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Învierea – bucuria nădejdii

AA rrăăssuunnaatt ddiinn nnoouu ttooaaccaa llaa GGiirroocc

Din Învierea Lui Iisus izvorăşte bucuria nădejdii.
Câtă vreme vieţuim în lume, întâmpinăm multe nevoi şi
necazuri, lipsuri şi încercări grele. În cele din urmă
moartea ne înghite pe toţi: tiranul nemilos de care ni-
meni nu scapă. 

O, ce soartă tristă! Să suferi mereu, la urmă să
putrezeşti în ţărână, să se spulbere, ca praful în vânt,
toate aspiraţiile tale, toată setea ta după dreptate, adevăr
şi fericire; iată un destin faţă de care altul mai dureros
nu se poate închipui. 

Dar din această stare nenorocită ne-a izbăvit Dum-
nezeu Înviat. Iisus Hristos a ieşit biruitor din suferinţă
şi din moarte, iar prin aceasta ne-a făcut victorioşi şi pe
noi, membrii trupului Său. Hristos a fost doar pârga
celor adormiţi, „cel dintâi înviat din morţi” (Faptele
Apostolilor 26, 23). Noi, Îl vom urma, după promisi-
unea ce ne-a făcut: „Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce
crede întru Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11,
25 – 26). Nu se poate imagina o mai mare mângâiere

decât aceasta. 
Noi, creştinii nu suntem sortiţi pieirii definitive; pen-

tru noi, moartea nu are cel din urmă cuvânt. Precum
bobul de grâu nu se pierde în pământul în care a fost
semănat, ci se transformă în plantă nouă, aşa şi noi ne
vom ridica la sfârşitul lumii din mormintele noastre cu
puterea Lui Dumnezeu. 

Iar dacă vom fi vrednici de împărăţia luminii, vom sta
întru slavă cu Mântui torul Cel preamărit şi puterea cu El
vom fi.

Mormântul gol al Golgotei ne îndeamnă să nu ne în-
doim, ci să avem credinţă şi nădejde. Este o ordine în
lumea aceasta, este o împlinire a setei noastre de feri-
cire. 

Acum ştim că nedreptatea nu durează veşnic, că
suferinţa cea mai grea poate fi suportată, deoarece, mai
presus de încercarea şi necazul care rănesc, se
întrezăreşte mâna Părintelui milostiv, Care încununează
şi ajută pe cei drepţi, pe cei ce rabdă cu nădejde!
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Colectarea deșeurilor 
REZIDUALE - PUBELA NEAGRĂ

LUNI

GIROC
Străzile: Apicultorilor, Prunului, Inului,

Leului, Bârzava, Cerna, Câmpului, Crișului,
Dunărea nr. 1-71, 2-68, Eroilor, Gării, Glo-
ria, Muncitorilor nr. 1-45, 2-56, Nivelda,
Preot David Voniga, Școlii, Semenic nr. 1-35,
2-52, Timiș.

CHIȘODA
Străzile: Afinului, Armoniei, Azur, Bra-

dului, Bucegi, Caisului, Calea Chișodei, Ca-
raiman, Coacăzelor, Cooperatorilor,
Crângului, Erou Iosub Constantin, Izlav,
Izvor, Lacului, Mărului, Nicolae Firu, Nucu-
lui, Oituz, Oltului, Orizont, Păcii, Piersicu-
lui, Poligonului, Primăverii, Retezat, Someș,
Stejarului.

MARȚI
GIROC
Străzile: Aleea cu Plopi, Bega, Bicaz,

Carpați, Dunărea nr. 73-91, 70-82, Jiului,
Muncitorilor nr. 47-109, 58-106, Mureș, Na-
turii, Prutului, Rodnei, Satul Bătrân, Seme-
nic nr. 37-79, 54-106, Siretului, Trandafirilor.

MIERCURI
GIROC
Străzile: Aderării, Aștrilor, Aviației, Calea

Timișoarei, Ciocârliei, Constelației, Cupi-
don, Destinului, Dimineții, Diversității, Du-
dului, Ecoului, Gândului, Infinitului,
Integrării, Libertății, Mercur, Privighetorii,
Saturn, Soarelui, Solidarității, Unității, Ura-
nus, Venus, Vântului, Visului.

JOI
GIROC-BRAITIM
Străzile: Mierlei, Cucului, Zefirului, Gos-

podarilor, Luceafărului, Ghirlandei, Fucsiei,
Narcisei, Universului, Macilor, Iris, Lalele-
lor, Orhideea, Brândușei, Ghioceilor, Sudu-
lui, Ecoului, Busuiocului, Lămâiței,
Crinului, Viorelelor, Begoniei, Garofiței,
Magnoliei, Daliei, Anemonei, Lavandei,
Cărăbușului, Buburuzei, Petalei, Salcâmu-
lui, Margharetei, Cosașului, Pepinierei, Flu-
turelui, Curcubeului, Liliacului, Roiniței,
Somnului, Rapiței, Freziei, Păpădiei, Ma-

ghiranului, Socului, Ficusului, Bujorilor,
Hortensiei, Nalbei, Socului, Sunătoarei, Găl-
benelelor.

Colectarea deșeurilor RECICLABILE -
SACUL GALBEN

GIROC, în zilele de luni 9 și 23 aprilie 
(săptămâna I), respectiv GIROC-

BRAITIM 
ȘI CHIȘODA, în zilele de luni 16 și 30

aprilie (săptămâna II)
GIROC (săptămâna I)
Străzile: Apicultorilor, Prunului, Inului,

Leului, Bârzava, Cerna, Câmpului, Crișului,
Dunărea nr. 1-71, 2-68, Eroilor, Gării, Mun-
citorilor nr. 1-45,2-56, Nivelda, Preot David
Voniga, Școlii, Semenic nr. 1-35, 2-52, Tran-
dafirilor, Timiș, Aleea cu Plopi, Bega, Bicaz,
Carpați, Dunărea nr. 73-91, 70-82, Jiului,
Muncitorilor nr. 47-109, 58-106, Mureș, Na-
turii, Prutului, Rodnei, Satul Bătrân, Seme-
nic nr. 37-79, 54-106, Siretului, Trandafirilor,
Aderării, Aștrilor, Aviației, Calea Timișoarei,
Ciocârliei, Constelației, Cupidon, Destinului,
Dimineții, Diversității, Dudului, Ecoului,
Gândului, Infinitului, Integrării, Libertății,
Mercur, Privighetorii, Saturn, Soarelui,
Solidarității, Unității, Uranus, Venus, Vân-
tului, Visului.

GIROC-BRAITIM (săptămâna 2)
Străzile: Mierlei, Cucului, Zefirului, Gos-

podarilor, Luceafărului, Ghirlandei, Fucsiei,
Narcisei, Universului, Macilor, Iris, Lalele-
lor, Orhideea, Brândușei, Ghioceilor, Sudu-
lui, Ecoului, Busuiocului, Lămâiței,
Crinului, Viorelelor, Begoniei, Garofiței,
Magnoliei, Daliei, Anemonei, Lavandei,
Cărăbușului, Buburuzei, Petalei, Salcâmu-
lui, Margharetei, Cosașului, Pepinierei, Flu-
turelui, Curcubeului, Liliacului, Roiniței,
Somnului, Rapiței, Freziei, Păpădiei, Ma-
ghiranului, Socului, Ficusului, Bujorilor,
Hortensiei, Nalbei, Socului, Sunătoarei, Găl-
benelelor.

CHIȘODA (săptămâna 2)
Străzile: Afinului, Armoniei, Azur, Bradului,

Bucegi, Caisului, Calea Chișodei, Caraiman,
Coacăzelor, Cooperatorilor, Crân gului, Erou
Iosub Constantin, Izlaz, Izvor, Lacului, Măru-
lui, Nicolae Firu, Nucului, Oituz, Oltului, Ori-
zont, Păcii, Piersicului, Poligonului,
Primăverii, Retezat, Someș, Stejarului.

CCoolleeccttaarreeaa ddeeșșeeuurriilloorr rreezziidduuaallee șșii rreecciiccllaabbiillee,,
îînn lluunnaa aapprriilliiee 22001188,, ppee rraazzaa ccoommuunneeii GGiirroocc

Începând cu data de 01.04.2018, datorită creşterii numărului de
călători pe rutele Giroc – Timişoara şi retur, Chişoda – Timişoara şi retur,
s-a impus modificarea graficului de circulaţie prin introducerea a 10
curse noi din Giroc şi 5 curse noi din Chişoda, ceea ce a condus la ma-
jorarea preţului la bilete şi abonamente.

Graficul de circulație modificat poate fi consultat pe site-ul
www.giroceana.ro

Prețurile la biletele și abonamentele de călătorie pe rutele Giroc -
Timișoara și Chișoda - Timișoara sunt următoarele: prețul unui bilet de
călătorie - 3 lei; abonament lunar (cu număr nelimitat de călătorii) - 80
lei; abonament pe jumătate de lună cu două călătorii (dus-întors) - 40
lei; abonament lunar cu două călătorii(dus-întors) pe zi - 60 lei; abona-
ment lunar pentru elevi si studenți domiciliați în comuna Giroc - 30 lei;
abonament pe jumătate de lună pentru elevi și studenți - 15 lei.

Se acordă următoarele facilităţi la transport: beneficiază de gratuitate
la transport următoarele categorii de persoane cu domiciliul/reședința
pe raza comunei Giroc: veteranii şi văduvele de război, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 44/1994 privind acordarea unor drepturi vet-
eranilor şi văduvelor de război; persoanele persecutate din motive
politice, în conformitate cu prevederile Decretului-Lege nr.118/1990 re-
publicat, cu modificările și completarile ulterioare, completată cu Legea
127/26 aprilie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor perse-
cutate din motive politice în perioada comunistă; luptătorii care au con-
tribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 341/2004 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acor-
darea unor drepturi acestora, răniţilor şi luptătorilor la Revoluţia din
1989; persoanele cu handicap grav, însoţitorii persoanelor cu handicap
grav şi asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în prezenţa
acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoanele
prevăzute mai sus vor circula gratuit pe mijloacele de transport doar în
baza documentelor justificative conform categoriei din care fac parte, și
a cărții de identitate; se acordă facilităţi la transportul în comun pen-
sionarilor cu pensia cumulativă de până la 1.000 lei, inclusiv, câte un
abonament lunar în valoare de 60 lei cu câte 2 călătorii pe zi (1 dus - 1
întors). Eliberarea abonamentelor de către S.C. Giroceana S.R.L. pre-
cum şi decontarea acestora se va face lunar. Acest abonament în cuan-
tum de 60 lei, se va achita integral la casieriile SC GIROCEANA SRL,
iar ulterior, se va preda la Casieria nr. 2 a Primăriei comunei Giroc, resti-
tuindu-se întreaga contravaloare (60 lei) pentru luna încheiată (
anterioară). Decontarea se va face în baza cărții de identitate și a cuponu-
lui de pensie, în perioada 1-10 a fiecărei luni, în zile lucrătoare.

Călătorii care circulă fraudulos pe mijloacele de transport în comun
ce aparțin societății Giroceana vor fi sancționați cu amenzi între 300 și
600 de lei (în 48 de ore se poate plăti jumătate din amendă). Totodată
constituie contravenție și vor fi sancționați cu amendă, călătorii care
fumează, scuipă, consumă semințe și băuturi alcoolice, aruncă hârtii,
ambalaje și resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun,
provoacă scandal ori adresează cuvinte injurioase la adresa călătorilor și
a personalului de deservire a transportului în comun, degradează și dis-
trug mijlocul de transport în comun. De asemenea este obligatorie
păstrarea biletului până la coborâre. Controalele se efectuează de per-
sonalul angajat și de Poliția Locală Giroc.

În cazul pierderii / furtului legitimației de călătorie, titularului i se va
elibera, la cerere, o adeverință, doar după ce se face dovada publicării
pierderii /furtului acesteia într-un ziar local;

6. Se interzice îmbarcarea călătorilor, în vederea călătoriilor pe raza
municipiului Timișoara, transportul călătorilor se realizează strict pe
rutele Giroc-Timișoara/Chișoda-Timișoara și retur. Persoanele trans-
portate sunt îmbarcate sau debarcate doar în punctele fixe prestabilite,
denumite staţii.

Regulament privind 
transportul în comun

VENIȚI DE
LUAȚI 

LUMINĂ!
Parohia Ortodoxă Română

„Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
din Giroc organizează săptămânal
Programul de Cateheze biblice cu
genericul: „VINO ȘI VEZI!”
(Apocalipsa 6, 1), după cum ur-
mează: lunile aprilie - octombrie,
duminica, ora 18:30, și lunile no-
iembrie-martie, duminica, ora
17:30. 

Responsabil program cateheze:
Pr. lect. univ. dr. Adrian D. Covan
(telefon/whatsapp 0726.458.458; e-
mail: adrian.covan@yahoo.com). 

Vă așteptăm cu bucurie duhov-
nicească!

• Desfășurarea, cu prioritate, a slujbelor religioase în exteri-
orul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în in-
terior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se
supraaglomereze lăcașul de cult.

• În situația desfășurării slujbelor religioase în interiorul
lăcașurilor de cult se vor menține în poziție deschisă ușile de
acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta covoarele/mo-
chetele și mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a biseri-
cilor, care nu sunt fixate ferm în pardoseală, cu excepția celor
folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase.

• Se va acorda o atenție deosebită la organizarea slujbelor re-
ligioase în bisericile din lemn, caz în care nu se va permite aglo -
me rarea credincioșilor în interior.

• Se va evita desfășurarea slujbelor religioase în interiorul
obiectivelor aflate în curs de renovare/restaurare sau în care sunt
amplasate schele.

• Se va asigura, prin grija factorilor de conducere de la biserici
și mănăstiri, efectuarea unui control riguros după terminarea 
slujbelor religioase, pentru eliminarea eventualelor surse de
inițiere a unui incendiu.

• Preoții vor instrui participanții la slujbe asupra necesității
evacuării în ordine a lăcașului de cult, în cazul produce rii unui in-
cendiu.

• Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor și a
mănăstirilor se va face atfel încât să nu se blocheze sau să se
diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenția autospe-
cialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul.

• Se vor instrui, de către preoți, participanții la slujbele reli-
gioase asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la
distanță de haine, păr, mobilier sau alte obiecte de cult din mate-
riale combustibile din interiorul bisericii și, de asemenea, că se
recomandă evitarea deplasării cu lumânări aprinse în autovehicule
(autoturisme, autocare, microbuze).

În cazul în care ieșiți la iarbă verde în aceste zile de
minivacanță, trebuie să aveți în vedere următoarele:

• utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe
timp de vânt este interzisă;

• prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de
agrement se face numai în locurile special amenajate;

• monitorizați în permanență arderea;
• supravegheați continuu copiii, pentru a preveni jocul aces-

tora cu focul;
• asigurați la locul arderii mijloace de stingere: un stingător sau

o găleată cu apă;
• înainte de plecare, stingeți focul și acoperiți cenușa cu

pământ.

RReeccoommaannddăărrii pprriivviinndd pprreevveenniirreeaa iinncceennddiiiilloorr
ppee ttiimmppuull SSăărrbbăăttoorriilloorr PPaassccaallee
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Pentru al unsprezecelea an consecutiv, la Giroc,
în Săptămâna Patimilor Mântuitorului, cu binecu-
vântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropo-
litul Banatului, Arhiepiscopia Timișoarei și Primăria
comunei Giroc au organizat Festivalul Cultural-
Spiritual „În glas de toacă”.

În Grădina de vară a Căminului Cultural din
Giroc au fost amplasate 33 de toace, simbolizând
anii pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a 
petrecut pe pământ.

Evenimentul a început cu slujba Deniei, oficiată
în Biserica Ortodoxă din Giroc de către preoții 
Marius Șonea, Daniel Mateia și dr. Adrian Covan.

Cuvântul de bun venit adresat participanților și
spectatorilor a fost rostit de primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma: „Vă urez tutu-
ror bine ați venit la cea de-a unsprezecea ediție a
Festivalului Cultural-Spiritual «În glas de toacă».
Vă mulțumesc pentru prezența numeroasă. Avem
onoarea să fie prezent la această ediție a festivalu-
lui domnul consilier prof. pr. Zaharia Pereș, din par-
tea Mitropoliei Banatului. Alături ne sunt preoții
Marius Șonea, parohul Bisericii «Sfântul Dimitrie»,
părintele Daniel Mateia și părintele profesor Adrian
Covan. Sunt prezenți și consilierii locali, deoarece
Consiliul Local al comunei Giroc are grijă ca, an de
an, acest festival să se desfășoare, profesori și elevi
de la Liceul «David Voniga», membri Coralei 
«Giroceana», condusă de maestrul Mircea Sturza.

Printre noi sunt și alți invitați de seamă, doamna
Florica Recășan-Lupuț, de la Casa de Cultură a Mu-
nicipiului Timișoara, și doamna Codruța Măgurean,
din partea Primăriei Municipiului Timișoara.

Avem aici și o toacă - devenită simbol al acestei
manifestări - la care a bătut prima dată
Înalpreasfinția Sa Ioan, Mitropolitul Banatului. În
textul inscripționat pe toacă este menționat acest
lucru. Toaca aceasta va rămâne un simbol al acestui
mare festival, pentru că prezența Preasfinției Sale
ne-a onorat și a dat un sens mai puternic, adânc și
spiritual festivalului.

Le mulțumesc tuturor celor care prin prezență și
prin participare efectivă au făcut ca această mani-
festare să fie la nivelul celor din anii anteriori”.

Părintele Zaharia Pereș a adresat și el câteva cu-
vinte celor prezenți: „Domnule primar, onorat Con-
siliu Local al comunei Giroc, onorați invitați, e
într-adevăr o bucurie și pentru noi, ca reprezentanți
ai Mitropoliei Banatului, de a fi aici, la acest festi-
val, pe care, iată, îl organizăm de unsprezece ani.
Este un festival pe care l-am început alături de dom-
nul profesor Ciprian Cipu, de la Centrul de Cultură
și Artă al Județului Timiș și care a ajuns, iată, la 
unsprezece ediții. El va continua și de aici înainte în
această frumoasă localitate Giroc, care cred că va
deveni un oraș frumos al eparhiei noastre. Dincolo
de toate, festivalul de toacă aduce în același loc
foarte mulți tineri, din mai multe parohii din județ,
care au venit să-și arate măiestria și a arăta, de ase-
menea, cât de importantă este toaca pentru noi în
Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor Domnului
nostru Iisus Hristos. Bătutul toacei nu face altceva
decât să ne cheme la rugăciune în momentul în care
clopotele tac. Toaca reprezintă un moment de coti-
tură din viața Mântuitorului Iisus Hristos, acela în
care soldații romani băteau cuie în mâinile și pi-
cioarele Domnului. Această bătaie de toacă nu este
altceva decât, așa cum spunea Sfântul Sofronie al
Ierusalimului, sunetul lemnului care cântă.

Vă mulțumim, domnule primar, pentru organi-
zare, pentru sprijinul acordat și fie ca Bunul 
Dumnezeu să vă dea sărbători binecuvântate. 

Din partea Preasfințitului Părinte Mitropolit Ioan
vă transmit toate gândurile de bine și să aveți un
Paști binecuvântat, cu bucurie în casele dumnea-
voastră, alături de cei dragi. 

Aceleași gânduri de bine vi le transmite și

Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Paisie 
Lugojanu”.

Părintele paroh Marius Șonea a rostit și el câteva
cuvinte în deschiderea festivalului: „Această emoție
și o bucurie o trăim în fiecare an, când ne apropiem
de măritul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos. 

Avem această bucurie de a-i vedea în special pe
tinerii și copiii noștri că se apropie de acest lemn al
toacei și încearcă, prin măiestria lor, prin sufletul
lor curat și dragostea lor, să se apropie și să ne apro-
pie și pe noi de Dumnezeu. 

Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, Bunului
Dumnezeu pentru această ocazie de a fi împreună,
să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la
organizare acestui eveniment și tuturor celor care
participă la festival”.

Programul celei de-a unsprezecea ediții a Festi-
valului Cultural-Spiritual „În glas de toacă” a de-
butat cu o rugăciune cântată de către Corala
„Giroceana”, a Parohiei Ortodoxe „Sfântul 
Dimitrie”.

Interpreta Loredana Sur, din Giroc, a interpretat
apoi o priceasnă specifică Săptămânii Pătimirilor
Domnului nostru Iisus Hristos.

Apoi, grupele de copii și tineri au bătut la cele 33
de toace amplasate în Grădina de vară a Căminului
Cultural, primii fiind componenții Ansamblului
„Ghiocelul” din Giroc.

La fel ca și în anii anteriori, printre tocași s-au
numărat domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma și pă-
rintele consilier Zaharia Pereș.

Printre participanți s-a aflat și domnul Sava Albu,
care a fost prezent la toate edițiile festivalului și care
vine din Prohia Ortodoxă Sârbă din Mehala
Timișoarei pentru a bate toaca la Giroc, chiar dacă
acum este imobilizat într-un scaun cu rotile. „Am
prieteni care locuiesc în Giroc - ne-a spus domnul
Sava Albu - și care știau că eu de mic copil bat toaca
la Biserica Sâbă din Mehala. 

Îmi amintesc că nu ajungeam să bat toaca decât
pe la prânz, pentru că erau copiii mai mari înaintea
mea. Se stătea efectiv la coadă. Se bătea toaca în-
cepând de joi și până în noaptea Învierii. 

Prietenii din Giroc mi-au spus de prima ediție a
festivalului, acum unsprezece ani. Am învățat să bat
toaca de la bunicul meu, Laza, de la Soca. El mi-a
făcut, în urmă cu 60 de ani, și ciocanele cu care bat
și acum toaca. 

Sunt mai multe feluri de a bate toaca; într-un fel
se bate la mănăstiri, iar la Timișoara în fiecare car-
tier se bate altfel toaca. 

În alte țări ortodoxe, toaca se bate numai la 
mănăstiri, în ziua Deniei”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

AA rrăăssuunnaatt ddiinn nnoouu ttooaaccaa llaa GGiirroocc
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Comuna Giroc a intrat din nou
în competiție pentru Marele Pre-
miu al Festivalului-Concurs „Lada
cu zestre” în etapa dedicată
laureaților și desfășurată la Giar-
mata Vii, comuna Ghiroda. Așa
cum ne-au obișnuit, girocenii au
fost capul de afiș al spectacolului,
momentele pregătite pentru faza
de la Giarmata Vii însumând nu
mai puțin de patru ore. Au fost
patru ore de folclor și tradiții auten-
tice bănățene, în toate formele lor:
cântec, joc, port popular, grai, artă
plastică și culinară.

Impresionanta delegație
giroceană a fost însoțită la Giar-
mata Vii și de primarul comunei,
domnul dr. Iosif-Ionel Toma, care
a urmărit cu satisfacție evoluția
artiștilor din comuna noastră.

Juriul care a avut misiunea de a
departaja localitățile aflate în
competiție, Giroc, Ghiroda,
Dudeștii Noi și Deta, a fost alcătuit
din: la secțiunea coregrafie -
maestrul Marius Ursu, maestrul
Tomiță Frențescu și maestrul
Vasile Peri; la secțiunea literatură
dialectală, creatori în grai bănățean
- dr. Adela Popa (șefa Serviciului
Cultură, Învățământ și Sport din
cadrul Consiliului Județean
Timiș), Tania Țunaș (TVR
Timișoara) și Alina Mafa (Centrul
de Cultură și Artă al Județului
Timiș); la secțiunea muzicală - maestrul Gelu Stan,
prof. dr. Daniela Băcilă (Radio Timișoara), prof.
Remus Vălungan (Centrul de Cultură și Artă al
Județului Timiș).

Comuna Giroc și-a început recitalul-maraton cu
solista Loredana Sur (18 ani), care a interpretat
melodiile „Trandafir cu creanga-n apă” și „Bage, gură
dă bujor”.

A urmat formația de dansuri mixte, cu jocuri din
câmpia timișeană (sorocul bătrân din Cerneteaz,
sorocul din Seceani, sorocul lui Bulgăr, sorocul din
Ianova, Inioana din Firiteaz, joc de întoarsă din Alioș,
jocul de la Murani, jocuri de întors de la Fibiș). Core-

grafia acestui moment i-a aparținut maestrului Victor
Jicheran, iar conducerea muzicală a fost asigurată de
domnul prof. Adrian Safta.

A fost rândul unui alt reprezentant al comunei Giroc
la subsecțiunea soliști vocali, și anume Alexandru Pop
(27 de ani), care a interpretat melodiile „Cântă mierla
jalea mea” și „Nana mea cea dă dămult”.

Un nou dans a fost adus în atenția juriului și a 
publicului, de această dată unul de fete (horă, brâul de
la Marga, măzărica, ardeleana, joc de doi), în core-
grafia instructorului Ionel-Lucian Șipoș și conducerea
muzicală a domnului prof. Adrian Safta.

Spectacolul comunei Giroc a continuat cu recita-
torii în grai Dacian Filimon (19 ani), cu poezia „Așa-s

vremurili azi”, Bianca Fărcuț (17 ani), cu poezia
„Țăranul”, Alexandru Pop (27 de ani), cu poezia 
„Satule, te rog, mă iartă”, și Alin Roșu (18 ani, din
Chișoda), cu poezia „Copii din flori”.

O serie de dansuri bărbătești au fost prezentate apoi,
în coregrafia maestrului Victor Jicheran și sub con-
ducerea muzicală a domnului prof. Adrian Safta:
formații de sorocari din Giroc, cu forme din câmpia
timișană; sorocul de la Torontal; sorocul mare de la
Comloș; soroc ca la Pădureni; sorocul din Satchinez;
sorocul ca la Lighed; sorocul ca la Petroman.

Soliștii dansatori Bianca Opăriuc și Sebastian
Maftei au interpretat un dans solistic, ei încadrându-se
în categoria 8-14 ani. Coregrafia i-a aparținut instruc-

torului Ionel-Lucian Șipoș, iar conducerea
muzicală - domnului profesor Adrian Safta.

O nouă „porție” de poezie în grai bănățean au
oferit recitatorii Andreia Dilă (8 ani), cu poezia
„Moda”, de Felicia Lăudărescu, Răzvan
Dragomir (8 ani), cu poezia „Un gest neașteptat”,
Oliver Albu (8 ani), cu poezia „La fotbal, la chef-
ereu”, de Sorin Olariu, Beatrice Golyobis (8 ani,
din Chișoda), cu poezia „Făcătura”, de Felicia
Lăudărescu, și Andreea Murgu (8 ani, din
Chișoda), cu poezia „Cei șapte ani de acasă”, de
Sorin Olariu.

Pe scenă a fost adus și obiceiul folcloric
„Nuntă bănățană din Giroc și Chișoda”. Un alt
obicei prezentat a fost „Măsuratul oilor”, specific
zonelor colinare și subcolinare din Banat. La cele
două mommente scenariul, regia și coregrafia au
fost semnate de instructorul Ionel-Lucian Șipoș,
iar domnul prof. Adrian Safta a asigurat conducerea
muzicală.

Solista vocală Iasmina Iova (din Chișoda) a
intrat în concurs la secțiunea muzicală,
subsecțiunea dedicată soliștilor, cu melodiile
„Frunză verde de secară” și „Trandafir crescut în
iarbă”.

Ivana Teodorovici (14 ani), pregătită de
doamna prof. Desanca Lalici, a participat la
subsecțiunea dedicată soliștilor vocali, etnii, in-
terpretând melodia „Am crescut păzind oile”, iar
Cristian Petrovici, la aceeași subsecțiune, a in-
terpretat melodia „Zora je”.

CCoommuunnaa GGiirroocc,, ppee sscceennaa FFeessttiivvaalluulluuii--
CCoonnccuurrss „„LLaaddaa ccuu zzeessttrree””
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Dansatorii seniori din localitatea
Chișoda au participat cu un dans mixt
din zona de pustă a Banatului, care a
inclus jocuri din zona folclorică Giroc
- Pădureni - Jebel, pre loc, soroc,
întoarsă și joc de doi ca la Giroc.
Coregrafia acestui moment i-a
aparținut maestrului Victor Jicheran,
iar conducerea muzicală a fost asi -
gurată de domnul prof. Adrian Safta.

Bianca Opăriuc (12 ani, din
Chișoda), eleva doamnei profesoare
Desanca Lalici, a interpretat apoi, la
subsecțiunea soliști vocali, melodiile
„Cucuruz cu frunza-n sus” și „Mândru-i
cerul fără nori”. Un al solist vocal
pregătit de doamna prof. Desanca
Lalici, Sebastian Vis, a interpretat melo-
dia „Iorgovan, frumoasă floare”.

Grupul vocal „Cantodena”, coor-
donat și pregătit de doamna prof. 
Desanca Lalici, a prezentat un pot-
puriu de melodii populare: „Mărie,
poale șiurace”, „Mândruliță mândră,
almăjană”, „Câtă boală are mândra”,
„În cântări mi-s sufletul șî gândul”,
„Bănățanu-i bănățan” și „Bănățanu',
gugulanu'”.

Soliștii dansatori Adrian Cabău și
Cristina Cotulbea au prezentat, apoi,
în coregrafia maestrului Victor
Jicheran și sub conducerea muzicală
a domnului prof. Adrian Safta, jocuri
din zona de munte a Banatului.

Un nou moment solistic a fost cel
prezentat de interpretul Bogdan Firu (27 de ani), care
a cântat melodiile „Cât eșci mândro dă frumoasă” și
„A mea inimă nu-i bună”.

Formația de dansuri pe generații a prezentat jocuri
din câmpia timișană (carabie, sorocuri, întoarsă și joc
de doi), moment pentru care coregrafia a fost asigurată
de maestrul Victor Jicheran, iar conducerea muzicală,
de domnul prof. Adrian Safta.

Sorana Mariș (12 ani), elevă a profesoarei Iasmina
Iova, a concurat și ea la subsecțiunea soliști vocali, cu
melodiile „Trandafir cu creanga-n apă” și „Noi, fecili
dîn Banat”.

Doi soliști instrumentiști giroceni au cântat apoi la
acordeon: Cristian Petrovici (reprezentând etnia sârbă)
și Daniel Babescu (11 ani).

Formația mixtă de dansuri, categoria 8-14 ani, a adus
în fața asistenței dansuri de pustă din zona Banatului:
soroc, pră loc, întoarsă, joc de doi, pregătiți fiind de in-
structorul Ionel-Lucian Șipoș și având acompaniamentul
orchestrat de domnul prof. Adrian Safta.

Dansuri bănățene din zona subcolinară bănățeană a

prezentat și formația de dansuri mixte - categoria 8-
14 ani - din Chișoda, dansuri pregătite sub îndrumarea
instructorului Ionel-Lucian Șipoș și sub conducerea
muzicală a domnului prof. Adrian Safta.

Au urmat în concurs trei soliști vocali: Alexandra
Fedor (9 ani), pregătită de doamna prof. Desanca Lalici,
cu piesa „Ard-o focu' dragostea”, Răzvan Dragomir (8
ani), pregătit de doamna prof. Iasmina Iova, cu melodia
„Ană, chică galbănă”, și Sorina Petric (8 ani), pregătită
de doamna prof. Nicoleta Voica, cu melodiile „Cine trece
acuma dealul” și „Trandafir roșu chitat”.

Un grup de dansatori a prezentat, în coregrafia
maestrului Victor Jicheran, o suită mixtă de dansuri
din Banatul montan: brâul lui Ghiță Copăceanu, brâul
bătrân, brâul Muia, brâul lui Ioșca, iederea, ardeleana
de la Cornereva, ardeleana Baba Peleaga, damul, joc
de doi. Conducerea muzicală a acestui moment a fost
semnată de domnul prof. Adrian Safta.

Din localitatea Chișoda s-a prezentat în concurs, la
categoria soliștilor instrumentiști, Marius Sperneac,
care a cântat la clarinet.

Grupul de soliști vocali alcătuit din Riana și Andra

Fudulu și Sara Ardelean, pregătit de prof. Desanca
Lalici, a interpretat melodia „Zorili să varsă”, după
care pe scenă a urcat solistul vocal Radu Dragomir și
solistul instrumentist Ionuț Bistrian (saxofon).

Ansamblul de cântece și dansuri „Ghiocelul” a
prezentat un moment muzical-coregrafic care a
cuprins secvențe din spectacolul „Joc și cântec ca pe
la noi” - jocuri din zona etnografică a Făgetului (brâu
pădurănesc, ardeleana ca la Bata, ardeleana lui Jucu,
ardeleana ca la Luncani, pe picior de la Dubești, de
doi ca la Birchiș, de doi ca la Gunia, joc de doi ca la
Făget -, cântece populare cu solistul Ioan Dragomir,
care a interpretat melodiile „Am fost în vară acasă” și
„Cinerețe faină, un' ce duși?”, dans mixt din zona
montană a Banatului - ardeleana ca la rugi, ardeleana
împletită ca la Marga, ardeleana ca la Canița, susanul,
isa, brâul mărarilor, brâul ciclovenilor, brâul zerve-
nilor, brâul lui Zerie, brâul Momir, joc de doi al lui
Petrică Vasile, joc de doi al lui Ion Novac. Coregrafia
acestui moment a fost semnată de maestrul Victor
Jicheran, iar conducerea muzicală - de domnul prof.
Adrian Safta.

Au mai fost prezenți pe scenă tara-
ful de muzică populară, Fanfara
„Girocean”, condusă de domnul prof.
Ionel Pascota, Corul bisericesc
„Sfântul Dimitrie”, dirijat de prof.
Mircea Sturza, creatorii de poezie și
proză dialectală George Lână și Petru
Chira.

La secțiunea expoziții, au fost
prezenți cu costume populare și alte
elemente de coregrafie Ionel-Lucian
Șipoș, Isabela Șipoș, Mihai Șipoș și
Petru Avrămuț.

Cu icoane pictate s-au prezentat
Attila Baiko și Claudia Vasilescu. Au
mai fost prezenți în concurs
meșteșugarul Teodor Schiop și 
 Liliana Scula, creatoare de costume
populare.

De asemenea, o prezență con -
sistentă a avut comuna Giroc și la
secțiunea gastronomie.

Trebuie spus că spectacolul co-
munei Giroc la această ediție a Festi-
valului-Concurs „Lada cu zestre” a
fost prezentat de Bianca Fărcuț,
maestru coregraf a fost Victor
Jicheran, coregraf - Ionel-Lucian
Șipoș, asistent coregraf - Alexandru
Gălușkă, iar conducerea muzicală i-a
aparținut domnului prof. Adrian
Safta.

Pagini realizate de 
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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„Cartea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie
prin suflete, gânduri și frumuseți”. 

(Mihail Sadoveanu)

Nu există o lume mai frumoasă şi mai fascinantă ca
lumea poveştilor. Vârsta preşcolară și școlară mică
este cea mai propice pentru a obişnui copilul cu căr-
ţile, stimulându-le şi dezvoltându-le imaginaţia, vo-
cabularul, gândirea, spontaneitatea, creativitatea.
Poveştile au fost dintotdeauna o modalitate utilă şi plă-
cută de a petrece timpul alături de copil şi de a-i trans-
mite un mesaj, de a-l învăţa să descopere şi să se
aventureze în minunata lume a fanteziei.

„Gustul” pentru citit se dezvoltă de la vârste fra-
gede, când părinţii încep să îi citească copilului po-
veşti şi alte lucruri interesante din cărţi. De asemenea,
exemplul personal contează foarte mult: dacă părinţii
citesc, dacă au în casă cărţi interesante, dacă au un
spaţiu rezervat bibliotecii... Copilul va urma exemplul
părinţilor doar dacă aceştia au ştiut să-i dezvolte cu-
riozitatea şi pasiunea pentru citit, argumentându-i, de
asemenea, utilitatea şi importanţa de a citi cât mai
mult.

Proiectul de cooperare între grădiniţe și școli a por-
nit din nevoia de a îmbunătăţi practicile educative,
prin introducerea şi încurajarea unor inovaţii în ceea
ce priveşte metodele pedagogice, strategiile de obser-
vaţie şi practică, elaborarea de materiale didactice,
schimbul de bune practici în materie de educaţie, pro-
movând respectul şi interesul pentru lectură; iar co-
piilor, încă de la vârsta preșcolară și primară,
insuflarea atât a dorinței, cât și a plăcerii de a se afla
în preajma cărților.

Miercuri, 21 martie 2018, Grădinița P.P. Giroc a
fost gazda Simpozionului Interjudețean „Copiii și
lumea cărților” – ediția I, organizat de către Liceul
Teoretic „David Voniga” – structură Grădinița P.P.
Giroc, în colaborare cu Grădinița lui Goghiță și
Grădinița P.P. Nr. 38 din Timișoara.

Scopul simpozionului a fost stimularea interesului
pentru lectură în perioada preșcolară și a școlarității
mici, cultivarea gustului pentru lectură,pentru frumos,
exersarea limbajului și a posibilităților de comunicare,
prin activități în parteneriat cu școala.

Desfășurarea acestui simpozion a avut loc pe data
de 21 martie deoarece, începând cu anul

1999,UNESCO a declarat această zi ca fiind Ziua
Internațională a Poeziei. Această declarație reprezintă,
de drept, o recunoaștere a faptului că oamenii de li-
tere și de cultură, poeții și scriitorii din întreaga lume
și-au adus o contribuție remarcabilă la îmbogățirea
culturii și spiritualității universale.

În deschiderea Simpozionului, directorul adjunct
prof. Nicolae Petchescu a subliniat importanța pe care
o au personajele în literatura pentru copii, prin faptul
că aceștia ajung să se identifice cu personajele
poveștilor și învață cum să depășească situații impo-
sibile și cum să rezolve cele mai dificile  probleme.

La atelierele de lucru, copiii Grupei Mari B, îm-
preună cu elevii clasei a II-a B, au prezentat, sub în-
drumarea prof. înv. preșcolar Simona Leontescu și a
prof. înv. primar Ștefania Toma, sceneta Lumea
poveștilor.

Invitații de onoare ai acestui simpozion au fost
conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin-Dorcescu, de la
Universitatea de Vest, și poetul, prozatorul și traducă-
torul Eugen Dorcescu.

În cadrul simpozionului, Eugen Dorcescu, invitatul
special, a recitat, în premieră, o poezie inedită:

Eternul Barbă-Cot
Aseară, Piticuţul Barbă-Cot,

De care şi uitasem, mi se pare,
Pe strada prefăcută în cărare,

M-a-ntâmpinat, străin, ca un robot.
Am tresărit, o clipă, amândoi:

„Îl mai cunosc?”... „Mă ţine, oare, minte?”
Ci iată-l că alunecă-nainte,

Ci iată-mă cum lunec înapoi...
În jurul lui, un cârd de prichindei:

Alina, Ralu, Lizu şi Andrei,
Mirela, Ioana, Roxi... Cine ştie

Ce nume poartă-această gălăgie?
Şi-acolo-n depărtare, unde nu-i

Nici soare-ntreg, nici umbra nimănui,
Ca prin minune, eu sunt, iar şi iar,
Gonind din calendar în calendar,
Până mă aflu-ntocmai cum eram:

În clasa-ntâi, cuminte, lângă geam,
Căznindu-mă să scriu şi să socot,

Cerând, în şoaptă, sfat lui Barbă-Cot.

În cadrul prezentării lucrărilor au luat cuvântul:
prof. înv. primar Camelia Preda, prof. Lumința Ivan,
prof. înv. primar Carmen Radics, prof. înv. preșcolar
Snejana Popovici, prof. înv. preșcolar Viviana Lăpă-
dat, precum și alte cadre didactice.

Mulțumim doamnei directoare prof. Mihaela Pascu
și domului director adjunct Nicolae Petchescu pentru
tot sprijinul acordat în organizarea și desfășurarea
acestei prime ediții a Simpozionului Interjudețean
„Copiii și lumea cărților”.

Prof. înv. preșcolar Simona LEONTESCU

Simpozionul Interjudețean 
„Copiii și lumea cărților”, ediția I - 2018

Ajuns la ediţia a III-a, înscris în Calendarul Acivi-
tăţilor Educative al I.Ş.J. Timiş 2017-2018, poziţia
109, Concursul Sportiv Regional „Micii campioni” a
avut şi de această dată un real succes, atât în rândul
copiilor, cât şi al cadrelor didactice implicate.

Gazda acestui concurs a fost, ca de fiecare dată,
Grădiniţa cu Program Prelungit din Giroc, care a pri-
mit cu drag în sala de sport a Liceului Teoretic „David
Voniga” grădiniţele participante de anul acesta, şi
anume: Grădiniţa P.N. Nr. 1 din Pecica, judeţul Arad,
Grădiniţa P.P. Nr. 23 din Timişoara, Grădiniţa P.P. Nr.
36 din Timişoara, Grădiniţa P.P. Moşniţa Nouă, Gră-
diniţa P.P. Nr. 7 din Timişoara, Grădiniţa P.P. Chişoda.

Parteneri în acest concurs sunt Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş, Club Sportiv Vest Activ din Timi-
şoara, reprezentat de profesor Ciprian Plejban, sporti-
vul Daniel Babescu, campion naţional la supermoto,
profesor Boris Babici, profesor Alexandru Cora, pro-
fesor Robert Tănăşel şi profesor Marin Marian.

Am pornit în desfăşurarea acestui concurs de la pa-
siunea preşcolarilor pentru mişcare, plăcerea copiilor
de a participa la competiţii sportive, dar şi pentru a
promova fair-play-ul în rândul lor.

Am urmărit prin acest concurs dezvoltarea dragos-
tei pentru mişcare şi sport, în vederea menţinerii să-
nătăţii şi impunerea unui stil de viaţă sănătos, de la
cele mai fragede vârste, dar şi pentru adoptarea unui
comportament civilizat, chiar şi atunci când nu sun-
tem pe primul loc.

Concursul a cuprins trei probe sportive: săritura în

lungime de pe loc; traseu aplicativ; ştafetă.
Preşcolarii au parcurs toate probele, coordonaţi de

cadrele didacice implicate în concurs, şi-au satisfăcut
nevoia de mişcare şi joc, motiv penru care au fost re-
compensaţi în final cu medalii, diplome şi cadouri.

Concursul s-a finalizat prin vizionarea unui mo-
ment artistic de balet, executat de Emma Nanău, elevă
a Liceului Teoretic „David Voniga”, şi o demonstraţie
de karate a copiilor de la Clubul Sportiv Sho-Dan  din
Timişoara, copii coordonaţi de profesor George Coca.

Mulţumiri musafirilor prezenţi, părinţilor implicaţi
şi cadrelor didactice implicate în organizarea acestui
concurs.

Prof. Florina BERINDEIU – GPP Giroc
Director, prof. Janina TERTECI 

– GPP NR. 2 Timişoara

Concursul Sportiv Regional „Micii campioni”
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –  Acţiunea de
strângere a brazilor de Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Curăţenia de pri-
măvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie re-
zultate din cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de Mediu mini co-
lectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice);

31 martie 2018 – Curăţenia pentru 1 oră în co-
muna 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 tu-
turor cetăţenilor de pe raza administrativă obligati-
vitatea persoanele fizice şi juridice cu
domiciliul/sediu în comuna Giroc de a încheia cu
operatorul de salubrizare S.C. RETIM ECOLO-
GIC SERVICE S.A., din str. Oituz, nr. 3/A, un
contract de salubrizare, conform Legii nr. 101/2006
privind serviciul de salubrizare al localităţilor.

Conform art. 30 alin. 5 din Legea nr. 101/2006,
„constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizato-
rului de a încheia contract de prestări servicii cu
operatorul de salubrizare licenţiat în aria de dele-
gare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit prevede-
rilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare privind protecţia mediului, eli-
minarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate

în acest scop este interzisă.
Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri în

spaţii improprii, veţi suporta cheltuielile legate de
curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele le-
gate de transport, valorificarea respectiv elimina-
rea deşeurilor, cât şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contractu-
lui de salubritate, încălcaţi prevederile legale, fiind
pasibili de sancţiuni.

Autoritatea publică locală va proceda, după zece
zile calendaristice de la data publicării prezentului
anunţ, la implementarea prevederilor Legii nr.
101/2006, privind încheierea de contracte de salubri-
zare cu toţi locuitorii comunei prin intermediul Poli-
ţiei Locale şi reprezentanţii 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

„Curățenia pentru o oră în comuna Giroc”
Primaria comunei Giroc organizează, în data de 21 aprilie 2018, campania „Curăţenia pentru

o oră în comuna Giroc”.
Cetățenii comunei sunt aşteptaţi să se înscrie, pentru marea curățenie, în parcarea Liceului Teoretic

„David Voniga” din localitatea Giroc și în fața Școli Gimnaziale cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din
Chișoda. Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora 8:30, pentru ca la ora 9 toţi voluntarii să ajungă pe
teren şi să înceapă marea curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii vor pune la dispoziţia acestora mijloace de transport, saci şi
mănuşi pentru a colecta deşeurile.

Responsabili de mediu, insp. Adelina-Ionela SÎRBU,
insp. Petronela-Silvana FLOREA
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Darius-Ionuț Cioablă
un an și două luni, Giroc

Ștefan Tătar
6 ani, Giroc

Mara Olariu
6 ani, Giroc

Matei Mufturel
9 luni, Giroc

Anastasia-Maria Cioablă
un an și două luni, Giroc

- Cum vedeți comuna Giroc, ca
dezvoltare, în contextul comunelor
periurbane din județul Timiș?

- Comunele din apropierea Timi-
şoarei au cunoscut, în ultima vreme,
transformări vizibile, atât din punct
de vedere al infrastructurii, cât şi de-
mografic. Nu se poate spune, însă,
că asistăm la o dezvoltare liniară, cu
aceleaşi realizări în toate comunele.
Unele au evoluat mai mult, altele,
dimpotrivă,  mai puţin. 

Din fericire pentru locuitorii ei,
comuna Giroc ocupă, fără îndoială,
un loc fruntaş şi cred că înnoirile din
ultimii ani vorbesc de la sine. Mă
refer aici la numărul mare de agenţi
economici care îşi desfăşoară activi-
tatea pe raza localităţii, la dezvolta-
rea infrastructurii, dar şi la atenţia
acordată educaţiei şi sănătăţii. Ştiu
că Girocul se poate mândri cu creşe,
grădiniţe şi şcoli ale căror dotări ri-
valizează cu unităţi de elită din Ti-
mişoara. Există, de asemenea,
numeroase cabinete medicale, sto-
matologice, farmacii, chiar şi un
centru de permanenţă, lucruri care
asigură, în mod evident, un plus de
confort locuitorilor.

- Ce puteți spune despre ex-
plozia demografică din ultima
vreme: de la câteva mii de locuito-
rii, în urmă cu câţiva ani, la peste
15.000 de locuitori astăzi?

- Cu siguranţă, explozia
demografică nu s-ar fi produs dacă
în comună nu ar fi existat condiţii
decente de locuit. Creşterea
numărului de locuitori e strâns
legată de nivelul infrastructurii, de
drumuri, canalizare, iluminat, dar şi

de locurile de muncă,
şcoli, grădiniţe sau
cabinete medicale. Ar
fi greu de crezut că
cineva ar alege să se
stabilească într-o lo-
calitate cu drumuri
pline de gropi sau în
care nu există un cabi-
net medical. Girocul
dispune de multe ast-
fel de facilităţi şi nu e
de mirare că am asistat
la o explozie demo gra -
 fică. Practic, e o
consecinţă firească a
îmbunătățirilor aduse pentru
creşterea calităţii vieţii.

- Considerați că Girocul are
toate condițiile de trai pe care le
oferă un mediu urban?

- Cum am mai spus, Girocul a în-
registrat progrese uriaşe, trecând
printr-o transformare greu de antici-
pat cu ani în urmă. În comună există
condiţii dintre cele mai avansate, su-
perioare chiar unor cartiere ale
Timişoarei. 

Ar fi, însă, nepotrivit să
comparăm o comună cu un mare
oraş şi nici nu cred că acesta a fost
scopul Girocului, pentru că vorbim
de lucruri total diferite. Într-o local-
itate rurală se pot asigura condiţii de-
cente de locuit, dar nu putem avea
pretenţia să avem obiective care se
regăsesc doar în oraşele de
anvergură. Mă refer la teatru, operă,
filarmonică, universităţi şi alte astfel
de edificii care nu au cum să existe
într-o localitate din mediul rural,
oricât de dezvoltată ar fi ea. Impor-
tant este ca şi cetăţenii Girocului să

fie conştienţi de acest
lucru.

- Prin amploarea
pe care a luat-o dez-
voltarea locurilor de
muncă, credeți că
Girocul mai este
„zona agricolă” de
ieri?

- În nici un caz nu se
mai poate vorbi de o
comună agrară, iar aici
stau mărturie nenu -
măratele firme care îşi
au sediul pe raza co-

munei şi a căror activitate, din câte
cunosc, nu se rezumă la agricultură.
Dimpotrivă, s-a dezvoltat puternic
sectorul construc ţiilor, al imobil-
iarelor şi al serviciilor oferite
populaţiei, în ramuri care depăşesc
cu mult sfera agricolă.  

- Care credeți ca este aportul
domnului primar dr. Iosif-Ionel
Toma în dezvoltarea acestei
localități?

- Omul sfinţeşte locul şi cu asta
cred că am spus totul. 

- E un dezavantaj ori un avan-
taj faptul că păstorește această lo-
calitate de aproape un sfert de
secol?

- Domnul Toma a demonstrat că
este un bun gospodar. Faptul că
cetăţenii l-au ales într-o majoritate
covârşitoare în atât de multe man-
date arată că îi sunt apreciate impli-
carea, priceperea, organizarea,
apropierea faţă de oameni şi alte ast-
fel de calităţi pe care trebuie să le

aibă cineva care gestionează o local-
itate. Mă bucur să constat că această
continuitate la nivelul conducerii co-
munei a însemnat un avantaj pentru
Giroc, experienţa domnului Toma
fiind un argument foarte serios.

- Cum vedeți dumneavoastră că
se va dezvolta această comună în
viitor?

- Eu cred că marea provocare a
Girocului va rămâne, în continuare,
eliminarea depedenţei faţă de
Timişoara. 

Deja, oamenii îşi duc copiii la
şcolile şi grădiniţele din comună,
merg la cabintele medicale din
comună, dar, totuşi, o mare parte
dintre ei lucrează în Timişoara. 

Dacă Girocul va asigura şi locuri
de muncă în cât mai multe domenii
specializate, această mică navetă în-
spre şi dinspre Timişoara se va re-
duce simţitor şi nici nu vom mai
avea aglomerări rutiere la orele de
vârf.

- Cum credeți că puteți ajuta
această comunitate din postura de
senator al României?

- După cum ştiţi, recent am de-
schis în comună un cabinet parla-
mentar, unde oamenii sunt aşteptaţi
să-şi spună deschis păsurile, să vină
cu idei, cu propuneri pe care să le
putem materializa în iniţiative leg-
islative. 

Este important ca transformările
din comuna Giroc să fie armonizate
şi cu o legislaţie pliată pe realităţile
momentului.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, Eugen Dogariu, senator de Timiș
Continuăm rubrica ziarului „Dialog cu cetățenii” - 

„Girocul, văzut de semenii noștri”


