care să verifice,
curețe și repare, dacă este
cazul, coșul de fum;

- soba trebuie aprisă
doar cu material combusti-
bil adecvat;

- se evită supraîncărcarea sobei;
- ușița de la sobă trebuie să stea închisă

atât timp cât arde focul;
- este de preferat să așezați în fața sobei,

în dreptul ușiței, o tavă din metal, astfel încât,
dacă va cădea jar, să nu existe posibilitatea
inflamării obiectelor din jur;

- materialele combustibile nu se țin lângă
sobă;

- focul trebuie stins înainte de culcare sau a -
tu nci când părăsiți locuința;

- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați
cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire
electrice în funcțiune.

AAtteennțțiiee llaa cciinnee vvăă ccuurrăățțăă ccooșșuurriilloorr ddee ffuumm!!

Pentru îngrijirea plantelor iarna, trebuie să aveți în
vedere câteva aspecte: curăţaţi plantele înainte de a le aduce
în interior: îndepărtaţi toate frunzele căzute, pe cele uscate
şi bolnave, precum şi părţile lemnoase moarte; dacă pe
plantă există paraziţi, trebuie să o trataţi din nou; nu aduceţi
niciodată în interior plante care au paraziţi!

Pe timpul iernii, plantele foioase pot fi aşezate într-un
loc întunecat, însă cele veşnic verzi au nevoie de lumină.
Cu cât locul este mai cald, cu atât plantele au nevoie de mai
multă lumină. 

În ceea ce privește temperatura, există trei categorii
diferite: plante care tolerează îngheţul, plante care nu tre-
buie să îngheţe şi plante care trebuie să stea la căldură peste
iarnă; cel mai bine este ca, în timpul iernii, să păstraţi
plantele mediteraneene într-un loc luminos, la temperaturi
de 10-12°C şi să le udaţi moderat, ca să nu se usuce; țineţi
plantele tropicale într-un loc luminos, la temperatura de 20-
22°C şi udaţi adecvat, astfel încât plantele să nu fie prea

ude, dar să stea în sol umed. 
Cu cât locul este mai cald, cu atât plantele au nevoie de

mai multă lumină! 
Acum se găsesc sere gonflabile cu monitoare de îngheţ,

care sunt nişte locaţii potrivite pentru iernatul plantelor
mediteraneene în ghiveci, dacă nu aveţi loc în altă parte.

Regula de bază este următoarea: aduceţi plantele în in-
terior cât mai târziu posibil şi scoateţi-le cât mai devreme.
Ca regulă generală, plantelor le e mai bine afară decât în
interior, atunci când se poate, deoarece statul în interior este
o situaţie anormală pentru plante care le poate stresa.
Trompeta îngerilor (Brugmansia), bougainvillea, hibiscus
şi vanilia sălbatică, de exemplu, trebuie protejate de îngheţ.
Abutilonul, Callistemonul, Cassia şi citricele pot suporta
temperaturi sub zero. Îngheţul moderat (până la aproxima-
tiv -5°C) poate fi tolerat de plantele rezistente, ca de exem-
plu pomul-de-aur (Aucuba japonica), pinul de Norfolk
(Araucaria heterophylla), Arbutus unedo, chiparosul, lo-

quatul (Eriobotrya japonica), dafinul, măslinul şi Acer
opalus.

În reşedinţa de iarnă trebuie asigurată igiena strictă.
Curăţaţi plantele ca şi până acum, înainte de a le aduce în
interior, în fiecare lună. De la sfârşitul lui ianuarie verificaţi
să nu existe paraziţi, deoarece în acest moment apar
păduchii verzi, iar de la începutul lui februarie există riscul
apariţiei păianjenilor roşii, păduchilor lânoşi şi a afidelor.
Asiguraţi-vă că locuinţa de iarnă a plantelor este
aclimatizată adecvat, pentru a menţine temperatură corectă
pentru iernat. La fel de importantă este şi instalarea unui
monitor de îngheţ acolo unde este nevoie, deoarece va tre-
bui să asiguraţi o aerisire la temperaturi peste zero grade
dacă este prea frig. Reşedinţele cu ferestre mari, în special,
se pot încălzi foarte tare de la începutul lui februarie. Totuşi,
plantele care iernează nu trebuie expuse unor fluctuaţii mari
de temperatură şi nici scoase afară înainte de vreme.

Insp. Maria HANEȘ

ÎÎnnggrriijjiirreeaa ppllaanntteelloorr,, iiaarrnnaa
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De la 1 ianuarie 2017, o nouă categorie de venituri a fost
inclusă în lista celor pentru care nu se plătește impozit de 16%.
Concret, este vorba despre bursele, premiile şi alte drepturi
primite de elevi pe parcursul învățământului profesional și
tehnic.  Includerea, de la 1 ianuarie 2017, a unor noi tipuri de
venituri în categoria celor neimpozabile este prevăzută în
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, act normativ
care aduce modificări, printre altele, şi Codului fiscal. 

Concret, articolul 62 din Codul fiscal, acolo unde sunt
prevăzute veniturile neimpozabile (pentru care nu se plătește
impozit pe venit de 16%), a fost completat din prima zi a
noului an cu "bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de
cazare, masă, transport, echipamente de lucru/protecție şi altele
asemenea primite de elevi pe parcursul învățământului profe-
sional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul
educației naționale".

Astfel, lista veniturilor ce nu sunt impozabile a fost extinsă,
în condiţiile în care, până acum, reglementările fiscale
prevedeau numai neimpozitarea veniturilor reprezentând burse
primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare
sau perfecţionare într-un cadru instituţionalizat. 

Practic, prin cadrul instituţionalizat se înțelege orice entitate
care are ca obiect de activitate educația școlară, universitară,
pregătirea și/sau perfecționarea profesională, recunoscută de
autorități ale statului român, precizare regăsită în normele de
aplicare la Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1/2016.

Ce venituri nu sunt impozitate acum

Pe lângă bursele primite de persoanele care urmează 
orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru
instituționalizat, Codul fiscal reglementează ca fiind 
neimpozabile şi următoarele venituri:

- ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu
destinație specială;

- indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă
acordate persoanelor fizice, altele decât cele care obțin venituri
din salarii și asimilate salariilor;

- indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea
copilului și îngrijirea copilului bolnav;

- recompensele acordate din fonduri publice;
- veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de

colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac
obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau
din alte fonduri publice;

- veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la
predarea deșeurilor din patrimoniul personal;

- sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând
despăgubiri, sume asigurate, precum și orice alte drepturi, cu
excepția câștigurilor primite de la societățile de asigurări ca
urmare a contractului de asigurare încheiat între părți, cu
ocazia tragerilor de amortizare;

- despăgubirile în bani sau în natură primite de către o
persoană fizică ca urmare a unui prejudiciu material suferit de
aceasta, inclusiv despăgubirile reprezentând daunele morale;

- sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de
utilitate publică;

- sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate
ca urmare a calamităților naturale, precum și pentru cazurile de
invaliditate sau deces;

- pensiile pentru invalizii de război, orfanii, vădu ve -
le/văduvii de război, pensiile acordate în cazurile de invalidi-
tate sau de deces pentru personalul participant;

- sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare
sau mecenat;

- veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul
personal, altele decât câștigurile din transferul titlurilor de 
valoare și/sau aurului financiar;

- drepturile în bani și în natură primite de:
- militarii în termen, soldații și gradații profesioniști care

urmează modulul instruirii individuale, elevii, studenții și
cursanții instituțiilor de învățământ din sectorul de apărare
națională, ordine publică și siguranță națională;

- personalul militar, militarii în termen, polițiștii și
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, rezerviștii, pe timpul concentrării sau mobilizării.

- sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur 
financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație;

- veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice și ai
posturilor consulare pentru activitățile desfășurate în România
în calitatea lor oficială;

- veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale
României amplasate în străinătate, precum și veniturile în
valută primite de personalul încadrat în instituțiile publice de
apărare, ordine publică și siguranță națională, trimis în misiune
permanentă în străinătate;

- veniturile primite de oficialii organismelor și organizațiilor
internaționale din activitățile desfășurate în România în cali-
tatea lor oficială;

- veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de
consultanță desfășurată în România, în conformitate cu acor-
durile de finanțare nerambursabilă încheiate de România cu
alte state;

- veniturile primite de cetățeni străini pentru activități
desfășurate în România, în calitate de corespondenți de presă;

- sumele reprezentând diferența de dobândă subvenționată
pentru creditele primite în conformitate cu legislația în vigoare;

- subvențiile primite pentru achiziționarea de bunuri, dacă
subvențiile sunt acordate în conformitate cu legislația în
vigoare;

- veniturile reprezentând avantaje în bani și/sau în natură,
stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap, 
veteranii de război, invalizii, orfanii și văduvele de război,
accidentații de război în afara serviciului ordonat, persoanele
persecutate etc;

- premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele
mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;

- premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, trans-
port și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul
competițiilor interne și internaționale;

- prima de stat acordată pentru economisirea și creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ;

- alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt 
precizate la fiecare categorie de venit.

Asociația de proprietari este o persoană juridică ce-și asumă
cele mai multe dintre responsabilitățile privitoare la o clădire
de locuințe. Constituită din proprietarii locuințelor, asociația
poate să angajeze persoane care să se ocupe de activitatea de
administrare, de contabilitate, precum și de alte responsabilități
specifice. De asemenea, asociația are obligația de a-și orga-
niza contabilitatea potrivit prevederilor din legislația aferentă.

Asociația de proprietari este, potrivit Legii nr. 230/2007, o
„formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii pro-
prie-tarilor dintr-un condominiu” care se ocupă cu adminis-
trarea și gestionarea proprietății comune și care poate impune
obligații pentru toți proprietarii din respectivul bloc de
locuințe. Dar înainte de a impune proprietarilor obligații,
aceasta trebuie să se achite de propriile sale obligații stabilite
prin act normativ.

Înainte de toate, pentru a putea vorbi despre o asociație de
proprietari, așa cum este ea definită și reglementată prin lege,
membrii acesteia trebuie să dobândească personalitate juridică,
să aibă un statut și un acord de asociere, în principal.

După adunarea generală de constituire a asociației de pro-
prietari, va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru,
o adunare generală a proprietarilor membri ai asociației
(alcătuită din toţi proprietarii membri ai asociaţiei).

„Adunarea generală ordinară se convoacă fie de
preşedintele asociaţiei de proprietari, fie de comitetul execu-
tiv. Pentru situaţii speciale sau de maximă urgenţă, adunările
generale extraordinare ale asociaţiei pot fi convocate oricând
de către comitetul executiv sau de către cel puţin 20% din
numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari”,
prevede legea.

Pentru ca deciziile pe care adunarea generală le propune să
fie luate în conformitate cu legea și să aibă putere obligatorie
pentru toți proprietarii, trebuie să fie prezenți personal/prin
reprezentant legal cel puțin jumătate plus unu dintre membri.
În acest sens, proprietarii trebuie să fie anunţaţi, cu minimum
şapte zile înainte de data stabilită a adunării, de preferat la
avizierul blocului.

Dacă la prima convocare nu s-a strâns majoritatea, atunci
adunarea va fi reconvocată și numai în situația în care nici în
cea de-a doua adunare nu s-a strâns majoritatea cerută, atunci
hotărârile pot fi adoptate indiferent de numărul celor prezenți.
În această situație însă, deciziile sunt obligatorii și pentru cei
care au fost prezenți, dar și pentru ceilalți, iar deciziile se iau,
de principiu, cu votul majorității celor prezenți.

Asociația își alege un președinte, iar acesta se preocupă să
reprezinte asociaţia în derularea contractelor şi în relaţiile cu
terţii şi să își asume obligaţii în numele acesteia. De asemenea,
preşedinţii supraveghează şi urmăresc aplicarea hotărârilor
adunării generale, respectarea prevederilor statutului şi acor-
dului de asociere şi aplicarea deciziilor comitetului executiv.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
230/2007, aprobate prin HG nr. 1.588/2007, proprietarii 

membri ai asociației au obligația „să ia măsuri, în cadrul
asociației, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea
termică, precum şi pentru creşterea performanţei energetice a
clădirii”, spre exemplu.

Cine este și ce obligații are administratorul
Practic, activitatea de administrare a condominiului include

activităţi de administrare tehnică, de contabilitate şi casierie,
iar legea permite asociației să angajeze persoane pentru în-
deplinirea chestiunilor administrative, numai că ele trebuie să
fie atestate pentru funcția de administrator sau autorizate pen-
tru realizarea/furnizarea serviciilor necesare administrării,
întreținerii, investițiilor și reparațiilor.

De altfel, normele Legii nr. 230/2007 prevăd expres că
autoritățile administrației publice locale sunt cele care
autorizează persoanele pentru activitatea de administrare. În
acest sens, persoanele juridice specializate trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii pentru a putea obține 
atestatul de administrator de imobil:

- să aibă ca obiect de activitate numai domeniul asociaţiilor
de proprietari ori ca activitate principală administrarea 
imobilelor pe bază de tarife sau contract;

- să aibă angajate persoane atestate în condiţiile din norma
metodologică de punere în aplicare a Legii nr. 230/2007;

- să dovedească că au bonitate financiară (adică încrederea
pe care o inspiră cineva atunci când solicită un credit, de a
restitui la scadență banii împrumutați).

În plus, administratorul trebuie să prezinte garanții morale,
materiale și profesionale acceptate de comitetul executiv al
asociației pe care urmează să o administreze. Practic, adminis-
 tratorul este un manager al proprietății în respectivul bloc de
locuințe, după cum se stabilește în HG nr. 1.588/2007.

În acest sens, el prestează anumite servicii atribuite de
comitetul executiv, gestionează bunurile materiale și fondurile
bănești (dacă nu are angajat un casier pentru asta), se ocupă de
contractele cu furnizorii pentru blocul respectiv, ca să nu mai
vorbim de faptul că trebuie să stăpânească foarte bine toate
normele legale cu privire la proprietatea comună, așa cum se
indică în actul normativ.

La asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea
contabilităţii în partidă simplă, administratorii de imobile pot
cumula şi funcţia de casier, mai prevăd normele legii.

Important! La solicitarea scrisă a unui proprietar, adminis-
tratorul (și președintele asociației) e obligat să elibereze
adeverinţe cu situaţia cheltuielilor de întreţinere. Aceasta tre-
buie să fie defalcată pe datoria de bază şi penalităţi şi să
includă modul de calcul al penalităţilor.

Cu ce se ocupă comitetul executiv al asociației
La adunarea generală de constituire a asociaţiei de pro prie -

tari, proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un comitet exe cu-
 tiv, format din preşedintele asociaţiei de proprietari şi un
cenzor sau o comisie de cenzori, potrivit Legii nr. 230/2007.

Așa cum sugerează chiar numele acestuia, comitetul executiv
se ocupă, în mare, cu aducerea la îndeplinire a hotărârilor
adunării generale şi urmărește respectarea prevederilor legale,
a statutului şi a acordului de asociere ale asociaţiei.

Potrivit legii, comitetul întocmeşte proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor 
gene rale, reglementează folosirea, întreţinerea, repararea, în-
locuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune, inclusiv
cu privire la consumurile aferente proprietăţii comune,
supraveghează desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul
asociaţiei de proprietari, în mod special situaţia încasărilor şi
plăţilor lunare, și îşi asumă obligaţii, în nume propriu sau în
numele asociaţiei, privind interesele legate de clădire.

De asemenea, comitetul este cel care inițiază sau apără în
procese, în nume propriu sau în numele proprietarilor membri
ai asociaţiei de proprietari, interesele legate de clădire.

Atenţie! Administratorii, preşedinţii, membrii comitetului
executiv şi cenzorii care nu-şi îndeplinesc atribuţiile riscă să
fie sancţionaţi cu amendă de la 500 la 3.000 de lei.

Contabilitatea asociației de proprietari
Fiind o entitate cu personalitate juridică și având în vedere

atribuțiile acesteia, asociația de proprietari e obligată să-și or-
ganizeze propria contabilitate, așa cum prevede Legea nr.
82/1991, în partidă dublă sau în partidă simplă, în funcție de
alegerea asociației. „Asociaţiile de proprietari organizează şi
conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările con-
tabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”, se
stabilește prin normă.

Cei care optează pentru organizarea în partidă simplă tre-
buie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi
îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor lo-
cale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmită
până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decem-
brie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la
30 iunie. Asociaţiile de proprietari care optează pentru con-
ducerea contabilităţii în partidă dublă au de depus însă un
bilanţ contabil.

La asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea
contabilităţii în partidă simplă, administratorii de imobile pot
cumula şi funcţia de contabil, conform normei. În toate cele-
lalte cazuri, contabilul este un terț angajat în acest sens.

Notă: Anul 2017 ar putea aduce un nou cadru legal pentru
asociațiile de proprietari, dacă proiectul de lege care conține noile
reglementări va fi adoptat de Parlament. Spre exemplu, inițiativa
legislativă ar introduce obligativitatea constituirii de către asociaţiile
de proprietari a fondului de reparaţii anual, precum şi a fondului de
rulment. De asemenea, vor fi detaliate şi clarificate atribuţiile ad-
ministratorului, ale preşedintelui, ale comitetului executiv, ale cen-
zorilor, tipul de relaţii dintre aceştia, precum şi procedurile de
aprobare a deciziilor privind realizarea lucrărilor de reabilitare a
imobilului şi de limitare a consumului energetic.

VVeenniittuurrii nneeiimmppoozzaabbiillee 22001177:: lliissttaa vveenniittuurriilloorr 
ppeennttrruu ccaarree nnuu ssee ppllăătteeşşttee iimmppoozziitt aa ffoosstt eexxttiinnssăă

OObblliiggaaţţiiiillee aassoocciiaaţţiiiilloorr ddee pprroopprriieettaarrii îînn 22001177
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Pensia pentru limită de vârstă este cea mai întâlnită
categorie de pensie din sistemul public, obținerea
acesteia fiind condiționată de atingerea vârstei stan-
dard de pensionare și de efectuarea stagiului minim
de cotizare. Deoarece atât vârsta standard de pensio-
nare, cât și stagiul minim de cotizare sunt stabilite de
legislație în funcție de data nașterii fiecăruia, vă pre-
zentăm ce persoane se pot pensiona pentru limită de
vârstă, cel puțin teoretic, în anul 2017.

Obținerea pensiei pentru limită de vârstă este
condiționată de împlinirea vârstei standard de pensio-
nare și de atingerea stagiului minim de cotizare, așa
cum prevede Legea nr. 263/2010 privind sistemul uni-
tar de pensii publice.

„Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoane-
lor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării,
condițiile privind vârsta standard de pensionare și sta-
giul minim de cotizare sau în specialitate, după caz,
prevăzute de prezenta lege”, este explicat în actul nor-
mativ.

Vârsta standard de pensionare este, în momentul de
față, de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru
femei. Totodată, stagiul minim de cotizare este de 15
ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani,
indiferent de sex.

Totuși, atingerea acestor vârste și stagii de cotizare
este făcută treptat, prin eșalonarea prevăzută de Legea
pensiilor. Dacă pentru bărbați deja s-a ajuns la cele trei
limite încă de la începutul anului 2015, pentru femei
s-a ajuns momentan doar la limita stagiului minim de
cotizare, iar la limita stagiului complet de cotizare și
a vârstei standard de pensionare se va ajunge abia în
anul 2030.

Din moment ce vârsta standard de pensionare și 
stagiul minim de cotizare sunt calculate în funcție de
data nașterii fiecărei persoane, Legea nr. 263/2010 ne
permite să aflăm cine îndeplinește în 2017, cel puțin
teoretic, condițiile pentru a obține pensia pentru limită
de vârstă.

Notă: Informațiile din tabelul de mai jos sunt 
extrase din Legea pensiilor, ele nu sunt calculate de
redacția noastră.

Așadar, persoanele care împlinesc vârsta standard
de pensionare, conform tabelului de mai sus, se pot
pensiona în 2017, cel puțin teoretic, pentru limită de
vârstă. Însă doar dacă au atins cel puțin stagiul minim
de cotizare. Acest stagiu reprezintă, în cuvinte mai
simple, perioada în care o persoană a muncit cu forme
legale și angajatorul i-a plătit contribuția la pensii. În
stagiul de cotizare sunt incluse și unele perioade în
care nu s-a lucrat, cum ar fi cele de incapacitate tem-
porară de muncă sau cele aferente concediului pentru
creșterea copilului.

Atenție! Țineți seama că articolul de față nu vizează
persoanele care se bucură de reducerea vârstei de pen-
sionare pentru munca în condiții mai dificile, ci doar
persoanele care au muncit în condiții normale. Cei ce
au parte de reducerea vârstei standard de pensionare
pot ieși la pensie mai repede decât în mod normal.

Cererile de pensionare depuse
prea devreme sunt respinse
Pensia este acordată la cererea persoanei

îndreptățite să o primească, se arată în Legea nr.
263/2010, iar solicitarea se poate depune fie personal,
fie prin mandatar desemnat prin procură specială. Atât
cererea de pensionare, cât și actele cu care se face 
dovada îndeplinirii condițiilor de pensionare pot fi 
depuse la casa de pensii numai din ziua în care acele
condiții sunt îndeplinite efectiv.

„Cererea de pensionare, împreună cu actele prin
care se dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de
prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplini-
rii acestor condiții, la casa teritorială de pensii 
competentă, în a cărei rază domiciliază persoana”,
scrie în actul normativ.

Astfel, de exemplu, dacă o persoană îndeplinește
condițiile de pensionare în data de 31 ianuarie 2017 și
aceasta depune cererea pe 30 ianuarie 2017, casa de
pensii va respinge din start solicitarea. Această
informație a fost confirmată în trecut, pentru redacția
noastră, de către consilierul juridic Gabriela Pintea.

„În sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la
data îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege,
în funcție de categoria de pensie solicitată. Pensiile se
stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii (...)
emisă în condițiile prevăzute de prezenta lege, și se
acordă de la data înregistrării cererii”, prevede Legea
nr. 263/2010.

Mai exact, decizia de admitere sau respingere a ce-
rerii de pensionare se emite în 45 de zile de la data în-
registrării acesteia. Apoi, în cinci zile de la emitere,
decizia ajunge la solicitant. În fine, trebuie reținut că
pensia se acordă lunar, iar în funcție de opțiunea fie-
cărei persoane plata se face fie prin mandat poștal, fie
prin virament într-un cont bancar.

Numărul aproximativ de persoane pensionate pen-
tru limită de vârstă, înregistrate în evidențele Casei
Naționale de Pensii în noiembrie 2016, dintr-un total
de aproximativ 4,6 milioane de pensionari, a fost de
3,4 milioane.

Anul 2017 aduce trei majorări
ale pensiilor publice

Pensiile din sistemul public se majorează ușor în-
cepând cu această lună, datorită creșterii punctului de
pensie de la 871,7 lei (cât era în 2016) la 917,5 lei (cât
este de la 1 ianuarie 2017). Însă aceasta este abia
prima majorare programată pentru anul 2017.

A doua creștere va avea loc în februarie 2017,
atunci când persoanelor a căror pensie depășește va-
loarea punctului de pensie nu li se vor mai opri bani
pentru contribuția la sănătate. Totodată, de luna vii-
toare vor scăpa de impozitare cei care au pensii cu-
prinse între 1.100 și 2.000 de lei, ceea ce se va traduce
tot prin bani în plus la pensie.

A treia și ultima majorare prevăzută pentru acest an
va avea loc în iulie 2017, atunci când se va aplica o
nouă creștere a punctului de pensie. De data aceasta,
majorarea va fi de la 917,5 lei la 1.000 de lei. Dacă
prima și a treia creștere a pensiilor au fost stabilite de
Guvern, a doua a fost decisă de Parlament.

În altă ordine de idei, de reținut este că cele mai
mici pensii publice vor fi majorate automat și cu oca-
zia creșterii indemnizației sociale pentru pensionari,
ce se va aplica din martie 2017. Concret, de la acea
dată, toate pensiile de 400 de lei vor ajunge la 520 de
lei.

PPeennssiiaa ppeennttrruu lliimmiittăă ddee vvâârrssttăă 22001177:: 
CCiinnee ssee ppooaattee ppeennssiioonnaa aannuull aacceessttaa??

Începând de luna aceasta, indemnizațiile acor-
date invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
sunt mai mari cu 75%, conform unui act norma-
tiv ce a intrat recent în vigoare.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2016
pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991
privind acordarea de indemnizații şi sporuri in-
valizilor, veteranilor şi văduvelor de război și
pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum și unele drepturi ale
invalizilor și văduvelor de război a intrat în

vigoare la 1 ianuarie 2017. Aceasta prevede că
indemnizațiile pentru invalizii, veteranii și
văduvele de război se majorează cu 75%.

Concret, invalizii primesc mai mulți bani, 
astfel: marii mutilați și cei încadrați în gradul I de
invaliditate primesc o indemnizație de 259 de lei
pe lună (majorată de la 148 de lei pe lună), pen-
tru gradul II de invaliditate cuantumul
indemnizației este de 231 de lei pe lună (majorat
de la 132 de lei pe lună), iar pentru gradul III -
196 de lei lunar (față de 112 de lei lunar).

De asemenea, și indemnizațiile veteranilor și

văduvelor de război (dacă nu s-au recăsătorit) 
s-au majorat de la 92 de lei pe lună la 161 de lei
pe lună.

În ceea ce privește ajutorul anual cuvenit 
veteranilor de război, văduvelor de război și
accidentaților de război în afara serviciului ordo-
nat, pentru acoperirea unei părți din costul chiriei,
energiei electrice și energiei termice pentru nevoi
casnice, cuantumul acestuia este menținut la 335
de lei, așa cum se arată în Hotărârea Guvernului
nr. 900/2016, care a intrat în vigoare la 8 decem-
brie 2016.

DDee llaa 11 iiaannuuaarriiee 22001177,, iinnddeemmnniizzaațțiiiillee iinnvvaalliizziilloorr,, 
vveetteerraanniilloorr șșii vvăădduuvveelloorr ddee rrăăzzbbooii aauu ffoosstt mmaajjoorraattee
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STELIAN RADU
O tristă coincidență face ca, în ultimele zile ale lunii

decembrie 2016, un alt fost cadru didactic al școlii din
Giroc să treacă la cele veșnice. Fost profesor al școlii
noastre între anii 1974-1977, pe catedra de istorie-geo-
grafie, ca tânăr absolvent, a rămas în conștiința foștilor
săi colegi, dar și elevi, ca un bun specialist, fire priete-
noasă, devotată meseriei pentru care s-a pregătit, in-
tegrat în colectivul de cadre didactice și al comunității
girocene. A fost mereu în mijlocul elevilor în activitățile
școlare și extrașcolare, fiind alături de fostul director al
școlii, Silvestru Ștevin, sufletul excursiilor și
expedițiilor pe tot cuprinsul țării, din munți la mare și
din Delta Dunării până la mănăstirile bucovinene.

În anul 1977 se transferă la Colegiul Tehnic „Ion
Mincu” din Timișoara, unde profesează până la
sfârșitul vieții. Chiar dacă a plecat din Giroc, a rămas
mereu conectat la realitățile girocene, păstrând legă-
tura cu foștii elevi, iar copiii din Giroc ce l-au avut pro-
fesor în liceu, au avut în Stelian Radu întotdeauna un
apropiat îndrumător și un adevărat prieten. Pe par-
cursul anilor, la diversele acțiuni organizate de școala
noastră, a participat mereu cu bucurie, remarcând
progresele școlii de-a lungul anilor. Să ne amintim
mereu și de acest slujitor al școlii girocene, care, pen-
tru scurt timp, și-a adus aportul la prestigiul școlii
noastre. 

DUMNEZEU SĂ-L IERTE ȘI SĂ-L ODIHNEASCĂ!

IInn mmeemmoorriiaamm
ASPAZIA MOGA

Cei ce am avut șansa de a fi fost elevii școlii din Giroc la sfârșitul anilor ‘50 ne-am bucurat de
prestația uneia dintre cele mai competente și exigente profesoare a acelor ani de la școala noastră. A
fost colegă de cancelarie pe parcursul anilor cu: Simion Hodoneanțu, Livia Bulat, Ioan Seiman, Amalia
Gaiță, Ioan Găman, Gheorghe Lăzărescu, Smaranda Borca, Aurel Artimescu, Elena Florescu, Aurel
Cândea, Ion Murariu, Tiberiu Nica, Aurelia Ioanovici, Ovidiu Tocmacov, Tamara Birdean.

Profesoara Aspazia Moga s-a impus prin dăruire, apropiere și înțelegere față de copiii unor țăranii,
cu lipsurile și necazurile acelor vremuri (1956-1961), când, pentru a-și procura o pâine neagră (și asta
dată pe sub mână), cadrele didactice apelau la bunăvoința unor lăptari giroceni, ce făceau zilnic dru-
mul (pe jos sau cu măgarul) între Giroc și Timișoara. A fost profesoara care, fiind conștientă de
importanța culturii și pentru copiii girocenilor, ne ducea la spectacole de teatru, la Teatrul Național
din Timișoara (pe jos până la tramvai) și aducea cărți pe care le vindea elevilor în rate, cărți ce vor
pune bazele unor mici biblioteci școlare. Alături de alți învățători și profesori, a fost mereu prezentă
seara la Căminul Cultural, în mijlocul tinerilor, organizând activități culturale.

În anul 1961, doamna Aspazia Moga este transferată în Timișoara, la Colegiul Național Bănățean,
unde funcționează până la pensionare. A avut parte de o viață frumoasă și foarte lungă, trăind până
la vârsta de 100 de ani și șase luni, plecând la cele veșnice în luna decembrie a acestui an. La ani-
versarea a 100 de ani, ce a avut loc vara trecută, perfect lucidă, a fost sufletul petrecerii (după rela-
tarea unor participanți, familia Muneraș), cântând în limba română și franceză.

Pe plan familial, s-a bucurat de realizările profesionale ale celor doi copii, fiica, profesoară de
limba germană, iar fiul, medic.

Chiar dacă a plecat din Giroc, nu a uitat niciodată de școala unde și-a petrecut o parte din anii
tinereții, de foștii elevi și de unii consăteni. În anul 2006, la aniversarea școlii (230 de ani de
învățământ girocean), chiar dacă a trecut de venerabilă vârstă de 90 de ani, doamna Moga a ținut
să fie prezentă, iar în cuvântul luat ne-a relatat despre experiența didactică și de viață legată de
Giroc.

O activitate remarcabilă, chiar dacă pentru scurt timp, a unui dascăl devotat școlii din Giroc și 
copiilor săi de acum aproape 60 de ani, ne obligă să-i păstrăm vie memoria și să-i transmitem peste
generații faptele remarcabile, demne de urmat.

DUMNEZEU SĂ O IERTE ȘI SĂ O ODIHNEASCĂ!

Dascăli de seamă
Învățătorul Iosif Ciorogariu
Iosif Ciorogariu s-a născut în 14 iulie 1872, într-o familie 

de țărani, în comuna Chișoda. Tatăl s-a numit Florea, iar mama - 
Saveta.

A absolvit cele patru clase primare la Școala Primară Confesio-
nală din satul natal, apoi, la Timișoara, a urmat două clase la Gim-
naziul Piarist. Neputând suporta sarcinile și șicanele profesorilor
șvabi maghiarizați, se transferă la Gimnaziul din Lugoj, unde ter-
mină clasa a III-a. În anul 1890 își încheie studiile la Preparandia din
Arad.

Anul 1892 îl găsește pe Iosif Ciorogariu ca învățător provizoriu în
localitatea Chișoda. După examenul de „calificațiune”, din anul
1893, pe care îl promovează cu succes, este numit definitiv pe pos-
tul de învățător la Chișoda. S-a căsătorit în anul 1894 și a avut trei
copii.

A fost mobilizat în anul 1915, în regimentul 48 din Sopron, și de
aici ajunge pe frontul rusesc din Polonia. În anul următor este trimis
la Școala de Ofițeri din Budapesta, pe care o absolvă în anul 1917.
A fost trimis la Regimentul 8, apoi la Comandamentul gării din 
Verciorova, ca, ulterior, să fie trimis la Turnu Severin, unde a stat
până la izbucnirea revoluției din 1917.

La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie
1918, Chișoda a trimis o delegație, condusă de învățătorul Iosif 
Ciorogariu, din care au făcut parte: Petru Toma, Nicolae Dumitru,
Iosif Olariu, Aurel Moisă, Ion Mia și Iosif Vlaicu.

În anul 1920, învățătorul Iosif Ciorogariu este numit, de către sta-
tul român, director al Școlii din Chișoda.

De asemenea, a condus, timp de 25 de ani, Corul bisericesc, a
înființat „Societatea de lectură”, a înjghebat o bibliotecă și o coope-
rativă numită „Săteanul”, a instruit dansurilor populare „Călușerul”
și „Bătuta”. Gazeta „Libertatea” avea în sat 140 de cititori. Tot da-
torită lui, „Tribuna”, „Foaia poporului” și „Gazeta Transilvaniei”
erau cunoscute sătenilor.

Dintre cele mai mari merite ale sale amintim ridicarea Casei
Naționale și a Monumentului Eroilor, pentru care a înființat „Fondul
pentru zidirea Casei Naționale”. Tot la inițiativa lui s-a realizat gri-
lajul de fier din jurul bisericii, s-a pavat biserica cu table de ciment
și a crescut numărul corului Bisericii Ortodoxe Române din Chișoda.

De asemenea, a fost membru activ al reuniunii învățătorilor din
stânga Mureșului, apoi al „Asociației Învățătorilor Bănățeni”.

Se pensionează la 1 octombrie 1936, continuând să activeze ca și
cântăreț bisericesc, cu cinste și respect.

A decedat în ziua de 28 martie a anului 1948, lăsând o durere de
nedescris în sufletele elevilor și sătenilor, care l-au iubit și respectat
ca pe un părinte.

Marius MATEI

Nicolae Firu s-a născut la 26 noiembrie
1873, într-o familie de țărani gospodari, în
localitatea Chișoda. A absolvit clasele pri-
mare în comuna natală, avându-l ca învățător
pe Traian Ciorogariu. A urmat Preparandia
din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1893.

A activat ca învățător în localitatea Utvin,
între anii 1893-1898, apoi s-a transferat la
școala din Șiria, județul Arad, unde și-a
desfășurat activitatea până la 1 octombrie
1899. În acel an, episcopul Roman Cioroga-
riu, fostul său profesor la Preparandie, îl
aduce lângă el, la Școala Confesională din
Oradea, unde va activa neîntrerupt, până la 1
octombrie 1931, când s-a pensionat.

Ca tânăr învățător, și-a câștigat un respect
deosebit din partea tuturor, cu toate că tim-
purile în care și-a început activitatea nu erau
deloc ușoare. Întreaga viață și-a dedicat-o
învățământului, dar a cules lauri și din acti-
vitatea de scriitor, publicist, etnograf, folclo-
rist, compozitor și dirijor de cor.

A fost un mare pasionat al slovei scrise,
fiind preocupat de arhive și materiale docu-
mentare variate. Străbătea Codrii Bihorului,
până i se ivea vreo biserică, școală sau
instituție, ca să citească pisanii și să adune
cât mai multe date și documente. În singură-
tatea în care trăia, nu-l preocupa nimic, în
afară de documentele cele mai originale și
convingătoare.

Nicolae Firu a adus, în scrierile sale, ca-
racteristici esențiale ale poporului nostru,
prin jertfe și lupte pentru afirmarea și conso-
lidarea ființei naționale. Multe documente pe
care le-a cercetat au fost prezentate istoricu-
lui Nicolae Iorga, iar la îndemnul acestuia,
au fost donate Academiei Române, în anul
1904.

Ca publicist, și-a început activitatea la 
ziarul „Tribuna” și „Biserica și Școala”, din
Arad, precum și la „Legea românească”, din
Oradea.

Publică documente cu privire la istoricul

bisericii și al școlii din Bihor și Oradea, lu-
crare care a însemnat o cercetare vastă, care,
de altfel, l-a preocupat până la sfârșitul vieții.

Pasiunile de suflet ale lui Nicolae Firu au
fost cele de folclorist, compozitor și dirijor
de cor. A cântat la flaut și, ajungând la 
Oradea, i s-a încredințat dirijarea Corului 
Catedralei și, apoi, Corului Reuniunii și 
Cântării „Hilaria” din Oradea. A concertat în
mai toate orașele Ardealului, dar nu a uitat
nici de satul natal, concertând și în Casa
Națională din Chișoda. A dirijat Corul 
„Hilaria” vreme de 42 de ani, scriind și o mo-
nografie a acestuia - care, din păcate, a rămas
doar în manuscris.

A fost răsplătit pentru meritele deosebite
ca cercetător și publicist, cu Marele Premiu
„Năsturel” pentru lucrarea „Urme vechi de
cultură românească din Bihor”. În luna sep-
tembrie a anului 1963, pentru activitatea
desfășurată în învățământ și cultură, i s-a
acordat, de către Ministerul Învățământului,
titlul de „Învățător emerit”, fiind singurul
bănățean care a primit acest titlu.

Învățătorul Nicolae Firu a trecut în eterni-
tate la vârsta de 93 de ani, în data de 12 
noiembrie 1965, fiind înmormântat, din
dorința sa, în Sfânta Biserică în care a fost
botezat. La slujba de înmormântare a parti-
cipat Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop și Mi-
tropolit dr. Nicolae Corneanu, părintele
consilier Dimitrie Zupu și episcopul Valerian
Zaharia - din partea Episcopiei Oradea, precum
și inspectorul școlar județean Ioan Dijmă rescu.

În data de 19 mai 1996, din inițiativa 
Oficiului Parohial, pe casa în care s-a născut
Nicolae Firu s-a așezat o placă comemora-
tivă ce consemnează: „În această casă s-a
născut învățătorul Nicolae Firu (1875-1965).
Mai târziu, Primăria comunei Giroc a decis
ca strada Belșugului să își schimbe denumi-
rea și să poarte numele învățătorului Nicolae
Firu.

Marius MATEI

Învățătorul Nicolae Firu
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

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

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; 
Alina BEMEA - social; Maria HANEȘ - agricol

Anton BORBELY - tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Programul de
lucru al casieriei

primăriei comunei
Giroc, în localitatea

Chișoda
În perioada 16.01.2017 -

31.03.2017, în fiecare zi de
miercuri, între orele 09:30 -
15:30, se încasează impozite în
localitatea Chișoda, în sediul
Casieriei de apă-canal.

Trageri în 
Poligonul
Chișoda

În perioada 17.01.2017
- 26.01.2017, în Poligonul
de tragere Chișoda, se
execută trageri ziua și
noaptea, cu întreg arma-
mentul de infanterie, în
următoarele zile:

IANUARIE: 17; 18;
19; 25; 26.

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) și inter-
valul 14-16 al fiecărei luni ca-
sieria este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon deranjamente
NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie
0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

Cabinete medicale
și farmacii

CENTRUL DE PERMANENȚĂ
CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892 427

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

CABINET VETERINAR 
DR. VÎRTOSU DAN

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122

Fax: 0256.395.712
Program

Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA ACONITUM

Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA

Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728

Fax: 0356.112.808
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

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

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea și asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).
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Amalia-Maria Bojoagă
10 luni, Giroc

Sofia Bălan
4 ani și 9 luni, Giroc

Maria Boștioacă
4 ani și 8 luni, Giroc

Ștefan Bledea
4 ani și 8 luni, Giroc

David-Mihai Balog
4 ani și 5 luni, Giroc

FFooaaiiee ppeennttrruu mmiinnttee,, iinniimmăă șșii lliitteerraattuurrăă
Născut la Gyula la 8 septembrie 1867,

preotul Voniga a urmat studii teologice
la Arad, iar apoi a fost preot paroh în
străvechea comună Giroc. Vorbind
despre activitatea sa aici, muzeo-
graful Marius Matei, fiu al lo-
calităţii Giroc, mărturiseşte că
„rolul cultural şi spiritual pe
care l-a avut preotul David
Voniga a trecut demult gra-
niţele localităţii noastre,
fiind cunoscut încă din tim-
pul vieţii în această zonă ca
un vrednic slujitor şi bun
orator, un om de acţiune.
Datorită lui presa bănăţeană,
şi mai ales cea bisericească,
s-a dezvoltat foarte mult”.

A tipărit mai multe cărţi, în
special cu conţinut omiletic şi
catehetic şi nu numai, adăugându-
se şi o parte de lucrări rămase în ma-
nuscris, cum este „Enciclopedia
biblică, bisericească şi teologică”, o lucrare
monumentală concepută în trei-patru volume, cu-
prinzând 25 de mii de articole din întregul domeniu
al cultelor, al ştiinţelor biblice, unică operă de acest
gen din literatura noastră de specialitate.

S-a ocupat mult de luminarea credincioşilor şi de
editarea de studii şi articole, accentuând rolul Bisericii
în ceea ce priveşte cateheza, activitatea socială şi de
îndrumare morală a socetăţii.

În anul 1925 apare la Timişoara studiul „Presa bi-
sericească, importanţa ei şi mijloacele de întreţinere”,
în care preotul Voniga arată rolul incontestabil al pre-
sei bisericeşti în societatea de atunci. Comunicarea

credinţei vii în fiecare epocă şi cultură, cu
păstrarea neştirbită a datului revelaţional,

constituie Tradiţia dinamică a Biseri-
cii. Utilizând diferite forme de ex-

primare moderne, Biserica nu
întemniţează cuvântul lui 
Dumnzeu între limitele limba-
jelor umane, mai vechi sau
mai noi. Vestirea Cuvântului
lui Dumnezeu reprezintă
pentru Biserică vocaţia sa
primordială, lucrarea sa mi-
sionară pentru viaţa lumii.
De aceea, în fiecare epocă
istorică, comunităţile reli-
gioase parohiale şi centrale

dinamice s-au implicat activ
în cunoaşterea şi utilizarea

noilor tehnologii de comuni-
care. Elocvent în acest sens este

şi faptul că primul rezultat al tipa-
rului cu litere mobile inventat de 

Johannes Gutenberg a fost o Biblie.
Manifestarea în spaţiul public ţine de însăşi

fiinţa Bisericii. Publicistica slujeşte acestui 
domeniu de acţiune a Bisericii în baza universalităţii
mesajului scripturistic. Pentru a interveni în dialogul
public dintre grupările sociale, Biserica are nevoie de
publicistică.

Părintele Voniga susţinea că „astăzi presa e consi-
derată ca una dintre cele mai mari puteri ale vieţii pu-
blice şi una dintre cele mai cu efect de arme, în luptele
de orice nuanţă, atât pentru interesele particulare ale
grupărilor, cât şi pentru cele generate ale statelor... As-
tăzi, presa este văzută ca mijloc de mediaţiune spiri-
tuală şi de propagandă culturală, ca armă de apărare în

luptele pentru interesele naţionale, ca creatoare a uni-
tăţii spirituale”.

Preotul bănăţean mai afirma: „Niciodată şi nici un
predicator, fie cât de celebru, nu a produs şi nu pro-
duce atâta efect cât produce un ziarist iscusit în zilele
noastre. Au fost şi sunt oratori celebri cărora le suc-
cede din vreme în vreme să atragă un auditor de câ-
teva zeci de mii. (...) Biserica trebuie să recunoască
importanţa şi puterea presei şi s-o aprecieze după va-
loarea şi după efectele ei. Iar a-i recunoaşte aceste ca-
lităţi şi a le aprecia înseamnă: a-şi impune sieşi datoria
de a o şi crea şi a o şi susţine la nivel, căci în zadar
vom ridica şcoli şi biserici dacă vom neglija presa şi
dacă nu vom ţine seamă de cuceririle ei moderne. 
Noi vom vedea. Presa e amvonul modern al timpului
nostru”.

Părintele David Voniga a subliniat acest rol al pre-
sei: „Unul dintre cele mai însemnate şi mai tari mij-
loace de învăţătură, de îndrumare, de conducere şi de
propagandă, fără îndoială, este presa. Presa este cel
mai potrivit şi cel mai activ mijloc al pastoraţiei ma-
selor, adică al pregătirii şi cultivării grâului spre a-l
face bun şi potrivit a aduce roade îmbelşugate. Iar
această cultivare a grâului - nu se impune azi mai im-
perios decât oricând şi cu atât mai vârtos, că duşma-
nii Bisericii lui Hristos operează cu cel mai de efect
mijloc de propagandă şi de cucerire - cu presa. Cu
aceasta îndrumă şi înstrăinează de biserică - nu pe unii
singuratici - ci mase întregi”.

Pentru acea vreme se propuneau şi următoarele 
tipuri de presă bisericească: presa ştiinţifică-teologică
şi de viaţă bisericească (pentru preoţi), presa pasto-
rală şi de propagandă misionară (pentru popor), presa
militantă şi informativă (pentru Biserica întreagă),
presa administrativă şi informativă (oficială, pentru
Biserica întreagă).

Preotul David Voniga, un pionier al publicisticii bănățene

Petru Chira

N-am puteri s-arunc cu barda,
Să străpung, cu forța, cerul.
Nu mi-a ruginit mansarda,
Da' mi-e scrum mobilierul

George Lână

Constat și eu, nu dau cu barda,
Maestre, ați dobândit eventul.
Clar, nu v-a ruginit mansarda
Și, cum se vede, nici talentul.

Petru Chira

După felul cum mă perii,
Simt că ți se-nmoaie vâna.
Numai așa, ca să te sperii,

O să-ți scarmăn, zdravăn, lâna.

George Lână

Nu mi se moaie pixu' și nici vâna,
Nu te gâdil, nu joc rolul ierbii,
Dar dacă-mi mai ameninți lâna

E clar că o să fac cu nervii.

Petru Chira

Ca să meargă bine treaba,
Jur acuma, pe toți sfinții,

N-o să-ți mai atac podoaba
Dacă nu - să-mi pice dinții!

George Lână

Suntem amici, la cataramă,
Dar sfinte, ai periclitat frăția.

Sigur, te-aș fi luat în seamă
Dacă jurai să-ți pice bărbăția.

Petru Chira

Să nu-l trezești pe cel ce doarme,
Ascuns în gaci, cu pătrățele,

Că, sigur, de va apela la arme,
Te face oale și ulcele.

George Lână

Te înverziră, frate, toamnele,
Dar există-un risc terestru.
Dacă au să afle doamnele

Vor face coadă... la maestru.

Petru Chira

Stau la coadă, ce rușine,
Damele fără noroc.

Pot să steie mult și bine,
N-are moșu' marfă-n stoc.

George Lână

Nu ai marfă, asta-i întristarea
Și, desigur, nu mă pot abține.
Deci, ca să îți salvezi onoarea,

Trimite-le, fii bun, la mine.

Duel Petru Chira - George Lână (al doilea asalt)


