
Anul XX     Numărul 2 (276) martie 2017      Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

Gânduri la început
de primăvară 

ale femeilor din
comuna Giroc

paginile 4-5

RAPORTUL PRIVIND STAREA
ECONOMICĂ, SOCIALĂ 

ŞI DE MEDIU A COMUNEI
GIROC PE ANUL 2016

pagina 3

Guvernul Ro mâniei a aprobat descrierea şi semnificaţiile ele-
mentelor însumate ale modelului steagului comunei Giroc, ju-
deţul Timiş.

Modelul steagului comunei Giroc, judeţul Timiş, are forma
dreptunghiulară cu lăţimea egală cu 2/3 din lungimea acestuia.

Fondul modelului steagului este de culoare albă, iar marginile
sunt paspoalate cu franjuri de culoare galbenă.

În centrul modelului steagului este imprimată stema comunei
Giroc.

S-a luat în considerare faptul că elementele însumate ale mo-
delului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş, să nu aducă atin-
gere simbolurilor naţionale şi să nu conţină simboluri naţionale
ale altor state, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Fondul de culoare albă al modelului steagului, se spune, re-
prezintă pacea, puritatea, liniştea şi pune în evidenţă culorile ste-
mei comunei Giroc, judeţul Timiş.

Stema comunei Giroc se compune dintr-un scut triunghiular
cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară.

În partea superioară, în câmp auriu, se află un angrenaj de
două roţi dinţate de culoare neagră (cea mare are opt dinţi, cea
mică are patru dinţi).

În partea superioară, în câmp albastru, se află două fascii de
argint, plasate în centrul partiţiei, având fiecare câte o linie me-
diană.

În vârful scutului, în câmp roşu, se află o liră de aur, înconju-
rată de o coroană de spice de aur.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.

Roţile dinţate reprezintă faptul că localitatea are o zonă 
industrială.

Cele două fascii semnifică râurile Bega şi Timiş, care străbat
zona.

Lira de aur simbolizează tradiţia culturală a comunei.
Coroana cu spicele de grâu reprezintă una din ocupaţiile de

bază din trecut ale locuitorilor și bogăția localității.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că loca-

litatea are rangul de comună.

SStteeaagguull ccoommuunneeii GGiirroocc
La sfârșitul lunii ianuarie, maestrul Victor Jiche-

ran, coregraful Ansamblului „Ghiocelul”, a împlinit o
frumoasă vârstă, prilej pentru noi de a-i transmite
tradiționalul „La mulți ani!”, dar și pentru a sta de
vorbă despre proiectele sale viitoare. Pentru că maes-
trul este hotărât să continue munca pe care a început-
o la Giroc și care i-a adus satisfacții.

- Ați împlinit o vârstă, recent. Cum vă simțiți din
punctul de vedere al tonusului?

- Da, așa este. Vreau să spun că este o vârstă destul
de „fragedă”, dar mergem înainte până putem. Când nu
mai putem, punem cizmele în cui...

- De câți ani sunteți în această meserie?
- Am început în anii ‘60, ca dansator, la ansamblul sin-

dicatelor, la ansamblul UTM-ului, cum era atunci. Apoi
am înființat Ansamblul „Timișul”, fiind unul dintre pro-
motorii acestuia. În anul 1969 am renunțat la colaborarea
cu ansamblurile de dansuri din oraș, când a luat ființă
„Ghiocelul”. Ansamblul era creat pe scheletul Uzinelor
Mecanice Timișoara și a ILSA. Prin anul 1971, cele două
fabrici s-au contopit, iar ansamblul a rămas al sindicate-
lor. „Ghiocelul” a funcționat până în anul 1990. După
Revoluție, nu ne-a mai subvenționat nimeni, nimeni nu ne-
a mai băgat în seamă. În aceste condiții, nu mai puteam
face nimic. Lucrurile s-au schimbat în anul 1997, când
domnul primar al comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma,
care a fost dansator la mine, și cu doamna Ileana Szabo, de
asemenea dansatoare cu care am lucrat - ca o paranteză,
am avut o pepinieră foarte bună la Giroc, tot timpul, erau
patru-cinci perechi la „Ghiocelul” - au venit cu propune-
rea să reînființăm ansamblul. La început am fost cam scep-
tic și nu am vrut să mai fac formații de dansuri pe lângă
căminele culturale. Le-am spus, de la bun început: dacă
credeți că va fi un ansamblu puternic, vin și ne apucăm de
treabă. Și așa a fost. S-au ținut de cuvânt, la fel, și eu m-
am ținut de cuvânt.

- Iar acum, se poate spune, ați ajuns cu Ansam-
blul „Ghiocelul” la un nivel profesionist...

- Așa e. Să vă spun ceva: la Ansamblul „Ghiocelul”
nu există un dansator care să nu fi trecut pe la mine, pe
la Școala de Arte, unde sunt profesor la patru clase de
dansuri populare. Toți dansatorii sunt, așadar, școliți,
cum se spune. Patru ani au lucrat așa cum se lucrează
pentru a ajunge dansator profesionist. Eu zic că nu se
poate face diferență între dansatorii de la „Ghiocelul” și
cei din ansamblurile profesioniste.

- Câți dansatori sunt acum la Ansamblul „Ghio-
celul”?

- La grupa celor mari avem 32 de perechi, la grupa
seniorilor sunt 16 perechi, la grupa de tineret - 16 pe-
rechi, iar la grupa copiilor avem în jur de 24 de perechi.
Ne apropiem, așadar, de cifra de 200 de dansatori.

- Aveți însă și sprijin...
- Domnul primar și Consiliul Local ne-au asigurat

condiții extraordinare. Iar pe lângă mine au mai crescut
doi copii: Ionel Șipoș și Alexandru Galușkă, care, când
eu nu pot veni la repetiții, mă suplinesc. De două ori pe

săptămână facem repetiții, plus că Ionel și Alexandru
mai repetă o dată pe săptămână, miercurea, și cu gru-
pele de copii.

- Cum ați reușit să aduceți tineretul spre dansul
popular, într-o vreme în care au la îndemână din ce
în ce mai multe tentații?

- Avem studenți foarte mulți, avem elevi de liceu,
care au sesiuni ori examene de pregătit. Dar, consider că
cel mai important lucru care îi atrage la dansuri este plă-
cerea. Dacă au avut plăcerea să învețe, sigur, așa cum se
spune, a intrat „microbul” în ei. De asemenea, contri-
buie și rezultatele obținute de ansamblu. Înainte de
Revoluție, la „Cântarea României” știam că „Ghioce-
lul” va obține ori Marele Premiu, ori locul I. Așadar,
avem o tradiție îndelungată și din acest punct de vedere.
De când Ansamblul „Ghiocelul” aparține comunei
Giroc, la fiecare ediție a Festivalului „Lada cu zestre”
la care am participat ca și concurenți am obținut Ma-
rele Premiu... Sunt și acestea motive care îi atrag pe ti-
neri spre acest ansamblu.

- „Ghiocelul” a purtat cântul și dansul din Banat
și în străinătate...

- Așa este. Ansamblul a fost prezent în Franța, Spania,
Muntenegru, Bulgaria, Serbia, Ungaria... Vedeți, și acesta
este un imbold care atrage tinerii: posibilitatea de a-ți pre-
zenta tradițiile populare pe scene internaționale. După cum
știți, ansamblul nu abordează numai jocuri din zonele și
subzonele folclorice din Banat, ci din toate zonele folclo-
rice ale țării: Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Moldova. În
plus, mai avem în repertoriu și dansuri bulgărești. În ceea
ce privește Banatul, avem jocuri din subzonele: Făget,
Jebel-Giroc, Banatul de munte și Banatul de pustă, Alioș.

- Cum vedeți Ansamblul „Ghiocelul” în viitor?
- Eu sunt foarte optimist. Ansamblul acesta nu va muri

niciodată! Și dacă ar vrea cineva să-i închidă activitatea, nu
va putea. Ceea ce am făcut noi până acum trebuie conti-
nuat. Nu e cale de întoarcere. Aceasta deoarece girocenii
și chișozenii sunt oameni care știu să petreacă, țin la tradiții
și vor să aibă un ansamblu bun. Pentru că m-ați felicitat cu
ocazia zilei de naștere, vreau să profit de acest prilej, pen-
tru că vin zilele de 1 și 8 Martie, și să transmit dansatoa-
relor noastre, în primul rând, multă sănătate, fericire și tot
ce își doresc, împreună cu mamele, bunicile, surorile și
prietenele lor. A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

La mulți ani, maestre Victor Jicheran!
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Buna Vestire este prăznuită de Biserică în data de
25 martie. Blagoveștenia (termenul slav corespunză-
tor celui de Buna Vestire, folosit popular) este prazni-
cul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil
a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul Lui Dum-
nezeu.

Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în
documente, dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data
acesteia a variat la început. Astfel, unii o sărbătoreau
în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici
din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia și Milano,
Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. 

Sărbătoarea a fost introdusă la Roma de Papa Leon
al II-lea (681-683). La început, aceasta era doar locală
și cu denumirea de sărbătoare a așteptării Nașterii
Domnului. Schimbarea datei de prăznuire a existat în
Apus până în sec. al XI-lea, când data de 25 martie s-
a generalizat în toată lumea catolică.

În Răsărit însă, data de 25 martie s-a generalizat
probabil îndată ce Nașterea Domnului a început să fie
sărbătorită peste tot pe 25 decembrie, adică încă din
prima jumătate a sec. al V-lea.

Buna Vestire este sărbătorită, în fiecare an, în pe-
rioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pen-
tru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent
în ce zi ar cădea aceasta.

Buna Vestire în calendarul
popular

Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular
sub denumirea de Ziua Cucului. 

De ce ziua cucului? Pentru că în această zi se aude
primul său cântec, prin care anunță venirea primăve-
rii. 

Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era
auzit pe stomacul gol, în spatele omului, era semn rău.

Exista obiceiul ca în această zi să se numere de câte
ori cucul își cântă numele, număr care ar descoperi
câți ani mai avem de trăit.

Flăcăii și fetele îl întrebau pe cuc când se vor căsă-
tori: „Cucule, voinicule / Câți ani îmi vei da / pân’ 
m-oi însura (mărita)?”. 

Dacă se întâmpla ca, după rostirea acestor cuvinte,
cucul să cânte, cântecul său echivala cu un an de
aștepare. 

Dimpotrivă, dacă el tăcea, era semn că avem de-a
face cu o căsătorie grabnică.

De asemenea, craca pe care a cântat cucul de ziua
sa era tăiată și pusă în scăldătoarea fetelor, în speranța
că flăcăii nu le vor ocoli.

BBuunnaa VVeessttiirree,, cceeaa mmaaii vveecchhee ssăărrbbăăttooaarree
aa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii

Licuricii, o echipă de fapte
La Liceul Teoretic „David

Voniga” din Giroc a avut loc, în
faptul serii, o manifestare
luminoasă.  „Licuricii” clasei
pregătitoare A şi-au revărsat stră-
lucirea şi energia lor de făpturi
luminoase, cu care i-au contami-
nat pe părinţi şi pe cei prezenţi,
într-o activitate plănuită, din
timp, dar care a cunoscut şi multă
spontaneitate, datorită vârstei
protagoniştilor.

S-a început cu plantarea în
curtea şcolii a mai multor arbori
de tuia, câştigaţi în urma unui alt
proiect, unde copiii au predat
PET-uri. Evident, adulţii au
depus efortul necesar sub îndru-
marea „luminată” a licuricilor.
Frenezia serii a continuat. Pentru
a răzbi în viaţă trebuie să te bu-
curi de sănătate, să fii parte a na-
turii, iar familia să-ţi fie matcă a
identităţii şi echilibrului. Acestea
au fost ideile în jurul cărora s-au
articulat evenimentele serii.

S-a continuat cu un antrena-
ment de fotbal american, spriji-
nit de membrii echipei
„Timişoara ‘89ers”, echipă for-
mată din români, greci, ameri-
cani, italieni şi cu antrenor
austriac. Aceşti sportivi se im-
plică în numeroase activităţi de
voluntariat. 

Copiii au rezonat rapid la
exerciţiile propuse: prinderi de
minge, prize, alergări controlate,
tăvăliri, răsturnări, grămezi –
toate cu materiale de protecţie şi
îndrumare profesionistă. Entu-
ziasmul lor a fost debordant.

Fondul muzical motivant a făcut ca efortul depus să fie unul plăcut.
Pe lângă factorul uman implicat, în reuşita acestui eveniment trebuie subliniată

şi susţinerea venită din partea primăriei Giroc, în special a domnului primar, dr.
Iosif-Ionel Toma, care, în deja tradiţionala grijă şi reală susţinere a tinerei genera-
ţii girocene, a dispus punerea la dispoziţie a sălii de sport.

Cu alte cuvinte... o întâmplare luminoasă şi luminată de „licuricii” din Giroc.

Prof. înv. primar Daniela SIMIONESE

Arderea miriștilor, 
a vegetației uscate 

și a resturilor vegetale
Cu toate că arderea miriștilor și a vegetației uscate este cea mai întâlnită

practică în activitățile de igienizare a terenurilor, aceasta provoacă multe efecte
negative solului, deoarece odată cu arderea resturilor vegetale distruge și mi-
crofauna folositoare de la suprafața solului.

ATENȚIE!
Lucrările de ardere a miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor ve-

getale se vor face numai după obținerea permisului de lucru cu focul. 

Reguli de prevenire a incendiilor la arderea resturilor vegetale din
curți, grădini, miriști, pajiști și fânețe

Lucrările de ardere a resturilor vegetale sunt interzise în următoarele
situații:

- pe timpul zilelor în care sunt prognozate intensificări ale vântului;
- în vecinătatea locuințelor și anexelor acestora;
- în apropierea stațiilor de  reglare și a conductelor de transport gaz metan

subterane;
- în apropierea instalațiilor de automatizare și control C.F.;
- la o distanță mai mică de 50 m față de culturile agricole și de 100 m față

de păduri;
- în vecinătatea stațiilor de distribuire a carburanților;
- în apropierea depozitelor de material lemnos și a atelierelor de prelucrare

a lemnului.
Activitățile de ardere a miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor ve-

getale se execută numai cu acordul autorității competente pentru
protecția mediului în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind
protecția mediului, aprobată prin Legea  nr. 265/2006, cu modificările și com-
pletările ulterioare și cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 605/579/2008
al Ministerului Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Agricultu-
rii și Dezvoltării Rurale, pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare
împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști,
vegetație uscată și resturi vegetale.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale com-
bustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pen-
tru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează
contravențional, în conformitate cu H.G. nr. 537 din 06.06.2017 privind sta-
bilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a in-
cendiilor, cu amenzi cuprinse între 1.000-2.500 lei.

Dumitru CREINICEANU
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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 pri-
măvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie re-
zultate din cosmetizare).

01 aprilie 2017 – Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice).

01 aprilie 2017– Campania „Curăţenia pentru 1
oră în comuna Giroc”.

30 septembrie 2017 –  Campania de Mediu mini
colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echi-
pamente 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 Guver-
nului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să
se legitimeze pe teritoriul României cu un act de identi-
tate. Actul de identitate este documentul care se elibe-
rează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea,
cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actu-
lui de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta
la Serviciul Public Comunitar 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 le-
galitate 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 enu-
merate, 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 co-

respunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor le-

gale constituie contravenţie şi se sancţionează, după
caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Prin HCL nr. 2 din 31.01.2017, a fost apro-
bat Raportul privind starea economică, socială
și de mediu a comunei Giroc pe anul 2016.
Astfel, vă prezentăm câteva date menționate
în respectivul Raport.

Consiliul Local Giroc s-a întrunit în 11 şe-
dinţe ordinare şi trei ședințe extraordinare,
fiind adoptat un număr de 146 hotărâri. În 
decursul anului 2016, au fost emise 295 de
Dispoziţii ale Primarului comunei Giroc.

Comuna Giroc a avut, în anul 2016, pe rolul
instanţelor de judecată, 78 procese.

Certificatele de Urbanism emise au fost în
număr de 1.052, iar Autorizaţiile de 
Construire/Desfiinţare emise au fost în număr
de 599.

În decursul anului, au fost prelungite 26
Certificate de Urbanism și 12 Autorizații de
Construire. Au fost întocmite de către angajaţii
Compartimentului Urbanism al Primăriei 
comunei Giroc, 11 procese-verbale de 
constatare şi sancţionare a faptelor din dome-
niul Urbanismului.

În canul 2016, angajații Biroului Impozite
şi Taxe au înregistrat şi eliberat următoarele
documente:

Certificate de Atestare Fiscală: 3.220;
Declaraţii de impunere pentru clădiri, 

terenuri și mijloace de transport: 2.911;
Decizii de impunere: 4.327;
Radieri auto: 529;
Cerereri pentru scutirea de la plata 

impozitului: 55;
Înştiinţări de dobândire a mijloacelor de

transport: 231;
Procese-verbale de contravenţie luate în

evidenţa fiscală: 1.706;
Somaţii şi titluri executorii pentru per-

soanele fizice și juridice: 449;
Autorizaţii de punere în funcţiune a

obiectivelor de investiţii: 281;
Acorduri pentru desfăşurarea exerciţiilor

comerciale: 25;
Autorizaţii de nefuncţionare: 8.
Pe raza Comunei Giroc, numărul gospo-

dăriilor, la data de 31.12.2016, a fost de
5.244.

Suprafaţă totală de teren a comunei
Giroc, a fost de  5.277 ha.

Proiectele elaborate, depuse şi finalizate,
în decursul anului 2016, sunt: 

1. Proiect „Construirea unei creşe în co-
muna Giroc, judeţul Timiş” prin Programul
derulat de A.F.I.R, SUB-MĂSURA 7.2
,,Investiții în crearea și modernizarea infra-
structurii de bază la scară mică”.

Implementat.
2. Proiect „Extindere rețea apă potabilă și

apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea
Urseni și CaleaMartirilor 1989” prin Pro-
gramul derulat de A.F.I.R, SUB-MĂSURA 7.2
,,Investiții în crearea și modernizarea infra-
structurii de bază la scară mică”.

Depus.
În anul 2016, au fost înregistrate 2.288

cereri ale persoanelor care au solicitat un nou

act de identitate sau stabilirea reședinței.
Astfel, au fost procesate și eliberate, un

număr de 2.025 Acte de Identitate (A.I.), din-
tre care 1.975 Cărţi de Identitate (C.I.) și 50
Cărţi de Identitate Provizorii (C.I.P.).

Tot în anul 2016, au mai fost acordate și 252
vize de reședință.

În anul 2016, în Sistemul Național de
Evidență a Persoanelor (S.N.I.E.P.), au fost
efectuate mențiuni de deces, atât pentru per-
soanele decedate în străinătate, cât și pentru
cele decedate pe teritoriul României, precum și
mențiuni ale persoanelor care au solicitat 
liberarea de pașapoarte C.R.D.S.. Astfel, pe
baza comunicărilor primite, s-au înscris 73 
decese.

De asemenea, au fost luate în evidenţă, la
naştere, un număr de 193 persoane, iar 268
copii cu vârsta sub 14 ani și-au schimbat
domiciliul, împreună cu părinții.

În anul 2016, căsătoriile civile au fost 
oficiate în funcţie de preferinţe, atât în timpul
săptămânii, cât și în ziua de sâmbătă, existând
și posibilitatea oficierii căsătoriilor civile în
afara sediului autorităţii administraţiei
publice locale, respectiv a Sălii de Oficiere a
Căsătoriilor din cadrul Primăriei, şi în alte
locaţii corespunzătoare, la solicitarea expresă
a viitorilor miri. Astfel, numărul căsătoriilor
încheiate a crescut semnificativ față de anii
precedenți, ajungând la 170.

Din totalul de 170 căsătorii civile oficiate, trei
au fost încheiate între cetăţeni români şi cetăţeni
străini, iar un număr de 4 au fost transcrise după
acte oficiate de autoritățile altor țări.

Astfel, divorţuri pe calea dministrativă,
instrumentate de Biroul de Stare Civilă, au fost
în număr de 5.

Au fost primite 10 Certificate de divorț
eliberate de alte primării sau notari publici și 5
sentințe civile de divorț pentru a fi operate
mențiunile corespunzătoare în registrele de
stare civilă aflate în arhiva Primăriei.

În anul 2016, au fost eliberate 268 Certifi-
cate de stare civilă (17 Certificate de naştere,
188 Certificate de căsătorie, 63 Certificate de
deces), dintre care 28 duplicate; de asemenea
au fost solicitate 103 Certificate de stare
civilă de la alte servicii de stare civilă.

Au fost întocmite şi eliberate 212 livrete de
familie, la cerere ori cu ocazia constituirii noii
familii, la căsătorie, precum și actualizarea
celor eliberate în anii anteriori.

În decursul anului 2016, au fost întocmite
254 buletine statistice, completate cu ocazia
înregistrării naşterii, căsătoriei, decesului şi
divorţului pe cale administrativă, acestea fiind
înaintate, lunar, către Direcţia Judeţeană de
Statistică Timiș.

Raportul complet poate !
citit pe pagina o!cială de 

internet a Primăriei Comunei
Giroc - www.giroc.ro

RRAAPPOORRTTUULL PPRRIIVVIINNDD SSTTAARREEAA EECCOONNOOMMIICCĂĂ,,
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Această zi specială există pentru voi, pentru că
sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi
voi şi familia voastră, pentru că sunteţi cele care,
numai când priviţi către copiii voştri, daţi lumii mai
multă frumuseţe, pentru că sunteţi cele care găsesc
în fiecare zi timp pentru orice problemă şi orice ne-
voie a celor dragi, pentru că o luaţi de la capăt în fie-
care zi, mai puternice şi mai hotărâte, pentru că
sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi
cum se primeşte ea… Și pentru tot ceea ce repre-
zentaţi… Pentru voi timpul se opreşte puţin în loc
la fiecare început de primăvară, să vă aducă un oma-
giu… La mulţi ani!

Nicoleta ȘIPOȘ, consilier local

Acum, în prag de
primavară, vă doresc
să aveţi parte de zile
liniştite şi multă să-
nătate, iar cu ocazia
zilei de 8 Martie le
urez tuturor femeilor
„La mulţi ani!” şi
multe bucurii!

Lenuța 
TERTECI,

cadru didactic 
coordonator 

Grădiniţa P.P.
Giroc

Aş vrea ca acest mărţi-
şor, împreună cu primii
ghiocei şi primele rându-
nele care vestesc regenera-
rea naturii, să fie şi un
simbol al înălţării suflete-
lor noastre. Fie ca această
primăvară să vă aducă noi
speranţe şi pace în suflet,
gingăşie si dragoste, pu-
tere şi multe realizări.

O primăvară frumoasă!
Cosmina MĂRGUȘ,

cadru didactic 
coordonator Grădinița

P.P. Chișoda

Haideți să fim fluturi și să ne trezim
la viață odată cu natura! 

Să ne bucurăm, să visăm, să zburăm,
să facem din fiecare zi o adiere de pri-
măvară! 

Să fim sănătoase, vesele, puternice,
răsfățate, iubite...

La mulți ani, dragi doamne și
domnișoare, să aveți mereu primăvara
în suflete!

Cu speranța în zile senine, vă
îmbrățișez cu drag.

Prof. Mihaela PASCU, directorul 
Liceului Teoretic „David Voniga”

Dacă mai ai o mamă azi pe lume
Aleargă-acum la ea de poți

Așează-te-n genunchi și-i spune:
Mai iartă-mă, măicuță, dacă poți.

Știu c-am greșit de multe ori în viață
Și te-am uitat măicuță uneori

Dar astăzi lacrimile-ți de pe față
Vreau să le șterg cu petale de flori.

Ai stat la căpătâiul meu de multe ori
Chiar ai uitat de mine câteodată

Dar astăzi, mamă, vin cu-n braț de flori
Mai iartă-mă, măicuță, doar o dată.

Dacă mai ai o mamă azi în viață
Nu-i mai lăsa lacrimi pe față
Sărută-i mâna-mbătrânită
Și fața de lacrimi cernită.

Azi este ziua când poți să-i oferi
O floare-n dar și mângâieri...

Nu la mormânt îi trebuie trandafirii
Ci în căsuța în care te-a crescut.

Aleargă azi la mama ta acasă
Nu cred că și-ar dori mai mult ceva

Decât s-o iei ușor în brațe
Și să-i șoptești:

Nu te-am uitat, MĂICUȚA MEA!

P.S. Pentru mama mea dragă, pentru sufletul ei în care păstrează
mereu o  primăvară...
MAMA ICA și MAMI...

DDaaccăă mmaaii aaii oo mmaammăă 
aazzii ppee lluummee

De câțiva ani, în preajma lunii
martie, am bucuria de a scrie câ-
teva rânduri cititorilor ziarului
girocean și de a intra în casele
dumneavoastră! Bucuria e cu atât
mai mare atunci când pot să vă
urez de bine și să vă insuflu puțin
din dragul meu pentru frumosul
vieții! Odată cu începutul primă-
verii totul prinde altă culoare,
parcă și aerul miroase a frumos!
Amintiri, dar și vise, ne năpădesc
și pornim parcă cu un alt avânt
spre noi începuturi: totul reînvie! 

La fel cum iarna are frumosul
ei, e timpul primăverii acum să ne

bucure! 
Să ne facă să zâmbim și cu sufletul, nu

doar cu chipul! Bucurați-vă de tot ce e viață,
de tot ce e frumos! 

Primăvara să vă fie în suflet indiferent de
anotimp și să nu vă uitați rădăcinile,
strămoșii și folclorul!

Doriana TALPEȘ

A fi femeie înseamnă a
avea menirea de a dărui dra-
goste. Femeia dăruiește viață
și e asemenea unui izvor care
potolește setea. 

Nu întâmplător ziua fe-
meii este sărbătorită primă-
vara, fiindcă ea, femeia, e ca
o primăvară a vieții și toto-
dată ființa care reușește să se
asorteze cu delicatețe, în
toate nuanțele specifice celor
patru vârste, rămânând fru-
moasă și atunci când zâm -
bește dar și atunci când e
tristă. 

Așadar, stimați domni,
cu ocazia zilei de 8 Martie,
aduceți-vă aminte să priviți
femeia prin filtrul primăve-
rii din sufletele voastre și să
nu uitați că orice bărbat
adevărat are lângă el o fe-
meie fericită, nu neapărat o
femeie puternică. 

O primăvară însorită și
La mulți ani!
Oana-Codruța TOMESCU

DDee zziiuuaa mmaammeeii
Abia se-arată pâlcuri de cocori…

Nici n-a-nflorit grădina noastră încă…
Dar ghioceii albi de sub ninsori,
I-am adunat cu dragoste adâncă.

Şi ţi-i aduc în dar de ziua ta;
Neînsemnat buchetul meu e, poate,
Da-ntr-însul vei citi simţirea mea

Şi gândurile cele mai curate.

Victor TULBURE

Tuturor femeilor din Chișoda și
Giroc, mamelor și bunicelor din
lumea întreagă, le doresc ca ziua de 8
Martie să fie una plină de dragoste și
bucurie, flori și soare să vă aducă toată
lumea la picioare.

La mulți ani!
Zorica SAVU
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Le doresc tuturor femeilor din Giroc și Chișoda
să aibă parte de sănătate, să fie înfloritoare, precum
înfloresc florile primăvara. Să aibă puterea de a
aduce în fiecare zi o rază de lumină în viețile fami-
liilor lor, iar în schimb să primească dragostea și
aprecierea celor dragi și a celor din jur.

Așteptăm cu toții sosirea primăverii, explozia de
lumină și culoare pe care ne-o dă renașterea naturii.
Să renaștem cu toții o dată cu ea și să ne bucurăm de
fiecare clipă pe care ne-o oferă viața.

Personal, și acum, ca întotdeauna, îmi doresc să
fiu sănătoasă, să pot munci, îmi doresc liniște, pace.

Pentru că sănătatea este cel mai important lucru
pentru un om, le recomand tuturor femeilor să ne
calce pragul cât mai des pentru a putea evita din
timp unele boli.

Dr. Viana TOMA-ACIMOV

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și
spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni.
Primăvara iubirii să va inunde sufletul cu bucuria
și parfumul tuturor florilor sale. Vă doresc un 8
Martie cât mai frumos.

Daniela FLONTA

Le doresc sănătate tuturor femeilor din Giroc, să
fie mult mai active pentru copiii lor și să se poată
adapta realităților vieții. 

Pentru că începutul lunii martie ne este dedicat,
le doresc doamnelor și domnișoarelor din Giroc și
Chișoda să aibă parte de zile senine alături de cei
dragi și să se bucure de momentele petrecute îm-
preună cu cei apropiați.

La mulți ani!

Ofelia MARINCU

Primele zile ale primăverii, începutul lunii mar-
tie, ne oferă prilejul de a ne simți, noi, femeile, în
centrul atenției poate mai mult ca în celelalte zile
din an. A intrat în tradiție ca de 1 și 8 martie să fim
sărbătorite și apreciate.

Este din nou prilejul să mă adresez femeilor din
comuna Giroc, cărora le doresc, în primul rând, să-
nătate. Le doresc, de asemenea, să aibă putere de
muncă pentru a avea grijă de familiile lor și să aibă
parte doar de bucurii în viață.

La fel cum primăvara înseamnă renașterea natu-
rii, tot așa și dumneavoastră, să renașteți cu fiecare
ghiocel, cu fiecare floare care își ridică petalele spre
cer în aceste zile.

La mulţi ani!
Dr. Codruţa-Sorina POPA-OLARIU, 

medic stomatolog cabinet Giro Dent Giroc

Pentru că se apropie cu repeziciune ziua de 8
Martie, o zi minunată, aș dori să felicit toate fe-
meile de pe Terra, pentru că au avut și au puterea să
facă astfel încât să existe miracole pe pământ!
Această zi e dedicata în special mamelor. Și nu pot
să uit de mama mea și să-i spun: Te iubesc, mami!
La mulți ani!

La mulți ani! pentru toate mamele, doamnele și
domnișoarele.

Dr. Cosmina MUNTEAN

Le adresez tuturor femeilor din comuna Giroc
gândurile mele bune. 

Le doresc să aibă parte numai de bine, fericire,
înțelegere. 

Toate florile din lume pentru ele!

Dr. Lucia BARBONI

Primăvara, anotimpul renașterii, al trezirii la viață, face ziua de 
8 Martie ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete și căldură 
sufletească.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile
să vă însoțească pretutindeni.

Fie ca primăvara iubirii să vă inunde sufletul cu bucurie și cu 
parfumul tuturor florilor sale.

Vă doresc o primăvară cât mai frumoasă!

Carina HANCIU
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Metodologia și calendarul înscrierii la clasa pregă-
titoare pentru anul școlar 2017-2018 au fost publicate
de curând în Monitorul Oficial. La fel ca în anul pre-
cedent, înscrierea se poate face în două etape, urmând
ca toți copiii înscriși în această primăvară să fie
repartizați, în funcție de alegerea părinților și de anu-
mite criterii bine stabilite pe locurile disponibile din
școli. De asemenea, ca și anul trecut, pot fi înscriși la
școală chiar și micuții care nu împlinesc șase ani la de-
butul anului școlar, dacă o comisie de evaluare specială
consideră că micuțul este pregătit pentru asta

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru
anul școlar 2017-2018 se face în conformitate cu pre-
vederile metodologiei și calendarului recent aprobate
prin Ordinul Ministerului Educației Naționale (MEN)
nr. 3247/2017 și publicate în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 133 din 21 februarie 2017.

Potrivit calendarului, și anul acesta înscrierea se or-
ganizează în două etape, iar începând de astăzi se vor
afișa la fiecare unitate de învățământ și planurile de
școlarizare, însemnând câte clase pregătitoare va avea
fiecare școală pentru anul 2017-2018, precum și
informațiile relevante pentru părinți în legătură cu
școala respectivă (aceste date vor putea fi regăsite și
pe site-ul școlii respective, dacă există, precum și pe
site-ul inspectoratului școlar aferent).

În ceea ce privește cererile de înscriere, părinții pot
să le completeze în perioada 27 februarie - 16 martie
2017, atât online, cât și prin la sediul unității de
învățământ respective, urmând ca validarea cererilor
să se facă de luni până vineri, în intervalul orar 8-18,
iar sâmbăta de la 9 la 13.

Primele înscrieri se încheie 
pe 16 martie

În prima etapă de înscriere, repartizarea copiilor se
face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere
și din documentele depuse de părinți, prin intermediul
aplicației informatice, în conformitate cu criteriile de
departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare
(criteriile vor putea fi consultate la sediile școlilor, pe
site-urile inspectoratelor și școlilor, acolo unde este
cazul).

După cum spuneam, înscrierile încep pe 27 februa-
rie, iar data-limită de depunere a cererilor este 16 mar-
tie 2017, ceea ce înseamnă că, începând cu ziua
următoare (17 martie), Comisia națională se va ocupa
cu analizarea cererilor și cu repartizarea copiilor la
școlile și clasele pregătitoare corespunzătoare.

Practic, prioritatea la repartizare este următoarea:
- în primă fază, sunt admiși la școala de

circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat asta
prin cererea de înscriere;

- în a doua fază, sunt procesate cererile părinților
care au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea de
circumscripție, pe locurile rămase libere;

- în fine, sunt admiși la școala de circumscripție co-
piii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă
școală, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri.

Potrivit calendarului, în perioada 22-23 martie, la
sediile școlilor, pe site-urile acestora, precum și pe site-
urile inspectoratelor școlare județene vor apărea listele
cu copiii înscriși, precum și numărul de locuri libere și
lista cu cei care au rămas neînscriși.

Notă: Şcoala de circumscripţie este unitatea de în-
văţământ căreia îi sunt arondate locuinţele din proxi-
mitatea sa. Totalitatea străzilor arodate unităţii
formează circumscripţia acesteia.

Pentru a doua etapă trebuie depuse
noi cereri de înscriere

Copiii care au rămas neînscriși din diferite motive
vor fi repartizați pe locurile libere disponibile, conform
unei proceduri speciale de repartiție. Pentru asta,
părinții trebuie să completeze o nouă cerere de în-
scriere, pentru ocuparea unuia dintre locurile disponi-
bile (părinții pot afla de la școli și inspectorate care sunt
locurile disponibile la cel mai târziu data de 23 martie
2017).

Potrivit calendarului, noile cereri trebuie depuse în
perioada 24-30 martie 2017, urmând ca procesarea

acestor cereri să se facă până pe 5 aprilie 2017.
Pe 6 aprilie 2017 se vor afișa listele finale cu copiii

înscriși la clasa pregătitoare. Totuși, există posibilitatea
ca în urma celei de-a doua etape de înscriere să mai
existe copii care nu au fost înscriși încă la nicio școală.
În acest caz, până pe 13 aprilie, inspectoratele școlare
vor soluționa cererile de înscriere a acestor copii,
avându-se în vedere principiul interesului superior al
copilului.

În orice caz, toți copiii înscriși trebuie să fie
înmatriculați pentru a putea începe școala în toamna
acestui an.

Ce copii pot fi înscriși la școală anul
acesta?

Ca și în cazul înscrierilor care s-au făcut anul trecut,
și anul acesta părinții sunt obligați să-și înscrie copiii
la clasa pregătitoare, dacă aceștia împlinesc vârsta de
șase ani până la data de 31 august 2017 inclusiv.

Totuși, chiar și părinții micuților care împlinesc șase
ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2017 pot
să-i înscrie la școală anul acesta, „dacă dezvoltarea lor
psihosomatică este corespunzătoare”, potrivit metodo-
logiei. Cu alte cuvinte, ei pot fi înscriși dacă, în urma
evaluărilor copilului de către specialiști, aceștia consi-
deră că cel mic este pregătit să meargă la școală. În caz
contrar, copiii pot fi înscriși în grupa mare, la grădiniță.

Această evaluare se face însă numai după ce părinții
depun o cerere în acest sens la Centrul județean de re-
surse și asistență educațională, iar evaluarea se
desfășoară, potrivit calendarului, în perioada 22 fe-
bruarie - 14 martie 2017. Tot în aceeași perioadă
părinții primesc și rezultatul scris al evaluării, pe care
nu pot însă să-l conteste.

Cum se alege școala la care să fie 
înscris copilul?

Potrivit metodologiei, toţi copiii pentru care se cere
înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circum-
scripţie sunt înmatriculaţi în unitatea respectivă. To-
tuşi, în funcţie de locurile libere, există şi posibilitatea
înscrierii în alte şcoli decât cea de circumscripţie.

„Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatri-
culează copiii care provin din alte circumscripţii şco-
lare, inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu
solicitările părinţilor şi cu prevederile prezentei meto-
dologii. În sensul prezentei metodologii, numărul lo-
curilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca
diferenţă între numărul de locuri alocate pentru clasa
pregătitoare şi numărul de copii din circumscripţie care
trebuie înscrişi la acel nivel de clasă. De exemplu, dacă
în circumscripţia şcolară a unei unităţi de învăţământ
există 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregăti-
toare, iar şcoala a primit prin planul de şcolarizare 50
de locuri la clasa pregătitoare, numărul de locuri libere
este de 10 (50-40)”, prevede metodologia de înscriere.

Cum se face înscrierea și ce acte
sunt necesare

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se poate
completa online sau la secretariatul școlii la care pă-
rintele dorește să înscrie copilul (pentru prima etapă,
înscrierile se fac în perioada 27 februarie - 16 martie
2017, iar pentru cea de-a doua etapă se completează în
perioada 24-30 martie 2017).

În momentul completării cererii de înscriere sau,
după caz, al validării acesteia, părinţii trebuie să de-
pună și o copie a actului de identitate propriu, precum
şi o copie a certificatului de naştere al copilului.

În cazurile în care este necesară evaluarea dezvoltă-
rii psihosomatice, părinţii sunt nevoiți să depună şi o
copie a rezultatului pozitiv al acesteia, iar în cazurile în
care înscrierea se cere la o altă unitate decât şcoala de
circumscripţie, părinţii trebuie să depună documentele
care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (și
care sunt afișate de către fiecare școală în parte).

Atenţie! Înscrierea copilului se face doar la o sin-
gură unitate de învăţământ. (V.T.)

ÎÎnnssccrriieerreeaa llaa ccllaassaa pprreeggăăttiittooaarree 22001177::
ccee ccooppiiii ppoott ffii îînnssccrriișșii,, îînn ccee ppeerriiooaaddăă

șșii ccee aaccttee ssuunntt nneecceessaarree

În zilele de 24 și 27 ianuarie, la Școala Gimnazială
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda și la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc, au fost organizate două
acțiuni sub genericul „Ziua porților deschise”.

Scopul acestora ne-a fost dezvăluit de directoarea
liceului, doamna prof. Mihaela Pascu: „În fiecare an,
prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș, ne este 
sugerat să organizăm Ziua porților deschise, pentru ca
preșcolarii care vin de la grădiniță să cunoască școala,
să o cunoască pe doamna învățătoare care urmează să le
fie cadru didactic începând cu anul școlar viitor”.

La Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din
Chișoda acțiunea s-a desfășurat vineri, 24 februarie,
scopul fiind același cu cel al acțiunii de la Giroc.

Luni, 27 februarie, în holul Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc, elevi din clasele primare și-au dat
întâlnire cu preșcolarii, cărora le-au urat bun venit la
școală. Apoi, după ce au vizionat o scenetă din care au
aflat care este povestea ghiocelului - pusă în scenă de
colegii lor mai mari -, au confecționat împreună cu
ceilalți elevi ghiocei din carton și au colorat cele două
căsuțe pe care ei le-au numit „ale poveștilor”. În sunet
de pian și de vioară, preșcolarii au fost introduși în at-
mosfera vieții de elev și putem spune, trecând peste
emoțiile inerente unui astfel de moment, că s-au integrat
foarte bine.

După momentele artistice și de atelier, prichindeii au
vizitat clasele care îi vor găzdui începând din toamna
acestui an și au făcut cunoștință cu dascălii care se vor
cupa de educația lor. (A.B.)

ZZiiuuaa ppoorrțțiilloorr 
ddeesscchhiissee llaa 

LLiicceeuull TTeeoorreettiicc 
„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” 

ddiinn GGiirroocc șșii
ȘȘccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă
„„IIoossiiff CCiioorrooggaarriiuu”” 

ddiinn CChhiișșooddaa
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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 09.03.2017
- 30.03.2017, în Poligonul
de tragere Chișoda, se
execută trageri ziua și
noaptea, cu întreg arma-
mentul de infanterie, în
următoarele zile:

MARTIE: 09; 21; 22;
23; 29; 29; 30.

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

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

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)

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

Farmacia NATURALIA SHOP SRL

Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;

0356-003 667
Program

Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

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)

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).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare



8 DIALOG CU CETĂŢENIICCuullttuurrăă

Erick Dragoș
3 ani și 7 luni, Giroc

Sebastian Crîstățiu
4 ani și 11 luni, Giroc

Maria Crîstățiu
6 ani, Giroc

Raul Bucurescu
4 ani și 7 luni, Giroc

Robert Bucurescu
6 ani, Giroc

Ella Crișan
4 ani și 10 luni, Giroc

Cuvinte din bătrâni
GGrrăăddiinnăă,, lliivvaaddăă,, ggoossppooddăărriiee
1. păsulă = fasole
2. piparcă = ardei
3. părădaisă = roșie
4. căisîn = cais
5. gutîni = gutui
6. pipărcuță = narcisă
7. pană = floare
8. pitău = borceag
9. mai chifar = cărăbuș de mai
10. știgliț = sticlete
11. golîmb = porumbel
12. cobăț = uliu
13. șiorcuță = coțofana
14. hîrț = șoarece
15. hîrșioc = șobolan
16. mișconi = căpușă
17. hioarcă = broască
18. strîji = mânz mai mare
19. pirincă (Chișoda) = bibilică
20. cocleanță (Giroc) = bibilică
21. cire = polonic
22. raină = cratiță
23. cineri = farfurie
24. crăstoală = oală mare
25. ciganie = tigaie

Petru CHIRA

OO,, bblleesstteemmuull

Complexul „Trio”
din Giroc a găzduit,
anul acesta, cea de-a
IX-a ediție a „Balului
Portului Popular”, ma-
nifestare care tinde să
devină tradițională. Și
tot în mod tradițional,
participanții au purtat
cu mândrie costume
populare nu doar
românești, ci și
sârbești.

Voia bună au fost
asigurate anul acesta
de către invitații spe-
ciali ai evenimentului,

cunoscuții și apreciații inter preți
de muzică populară Nicu Novac
și Mariana Boțoacă. Cei doi au
fost acompaniați de formațiile
proprii. Ofelia Marincu, organi-
zatoarea „Balului Portului Popu-
lar” ne-a dezvăluit și supriza
pregătită celor prezenți anul
acesta la eveniment: „În pre-
mieră, s-a organizat și un concurs
- «Cel mai autentic costum». 
L-au câștigat o participantă care

a purtat un costum popular din
Serbia și un participant care a
purtat un costum popular din
zona Caraș Severinului. De altfel,
participanții nu au purtat doar
costume din Banat, ci și din Olte-
nia, Transilvania, Moldova”.

Organizatorii spun că sunt
hotărâți ca această manifestare,
care anul viitor va împlini zece
ani, să continue.

Vasile TOMOIAGĂ

EEddiițțiiaa aa IIXX--aa aa „„BBaalluulluuii PPoorrttuulluuii PPooppuullaarr””

Femeia!
Un vânt ce umflă-o velă

O splendidă nuvelă,
Un gând nespulberat

Și-un plan neterminat!

•••

Prinsă-n mrejele iubirii,
Prin a vieții paginație,
Femeia-i scânteia firii
Și ecoul din vibrație!

Stil
(Ființelor iubite - soțiilor)

Din zori și până-n noapte,
Te dăruiești, cu atâta spor,

S-alungi pripite șoapte,
Tu ești al casei Mărțișor!

Val de iubire
În luna fără de egal,

Când totul iar pulsează,
Ea ne apare-un madrigal
Prin inimi ce vibrează!

Ziua feminității
Când primăvara bate-n prag

Și zările sunt mai albastre,
Ea este tot ce-avem mai drag,
Că e simbolul vieții noastre!

Imagini repetate
Prin clinchet de ghiocei,

Natura-ți schimbă privirea,
Și te-nvață ca să iei

Ce e mai frumos, iubirea!
Simion CĂTĂU

FFiirree ddee mmăărrțțiișșoorr
Cu ocazia Mărțișorului și a zilei de 8 Martie, tuturor celor apropiate

bărbaților - bunici, mame, surori, soții, fiice - le urez sănătate și realizări
frumoase în viață și un sincer La mulți ani!

Catrene pentru cele care ne fac viața fericită!
Motto: Viața - o partidă trăită în doi

Cum mă pot bucura altfel
decât privindu-mi cu nesfârșit drag

fiicele excelente nevasta
O blestemul de a viețui cu poetul
ochii tăi sunt îndrăgostiți de frumos

n-au să-i piară vreodată
degeaba mă leg zi de zi de catarg
cu urechile înfundate cu ceară
primăvara și vara și toamna
țipătul sfâșietor al femeilor
cochete și tinere din oraș

îmi lucrează de câteva generații
ca un reflux nutritiv
cu dăltița pe creier.

O blestemul de a viețui cu poetul
blestemat să viețuiască simultan

în lumi diferite
șă-și iubească nepământean

fiicele excelente nevasta
să-și inventeze zi de zi
alte neasemuite iubite.

George LÂNĂ


