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- Judeţul Timiş, „Poarta de Vest” a
ţării, a fost şi va rămâne, în continuare,
o zonă de atracţie atât pentru populaţia
din judeţele vecine, cât şi pentru cea din
provinciile istorice mai îndepărtate ale
ţării. Cum vedeţi în continuare dezvol-
tarea demografică a zonei noastre?

- Regiunea de vest a ţării, în care este
situat judeţul nostru, ne-a conferit întot-
deauna un avantaj din punct de vedere al
apropierii de partea occidentală a Europei.
Acest plus se resimte nu doar în ceea ce
priveşte evoluţia economică a Timişului,
ci şi în infrastructură, medicină, educaţie
şi servicii. 

Implicit, „boom-ul” economic din ulti-
mii ani a generat o dinamică a populaţiei
din judeţele vecine către capitala Banatu-
lui, contribuind, astfel, pe termen lung, la
o ascensiune continuă a demografiei în
Timiş. Statisticile ne indică faptul că rata
şomajului din judeţul nostru este cea mai
mică din ţară şi că în prezent se caută forţă
de muncă, în special de tip calificat.

Proiectele de dezvoltare în care este an-
grenată zona noastră atât la nivel local, cât
şi judeţean îi determină pe tot mai mulţi
investitori străini să îşi extindă afacerile în
zona de Vest, motiv pentru care judeţul
Timiş reprezintă un pol de atracţie pentru
persoanele care sunt în căutarea unui loc
de muncă. 

De aceea, îmi exprim convingerea că
dezvoltarea demografică a judeţului va
continua pe acelaşi plan ascendent,  în
concordanţă cu inovaţiile din domeniul
economiei şi al infrastructurii.

- În acest context, cum vedeţi creşte-
rea exponenţială a populaţiei comune-
lor periurbane?

- Ca şi consecinţă a dezvoltării urbane
alerte din ultimii ani, ne confruntăm astăzi
cu o extindere fără precedent în domeniul
imobiliar, care se concretizează prin 

construcţia unui număr
considerabil de locuinţe
pe suprafaţa localităţilor
aflate în imediata vecină-
tate a Timişoarei. 

Pe de o parte, preţurile
sunt mai accesibile faţă de
o locuinţă în oraş, mai ales
pentru forţa de muncă ce
vine în capitala Banatului
din alte colţuri ale ţării, dar
există şi multe cazuri în
care timişorenii îşi cum-
pără sau îşi construiesc
case în comunele periur-
bane pentru că preferă
zone mai liniştite. 

Având în vedere că autorităţile locale
din aceste aşezări au reuşit, în mare parte,
prin investiţii susţinute, să rezolve proble-
mele de infrastructură, de alimentare cu
apă şi de canalizare, au cons truit sau au
modernizat şcolile şi gră diniţele, e firesc
ca zonele periurbane ale Timişoarei să de-
vină tot mai atractive. Şi nu mă rezum aici
doar la timişoreni, ci mă gândesc mai ales
la persoanele venite din alte părţi ale ţării,
care vor contribui exponenţial la creşterea
demografică.

- Spre exemplu, Girocul, care în
urmă cu niciun sfert de secol avea câ-
teva mii de locuitori, are astăzi aproxi-
mativ 15.000 de locuitori.

- Referitor la exemplul comunei Giroc,
nu pot decât să reiterez ideea exprimată în
rândurile de mai sus, conform căreia 
ritmul puternic de dezvoltare şi de moder-
nizare a zonelor periurbane este în strânsă
legătură cu procesul de evoluţie a demo-
grafiei. 

Mai mult decât atât, dacă vorbim des-
pre Giroc, trebuie să spunem, în primul
rând, că această comună se situează prin-
tre primele din judeţ în ceea ce priveşte
progresul infrastuctural şi economic.

Este de ajuns să obser-
văm, trecând prin locali-
tate, ritmul alert de
construcţie al noilor lo-
cuinţe pentru a ne da
seama că numărul de rezi-
denţi al comunei este în
continuă creştere.

- Personal, ce credeţi
despre evoluţia şi dez-
voltarea acestei co-
mune?

- Având în vedere in-
vestiţiile de amploare din

ultimii ani, precum şi absorbţia de fonduri
alocate în domeniul infrastructurii, nu pot
decât să afirm că Girocul este un exemplu
de dezvoltare şi modernizare pe care sper
ca tot mai multe localităţi din România să
îl urmeze pe viitor.

Vreau să trec în revistă o serie de proiecte
care vizează dezvoltarea sistemului edu-
caţional. În acest sens, au torităţile locale
intenţionează să extindă grădiniţa şi 
corpul şcolii din Giroc, pentru că dispun
de un teren cu destinaţii sociale şi educa-
tive primit de la stat. Se va apela la 
proiecte pe fonduri structurale, deoarece
actualele clădiri au devenit neîncăpătoare
pentru numărul mare de copii. Primăria co-
munei Giroc are deja în palmaresul proiec-
telor realizate prin finanţare proprie o clădire
nouă destinată creşei, care în prezent este
deja funcţională.

- Pot comunele periurbane să fie un
„rezervor” de forţă de muncă pentru
marele oraş?

- Cred că situaţia actuală ne confirmă
exact acest lucru. Comunele periurbane
sunt deja gazde pentru un număr mare de
angajaţi care lucrează în Timişoara şi aleg
să facă naveta. Distanţa apropiată de oraş
nu le îngreunează substanţial transportul

către locul de muncă, iar cheltuielile sunt
mai reduse nu numai la întreţinere, ci şi în
ceea ce priveşte taxele şi impozitele.

Numărul actual al locuitorilor din co-
munele periurbane care lucrează la 
Timişoara este în ascensiune permanentă,
alimentând astfel „rezervorul” forţei de
muncă al oraşului. 

În scopul de a facilita accesul persoa-
nelor care lucrează în oraş, se află în di-
verse stadii de desfăşurare proiecte de
amploare privind lărgirea la patru benzi a
ieşirilor din oraş către principalele comune
periurbane, şi mă refer aici nu doar la
Giroc, ci şi la Dumbrăviţa şi Moşniţa
Nouă. Tot în acest context, se are în vedere
pentru următorii ani construcţia Centurii
de Sud a Timişoarei, care va lega Calea
Lugojului de Calea Şagului.

- Cum credeţi că ar trebui să fie rela-
ţiile dintre administraţiile comunei
Giroc şi cele ale Primăriei Timişoara şi
Consiliului Judeţean Timiş?

- Pentru ca judeţul Timiş să se menţină
între aceiaşi parametri de creştere şi dez-
voltare, este esenţială strânsa colaborare
interinstituţională care există deja în ceea
ce priveşte planurile de investiţii, infras-
tructura, diverse master planuri pentru
energie, pentru gestionarea deşeurilor, dar
şi în domenii precum canalizarea, drumu-
rile judeţene, turismul, trasnportul, apa sau
energiile alternative. Să nu omitem aici
planurile de urbanism general al judeţului,
care sunt în legătură directă cu creşterea
demografiei, ca şi consecinţă a creşterii
numărului de construcţii de locuinţe. În
concluzie, instituţiile evocate se află într-o
strânsă relaţie de interconectare şi nu pot
funcţiona una fără cealaltă. De aceea, 
activitatea lor trebuie privită în mod unitar.
Sper ca şi pe viitor să reuşim să conlucrăm
la fel de bine în proiectele care vizează şi
Instituţia Prefectului Judeţul Timiş.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, Eva-Georgeta Andreaș, prefectul județului Timiș

Continuăm rubrica ziarului „Dialog cu cetățenii” - „Girocul, văzut de semenii noștri” - în cadrul căreia solicităm personalităților 
din spațiul public părerea despre comuna noastră și cum văd ele dezvoltarea în continuare a localităților Giroc și Chișoda

Comuna Giroc va avea, cât de curând posibil, un adă-
post pentru câinii fără stăpân. Amănunte ne oferă, în
acest sens, primarul comunei, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma: „Avem în vedere construirea unui astfel de 
adăpost pentru câini. Noi suntem situați la marginea
orașului, ceea ce a făcut ca foarte multe animale fără stă-
pân să se aciuiască în Giroc, lucru care nu se întâmplă
numai la noi, ci și în celelalte localități periurbane. Avem
doi medici veterinari aleși în Consiliul Local Giroc, care
vor să se ocupe de tot ceea ce înseamnă regulamentul de
funcționare al unui astfel de adăpost. De asemenea, vom
lua măsuri pentru ca proprietarii de câini să-și microci-
peze animalele și să le sterilizeze.

De asemenea, prin cadrul unor programe europene în

acest sens, vom putea face sterilizarea gratuită a patru-
pedelor, mai ales că există destui deținători de animale
care renunță mai ales la cățele, pentru a nu fi nevoiți să
se ocupe apoi de cățeii acestora. Dacă vom face această
sterilizare, câinii pot fi de folos în continuare, în loc să
fie lăsați pe stradă, unde se poate întâmpla orice, chiar și
să atace. Noi nu am avut astfel de situații pe raza comu-
nei Giroc, însă câinii se strâng în haite. Până a apărut
noua lege privind prinderea, ciparea și sterilizarea aces-
tor animale, am avut foarte multe contracte, dar fără
efect, pentru că am impresia că se practică un circuit care
cuprinde comunele periurbane, în sensul că aceste pa-
trupede sunt pur și simplu mutate dintr-o parte într-alta.
La ce sume se oferă, între 600 și 800 de lei, în funcție de

distanță, este chiar atractivă o astfel de activitate. 
Noi dorim să preîntâmpinăm acest lucru și să gestio-

năm problema câinilor fără stăpân. Este o cheltuială, la
început, pentru bugetul local - până se construiesc pavi-
lioanele și adăposturile. 

Mai târziu, conform inițiativelor celor doi medici 
consilieri locali, am putea organiza expoziții cu acești
căței, s-ar putea face și terapie cu copii, dar și adopții. 

Ne mai gândim la o variantă, și anume să cipăm 
câinii, după care să fie luați, să spun așa, în custodie. 

Aceasta înseamnă că omul poate veni să-l vadă și să
se joace cu câinele, dacă nu are posibilitatea să-l țină
acasă, să plătească, lunar, pentru adăpost și să asigure
hrana animalului”.

V. TOMOIAGĂ

La Giroc se va construi un adăpost pentru câini
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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 (miercuri,

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 februa-
rie); 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 pome-
nirea 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 ianuarie).

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 Împă-
răteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secu-
lui 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).

Sfinţii 40 de Mucenici au pătimit în localitatea
Sevastia, din Armenia, în vremea domniei împăra-
tului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului
Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldaţi care au
mărturisit că sunt creştini şi din acest motiv au 
refuzat să jertfească idolilor. 

Pentru mărturisirea credinţei în Hristos, cei 40
de mucenici au fost supuşi la multe chinuri, ca în
cele din urmă să fie scufundaţi într-o apă aproape
îngheţată de lângă cetate.

Precum tinerii din Babilon, au învins dogoarea
cuptorului prin lucrarea Lui Dumnezeu, la fel, cei
40 de mucenici au învins frigul şi gheaţa lacului de
lângă Sevastia. În acea noapte de 8/9 martie a anu-
lui 320, 40 de creştini au biruit moartea, primind în
chip văzut cununile muceniciei.

Multe minuni a săvâşit Dumnezeu odată cu
moartea mucenicească a aleşilor Lui, pentru îm-
bărbătarea martirilor, dar mai ales pentru ca necre-
dincioşii să vadă aievea atotputernicia Sa. Dar
minunea cea mai mare este aceasta: că pentru Dum-
nezeul nevăzut, Care S-a sălăşluit în inimile lor, 40
de creştini au ales mai degrabă să moară într-un lac
îngheţat decât să accepte un compromis care i-ar fi
despărţit însă de dragostea Lui Hristos.

Cei 40 au săvârşit astfel, într-o dimineaţă de mar-
tie, într-o cetate mică din Armenia, lupta cea bună,
şi sunt pomeniţi astăzi, ca şi atunci, ca simbol al bi-
ruinţei muceniceşti, pomeniţi fiind fără încetare în
Împărăţia Lui Hristos, fiecare după numele lui: 
Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, 
Sma ragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc,
Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie,
Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru,
Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie,
Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, 
Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.

Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici
din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului
agricol tradițional și a generat o sărbătoare
tradițională românească, Mucenicii sau Macinicii.
În credința populară, în ziua Mucenicilor se încheie
zilele babelor, lăsând loc zilelor moșilor. 

De aceea, în această zi se fac numeroase ritua-

luri de alungare a gerului, cum ar fi: lovirea pă-
mântului cu bâte sau maiuri, rostind descântece,
pentru ca să iasă căldura și să intre gerul, sau jocul
copiilor peste foc.

În ziua de 9 martie, în toate comunitățile rurale,
era obiceiul de a se scoate plugul la arat.

După ce plugul era trecut prin foc de către fiera-
rul (faurul) satului, era reparat, curățat și purificat.
Între plugari se încheiau înțelegeri pentru
întovărășire la arat, iar în dimineața acestei zile plu-
gul era scos în fața casei, în mod festiv. 

Acesta era momentul ce deschidea, de fapt, 
ciclul sărbătorilor de primăvară, presărat cu nume-
roase obiceiuri.

Sfinții 40 de Mucenici 
din Sevastia

Într-un sat de munte, era un om vestit pentru hăr-
nicia sa. Dar, pe cât de nuncilor era omul, pe atât de
leneş era fiul său. Toată ziua ar fi stat degeaba şi tot
nu s-ar fi plictisit. Numai că, într-o după-amiază, se
duse la tatăl său şi îi spuse:

- Tată, am văzut pe uliţă nişte băieţi încălţaţi cu
ghete noi, foarte frumoase. Aş vrea şi eu aşa ghete.

- Măi băiete, i-a răspuns omul, dacă ai munci şi tu
cât de puţin, ţi-aş da banii, dar aşa, pe degeaba, zi şi
tu, e drept?

N-a mai spus nimic copilul, dar a plecat supărat.
Tare şi-ar fi dorit asemenea ghete, aşa că, a doua zi,
iar s-a dus să-i ceară bani tatălui său. Dar şi de data
aceasta părintele 1-a refuzat.

Când a venit şi a treia zi să-i ceară bani, ţăranul 
i-a spus:

- Uite, măi băiete -văd că nu mai scap de tine! Eu
am treabă aici, în grădină. Dar, în pod, e o grămadă
de grâu ce trebuie vânturat, că altfel se umezeşte şi se
strică. Pune mâna pe lopată, vântură tu grâul şi pe
urmă vino aici şi-ţi dau bani să-ţi cumperi ghetele.

N-a mai putut băiatul de bucurie. S-a urcat repede
în podul casei, dar nu prea îl trăgea inima la muncă.
Aşa că s-a culcat pe un braţ de fân, a tras un pui de
somn, după care a alergat în curte, strigând:

- Gata, tătucă, am vânturat tot grâul. Acum îmi dai
banii?

- Nu!, a răspuns omul categoric. Ţi-am spus să
vânturi grâul, nu să pierzi vremea. Treci în pod şi fă

ce ţi-am spus!
A plecat iar băiatul, dar nu putea înţelege de unde

ştia tata că el nu vânturase grâul. Probabil că 1-a sur-
prins dormind şi nu 1-a trezit, că altfel nu se poate...
Aşa că, după ce s-a urcat iarăşi în podul casei, s-a
pus la pândă în loc să aibă grijă de grâu.

A stat el preţ de jumătate de ceas, cu ochii aţintiţi
spre tatăl său, care muncea de zor în curte, şi, soco-
tind el că-i de ajuns, se duse iarăşi în grădină.

- Tată, am terminat toată treaba, n-a rămas bob de
grâu neîntors. Acum îmi dai banii?

- Măi băiete, după ce că eşti leneş, mai eşti şi un
mare mincinos. Nu ţi-e ruşine? Să ştii că, dacă nici de
data asta nu te duci în pod şi nu faci treaba cum se
cuvine, nu mai vezi nici o gheată. Ai înţeles?

Când a văzut băiatul că altfel nu se mai poate, s-a
urcat în pod, a pus mâna pe lopată şi a început să
vânture grâul. Dar, cum a băgat lopata în grămadă, a
găsit ascunsă în grâu o pereche de ghete noi nouţe,
exact aşa cum îşi dorea el. De bucurat, s-a bucurat,
cum era şi de aşteptat, dar, în acelaşi timp, îi crăpa
obrazul de ruşine pentru minciunile sale de mai în-
ainte. Fără să-1 mai pună nimeni, a vânturat tot grâul,
după care s-a dus şi în grădină să îşi ajute tatăl. Acum
simţea, într-adevăr, că merită ghetele, dar, mai mult
decât atât, simţea cât de bine este să fii alături de pă-
rinţi şi să îi ajuţi.

„Creşteţi-vă copiii în învăţătura şi înţelepciunea
Domnului!” (Sfânta Scriptură)

Răsplata
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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 – 11 noiembrie 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, 
înăl ţimea 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

Jr. Cristina-Elena Rișcuța

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 şi re-
prezentanţii 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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Reînoirea contractelor de
salubrizare cu SC Retim

Service Ecologic SA
Când şi unde semnăm contractul pentru colectarea deşeuri-

lor?

În perioada 13 februarie – 13 martie 2018, reprezentanţii
RETIM vor veni la fiecare adresă pentru încheierea contractului de
servicii cu persoanele fizice. Persoanele juridice vor fi contactate
oricând în perioada 13 februarie – 13 martie 2018.

Ce acte sunt necesare?

Persoane fizice: copie după cartea de identitate (proprietar/chi-
riaş/persoana care deţine dreptul de folosinţă al imobilului).

Persoane juridice: copie certificat de înregistrare, certificat
constatator detaliat eliberat de Registrul Comerţului, copie după
cartea de identitate a persoanei de decizie.

Ce tipuri de recipiente vom primi şi cum le vom folosi?

După semnarea contractului veţi primi la adresa dumneavoastră
recipiente spre utilizare, după cum urmează:

- sac de culoare galbenă pentru deşeuri reciclabile: ambalaje din
hârtie şi carton, ambalaje din plastic şi metal;

- pubelă de culoare neagră sau verde pentru orice deşeuri rezi-
duale care nu pot fi reciclate sau compostate, alte resturi alimen-
tare decât fructe şi legume, precum mucuri de ţigară, conţinutul
sacului de aspirator, ambalaje care nu mai pot fi curăţate;

- recipiente similare unor clopote, de culoare verde, amplasate
pe spaţiile publice din localitatea dumneavoastră, unde veţi putea
depozita sticle şi borcane.

Cum vor fi colectate deşeurile?

Deşeurile reciclabile (din sacii galbeni şi clopotele verzi) se vor
colecta diferit de cele reziduale (din pubelele negre sau verzi), cu
maşini separate.

Deşeul rezultat în urma compostării nu va fi ridicat şi îl puteţi
folosi ca îngrăşământ.

Obligaţii legale 

Nerespectarea obligaţiilor privind încheierea contractului, res-
pectiv colectarea separată a deşeurilor, se sancţionează conform
Legii 101/2006, privind Serviciul de salubrizare al localităţilor.

www.retim.ro/0786-452.903

Reciclarea este importantă atât pentru
păstrarea acestui mediu sînătos, cât și pentru
reintroducerea în circuitul economic a unor
materiale care devin din ce în ce mai greu de
găsit. Haideți să vedem ce este procesul de re-
ciclare și cum se desfășoară acesta, care sunt
tipurile de materiale și deșeuri reciclabile și,
nu în ultimul rând, care este importanța
reciclării deșeurilor.

Reciclarea presupune separarea, colectarea
și depozitarea materialelor în vederea
transformării lor în produse utile noi.

Majoritatea dintre noi suntem indiferenți
sau foarte puțin interesați de acest fenomen al
colectării, depozitării corespunzătoare și a
reciclării eficiente a deșeurilor. Însă nu trebuie
să rămânem indiferenți, ar trebui cel puțin să
ne pună serios pe gânduri și să dăm o atenție
sporită beneficiilor și importanței reciclării
deșeurilor asupra mediului înconjurator, dar
și asupra stilului nostru de viață, care, chiar
dacă nu conștientizăm acum, este și va fi
mereu afectat de felul în care ne gestionăm
deșeurile.

Ce colectăm selectiv? Trebuie să
identificăm în primul rând care sunt acele
deşeuri pe care trebuie să le colectăm separat
şi în ce mod. Conform prevederilor Legii nr.
211/2011 privind regimul deșeurilor,
producătorii de deșeuri sau deținătorii de
deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel
puțin următoarele categori de deșeuri: hârtie,
metal, plastic și sticlă.

Tipuri de recipinte și cum le vom folosi:
În sacul sau pubela galbenă se aruncă

deșeurile considerate reciclabile: PET-uri
aplatizate, cartoane, doze de aluminiu. Pe de
altă parte, în pubelele negre se pun restul gu-
noaielor și resturile menajere.

Exemple de deșeuri ce pot fi colectate în
sacii galbeni/pubele galbene:

Hârtie/carton
- cutii de pantofi, cutii de aparatură

electrocasnică, plicuri, fotografii, farfurii și
pahare de carton, cartoane de ouă, pungi de
cadouri, etichetele de la haine, ziare, reviste,
cărți, caiete, tuburi de la hârtia igienică și de
la prosoapele de bucătărie.

Plastic/metal - ambalaje din plastic (de la
mâncare sau cosmetice), pungi și folii de plas-
tic, sticle de plastic, cutii de plastic și metal,
ligheane, ghivece, cutii de conserve, doze de
băuturi, folie de aluminiu, cutii de lapte și su-
curi, cutii de la alimente, cosmetice,
detergenți și produse de curățat, confecționate
din plastic sau metal.

NU se colectează următoarele, acestea ur-
mând să se arunce în pubela neagră (rezid-
uale): - șervețele murdare, ambalaje din hârtie
sau carton foarte murdare, produse combinate
din metal și plastic, cutii de vopsea, diluanți

sau alte substanțe chimice periculoase, baterii
uzate și acumulatori, deșeuri medicale (de ex-
emplu, seringi folosite), deșeuri de echipa-
mente electrice sau electronice.

Exemple de deșeuri ce pot fi colectate în
containerele tip clopot care vor fi am-
plasate pe domeniul public: sticle și borcane
goale, ambalaje din sticlă de la produse cos-
metice.

În acest container NU se colectează
următoarele: resturi de sticlă de la un geam
spart (pentru că sticla geamului poate conține
și substanțe chimice), becuri sau neoane
(acestea se vor arunca în locurile special ame-
najate pentru deșeuri DEEE sau în campaniile
organizate de Primăria comunei Giroc și
Asociația Română pentru Reciclare-RoRec),
ambalaje de sticlă contaminate cu substanțe
periculoase etc.

DEȘEURI BIODEGRADABILE –
deșeuri care suferă descompuneri anaerobe
sau aerobe.

Se pot arunca în recipientele pentru com-
post următoarele: resturi de fructe și legume
proaspete sau gătite, resturi de orez, paste, fa-
sole și cereale, coji de ouă și coji de nucă, zaț
de cafea/resturi de ceai (inclusiv pliculețe),
resturi de pâine, cereale și produse de patis-
erie, păr și blană, rumeguș, bucăți de lemn
mărunțit, cenușa de la sobe (dacă se arde
lemn), frunze, iarbă, crengi și flori, fân și paie.

În aceste pubele NU se colectează
următoarele, acestea urmând să fie arun-
cate în pubela neagră, destinată deșeurilor
reziduale: resturi de carne și pește, resturi de
produse lactate, scutece de unică folosință.

DEȘEURI REZIDUALE - PUBE -
LA/CONTAINERUL NEGRU – deșeuri
care nu au putut fi colectate nici la deșeuri re-
ciclabile, nici la biodegradabile.

Exemple: resturi de carne și pește gătite sau
proaspete, resturi de produse lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă), ouă în-
tregi, grăsimi animale și uleiuri vegetale,
scutece de unică folosință / tampoane, rezidu-
urile/excrementele animalelor de casă,
conținutul sacului de la aspirator, mucuri de
țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte mur-
dare, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn
se ard și cărbuni), lemn tratat sau vopsit.

În aceste pubele NU se colectează
următoarele: seringi și ace de seringă,
medicamente expirate și alte deșeuri med-
icale, pământ și pietre, baterii, aparate elec-
trice, becuri, deșeuri periculoase (vopsele și
ambalaje goale de vopsele, uleiuri auto uzate),
anvelope uzate.

Compartimentul Protecția Mediului
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Insp. Petronela-Silvana FLOREA

CCee eessttee rreecciiccllaarreeaa –– bbeenneeffiicciiii șșii ttiippuurrii
ddee mmaatteerriiaallee rreecciiccllaabbiillee

Împreună colectăm selectiv
deșeurile electrice!

Giroc, 31 martie 2018 – Protejează-ți sănătatea și mediul în care
trăiești! Participă la acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și elec-
tronice din Giroc și Chişoda, care va avea loc sâmbătă, 31martie. Orga-
nizatorii campaniei, Primăria comunei Giroc și Serviciul Local de
Colectare Timiș, oferă cetățenilor servicii gratuite de colectare a
deșeurilor electrice. Acțiunea are și caracter educativ cu privire la
importanța colectării aparatelor electrice vechi sau stricate, fiind
susținută de Asociația Română pentru Reciclare – RoRec.

Cum colectăm DEEE?
Pe 31 martie, cetățenii din Giroc şi Chişoda au ocazia să scape corect

de deșeurile de echipamente electrice și electronice, trimițându-le la re-
ciclare! Iată cum va decurge programul acțiunii de colectare: în 31 mar-
tie 2018, între orele 10-16, trei puncte de colectare provizorii îi așteaptă
pe cetățeni să aducă aparate electrice și electronice, becuri sau baterii,
spre a fi colectate selectiv și trimise la reciclare. Aceste puncte de colec-
tare vor fi amenajate în următoarele locuri:

1. Giroc – Str. Trandafirilor – Liceul „David Voniga”;
2. Giroc – Str. Semenic – S.C. Giroceana SRL;
3. Chişoda – Casa Națională din Chișoda.
Pentru deșeurile electrice predate, deponenții pot câștiga, prin tragere

la sorți, unul dintre premiile oferite în cadrul unei tombole ce va fi orga-
nizată cu ocazia acestei acțiuni de colectare. Tombola va avea loc în data
31 martie 2018, la Căminul Cultural din Giroc, începând cu ora 16:30.
Premiile sunt: două aspiratoare, două cafetiere, două mixere, două fiere
de călcat.

Colectarea deşeurilor electrice nu este un proces complicat pentru ni-
meni, nici pentru cetăţeni, nici pentru persoanele juridice! Serviciul Local
de Colectare Timiș, prin numărul apelabil gratuit Tel Verde 0800 444
800, asigură permanent preluarea gratuită a deșeurilor electrice grele
sau voluminoase, direct de la domiciliu, sediu de firmă sau instituţie,
prin simpla programare telefonică. Persoanelor juridice li se oferă docu-
mentele necesare de casare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la numerele de
telefon: 0753149426 - inspector Petronela-Silvana Florea sau
0753105249 - inspector Adelina-Ionela Sîrbu

Curățenia pentru o oră 
în comuna Giroc

Cetățenii comunei Giroc sunt aşteptaţi să se
înscrie pentru marea curățenie, în cadrul unei noi
ediţii „Curăţenia pentru o oră în comuna Giroc”,
din data de 24 martie 2018.

Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora 9,
în parcarea Liceului „David Voniga” din locali-
tatea Giroc și în fața Școlii Gimnaziale cu clasele
I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,  unde vor
avea loc înscrierile, pentru ca la ora 9:30 toţi vol-
untarii să ajungă pe teren şi să înceapă marea
curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor
pune la dispoziţia voluntarilor mijloace de trans-
port pentru a se putea deplasa direct la locaţiile
unde vor trebui să facă curăţenie, precum și saci
şi mănuşi pentru a colecta deşeurile.

Responsabili de mediu, 
insp. Adelina-Ionela SÎRBU, 

insp. Petronela-Silvana FLOREA

Curățenia de primăvară
pe raza comunei Giroc
Primăria comunei Giroc organizează

colectarea crengilor, rezultate din cosme-
tizare și tăierea de rodire, după următorul
program: în perioada   12 martie – 18 mar-
tie 2018, în localităţile Giroc şi Chişoda.

Este obligatorie tranşarea crengilor în
bucăţi de până la un metru lungime, aran-
jarea lor în snopi și depunerea acestora la
limita de proprietate (lângă drum),  pentru
a facilita încărcarea în remorci.
Menţionăm că utilajele vor trece o singură
dată  pe stradă.

Pentru informații suplimentare vă
rugăm să vă adresați la numerele de tele-
fon: 

0753149426 - inspector Petronela-
Silvana Florea, sau 0753105249 - 

inspector Adelina-Ionela Sîrbu.
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Martie, sărbătorim femeia
PPoovveesstteeaa

mmăărr��iișșoorruulluuii
Mărțișorul este un mic obiect de podoabă legat de un șnur

împletit dintr-un fir alb și unul roșu, care apare în tradiția româ-
nilor și a unor populații învecinate. Femeile și fetele primesc

mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii pri-
măverii. Împreună cu mărțișorul se oferă adesea și flori timpurii de

primăvară, cea mai reprezentativă fiind ghiocelul.
Un mit povestește cum Soarele a coborât pe Pământ în chip de fată prea-
frumoasă. Dar un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul lui. Atunci păsă-

rile au încetat să cânte, copiii au uitat de joacă și veselie, și lumea întreagă
a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără Soare, un tânăr curajos a

pornit spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul
un an încheiat, iar când l-a găsit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a
învins creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a ridicat înapoi pe Cer și iarăși a
luminat întregul pământ. A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia,

dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le
avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă, până când l-a lăsat pe tânăr fără su-
flare. În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit ghiocei - vestitori ai pri-

măverii. Se zice că de atunci lumea cinstește memoria tânărului curajos
legând cu o ață două flori: una albă, alta roșie. Culoarea roșie simbolizează
dragostea pentru frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă sim-

bolizează ghiocelul, prima floare a primăverii.
Conform unui mit care circulă în Republica Moldova, în prima zi a lunii

martie frumoasa Primăvară a ieșit la marginea pădurii și a observat
cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un
ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte zăpada și

a rupe ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a
chemat vântul și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul a înghețat

imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei,
dar s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget

s-a prelins o picătură de sânge fierbinte care, căzând
peste floare, a făcut-o să reînvie. În acest fel, Pri-

măvara a învins Iarna, iar culorile
mărțișorului simbolizează sângele ei

roșu pe zăpada albă.

IIssttoorriiccuull
ZZiilleeii

IInntteerrnnaa��iioonnaallee 
aa FFeemmeeiiii

Ziua mamei se serbează încă de pe vremea grecilor an-
tici. În fiecare primăvară, ei o serbau pe Rhea, mama
tuturor zeilor. Mai târziu, în Anglia anilor 1800, a fost

menționată Duminica mamei, serbată în a patra duminică
de la începerea Postului Paștelui.

Ziua femeilor a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 fe-
bruarie 1909 în New York, în amintirea unei greve a unui

sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În
ciuda a ceea ce s-a pretins mai târziu, pe data de 8 martie
nu a avut loc de fapt nici o grevă. În august 1910, cu oca-
zia Internaționalei Socialiste reunită la Copenhaga, acti-

vista socialistă germană Luise Zietz împreună cu colega ei
Clara Zetkin propun sărbătorirea zilei internaționale a fe-

meii, fără a specifica însă o dată anume. Ziua
internațională a femeii a fost sărbătorită pentru prima dată
anul următor, în 19 martie 1911. Începând cu anul 1913,
femeile din Rusia au sărbătorit ziua femeii în ultima du-
minică din februarie. În anul 1917, ultima duminică din
februarie conform calendarului pe stil vechi a coincis
cu ziua de 8 martie pe stil nou. Femeile din Sankt Pe-
tersburg au declanșat o grevă cerând încheierea Pri-

mului Război Mondial, sfârșitul raționalizării
alimentelor și abolirea dinastiei țariste. După

Revoluția din Octombrie, comuniștii Alexandra
Kollontai și Vladimir Ilici Lenin au declarat 8
martie ca sărbătoare oficială în Uniunea So-
vietică, iar abia la 8 mai 1965 aceasta a de-
venit zi nelucrătoare. Următoarea etapă în

instituirea unei zile dedicate femeii l-a
constituit proclamarea, în 1977, de
către ONU, a Anului Internațional
al Femeilor și declararea perioa-

dei 1976-1985 ca Deceniul
ONU pentru condiția

femeii.

Citate celebre 
despre femei!

La începutul tuturor lucrurilor mărețe se
află o femeie. (Alphonse de Lamartine)

Femeile sunt al doilea mare mister al ome-
nirii. (Anne Rice)

Acolo unde este o rochie, este și o femeie.
Dacă nu există femeie, nu există nici rochie!
(Coco Chanel)

Femeia e ca înghețata: dacă nu o mănânci
repede, se topește. (Bisanne de Soleil)

O femeie cu umor este o comoară; o
frumusețe cu umor este o putere! (George Me-
redith)

De Mărțișor, iubiri bicolore
Cu ocazia Mărțișorului și a zilei de 8 Martie, le doresc apropiatelor noastre

mame, soții, fiice, bunici, sănătate, bucurii și le adresez tradiționalul La mulți
ani!, dedicându-le și câteva catrene.

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 vibrații!

Ființei sacre
Ne încântă clipele

Când sunt aspre zilele
Și-o privim ca pe un soare
Că-i cea mai divină floare!

8 Martie
Ziua asta minunată

N-o s-o uităm niciodată,
Cu petale-i presărată
Și cu o iubire de fată!

Destin
Niciodată mulțumită

Întotdeauna cu intenții,
Femeia este sortită

Să trăiască cu pretenții!

Soțiilor
Când primăvara bate-n prag

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

Simion CĂTĂU
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Înscrierea la școală a copiilor se face pentru anul
școlar 2018-2019 în perioada imediat următoare, po-
trivit calendarului și metodologiei de înscriere publi-
cate recent în Monitorul Oficial. 

Cererile în prima etapă de înscriere se pot depune în
perioada 5-23 martie, urmând ca în aprilie să se facă
înscrierile în a doua etapă pentru copiii care nu au fost
repartizați din prima. 

Oricum ar fi, niciunul dintre copiii pentru care s-au
făcut cereri de înscriere nu va rămâne nerepartizat
până la începutul anului școlar.

Și anul acesta, înscrierile celor mici în învățământul
primar în anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot în
două etape, potrivit Ordinului Ministerului Educației
Naționale (MEN) nr. 3242/2018 privind aprobarea Ca-
lendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, act
ce se aplică deja, fiind publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 182 din 27 februarie 2018.

De principiu, conform calendarului, de la 26 fe-
bruarie, trebuie să se găsească afișate la sediile școlilor
(eventual și pe paginile lor de internet, dacă au)
informațiile care să le permită părinților să afle deta-
lii despre clasele pregătitoare, despre evaluarea psi-
hosomatică a copiilor, obligatorie pentru înscriere,
despre criteriile de departajare de la nivelul fiecărei
școli și despre lista documentelor necesare la înscriere
și  programul de completare.

În continuare, potrivit actului, părinții ar trebui să
aibă în vedere că, în prima etapă de înscriere, lucrurile
stau în felul următor:

• în perioada 27 februarie - 10 martie se va orga-
niza, la fiecare școală, „Ziua porților deschise”, pe-
rioadă în care părinții se vor putea duce la întâlniri
pentru informare și consiliere;

• 26 februarie - 23 martie va fi perioada în care se
va face evaluarea psihosomatică a celor mici (rezulta-
tul va fi primit în scris, în aceeași perioadă);

• 5 - 23 martie va fi intervalul de timp în care
părinții vor putea completa online sau la școala dorită
cererile-tip de înscriere.

La 30 martie vor fi deja publicate listele cu copiii
înmatriculați, numărul de locuri rămase libere și lista
copiilor neînscriși după prima etapă.

La a doua etapă de înscriere, lucrurile vor sta astfel,
potrivit calendarului:

• în perioada 12-18 aprilie se vor depune cererile de
înscriere la secretariatul școlii aflate pe prima poziție
dintre cele trei opțiuni exprimate pentru a doua etapă;

• listele finale cu copiii înscriși se vor afișa la 23
aprilie.

În fine, în perioada 24 aprilie - 4 mai se vor rezolva
cererile de înscriere pentru copiii care nu au fost
înscriși nicăieri nici în a doua etapă. În orice caz, ni-
ciun copil nu va rămâne pe dinafară și neînscris în
anul școlar 2018-2019.

Cum se va face înscrierea 
și ce acte vor fi necesare

Cererea-tip de înscriere la clasa pregătitoare se
poate completa online sau la secretariatul școlii la care
părintele vrea să înscrie copilul. În momentul com-
pletării cererii de înscriere sau, după caz, al validării
acesteia, părinţii depun și o copie a actului de identi-
tate propriu, precum şi o copie a certificatului de naş-
tere al copilului.

În cazurile în care e necesară evaluarea dezvoltării
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 depun și documentele care
dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare (și care
sunt afișate de către fiecare școală în parte).

Atenţie! Înscrierea copilului se poate face doar la o
singură unitate de învăţământ.

Repartizarea în prima etapă
Prioritatea la repartizare va fi 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.
Notă: Şcoala de circumscripţie este unitatea de în-

văţământ căreia îi sunt arondate locuinţele din proxi-
mitatea sa. Totalitatea străzilor arondate unităţii
formează circumscripţia acesteia.

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.

Vârsta la care vor putea fi înscriși
copiii la școală anul acesta

Ca în cazul înscrierilor care s-au făcut anul trecut,
și anul acesta părinții vor fi obligați să-și înscrie copiii
la clasa pregătitoare, dacă aceștia împlinesc vârsta de
șase ani până la data de 31 august 2018 inclusiv.

Totuși, chiar și părinții micuților care împlinesc
șase ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018
vor putea să-i înscrie la școală anul acesta, „dacă dez-
voltarea lor psihosomatică este corespunzătoare”, po-
trivit metodologiei.

Cu alte cuvinte, ei vor putea fi înscriși dacă, în urma
evaluărilor copilului de către specialiști, aceștia vor
considera că cel mic este pregătit să meargă la școală.
În caz contrar, copiii vor putea fi înscriși în grupa
mare, la grădiniță.

La Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc
perioada de înscriere a copiilor în clasa pregă-
titoare este între 8-26 martie, de luni până 
vineri, între orele 8-18

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare 
pentru anul școlar 2018-2019

Structura anului şcolar 2018-2019 pentru învăţă-
mântul primar, liceal şi profesional a fost aprobată re-
cent de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ordin, și
a fost publicată în Monitorul Oficial. 

După încheierea anului școlar 2017-2018, copiii
vor reveni la cursuri la data de 10 septembrie 2018.
Viitorul an şcolar va cuprinde 34 de săptămâni, adică
în total 168 de zile, cu anumite excepţii.

Structura anului şcolar 2018-2019 este cuprinsă în
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
3.220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 189 din 1
martie 2018.

Anul şcolar 2018-2019 începe pe 1 septembrie
2018 şi se termină pe 31 august 2019, fiind structurat
astfel:

1. Semestrul I: 10 septembrie 2018 – 1 februarie
2019 (18 săptămâni)

• 10 septembrie – 21 decembrie 2018: cursuri;
• 27 octombrie – 4 noiembrie 2018: vacanţă pentru

învăţământul primar şi preşcolar;
• 22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019: vacanţa

de iarnă;
• 14 ianuarie – 1 februarie 2019: cursuri;
• 2 februarie – 10 februarie 2019: vacanţa interse-

mestrială.
2. Semestrul al II-lea: 11 februarie – 14 iunie

2019 (16 săptămâni)
• 11 februarie – 19 aprilie 2019: cursuri;
• 20 aprilie – 5 mai 2019: vacanţa de primăvară;
• 6 mai – 14 iunie 2019: cursuri;
• 15 iunie – 15 septembrie 2019: vacanţa de vară.
Anul şcolar 2018-2019 cuprinde 34 săptămâni, în

total 168 de zile, cu anumite excepţii:
• pentru clasele terminale de liceu, anul şcolar are

32 de săptămâni şi se încheie în 31 mai 2019;
• pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptă-

mâni şi se încheie în 7 iunie 2019;
• pentru clasele de liceu - filiera tehnologică, cu ex-

cepţia claselor terminale, pentru clasele din învăţă-
mântul profesional, pentru învăţământul special,
clasele a IX-a - a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică şi pentru învăţământul postliceal, durata
cursurilor este stabilită prin planurile-cadru de învă-
ţământ, în vigoare;

• stagiile de pregătire practică pentru care au optat
absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehno-
logică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în pe-
rioada propusă de unitatea de învăţământ
organizatoare.

SSttrruuccttuurraa aannuulluuii şşccoollaarr 22001188--22001199



7DIALOG CU CETĂŢENII UUttiillee

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, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27 și 29 martie 2018,
în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu
întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul
de grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice,
societățile comerciale agricole 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 (ani-
male izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate per-
sonală, 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 GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

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, 0256-395.576

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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David-Traian Stoia
3 ani și 5 luni, Giroc

Eduard-Petru Odoneanțu
5 ani și 8 luni, Giroc

Naomi Nicolae
6 ani, Giroc

Sara Spinean
5 ani și 4 luni, Giroc

Ariana-Florina Stoia
6 ani, Giroc

La data de 25 ianuarie 2018 la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc a avut loc faza zonală
a Gimnaziadei 2018 la șah, pe echipe ale școlilor.
Conform regulamentului, fiecare echipă are patru
jucători elevi în clasele I-VIII, între care mini-
mum o fată care joacă pe masa 4, fără drept de a
utiliza rezerve. 

La faza zonală au participat Școala Gimnazială
nr. 2 și Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara,
precum și două echipe din comuna Giroc. Anii
trecuți a mai participat la această fază și echipa
din Moșnița Nouă, dar la această ediție nu s-a pre-
zentat.

Clasamentul a fost: 1) Giroc / echipa A; 2)
Giroc / echipa B; 3) Școala Gimnazială nr. 2 și 4)

Școala Gimnazială nr. 30. Componenții echipelor
girocene au fost: Mihai Iucu, Andrei Juravle, Fa-
bian Preda, Angelina Coman, Luca Iucu, Andrei
Juravle, Denis Pușchiță și Dalia Constantin.

Pentru că nu aveam voie să mergem mai de-
parte cu două echipe, s-au calificat la faza pe județ
Liceul „David Voniga” (o echipă) și Școala Gim-
nazială nr. 2. De remarcat, Girocul a putut alinia
două echipe, în condițiile în care o bună parte din-
tre localnicii care participă la antrenamentele de
șah frecventează școli din Timișoara.

Pentru faza județeană a trebuit să comprimăm
lotul școlar de șahiști într-o singură echipă, patru
jucători. Absența rezervelor este o limită discuta-
bilă a regulamentului, care a rămas în vigoare la

competiția pe echipe școlare în versiunea Minis-
terului Educației, în ciuda obiecțiilor ridicate de
către echipele participante în anii trecuți.

Dacă pe mesele 1, 2 și 4 lucrurile erau clare,
cei mai experimentați fiind de departe Mihai Iucu,
Ștefan Juravle și Angelina Coman, pentru stabili-
rea titularului de pe masa 3 am avut de organizat
un campionat intern. 

A fost o luptă aspră, în care „lupii tineri” Fa-
bian Preda, Denis Pușchiță și Luca Iucu și-au spus
cuvântul mai apăsat ca oricând. Mie, personal,
mi-a crescut inima să văd o asemenea explozie de
talent și combativitate, în condițiile unui superb
fair-play. Robert Boroș, elev în clasa a șaptea, a
fost eliminat de către cei din ciclu primar încă din

faza grupelor. 
„Onoarea” elevilor de gimnaziu a fost salvată

de către Andrei Juravle, care s-a impus abia după
un baraj dramatic cu Fabian Preda.

Cu toate că perspectiva se arată promițătoare,
în condițiile în care la sala de șah din Giroc au
apărut și alți copii foarte talentați (decât cei deja
menționați), cum ar fi Filip Dumitrache (care încă
nu a împlinit 6 ani), echipa școlară va avea de
depășit o tranziție dificilă, după ce jucătorii de ca-
libru greu - Paul Paraschiv, Alexandra Paraschiv
și Denis Alboni -, care au adus Girocului titlul de
campioană națională absolută (inclusiv orașe) în
2015 și 2016, plus câteva titluri de campioni

naționali ai comunelor la echipe, au trecut la
liceu.

De exemplu, titulara noastră de pe masa 4, An-
gelina Coman, este abia în clasa I, pe când „limita
de vârstă” a adversarelor sale este clasa a VIII-a. 

De aceea, ediția 2018 a fost prima dată când
echipa școlară a ocupat abia locul 3 pe județ, după
cinci ani consecutivi în care Girocul a câștigat la
modul zdrobitor campionatele județene pe echipe
(de exemplu, șapte meciuri din șapte câștigate cu
4-0 în 2015 și opt meciuri câștigate în 2017, cu
un total de 31 de victorii individuale și o remiză
din 32, fără înfrângere).

Faza județeană 2018 a avut loc la 16 februarie,
în sala clubului de șah Medicina din Timișoara. A
fost o ediție grea, în care aproape toate cele opt
echipe finaliste au contat. Surpriza competiției,
din punctul nostru de vedere, a fost Andrei Ju-
ravle, care a avut o prestație deosebită în acea zi,
demonstrând un joc foarte matur, legat, în raport
cu experiența sa. 

Angelina Coman a îndurat cu greu disproporția
de forțe datorată vârstei, dar a realizat totuși două
puncte din șapte partide. Echipa a trecut la
mustață pe lângă locul 1, în derby-ul cu echipa
Liceului Pedagogic din Timișoara, în runda 7. Pe
masa 1, Mihai Iucu, afectat de o gripă aflată spre
sfârșit, a pierdut partida care ne-ar fi putut aduce
victoria.

Rămânem optimiști și continuăm să creștem
noua generație de șahiști giroceni. Nu am absolut
nimic să le reproșez pentru competiția școlară, ba
dimpotrivă, ei merită felicitări, atât pentru faza
zonală, cât și pentru ceea ce au făcut la județ. Ei
au rămas în top, iar ceea ce au oferit în această
ediție a fost frumos, peste așteptări, raportat la
vârsta și experiența lor.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru
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