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ANL dorește construirea de
locuințe la Giroc și Chișoda

Pe lângă blocurile pe care vrea să le ridice în zona Lipovei, Agenția Națională
de Locuințe plănuiește să construiască și case pentru tinerii timișoreni. Mai pre-
cis, este vorba despre 87 de case pentru care a fost identificat deja un teren, în
localitatea Chișoda.

Consilierii locali timișoreni au dat, printr-o hotărâre a Consiliului Local
Timișoara, în folosință gratuită către ANL un teren de 33.629 de metri patrați
aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara și situat în localitatea
Chișoda. Terenul va putea fi folosit gratuit de către ANL pe toată perioada rea-
lizării investițiilor în zonă. Primăria pune la dispoziția agenției și utilitățile ne-
cesare. Planurile sunt să se ridice 87 de case în regim de înălțime P+M și P+1E.

„Se aprobă transmiterea spre folosință gratuită, pe perioada realizării
investițiilor, către ANL a terenului situat în localitatea Chișoda, în suprafață de
33.629 mp (…) în vederea construirii unui cartier de locuințe ANL prin credit
ipotecar: case tip HC – 23 bucăți, case tip TS – 28 bucăți și case tip LC – 36
bucăți. Se aprobă asigurarea din bugetul propriu a resurselor necesare pentru
execuția și finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare aferente construcției (apă, ca-
nalizare, energie termică și electrică, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații
verzi etc.) până la recepția la terminarea lucrării”, se arată în proiectul de hotă-
râre adoptat luni de consilierii locali. Casele, în regim de înălțime P+M și P+1E,
vor putea fi cumpărate cu credit ipotecar. De asemenea, la Giroc ANL vrea să ri-
dice locuințe pe un teren de 11 hectare pe care Consiliul Județean Timiș l-a pri-
mit de la Ministerul Apărării Naționale. Un prim proiect vizează patru blocuri cu
88 de apartamente, din care jumătate vor fi ale Ministerului Apărării Naționale,
iar un al doilea proiect înseamnă construirea a 90 de case, care vor putea fi cum-
părate prin credit ipotecar.

Un nou pelerinaj în Țara Sfântă împreună
cu părintele Marius Șonea

Parohia Ortodoxă Română Giroc organizează, în perioada 5-12 februarie 2018,
un pelerinaj în Israel unde care se vor vizita principalele obiective de închinare ale
creștinătății. 

Iată doar câteva din obiectivele urmărite: Ierusalim, Bethleem, Râul Iordan, Cana
Galilei, locul unde Iisus a facut prima minune – a transformat apa în vin, Nazareth,
locul unde au trăit Iosif și Maria și și-a petrecut copilăria Iisus, Muntele Tabor,
locul unde a avut loc Schimbarea la Față a lui Iisus, Biserica Sfântului Mormânt,
Orașul Ierihon, deșertul Iudeii și multe alte obiective creștine și istorice.

Grupul va fi însoțit de către preotul Marius Șonea de la parohia Giroc.
Costul pelerinajului este de 640 euro.
Pentru mai multe informații și detalii puteți suna la numărul de telefon 

0723-973.258 (preot Marius Șonea).
Ovidiu IGNEA

- În contextul comu-
nelor periurbane, care
considerați că este locul
comunei Giroc?

- În perspectiva dez-
voltării județului Timiș,
toate comunele periur-
bane au un rol foarte im-
portant, iar în ceea ce
privește în mod special
comuna Giroc, consider
că va avea în continuare
un ritm alert de dezvol-
tare. Și când spun acest
lucru mă bazez pe câteva
argumente, și anume:
creșterea numărului de locuitori, ritmul
foarte bun de modernizare pe care Giro-
cul l-a avut în ultima perioadă, dar și con-
struirea viitoarei centuri de sud pe raza
acestei unități administrative teritoriale.
Nu în ultimul rând, cred că este esențială
deschiderea conducerii primăriei față de
dezvoltarea atât din punct de vedere
rezidențial, cât și din punct de vedere in-
dustrial.

- De la o așezare cu câteva mii de lo-
cuitori, în ultimele două decenii, co-
muna a ajuns la aproximativ 15.000 de
locuitori. Cum vedeți evoluția ei în
continuare?

- Sunt ferm convins că Girocul va con-
tinua ritmul alert de dezvoltare, ținând
cont de faptul că această comună va fi

traversată și de centura
de sud, dar și că există
investiții majore ale Con-
siliului Județean Timiș,
care se vor afla pe raza sa
administrativ-teritorială.
Aici discutăm de PUZ-ul
de locuințe, discutăm de
sala polivalentă și de ba-
zinul de înot. Mai mult
decât atât, Consiliul
Județean Timiș a extins
drumul județean la patru
benzi, tocmai în ideea de
a veni în sprijinul dezvol-

tării acestei comune.
- Cum considerați că ar putea CJT

să sprijine dezvoltarea în continuare a
acestei localități? Prin infrastructură,
prin racordarea ei mai accentua tă la
un circuit urban sau jude țean?

- La mijlocul lunii februarie, la nive-
lul Consiliului Județean Timiș vom
aproba bugetul, ceea ce înseamnă că vom
putea demara, cât mai rapid posibil, toate
proiectele de investiții, dar și de reparații,
necesare comunității locale din acest
județ. Conform proiectului de buget, care
va fi dezbătut și de comisiile de speciali-
tate, în 2018 vom aloca din bugetul CJ
Timiș, 250.000 lei pentru documentațiile
și autorizațiile necesare modernizării DJ
595D, Moșnița Veche-Urseni-Giroc și
200.000 lei pentru documentațiile afe-

rente modernizării în continuare a DJ 595
Giroc-Timișoara.

Locuitorii județului Timiș au nevoie
de sala polivalentă de 16.000 de locuri,
care e un proiect-pilot la nivel național.
Valoarea e aproximativ 50 de milioane de
euro. Știu că au fost și există discuții pe
tema locației acestei săli polivalente. Per-
sonal, am susținut, cu argumente, ideea
construirii acestei săli polivalente în
Giroc. Tocmai de aceea, Consiliul
Județean Timiș a pus la dispoziția Com-
paniei Naționale de Investiții 9,2 hectare
de teren, lângă Timișoara, la Giroc, pen-
tru construirea acestei săli polivalente.
Din cele aproape 10 hectare, pe o
suprafață de 6,5 hectare va fi construită
efectiv sala, iar pe restul terenului va fi
un adevărat complex sportiv.

Vreau, de asemenea, să menționez fap-
tul că la Giroc se află într-un stadiu avan-
sat documentațiile pentru construirea a
patru blocuri cu 88 de apartamente. Cea
ce-a doua fază a acestui proiect al Consi-
liului Județean Timiș, derulat prin ANL,
vizează realizarea de case individuale ac-
cesibile cu credit ipotecar.

- Personal, ce credeți despre această
comună?

- Vreau să felicit conducerea acestei
unități administrative-teritoriale, pe dom-
nul primar și pe domnul viceprimar, dar
și consiliul local și întreaga echipă din
cadrul primăriei pentru deschiderea față

de cetățeni și pentru sprijinirea inves -
tițiilor și dezvoltarea comunei și să le
urez mult succes în continuare.

- Cum vedeți dezvoltarea ei în con-
tinuare?

- Din punctul meu de vedere, evoluția
comunei Giroc, ca, de altfel, a tuturor
unităților administrativ-teritoriale de-
pinde în mod evident de modul în care
administrația locală se implică în derula-
rea de investiții. Și mă refer aici la fon-
durile alocate și la proiectele inițiate în
infrastructura de drumuri, alimentare cu
apă, canalizare, școli și grădinițe, ca să
dau doar câteva exemple. În toate
discuțiile pe care le am cu primarii, susțin
necesitatea demarării de proiecte din fon-
duri europene. 

Cred că am depășit, de mult timp,
etapa în care să așteptăm ca fondurile să
vină exclusiv de la bugetul național, iar
accesarea de fonduri europene trebuie să
fie o prioritate. La nivelul Consiliului
Județean Timiș am dezvoltat asocieri cu
comunele, prin Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri, prin Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-
Canal sau prin Asociația pentru Promo-
varea Turismului, prin care reușim, în
colaborare și în funcție de nevoile comu -
nităților locale, să atragem fonduri pentru
diferite proiecte.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, Călin Dobra președintele Consiliului Județean Timiș

Inaugurăm astăzi o nouă rubrică a ziarului „Dialog cu cetățenii” - „Girocul, văzut de semenii noștri” - în cadrul căreia vom solicita,
personalităților din spațiul public părerea despre comuna noastră și cum văd ele dezvoltarea în continuare a localităților Giroc și Chișoda
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2018

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

dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (vineri, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (mier-

curi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă,

7 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie

- vineri, 29 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 au-

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

luni, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în
prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 fe-
bruarie); în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și
25 martie; 5 și 7 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în
zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri),
începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv.

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 Împă-

răteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar po-
menirea specială a eroilor); în zilele de rând
(luni-vineri) ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica
Sfântului Apostol Toma (1 – 15 aprilie); în perioada de
la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianua-
rie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare na-

ţională (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada

1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei an-

tinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele

comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ia-

nuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni,

28 mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,

26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enu-
merate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Îm-
părăteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul se-
cului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Cră-
ciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul din-
tre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi
unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut
în Pont, în jurul anului 329, şi a murit în Cezarea, în
ziua de 1 Ianuarie 379.

Provenea dintr-o familie creştină binecunoscută.
Tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renu-
mit învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele
său, Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la Cezarea, la
Constantinopol şi Atena, remarcându-se
încă de tânăr prin profunde cunoş tin ţe
în filosofie, astronomie, geometrie,
medicină şi retorică. La Atena a
legat o strânsă prietenie cu Gri gore
de Nazianz, care a fost întotdeauna
impresionat de inteligenţa şi spiri-
tul său profund. Sfântul Vasile a
devenit apoi un strălucit profesor
în NeoCezarea.

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

După moartea lui Dianius, Eusebius devine epis-
cop 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 deosebitele sale calităţi
spirituale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rândul
conducătorilor imperiului, cât şi al populaţiei şi

clerului. El începe o aprigă polemică împotriva ari-
anismului şi a altor mişcări eretice. La 14 iunie 370,
Sfântul Vasile este ales episcop al Cezareii, cel mai
important susţinător al său fiind Grigore Nazianzus.
În această înaltă funcţie, el era totodată Mitropolit
al Cappadociei şi Exarh al Pontului, autoritatea sa
întinzându-se între Balcani, Mediterană, Marea
Egee şi până la Eufrat. El a depus un enorm efort la
organizarea bisericii şi a luptat pentru drepturile

clerului, totodată punând un mare accent pe
temeinica pregătire canonică şi spirituală

a preoţilor.
O mare atenţie a acordat Sfântul

Vasile păturii sărace şi celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte de caritate.
Începând din anul 373, o serie de
evenimente întristează viaţa sa, în-
cepând cu moartea fratelui său Grig-
ore şi ruptura cu Grigore Nazianzus.

La acestea se adaugă situa ţia generală
din Imperiul Roman şi ata curile

goţilor. Sfântul Vasile moare în anul
379, iar la înmormântarea sa participă un

imens număr de creştini, evrei, păgâni, local-
nici şi străini, ca dovadă a marii sale popularităţi.

Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi
au fost traduse pe tot globul. 

Sfântul Vasile a scris câteva cărţi împotriva lui
Eunomius şi a arianismului în general, în care apără
teza Trinităţii. În „De Spiritu Sancto”, tratează
chestiunea Sfântului Duh şi combate anumite
mişcări din Macedonia, care negau existenţa Duhu-
lui Sfânt. 

El a scris, de asemenea, un mare număr de lucrări
exegetice despre Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici
şi a ţinut multe discursuri. Alte importante scrieri ale
sale sunt: „Regulile Monahale”, „Moralele”, „De-
spre Judecata lui Dumnezeu”, „Despre Religie” şi
366 de epistole, multe cu caracter dogmatic, iar al-
tele apologetice.

Sfântul Vasile cel Mare

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură
de Aur sunt prăznuiţi pe 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 pe
27 ianuarie, ei sunt prăznuiţi
împreună pe 30 ianuarie. 

Motivul? Pentru a le de-
scoperi creştinilor că nu este
unul mai mare decât altul. În
vechime apăruseră neînţelegeri
între creştini pe tema – cine este
mai mare ca teolog dintre cei trei
ierarhi.

După câţiva ani de la declan -
şarea neînţelegerilor, cei trei
sfinţi au început să i se arate unul
câte unul episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan
Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o
vedenie, Sfântului Ioan Mauropous 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, îndemnaţi de
Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea
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
învrăjbesc, să nu se mai certe pentru noi. 

Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după
moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem
în lume pace şi unire. 

Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte
trei într-o singură 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 comună a celor
Trei Ierarhi.

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi este una a co-
muniunii. Ea ne descoperă că după cum în Sfânta
Treime deosebirea dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh
nu duce la dezbinare şi nici unitatea lor la deper-
sona lizare, tot astfel nici noi, ca persoane diferite,
nu suntem chemaţi să trăim separat unii de alţii sau
să ne ridicăm unii împotriva altora, ci să trăim după
modelul Sfintei Treimi – unul în celălalt.

Sfinţii Trei Ierarhi
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 – 
Acţiunea de strângere a brazilor de 
Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – 
Curăţenia de primăvară (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din
cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de colec-
tare a deşeurilor de echipamente elec-
trice şi electronice);

31 martie 2018 – Curăţenia pentru 1
oră în comuna Giroc;

29 septembrie 2018 –  Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de 
colectare a deşeurilor de echipamente
electrice şi electronice);

29 septembrie 2018 –  Let’s do it,
România! (acţiune de ecologizare a 
comunei);

29 octombrie – 11noiembrie 2018 -
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 Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a 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 soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, 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 Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

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

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

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc
anunţă continuarea distribuirii
unităţilor de compost individual,
cu o capacitate de 280 de litri, în-
ălţimea de 840 mm şi diametrul
de 790 mm, în zilele de marți,
între orele 8:30-10:30, și joi,
între orele 14-17, str. Unităţii,
în incinta fostei Unităţi Mili-
tare.

Ridicarea acestora se va face
pe baza  CI/BI (copie) şi a Cărţii
Funciare a imobilului (copie).

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007 pri-
vind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de pro-
prietari, Consiliul Local al comu-
nei Giroc sprijină activitatea
asociațiilor de proprietari pentru
realizarea scopurilor și sarcinilor
ce le revin, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să
obțină calitatea de administrator
de imobile sunt atestate de către
Primarul comunei Giroc, la propu-
nerea Compartimentului Juridic,
în baza unei hotărâri de Consiliu
Local.

Cererea pentru dobândirea per -
sonalității juridice a asociației de
proprietari, împreună cu statutul,
acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de con-
stituire se depun și se înregistrează

la Primăria comunei Giroc.
Asociațiile de proprietari au

obligația să organizeze și să con-
ducă contabilitatea proprie, în par-
tidă dublă sau în partidă simplă, iar
cei care optează pentru conduce-
rea contabilității în partidă simplă
vor depune la Compartimentul
Relații Publice, Registratură și Ar-
hivă situația soldurilor elemente-
lor de activ și pasiv, până la data
de 1 martie pentru situația exis-
tentă la 31 decembrie și până la
data de 1 septembrie pentru situa -
ția existentă la 30 iunie. Asociațiile
de proprietari care optează pentru
conducerea contabilității în partidă
dublă vor depune bilanț contabil,
conform prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Jr. Ana-Maria Rotariu

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda

Primăria comunei Giroc aduce la cunoştinţă
tuturor cetăţenilor de pe raza administrativă
obligativitatea persoanele fizice şi juridice cu
domiciliul/sediu în comuna Giroc de a încheia
cu operatorul de salubrizare S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A., din str. Oituz,
nr. 3/A, un contract de salubrizare, conform
Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubri-
zare al localităţilor.

Conform art. 30 alin. 5 din Legea nr.
101/2006, „constituie contravenţie şi se sanc-
ţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei
refuzul utilizatorului de a încheia contract de
prestări servicii cu operatorul de salubrizare li-
cenţiat în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit pre-
vederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modifi-
cările şi completările ulterioare privind protec-
ţia mediului, eliminarea deşeurilor în afara
spaţiilor autorizate în acest scop este inter-

zisă.
Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri

în spaţii improprii, veţi suporta cheltuielile le-
gate de curăţarea şi refacerea mediului, precum
şi cele legate de transport, valorificarea res-
pectiv eliminarea deşeurilor, cât şi amenda afe-
rentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea con-
tractului de salubritate, încălcaţi prevederile le-
gale, fiind pasibili de sancţiuni.

Autoritatea publică locală va proceda, după
zece zile calendaristice de la data publicării
prezentului anunţ, la implementarea prevede-
rilor Legii nr. 101/2006, privind încheierea de
contracte de salubrizare cu toţi locuitorii co-
munei prin intermediul Poliţiei Locale şirepre-
zentanţii Compartimentului Protecţia Me diului,
prin efectuarea de controale operative.

Responsabili de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Obligativitatea cetăţeanului de a 
încheia contract de salubrizare

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018
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Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ian-
uarie 1850. Este al şaptelea din cei 11 copii ai
căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o fam-
ilie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi
Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic din
Joldeşti. Îşi petrece copilăria la Botoşani şi Ipoteşti, în
casa părinteasca şi prin împrejurimi, într-o totală lib-
ertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura.
Această stare o evocă cu adâncă nostalgie în poezia
de mai târziu („Fiind băiat…” sau „O, rămâi”).

Între 1858 şi 1866 urmează cu intermitenţe şcoala
la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a clasificat al cincilea
din 82 de elevi, după care face două clase de gim-
naziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în
1865 şi pleacă din nou în 1866. Între timp, e angajat ca
funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal
şi primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-
Vlădicescu.

1866 este anul primelor manifestări literare ale lui
Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba
română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură,
„Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti” , în care apare
şi poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”, semnată
M. Eminovici. La 25 februarie / 9 martie pe stil nou
debutează în revista „Familia”, din Pesta, a lui Iosif
Vulcan, cu poezia „De-aş avea”. Iosif Vulcan îi
schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de
poet şi, mai târziu, şi de alţi membri ai familiei sale. În
acelaşi an îi mai apar în „Familia” încă cinci poezii.

Din 1866 până în 1869 pribegeşte pe traseul
Cernăuţi – Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucureşti. De fapt,
sunt ani de cunoaştere prin contact direct a poporului,
a limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor româneşti. A
intenţionat să-şi continue studiile, dar nu-şi realizează
proiectul. Ajunge sufleor şi copist de roluri în trupa
lui Iorgu Caragiali, apoi sufleor şi copist la Teatrul
Naţional. unde îl cunoaşte pe Ion Luca Caragiale.
Continuă să publice în „Familia”, scrie poezii, drame
(„Mira”), fragmente de roman, „Geniu pustiu”,
rămase în manuscris; face traduceri din germană.

Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează
ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie şi
Drept, dar audiază şi cursuri de la alte facultăţi.

Activează în rândul societăţilor studenţeşti, se
împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe
Veronica Micle; începe colaborarea la „Convorbiri
Literare”; debutează ca publicist în ziarul „Albina” din
Pesta.

Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea îi
acordă o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filo-
zofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar nu
se prezintă la examene.

Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877.
Este director al Bibliotecii Centrale, profesor suplini-
tor, revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, redac-
tor la ziarul „Curierul de Iaşi”. Continuă să publice în
„Convorbiri Literare”. Devine bun prieten cu Ion
Creangă, pe care îl introduce la Junimea. Situaţia lui
materială este nesigură; are necazuri în familie, este
îndrăgostit de Veronica Micle.

În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883
este redactor, apoi redactor-şef la ziarul „Timpul”.
Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, dar
tot aici i se ruinează însă sănătatea. Acum scrie mar-
ile lui poeme („Scrisorile”, „Luceafărul” etc.).

În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte
grav, fiind internat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la
un institut pe lângă Viena. În decembrie îi apare volu-
mul „Poezii”, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu
Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii lui
Eminescu). 

Între anii 1883-1889, Eminescu scrie foarte puţin
sau practic deloc.

Mihai  Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie
1889 (15  iunie, în zori - ora 3) în casa de sănătate a
doctorului Şuţu. Este înmormântat la Bucureşti, în
cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de patru elevi de
la Şcoala Normală de Institutori.

În „Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), G. Călinescu
a scris aceste emoţionate cuvinte despre moartea po-
etului: „Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel
mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată,
poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie şi
peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate
şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până când
acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice în

ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.
Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010,  ziua

de 15 ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale.
Ea reprezintă nu numai o zi în care celebram
„Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție
asupra culturii române, în general, a esenței românis-
mului din sufletul fiecăruia dintre noi.

MMiihhaaii EEmmiinneessccuu –– „„LLuucceeaaffăărruull”” ppooeezziieeii rroommâânneeşşttii
ZZiiuuaa CCuullttuurriiii NNaațțiioonnaallee,, 1155 iiaannuuaarriiee

OO,, rrăămmââii
O rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!

Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să l-ascult;

În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape

Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,

Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,

În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,

Clipe dulci se par ca veacuri.

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;

Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...

Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Neguri albe, strălucite
Naşte luna argintie,

Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în şezătoare
De painjen tort să rumpă,

Şi anină-n haina nopţii
Boabe mari de piatră scumpă.

Lângă lac, pe care norii
Au urzit o umbră fină,

Ruptă de mişcări de valuri
Ca de bulgări de lumină,

Dându-şi trestia-ntr-o parte,
Stă copila lin plecată,

Trandafiri aruncă roşii
Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită
Cum aleargă apa-n cercuri,
Căci vrăjit de mult e lacul

De-un cuvânt al sfintei Miercuri;

Ca să iasă chipu-n faţă,
Trandafiri aruncă tineri,

Căci vrăjiţi sunt trandafirii
De-un cuvânt al sfintei Vineri.

Ea se uită... Păru-i galben,
Faţa ei lucesc în lună,
Iar în ochii ei albaştri

Toate basmele s-adună.

CCrrăăiiaassaa ddiinn ppoovveeşşttii FFiiiinndd bbăăiieett ppăădduurriiccuutt��eeiieerraamm 
Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă isvor,

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:

Un freamăt lintrecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.

Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.
Răsare luna,-mi bate drept în faţă:

Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,

Părea c-aud venind în cete cerbii.
Alături teiul vechi mi se deshcide:

Din el ieşi o tânără crăiasă, 
Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,

Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;

Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Călcând pe vârful micului picior,

Veni alături, mă privi cu dor.
Şi ah, era atâta de frumoasă,

Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,

Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa

Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.

La mijloc de codru des
Toate păsările ies,

Din huceag de aluniş,
La voiosul luminiş,

Luminiş de lângă baltă,
Care-n trestia înaltă

Legănându-se din unde,

În adâncu-i se pătrunde
Şi de lună şi de soare

Şi de păsări călătoare,
Şi de lună şi de stele

Şi de zbor de rândurele
Şi de chipul dragei mele.

LLaa mmiijjlloocc ddee ccooddrr��...... 



5DIALOG CU CETĂŢENII AAnniivveerrssaarree

Marți 23 ianuarie, în prezența doamnei director Mi-
haela Pascu, elevii claselor a V-a A și B de la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc, coordonați de
domnul director adjunct Nicolae Petchescu, au dat
viață, în scenetele prezentate, unor personaje istorice
implicate în actul de la 24 ianuarie de la 1859. Holul
liceului a fost însuflețit de Alexandru Ioan Cuza, moș
Ion Roată, boierii și țăranii acelor vremuri.

În continuare, domnul director adjunct a evocat mo-
mentul de la 24 ianuarie 1859, prezentând remarca-
bila personalitate istorică a lui Alexandru Ioan Cuza și
evidențiind rolul marelui domnitor român în procesul
de modernizare a societății românești.

La final participanții s-au prins în tradiționala Horă
a Unirii!

MMiiccaa UUnniirree,, ssăărrbbăăttoorriittăă llaa LLiicceeuull TTeeoorreettiicc
„„DDaavviidd VVoonniiggaa”” ddiinn GGiirroocc

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la
24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la
baza României moderne. Împrejurările istorice nu au
permis unirea simultană a celor trei ţări române, astfel
că statul naţional român s-a format treptat, unirea din
1859 desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru uni-
tatea poporului român a fost  încununată de victorie.

Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic încă
în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după revoluţie
aceasta a devenit problema centrală, dominantă, a
vieţii politice româneşti, o idee care a pus în mişcare
toate păturile sociale.

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din
1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 avea în
frunte patrioţi înflăcăraţi, între care s-au distins Mi-
hail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri,
Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Constantin
A. Rosetti, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu, Dimitrie
Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a.

Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins o
amplă acţiune de propagandă în favoarea Unirii, atât
în ţară cât şi în străinătate. Răspândiţi în diverse oraşe
europene importante (Viena, Frankfurt, Paris, Londra,
Constantinopol), patrioţii români au desfăşurat acţiuni
laborioase şi entuziaste, pentru crearea unui curent
internaţional de opinie în sprijinul cauzei româneşti.

În vara anului 1853 izbucneşte războiul Crimeii, în-
ceput de Rusia împotriva Imperiului Otoman, eveni-
ment care aduce în prim-planul politic internaţional
chestiunea orientală, inclusiv situaţia Principatelor
Dunărene, unirea acestora fiind una din problemele
importante puse în faţa Congresului de pace de la
Paris (1856), reunit după înfrângerea Rusiei.

Datorită poziţiilor divergente, Congresul din 1856
nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii Princi-
patelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca poporul
român să se pronunţe în privinţa viitorului său.

În Tratatul de pace se prevedea ca poziţia românilor
din Principate să fie consultată prin intermediul unor
Adunări (divanuri) ad-hoc, special constituite în acest
scop.

Pregătirile şi alegerile pentru Adunările ad-hoc  s-
au desfăşurat în condiţii diferite în cele două ţări. În
Ţara Românească, fostul domn, caimacamul Alexan-
dru Ghica, a adoptat o poziţie de înţelegere faţă de par-
tida unionistă. În Moldova însă, caimacamul N.
Vogoride, agent al Turciei şi al Austriei, a recurs la la

un adevărat regim de teroare si intimidare, pentru a
zădărnici Unirea. Au fost  interzise gazetele favora-
bile Unirii şi întrunirile politice, s-au făcut destituiri
din funcţii şi arestări masive.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionoşti, revoluţionari de la 1848: Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza,
Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anastase Panu,
în Moldova, C. A. Rosetti, fraţii Ştefan şi Nicolae Go-
lescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu,
Chr. Tell, Gh. Magheru, în Muntenia. Pentru prima
dată, ţărănimea îşi trimitea aleşii săi într-o adunare
reprezentativă a ţării: Ion Roată, Tănase Constantin,
Gheorghe Lupescu, Mircea Mălieru ş.a. Adunările ad-
hoc şi-au început lucrările în septembrie 1857, la Iaşi
şi la Bucureşti.

Într-o atmosferă de mare avânt patriotic, Adunările
ad-hoc au adoptat, în luna octombrie 1857, rezoluţii
asemănătoare, în care cereau cu hotărâre Unirea Prin-
cipatelor într-un singur stat cu numele de România,
respectarea drepturilor, a autonomiei şi a neutralităţii

acestui stat şi o Adunare Obştească care să reprezinte
„toate interesele naţiei”. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc
au fost trimise Comisiei speciale. Aceasta a alcătuit
un raport pe care l-a înmânat Conferinţei
reprezentanţilor celor şapte puteri, care s-au întrunit
în mai 1858, la Paris. Convenţia semnată la 7 august
1858, ca urmare a lucrărilor Conferinţei, prevedea ca
cele două ţări să se numească Principatele Uite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti, fiecare cu câte un dom-
nitor, guvern şi o Adunare Legiuitoare proprie si
înfiinţarea unei Curţi de Casaţie comune pentru am-
bele Principate, cu sediul la Focşani. Deoarece puter-
ile Europei nu îndepliniseră în întregime dorinţa
fundamentală a românilor, exprimată prin Adunările
ad-hoc, se impunea o acţiune internă a întregului
popor, care să realizeze Unirea şi să pună Europa în
faţa unui fapt împlinit. Alegerile de deputaţi în
Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul unor
înverşunate înfruntări între forţele partidei naţionale
unioniste şi forţele antinaţionale, potrivnice Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la
Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei
naţionale, Alexandru Ioan Cuza. După alegerea din
Moldova, privirile naţiunii erau aţintite spre Bucureşti,
unde Adunarea electivă şi-a deschis lucrările la 22 ian-
uarie 1859. Încă din prima zi, în Bucuresti, peste
30.000 mii de oameni, mobilizaţi de tinerii unionişti,
se adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în noaptea
de 23 spre 24 ianuarie, deputaţii partidei naţionale au
convocat o şedinţă la hotelul „Concordia”, în care au
hotărât să propună Adunării ca domn al Ţării
Româneşti tot pe Alexandru Ioan Cuza domnul
Moldovei. Propunerea făcută de Vasile Boerescu pen-
tru  persoana lui Al. I. Cuza a fost acceptată în una-
nimitate, deputaţii conservatori fiind nevoiţi să cedeze
voinţei poporului. Unirea era condiţionată de alegerea
lui Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales, într-o
explozie de entuziasm popular! Prin propriile-i forţe,
poporul român realizase Unirea şi întemeiase statul
său naţional! „Unirea naţiunea a făcut-o”, avea să de-
clare M. Kogălniceanu în 1862. Ziua de 24 ianuarie
se înscria pentru totdeauna în istoria Patriei noastre ca
„Ziua renaşterii naţionale”. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă esenţială
pe drumul unităţii naţionale, a cărei întregire deplină
avea să se înfăptuiască în 1918.

2244 IIaannuuaarriiee 11885599 –– UUnniirreeaa PPrriinncciippaatteelloorr RRoommâânnee
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Joi, 18 ianuarie 2018, Biblioteca Centrală Univer-
sitară ,,Eugen Todoran” din Timișoara a găzduit lan-
sarea volumului „Străin în țară străină”, scris de  Radu
Pavel Gheo. Pentru cei mai puțin familiarizați cu scrii-
torii bănățeni din noua generație, îi informez că auto-
rul este unul dintre noii locuitori ai Girocului, care,
alături de alte câteva mii de tinere familii, și-a găsit în
Giroc un refugiu de liniște și bună înțelegere.

Radu Pavel Gheo s-a născut în 1969 la Ticvaniul
Mic, județul Caraș-Severin, a absolvit Liceul Silvic
din Timișoara, iar mai apoi Universitatea din
Timișoara, Facultatea de Filologie, secția română-en-
gleză.  A lucrat ca profesor, redactor radio și redactor
de revistă la Iași și Timișoara. În 2001 emigrează în
SUA, dar revine în țară după un an. În perioada pe-
trecută în SUA a muncit ca vânzător la un fast-food,
la un magazin alimentar și la o librărie
Barnes&Noble. Experiența americană o relatează în
priză directă în volumul „Adio, adio, patria mea cu î
din i, cu â din a”. A publicat volumele „Valea Cerului
Senin” (Athena, 1997), D„espre science fiction” (Om-
nibooks, 2001; Tritonic, 2007), „Adio, adio, patria
mea cu î din i, cu â din a” (Polirom, 2003; 2004;
2013), „Românii e deștepți. Clișee mioritice” (Poli-
rom, 2004; 2006; 2014), „Fairia – o lume îndepărtată”
(Polirom, 2004; 2016), „DEX-ul și sexul” (Polirom,
2005; 2016), „Tovarășe de drum. Experiența feminină
în comunism” (coord., Polirom, 2008), „Numele
mierlei” (Polirom, 2008), „Noapte bună, copii!” (Po-
lirom, 2010; 2016). Este inclus în mai multe antologii
de proză și reviste de cultură din țară și străinătate.
„Tovarășe de drum” a apărut într-o ediție italiană în
2011, iar „Noapte bună, copii!” a fost publicată în ita-
liană în 2016. Radu Pavel Gheo a scris o piesă de tea-
tru, „Hold-UP Akbar sau Toți în America”, pusă în
scenă de Teatrul Național din Timișoara în stagiunile
2007-2008 și 2008-2009. Este redactor și traducător la
Editura Polirom și redactor la revista timișoreană
„Orizont”. În 2003 a devenit membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, iar în 2005 – membru al PEN
Club România.

„Străin în țară străină”, volumul lui Radu Pavel
Gheo, este la origine o teză de doctorat coordonată de
doamna prof. dr. Adriana Babeți de la Universitatea
de Vest din Timișoara. Subtitlul cărții, „Literatura ro-
mână și granița identitară în proza Hertei Mȕller și a
lui Andrei Codrescu”, sugerează ideea de bază a lu-
crării. Ceea ce încearcă de fapt autorul este să stabi-
lească prin ce mijloace și după ce criterii se stabilesc
granițele literaturii române și în ce măsură aceste cri-
terii mai sunt actuale. Este o problemă de actualitate
nu doar în literatura română, ci în orice literatură
națională: care sunt scriitorii și operele literare ce

aparțin cu certitudine unui
spațiu național și care sunt
autorii ce pot fi lăsați pe
dinafară? Ce face ca o
carte sau un scriitor să
aparțină unei literaturi
naționale: limba în care
scrie, locul unde trăiește,
cultura în sânul căreia a
fost educat?

La prima vedere nu
pare o problemă foarte
complicată, dar la o ana-
liză mai atentă se observă
că există nenumărate ca-
zuri problematice, care i-
au încurcat pe istoricii și
teoreticienii literaturii. Autorul analizează felul în care
aceștia și-au elaborat istoriile literare sau au organi-
zat dicționarele de literatură română și descoperă mari
diferențe între ele, ceea ce sugerează că nu există o
unanimitate de opinii asupra a ceea ce înseamnă lite-
ratura română. De exemplu, există o opinie majoritară
conform căreia limba în care scrie un autor e hotărâ-
toare: dacă scrie în română, e scriitor român și
aparține literaturii române, dacă nu, nu. Doar că atunci
scriitori prestigioși ai culturii europene și universale,
originari din România, educați și formați în România,
ar fi lăsați pe dinafară. Exemple remarcabile sunt
Eugen Ionescu, Emil Cioran, Vintilă Horia, care și-au
început cariera literară în România, dar au cunoscut
succesul în străinătate, scriind în altă limbă decât în
română. Și e greu să afirmi despre Eugen Ionescu, de
exemplu, că nu este și scriitor român și, de altfel, ma-
joritatea istoricilor literari din România îl includ în lu-
crările lor printre autori români.

Ceea ce face Radu Pavel Gheo este să propună o
definiție mai cuprinzătoare a spațiului literar româ-
nesc, pornind de la doi scriitori celebri, deopotrivă
prozatori și poeți: Herta Mȕller, scriitoare de limbă
germană originară din Banat, din Nițchidorf, și An-
drei Codrescu, scriitor american de limbă engleză ori-
ginar din Sibiu. Herta Mȕller, laureată a premiului
Nobel pentru literatură, este, probabil, cea mai cu-
noscută autoare din România, iar Radu Pavel Gheo
arată că, deși sunt scrise în limba germană, toate vo-
lumele ei au ca punct de pornire spațiul românesc,
toate sunt legate de România, de Banat, de Timișoara.
Mai mult, Herta Mȕller însăși vorbește permanent de
legătura ei cu limba română, afirmând că și când scrie
în germană, „limba română scrie cu mine”. De cea-
laltă parte a oceanului, Andrei Codrescu, emigrat în
adolescență în Statele Unite, a cunoscut succesul ca

poet de limbă engleză, dar, paradoxal, este perceput
chiar și în SUA ca scriitor român.

Toate acestea, precum și alte argumente ce țin de
teme, personaje și limbaj, îl fac pe Radu Pavel Gheo
să considere că Herta Mȕller și Andrei Codrescu pot
fi incluși în cadrele literaturii române. În consecință,
el propune o definire mai generoasă a literaturii
naționale, care să țină cont nu doar de limba sau etnia
scriitorului, ci și de specificul cultural al acestora. Fi-
indcă, precizează el, nu e deloc nefiresc ca un scriitor
să aparțină mai multor culturi: Eugen Ionescu e și
scriitor francez, și român, Andrei Codrescu e și scrii-
tor american, și român, Herta Mȕller e și scriitoare
germană, și română. Literatura e un spațiu cultural
deschis, iar culturile interacționează dintotdeauna
între ele.

Volumul „Străin în țară străină”, apărut la Editura
Universității de Vest din Timișoara, este lucrarea de
doctorat a autorului și a fost lansat în prezența a trei
personalități de marcă ale universității bănățene, pre-
cum prof. univ. dr. Adriana Babeți, prof. univ. dr. Sma-
randa Vultur și prof. univ. dr. Otilia Hedeșan. Vorbind
despre lucrare, au apreciat-o ca fiind una din cele mai
valoroase apărute în ultima perioadă la universitatea
timișoreană, iar doamna Smaranda Vultur a ținut să
menționeze că o asemenea lucrare, precum și cele pre-
cedente, îl îndreptățesc pe tânărul Radu Pavel Gheo
să aspire la un post în rândul cadrelor didactice uni-
versitare timișorene.

Într-o cronică la volumul „Adio, adio, patria mea...”
criticul literar Mircea Iorgulescu, referindu-se la Radu
Pavel Gheo, nota: „Un scriitor strălucit, ce va marca
o epocă”.

Așadar, încă un motiv pentru care noi, girocenii, ne
putem lăuda cu mulți dintre noii noștri concetățeni.

Prof. Octavian GRUIȚA

OO llaannssaarree ddee ccaarrttee rreemmaarrccaabbiillăă

OO nnoouuăă eeddiițțiiee aa „„BBaalluulluuii PPoorrttuulluuii PPooppuullaarr””,, 
llaa CCoommpplleexxuull „„TTrriioo””,, ddiinn GGiirroocc

Complexul „Trio”, din Giroc, va găzdui, anul
acesta, în seara zilei de 2 februarie, cea de-a X-a ediție
a „Balului Portului Popular”, manifestare care tinde
să devină tradițională. Spectacolul va începe la ora 20,
iar intrarea participanților - care trebuie să poarte 
costume populare - se poate face achitând prețul unui
bilet, adică 125 de lei de persoană.

Voia bună și antrenul vor fi asigurate de soliștii 
vocali Mariana Boțoacă, Dumitru Stoicănescu și Adi
Neamțu.

În edițiile anterioare, „Balul Portului Popular” s-a
dovedit un eveniment remarcabil, mai ales că, pe
lângă participanții care au purtat costume populare
bănățene, au fost și persoane care au îmbrăcat straie
populare din alte zone folclorice ale României. (V.T.)
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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; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; 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

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 1, 8, 13, 15, 20 și 22 februarie 2018, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de in-
fanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă
grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comerciale agri-
cole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona
periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ 
MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare,
utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, 
biciclete, căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

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 urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

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

Farmacia City Farma
Adresa: Calea Timișoarei nr. 58

Telefon: 0769-005.294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu ges-

tionarea, 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
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)
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Maria-Florina Iacobescu
5 ani și 2 luni, Giroc

Alexandru-Matei Neamțu
5 ani și 6 luni, Giroc

Miriana-Elena Lăzărescu
6 ani, Giroc

Natalia Martin
5 ani și 4 luni, Giroc

Ioana-Sophia Mir
5 ani, Giroc

În timpul orelor, telefoanele mobile ale elevilor trebuie ținute într-un loc spe-
cial, serviciul pe școală este interzis, iar copiii nu mai pot fi sancționați pentru că
nu poartă uniforma. 

Acestea sunt doar o parte dintre noutățile introduse în regulamentul școlilor,
conform unui act normativ publicat în Monitorul Oficial.

Este vorba, mai exact, de Ordinul Ministerului Educației nr. 3.027/2018, care
a modificat astăzi regulamentul școlilor, după ce a fost publicat în numărul
63/2018 (Partea I) al Monitorului Oficial. Principalele schimbări ce vizează co-
piii și părinții sunt prezentate succint în continuare.

1. În timpul orelor, telefoanele mobile trebuie ținute într-un loc special. O re-
gulă nou-nouță ce a apărut este obligația de a ține telefoanele mobile ale elevilor
în locuri special amenajate din clasă, acestea fiind setate astfel încât să nu de-
ranjeze orele.

2. Serviciul pe școală a fost interzis, din moment ce aceasta este o măsură care
limitează accesul elevilor la educație. Totodată, a fost interzisă interzicerea par-
ticipării la cursuri, dar și sancționarea copiilor pentru că nu poartă uniforma la
școală.

3. Părinții, obligați să însoțească la școală și preșcolarii, nu doar elevii din
învățământul primar. Prevederile publicate azi de minister au completat și
obligația de însoțire a copiilor la școală. Dacă până acum se făcea referire doar
la elevii din învățământul primar, mai nou se face referire și la preșcolari.

4. Părinții, scutiți de obligația însoțirii dacă transportul îl asigură școala. Mai
exact, părinții nu trebuie să însoțească elevii dacă transportul acestora se face cu
microbuzele școlare.

5. Implicarea copiilor în strângerea sau gestionarea de fonduri a devenit aba-
tere disciplinară. Această faptă era interzisă și până acum, însă de azi a devenit și
abatere disciplinară.

6. Amenda pentru părinții care nu-și școlarizează copiii, o certitudine. Până
ieri, părinții care nu asigură școlarizarea elevilor în perioada învățământului obli-
gatoriu puteau fi amendați cu o sumă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei. Conform
noului ordin, cuvântul „poate” (fi amendat) a fost înlocuit cu cuvântul „este”
(amendat).

7. Transferul elevilor de liceu este posibil și fără a se ține cont de medie. Mai
precis, elevii de liceu de clasa a IX-a se pot transfera, indiferent de medie, în
situații medicale excepționale. În mod obișnuit, regula este că transferul este po-
sibil dacă media de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la spe-
cializarea la care se cere transferul.

8. Notele nu pot fi folosite ca mijloc de constrângere a copiilor. Rezultatele
evaluărilor, indiferent că este vorba de note, calificative sau punctaj, nu pot fi fo-
losite ca mijloc de constrângere a elevilor, se arată în noul ordin de ministru.
Acestea reflectă exclusiv rezultatele învățării. Până acum, regulamentul școlilor
nu conținea o asemenea prevedere.

9. Profesorii care au copii la școală nu pot să fie reprezentanți ai părinților în
consiliul de administrație. Asta doar în principiu, pentru că există și o excepție:
situația în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți nu pot
desemna alți reprezentanți. Aceste prevederi nu existau până ieri în regulamen-
tul școlilor.

RReegguullaammeennttuull
șșccoolliilloorr aa ffoosstt 

mmooddiiffiiccaatt

Un campus școlar
va prinde contur,

anul acesta, 
la Giroc

O clădire cu 26 de săli de clasă, un internat, o cantină și o sală de sport vor fi
construite, începând cu anul acesta, la Giroc.

Mai exact, este vorba despre o extindere a spațiilor de învățământ ce vor des-
ervi Liceul „David Voniga” din Giroc, în clădirile fostei unități militare de pe
drumul ce leagă Timișoara de comună. Și aceasta pentru că au crescut însemnat
cererile pentru înscrierea copiilor, dată fiind extinderea fără precedent a 
Girocului.

Pentru ca elevii să nu ajungă să învețe în două schimburi, Primăria amena-
jează pentru ei un super campus.

„Avem clădirile încă din anul 2014. Vom face acolo un corp care să ajute la
desfășurarea activităților de învățământ, pentru elevii liceului, și, bineînțeles, ate-
liere, internat, cantină, o altă sală de sport. Avem deja foarte mulți elevi și vom
putea muta gimnaziul acolo. Înainte de a depune acest proiect, am făcut experti-
zarea clădirilor respective și tot ceea ce trebuia, ca să obținem datele privind
rezistența solului din jurul clădirilor. O să facem consolidarea, o anvelopare pen-
tru protecția la pierderea de temperatură, compartimentarea. În total, vor fi 26 de
săli de clasă”, a declarat pentru presa timișoseană primarul comunei Giroc, dom-
nul dr. Iosif-Ionel Toma.

Deși în comună a fost inaugurat, în urmă cu cinci ani, Liceul Teoretic „David
Voniga”, spațiile de învățământ actuale devin pe zi ce trece neîncăpătoare, în
condițiile în care comuna se extinde de la o zi la alta, iar numărul locuitorilor a
ajuns, neoficial, la aproape 22 de mii de oameni, precizează site-ul opiniatimi-
soarei.ro

„Neoficial, avem peste 20 de mii de locuitori, ne apropiem bine de 22.000.
Sunt peste 1.400 de elevi în școală. Deja nu mai avem spații. Sper să terminăm
investiția pe care ne-am propus-o, din venituri de la bugetul local, până în toamnă
și atunci putem muta gimnaziul acolo și lăsăm clasele primare unde sunt”, a com-
pletat domnul primar pentru opiniatimisoarei.ro.

Noile spații de învățământ se vor face pe fonduri europene, iar valoarea
investiției se ridică la aproximativ 4,4 milioane de euro.

V. TOMOIAGĂ


