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- Județul Timiș, „poarta de vest” a
țării, a fost și rămâne, în continuare, o
zonă de atracție atât pentru populația
din județele vecine, cât și pentru cei din
provinciile istorice mai îndepărtate ale
țării. Cum vedeți, în continuare, dezvol-
tarea demografică a județului nostru?

- În viziunea mea, dezvoltarea demogra-
fică a județului nostru se află, de câțiva ani
buni, pe un trend ascendent. Mă refer aici
la marile orașe, în special Timișoara și co-
munele ei periurbane. Acest aspect atrage
însă după sine și un mare minus, anume acela că sunt de-
populate satele îndepărtate de Timișoara. Pentru această
problemă o soluție ar fi oferirea de facilități investitorilor
pentru a-și dezvolta afacerile și în comune mai îndepăr-
tate de Timișoara. De asemenea, susținerea agriculturii
și a producătorilor locali, prin măsuri care să îi stimuleze
pe aceștia să continue afacerile de familie și, astfel, tinerii
de la sate să ducă tradiția mai departe și nu să plece la
muncă în orașe sau chiar în străinătate.

Una dintre măsurile concrete al cărei inițiator am fost
este modificarea legii produselor ecologice astfel încât
fermierii să poată să își primească subvențiile chiar dacă
culturile și-au pierdut calitatea de produse bio din motive
accidentale.

- În acest context, cum vedeți creșterea expo -
nențială a populației comunelor periurbane?

- Prin ceea ce am spus mai sus, este evident faptul că
trebuie să încercăm să păstrăm un echilibru, astfel încât
să nu ne trezim cu o aglomerare periurbană din punct de
vedere al populației, dar, în același timp, nici nu putem
controla foarte strâns intențiile și dorințele oamenilor de

a migra de la satele îndepărtate la oraș.

- Spre exemplu, Girocul, care în urmă cu
nici un sfert de secol avea câteva mii de lo-
cuitori, are astăzi aproximativ 15.000 de lo-
cuitori.

- Așa este. Girocul a cunoscut o creștere
semnificativă a numărului de locuitori.

- Personal, ce credeți despre evoluția și
dezvoltarea acestei comune?

- Este evident faptul că Girocul a devenit o comună
etalon atât prin dezvoltarea demografică, cât și prin
faciitățile pe care le oferă locuitorilor săi. 

E o comună cu un aer occidental și poate fi luată drept
exemplu.

- Pot comunele periurbane să fie un „rezervor” de
forță de muncă pentru marele oraș?

- Aceste comune constituie principalul rezervor de
forță de muncă pentru Timișoara.

- Cum credeți că puteți ajuta administrația comu-
nei Giroc din postura pe care o ocupați în Parlamen-
tul României?

- În calitate de deputat, obiectul de activitate este de a
legifera, iar în acest moment lucrăm la modificările legi-
slative care să vină în sprijinul administrațiilor locale în
ceea ce privește achizițiile publice și simplificarea
legislației pentru accesarea de fonduri europene disponi-
bile pentru dezvoltarea comunităților locale.

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

GGiirrooccuull,, vvăăzzuutt ddee sseemmeenniiii nnooșșttrrii......
Astăzi, Marian Cucșa, deputat ALDE

DDiinn aaccttiivviittaatteeaa
AAnnssaammbblluulluuii
„„GGhhiioocceelluull””
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Festivalul 
„Ceaunul

chișozean”
Primăria și Consiliul Local Giroc,

alături de Casa de Cultură a comunei
Giroc, organizează, în data de 2 
septembrie, Festivalul „Ceaunul
chișozean”.

Acesta se va desfășura în Grădina
de vară a Casei Naționale din
Chișoda. 

Cei care doresc să participe se pot
înscrie apelând la domnul Iulian 
Ciorogariu, telefon: 0746-145.850.
PPPPrrrr iiiimmmm ăăăărrrr iiii aaaa   șșșș iiii   CCCCoooonnnnssss iiii llll iiiiuuuu llll   LLLLooooccccaaaa llll   GGGGiiii rrrroooocccc ,,,,   aaaa llll ăăăăttttuuuu rrrriiii
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2018

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

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

nală (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).

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
este sărbătorită de către Biserica Ortodoxă în
fiecare an la data de 29 august. Acesta s-a năs-
cut în cetatea Orini, fiu al Elisabetei și al preo-
tului Zaharia. I-a fost atribuit supranumele de
„Înaintemergătorul”, datorită faptului că a
anunțat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul cele-
brării zilei sale de naștere, ordonă tăierea ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea
Irodiadei. În acea perioadă, Ioan Botezătorul
era în temnița din Castelui lui Irod de la Ma-
herus. Motivul întemnițării este unul simplu:
Ioan îl critica public pe Irod pentru traiul nele-
giuit de care a dat dovadă alături de Irodiada,
soția fratelui său. Urându-l până în măduva oa-
selor, aceasta îi cere fiicei sale, Salomeea, să îi
spună lui Irod că dorește capul lui Ioan ca răs-
plată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia, decide ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor
pentru a fi înmormântat la Sevastia, pe când capul său a fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a
îngropat la Ierusalim în multele Eleonului. Acolo a rămas până pe vremea împăraților Constantin și
Elena, care au dus capul la Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua aflare a capului Sfântului Ioan Boteză-
torul a luat loc la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva icoanelor, capul său a fost îngropat la Comane, iar
mai apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Constantinopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte
a capului său a fost luată de la Constantinopol de către latini și a fost dusă la o biserică din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, având în vedere că acesta
se încheie pe 31 august.

Când se vorbeşte de Sfântul Ioan Botezătorul, celor predispuşi la aprecieri pripite li se poate întâmpla
să creadă că evangheliştii văd în el doar un personaj aspru, dur şi neiertător. Un sfânt cu faţa încruntată
şi mâna ridicată ameninţător asupra oricărui păcătos ce i-ar ieşi în cale.

Căci, spun aceştia, nu poate fi altfel cineva care strigă conaţionalilor: „Pui de vipere!...” şi „Iată se-
curea stă la rădăcina pomilor!...” (Marcu, 3, 7). Sau care, în ipostaza justiţiarului intransigent, cu o
mână ridicată, tună asupra păcătosului de Irod Antipa: „Nu ţi se cuvine să ţii de nevastă pe soţia fratelui
tău!” (Marcu 6, 18). Şi astfel de exemple ale „durităţii” Înaintemergătorului s-ar mai putea găsi.

Evangheliştii, chiar în puţinele amănunte pe care le surprind, ne prezintă un Ioan Botezătorul nebănuit
la prima vedere de mai puţin cunoscătorii textelor sfinte. În câteva versete, pe deplin grăitoare, sfântul
ne apare smerit, sfios, simplu, delicat, gingaş, plin de tandreţe, afabil, îndatoritor, bun şi afectuos, pur-
tătorul unei mari şi discrete iubiri.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSffâânnttuulluuii IIooaann
BBootteezzăăttoorruull

Hramul Mănăstirii Timișeni
De praznicul „Tăierii Ca-

pului Sfântului Proroc Ioan
Botezătorulˮ, din 29 august,
Mănăstirea Timişeni și-a ser-
bat hramul.

Timp de două zile, marți și
miercuri, aici s-au desfășurat
slujbele de hram. Marți, înce-
pând cu ora 18, s-au ținut: Ve-
cernia cu Litie, Taina
Sfântului Maslu, Acatistul
Sfântului Ioan Botezătorul,
Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri dimineața, la ora
6, s-a sfințit apa și s-a ținut
Taina Sfântului Maslu, iar la
ora 9:30 a început Sfânta Li-
turghie arhierească. 

Mănăstirea a fost ctitorită
în 1944 de mitropolitul Vasile
Lăzărescu şi la început a
funcţionat ca metoc al mă-
năstirii de la Partoş. Mănăsti-
rea avea doar un minim de
dotări pe atunci, iar slujbele
se oficiau într-o mică capelă. În 1959 mănăstirea a fost închisă în urma Decretului 410 al regimului co-
munist, prin care multe mănăstiri din România au fost desfiinţate şi mii de călugări siliţi să-şi părăsească
lăcaşurile. După 1959, Mănăstirea Timișeni a fost preluată de ocolul silvic şi a funcţionat ca spaţiu de
locuinţe pentru muncitori. Legendele spun că se auzeau cântece religioase din interiorul mănăstirii deşi
nu mai vieţuiau monahi acolo, iar muncitorii erau speriaţi.

În urma stăruinţelor Mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu, în 1968 mănăstirea a fost reînfiin-
ţată. Între 1968 şi 1972 a fost construită prima biserică din mănăstire, care apoi a devenit neîncăpătoare,
deoarece numărul monahilor şi al credincioşilor care veneau pentru slujbe era tot mai mare.
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –
Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Cu-
răţenia de primăvară (colectarea cren-
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din
cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de co-
lectare a deşeurilor de echipamente
electrice 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,
Romania! (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 Guvernului nr. 97/2005 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 solicite
eliberarea unui act de identitate:

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

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

titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contra-

venţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comu-
nei Giroc aduce la
cunoştinţă tuturor
cetăţenilor de pe
raza administra-
tivă obligativitatea
persoanele fizice
şi juridice cu do-
miciliul/sediul în
comuna Giroc de
a încheia cu opera-
torul de salubri-
zare S.C. RETIM
E C O L O G I C
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 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 prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare privind protecţia mediului, eliminarea 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 legate de transport, valorificarea respectiv eliminarea deşeurilor, cât
şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contractului de salubritate, încăl-
caţi 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 salubrizare cu toţi locuitorii co-
munei prin intermediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului Pro-
tecţia 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

Distribuirea sacilor
galbeni și a pubelelor

negre și verzi
Primăria Comunei Giroc informează cetăţenii că sprijină S.C. RETIM

Ecologic Service SA în acţiunea de distribuire a sacilor galbeni şi a pubelelor
de culoare neagră/verde de 120 l, prin asigurarea unui spaţiu de depozitare
a acestora.

Distribuirea sacilor galbeni se va face pentru toţi cei care au încheiat/reîn-
noit contractul de salubrizare şi se vor înlocui doar pubelele vechi (deterio-
rate) cu altele noi, iar cei care au încheiat recent contractulde colectare a
deşeurilor vor primi, pe lângă sacii galbeni, şi pubela de 120 l.

Această repartizare către populaţie se va face de către reprezentanţii S.C.
RETIM Ecologic Service SA, în spaţiul asigurat de Primăria Comunei Giroc
de pe str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi Militare.

Noi investiții edilitare în comuna Giroc:
Proiecte privind rețelele de apă și canalizare
Prin Programul Național de Dezvoltare Regională (PNDR), sub-

Măsura 7.2, se derulează proiectul „Extindere rețea apă potabilă și
apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea Marti-
rilor 1989”.

Concret, este vorba despre străzile: Ficusului, Bujorilor, Socu-
lui, Roiniței, Somnului, Bulevardul Soarelui, Nuferilor, Horten-
siei, Pepinierei, Cărăbușului, Albinei, Buburuzei, Bulevardul
Sudului, Fluturelui, Curcubeului, Poeniței, Lăcustei, Crizante-
mei, Sânzienelor, Brusturelui, Cicoarei, Volburei, Salviei, Urzi-
cii, Dafinului, Amarilis, Mierlei, Cucului, Ciocârliei,
Privighetorii și Rândunicii.

Tot prin PNDR subMăsura 7.2 se materializează și proiectul
„Realizare coloană de aducțiune și rețea de canal în comuna Giroc,
jud. Timiș”, străzile vizate fiind: Anemonei, Bulevardul Sudului,
Macilor, Fucsiei, Gospodarilor, Luceafărului, Universului, Nar-
cisei, Ghirlandei, Intrarea Zambilei, Câmpului, Bega, Tranda-
firilor, Cerbului, Căprioarei, Bulevardul Soarelui, Lavandei și
Delfinului.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) se va im-
plementa proiectul „Extindere rețea apă potabilă în zona Aleea cu
Plopi, comuna Giroc, județ Timiș”, care va cuprinde următoarele
străzi: Nucului, Mărului, Merișor, Murelor, Caisului, Orizont,
Strugurilor, Bradului, Căpșunilor, Părului, Măceșului, Fragilor,
Vâscului, Migdalului, Smochinului, Măslinului, Retezat, Bule-
vardul Armatei, Aleea cu Plopi, Crângului și Argeșului. (V.T.)
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Locuitorii Chișodei au fost în mare sărbătoare în
zilele de 15 și 16 august. Ca în fiecare an, de sărbă-
toarea Adormirii Maicii Domnului s-a celebrat Hra-
mul Bisericii Române din Chișoda. Ruga Chișozeană
a început în după-amiaza zilei de 15 august, cu slujba
religioasă, oficiată în sfântul lăcaș de cult din centrul
localității. Apoi, la Grădina de vară a Casei Naționale
s-a derulat programul artistic, unul la care și-au dat
concursul soliștii vocali Andreea Voica, Carmen
Ienci, Lioara Boșcu și Ion Dragomir, acompaniați de
orchestra condusă de prof. dr. Deian Galetin și or-
chestra „Ghiocelul”, condusă de prof. Adrian Safta.

În deschiderea programului, primarul comunei
Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, s-a adresat celor
prezenți: „Bine ați venit la Ruga chișozeană 2018. Ca
în fiecare an, artiști de valoare vor fi pe scenă pentru
a va distra. La fel, Ansamblul folcloric de cântece și
dansuri «Ghiocelul» va face deschiderea Rugii. 

Și noi, cei care suntem responsabili de organizarea
acestui eveniment - părintele Traian Debucean, dom-
nii consilieri locali, domnul viceprimar și cu mine
suntem alături de dumneavoastră și mă bucur că 
v-am regăsit în dragoste, pace și credință. Vă doresc
să aveți zile frumoase de petrecere, bucurie și sănă-
tate”. 

La rândul său, viceprimarul comunei, domnul ing.
Ilie Gâlcă, s-a adresat asistenței: „Îi mulțumesc dom-
nului primar și vă spun și eu bine ați venit la Ruga
satului Chișoda.

Ținând cont că suntem în anul Centenarului Marii
Uniri de la Alba Iulia, aș vrea să amintesc faptul că
satul Chișoda a avut cinci reprezentanți la Alba iulia,
în frunte cu profesorul Iosif Ciorogariu,  care a fost
și primar, alaturi de dumnealui fiind și Iosif Petru
Toma, Iosif Vlaicu, Ioan Dumitru și, nu în ultimul
rând, Ioan Olariu. Deci, putem să ne mândrim nu
numai cu faptul că suntem o comună deosebită. Tre-
buie să mulțumim domnului primar și Consiliului
Local pentru investițiile care s-au făcut în acest an,
mai ales în ceea ce privește schimbările care au avut
loc la Casa Națională”.

Preotul paroh Traian Debucean a rostit și el câteva
cuvinte celor prezenți în Grădina de vară a Casei
Naționale: „Mă bucur să ne revedem și anul acesta,
și când spun că mă bucur am toate motivele să-i
mulțumim Celui de Sus că astăzi cei doritori de bu-
curie și de relaxare sufletească ne regăsim pe acest
platou, la Ruga chișozeană din acest an. Mă bucur că
activitatea culturală a comunei noastre se desfășoară
din ce în ce mai bine. Faptul că din grupul de dansa-
tori fac parte de la cei mai mici la cei mai vârstnici
denotă că la noi încă se păstrează tradiția poporului
român și a satului nostru”.

După discursurile oficialităților, conform tradiției,
petrecerea s-a deschis cu jocul Rugii, o horă care i-a
cuprins pe membrii Ansamblului „Ghiocelul”,
oficialitățile locale, dar și foarte mulți dintre locuitorii
veniți să asiste la spectacolul folcloric. Iar acesta a
fost, timp de două zile, unul de excepție, cum, de fapt,
sunt toate spectacolele ocazionate de rugile din Giroc
și Chișoda.

După jocul Rugii a urmat un program vocal-core-
grafic prezentat de mai multe grupe ale Ansamblului
„Ghiocelul”.

Au fost două zile pline de distracție și voie bună
la Chișoda, iar Ruga din acest an s-a încheiat în
aceeași notă, cu un spectaculos foc de artificii.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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DDiinn aaccttiivviittaatteeaa AAnnssaammbblluulluuii „„GGhhiioocceelluull””
Juniorii, pe scena Festivalului

Internațional de folclor „Ana Lugojana”
La Festivalul „Nu-mi zăuit

vorba și portul”, 
de la Ciacova

A doua zi după desfășurarea Rugii ciacovene, mai precis
în 16 august, autoritățile din orașul timișean au organizat
evenimentul intitulat Zilele orașului Ciacova. Cu acest prilej
s-au desfășurat o paradă a portului popular și cea de-a doua
ediție a Festivalului „Nu-mi zăuit vorba și portul”, la care a
participat și o grupa mijlocie de dansatori juniori din cadrul
Ansamblului „Ghiocelul”. 

La parada portului popular au participat elevi ai Liceului
Teoretic „Alexandru Mocioni”, Ansamblul „Margaretta” din
Deta, Ansamblul „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc, grupa
mijlocie a Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc, precum și
invitați din Serbia - componenții Ansamblului Casei de Cul-
tură din localitatea Vladimirovac. Parada portului popular
desfăşurată în Piața Cetății din Ciacova a scos la lumină
frumusețea şi diversitatea, dar și creativitatea femeilor din
Banat, indiferent de etnie şi localitate.

Ansamblul „Ghiocelul” al Casei de Cultură din Giroc, ma-
nager şi profesor coregraf domnul Ionel-Lucian Șipoş, a pre-
zentat o suită de dansuri din Câmpia Bănățeană, portul fiind
specific zonei Giroc-Chişoda. (V.T.)

Formația de juniori a Ansamblului „Ghiocelul” a participat la cea de-a XIV-a ediție a
prestigiosului Festival Inter național de Folclor „Ana Lugojana”, desfășurat la Lugoj în pe-
rioada 11-15 august.

Cei mai mici dintre dansatorii giroceni au participat la a doua ediție a unui eveniment
dedicat special formațiilor de juniori: Festivalul „Ana Lugojana” junior.

Juniorii de la „Ghiocelul” au intrat în spectacol în 13 august, evoluând pe platoul Casei
de Cultură a Sindicatelor din Lugoj. (V.T.; foto: Adrian SĂCĂLUȘ)

La Festivalul Fêtes de la Vigne de la Dijon, Franța
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc a fost singurul ansamblu folcloric din Ro-

mânia care a participat, anul acesta, la Festivalul Fêtes de la Vigne, care a avut
loc la Dijon, în Franța, în perioada 21-26 august.

Alături de ansamblul girocean au mai participat ansambluri din Armenia, Slo-

venia, Ecuador, Africa de Sud, Spania, Sri Lanka, Polynesia, Brazilia, Italia,
Franța și Macedonia.

Festivalul Fêtes de la Vigne este unul dintre cele mai cunoscute și mai longe-
vive manifestări de gen din Europa. (V.T.; foto: Adrian SĂCĂLUȘ)
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Sezonul de vară, caracterizat printr-un proces
accentuat de încălzire a vremii, poate favoriza
creșterea numărului de incendii. Aceasta cu atât
mai mult cu cât gradul de umiditate a vegetației
este scăzut, factor care favorizează izbucnirea și
propagarea rapidă a flăcărilor. 

Întrucât sunt prognozate temperaturi în
creștere, este necesar a fi luate măsuri preventive
în vederea limitării producerii acestor eveni-
mente care se pot solda cu pagube materiale im-
portante și chiar pierderi de vieți omenești.

Temperaturile ridicate determină foarte multe
persoane să caute confortul zonelor de agrement,
lucru care presupune, în cele mai multe cazuri,
folosirea focului. Însă acesta nu trebuie făcut
oriunde și în orice condiții. 

Focul deschis se poate folosi numai în vetrele
special amenajate sau la o distanță de minimum
100 de metri de marginea (liziera) pădurii.

Se va curăța vegetația din jurul vetrei, iar focul

va fi supravegheat în permanență pentru evitarea
propagării acestuia la vegetația din jur. Copiii vor
fi supravegheați, pentru a nu transporta jar sau
alte materiale aprinse în afara locului unde s-a
făcut focul. 

La plecare, focul va fi stins prin stropirea cu
apă a jarului până la răcirea totală a acestuia,
lucru absolut necesar din cauza posibilității de
reaprindere la orice adiere de vânt.

Aceste reguli trebuie respectate și de cei care
au parcele de teren pe lângă casă, pentru că o fla-
cără propagată de vegetație într-o curte poate
aprinde în timp foarte scurt locuința și anexele
gospodărești. 

De asemenea, trebuie manifestată o grijă de-
osebită la fumat (mai ales la aruncarea resturilor
de țigări și chibrituri), la executarea lucrărilor de
sudură și la desfășurarea oricăror activități ce pot
produce aprinderea diverselor materiale. 

Se impune respectarea cu strictețe a regulilor

privind manipularea, transportul și depozitarea
materialelor și substanțelor cu risc ridicat de in-
cendiu sau explozie. 

De exemplu, recipientele cu gaze lichefiate
(GPL, oxygen etc.) trebuie adăpostite de
influența directă a razelor solare sau stropite pe-
riodic cu jeturi de apă pentru răcire. 

La depozitarea unor materiale (furaje, cărbune,
rumeguș, bumbac etc.) trebuie avut în vedere și
faptul că acestea, în condiții specifice de tempe-
ratură și umiditate, se pot autoaprinde.

Persoanele fizice și juridice răspund, potrivit
legii de stabilirea și aplicarea măsurilor de apă-
rare împotriva incendiilor, precum și de
consecințele producerii incendiilor. 

Acestea pot fi sancționate contravențional, în
conformitate cu HGR nr. 537/2017 privind sta-
bilirea și sancționarea contravențiilor la normele
de prevenire și stingere a incendiilor, cu amenzi
cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

Vasile ȚĂPÎRDEA, SVSU Giroc

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioadele 
secetoase și caniculare

Ambrozia (Ambrosia Artemisiifolia)
este o plantă anuală, prezentă în grădini, în
culturile de cereale și de floarea soarelui,
respectiv în zonele lăsate în paragină, pe
marginea drumurilor și a căilor ferate, în
apropierea dărâmăturilor, pe șantierele de
construcții, în zone unde s-a depozitat pă-
mânt excavat, respectiv pe terenurile lipsite
de vegetație și prost întreținute.

Condițiile meteorologice din ultima pe-
rioadă au favorizat creșterea excesivă a bu-
ruienilor.

Unitatea Administrativ-Teritorială Giroc,
prin reprezentanții Compartimentului
Protecția Mediului, împreună cu Poliția Lo-
cală Giroc au început verificări în teren încă
din luna mai a acestui an. S-a trecut la iden-
tificarea proprietarilor de terenuri și a sute
de parcele neîngrijite pe care ambrozia este
prezentă.

Compartimentul Protecția Mediului a în-
tâmpinat unele probleme privind terenurile
ale căror proprietari au domiciliul în stră-
inătate și figurează cu impozite neplătite pe
anii precedenți și ale celor care nu și-au de-
clarat schimbarea de domiciliu la Serviciul
Impozite și Taxe.

În urma somațiilor aplicate, unii proprie-
tari s-au conformat și au igienizat terenu-
rile, o parte a locațiilor fiind în lucru.

Facem mențiunea că s-au aplicat
sancțiuni contravenționale separat pentru
vegetația ierboasă, respectiv pentru ambro-
zie, conform legislației în vigoare, astfel:

- Legea nr. 62/2018 privind combaterea
buruienii ambrosia - proprietarii sau
deținătorii de terenuri au obligația să
desfășoare lucrări de prevenire, combatere
și distrugere a buruienii ambrosia, denumită
științific Ambrosia Artemisiifolia, pentru
evitarea instalării și răspândirii vegetației
adventive invazive și eliminarea ei în cazul
prezenței pe terenurile intravilane sau ex-
travilane;

- Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 pri-
vind protecția mediului, art. 94, lit. r) - per-
soanele fizice și juridice sunt obligate de
luarea măsurilor privind salubrizarea tere-
nurilor deținute cu orice titlu, neocupate
productiv sau funcțional, în special a celor
situate de-a lungul căilor de comunicație
rutiere, feroviare și de navigație.

În conformitate cu art. 2, alin. 1 lit. d¹ din
HCL nr. 44/2014, privind modificarea și

completarea HCL nr. 15/2011, privind con-
statarea și sancționarea contravențiilor pe
teritoriul comunei Giroc și abrogarea unor
hotărâri ale Consiliului Local, pentru „ne-
luarea măsurilor privind curățarea și salu-
brizarea terenurilor, deținute cu orice titlu,
de buruieni, în special de cele cu potențial
alergen (floarea pustei, iarba pârloagelor -
Ambrosia Artemisiifolia, pelinul - Artemi-
sia sp.) prin metode mecanice, respectiv
scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire etc.
și metode chimice, agenții Poliției Locale
din cadrul Primăriei comunei Giroc au
sancționat mai mulți proprietari de terenuri
virane sau extravilane acoperite cu ambro-
zie.

Primăria comunei Giroc a contactat o
echipă care se obligă să presteze lucrări de
întreținere și îndepărtare a vegetației de pe
domeniul public al comunei. S-a atenționat
firma contractată să efectueze lucrările de
tăiere pe o suprafață cât mai extinsă. Lucră-
rile de tăiere și întreținere pe domeniul pri-
vat aflat în intravilan sau extravilan nu se
pot realiza decât cu acordul proprietarului.

Reprezentanții Compartimentului Pro -
tecția Mediului împreună cu agenții Poliției
Locale continuă verificarea terenurilor de
pe raza teritorial-administrativă a comunei
Giroc care sunt lăsate la voia întâmplării de
către proprietari ce nu țin cont de
întreținerea acestora și, mai ales, de cosirea
buruienilor crescute, în special cele care
afectează sănătatea populației. 

Cei care nu stârpesc ambrozia de pe te-
renurile pe care le au aîn proprietate vor fi
sancționați.

Cetățenii care dețin terenuri în proprie-
tate sunt rugați să se alăture acțiunilor ser-
viciilor edilitare, respectiv să se ocupe de
îndepărtarea acestei buruieni puternic aler-
gene de pe terenurile pe care le dețin pe
raza comunei Giroc.

Responsabil de mediu, 
insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Ambrozia, cea mai alergică
plantă din România

În clădirile cu cel puțin trei 
apartamente vor trebui înființate

asociații de proprietari
Din septembrie, o nouă lege va reglementa relațiile dintre proprietarii de apar-

tamente (sau chiriași, după caz) și regimul juridic al spațiilor comune dintr-un
bloc sau alt imobil cu spații comune. În acest context, apare întrebarea: în ce ca-
zuri ar trebui constituită o asociație de proprietari?

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor
de proprietari și administrarea condominiilor (Legea nr. 196/2018) va intra în vi-
goare în 28 septembrie, fiind cadrul legal aplicabil relațiilor dintre proprietarii de
apartamente (sau chiriași, după caz) și utilizării spațiilor comune.

Astfel, legea prevede că „în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor ce le
revin asupra proprietății comune, în cazul condominiilor, se constituie asociații
de proprietari (...)”. Reiese, de aici, că, atunci când există spații comune într-un
imobil (de exemplu, un bloc de locuințe), va trebui constituită o asociație de pro-
prietari, aceasta nefiind doar o opțiune a proprietarilor imobilelor individuale
(apartamentelor).

Totuși, simpla existență a spațiilor comune nu va fi suficientă pentru a atrage
necesitatea constituirii unei asociații de proprietari. Întrucât obligația vizează pro-
prietarii care dețin imobile într-un condominiu (care, prin definiția Legii nr.
196/2018, implică existența „a cel puțin trei proprietăți individuale reprezentate
de locuințe (...)”, obligația de a se constitui asociație de proprietari va fi efectivă
când:

- există cel puțin trei proprietăți individuale (apartamente de locuit sau birouri,
de exemplu), într-un imobil;

- există spații comune în acel imobil.
De asemenea, necesitatea constituirii asociațiilor de proprietari (atunci când

sunt îndeplinite regulile pentru constituirea acesteia) reiese, indirect, și din
obligația dezvoltatorilor imobiliari de ansambluri rezidențiale (blocuri de locuit,
de exemplu) sau a vânzătorilor de apartamente din ansambluri rezidențiale de a
informa cumpărătorii despre „necesitatea” (obligația) celor din urmă de a constitui
asociații de proprietari.

Astfel, limbajul folosit în cadrul articolului care prevede acest fapt („necesita-
tea”) demonstrează că este obligatorie constituirea asociațiilor de proprietari.

În schimb, actuala reglementare - Legea nr. 230/2007 privind înființarea, or-
ganizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și normele de aplicare
- prevede caracterul facultativ al constituirii asociațiilor de proprietari. Prevederea
relevantă este formulată în acest sens: „(...) proprietarii apartamentelor și ai
spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință se pot constitui în asociații de
proprietari”.

Pe de altă parte, este prevăzută și în prezent necesitatea existenței a cel puțin
trei proprietăți individuale, în scopul constituirii asociației de proprietari.

Este interesant de menționat, referitor la contextul noii legi din septembrie, că
nu va exista nicio sancțiune contravențională pentru neconstituirea asociației de
proprietari. Totuși, chiar și în acest caz, vor exista anumite sancțiuni care ar putea
fi aplicate, indirect, pentru lipsa constituirii asociației de proprietari.

De exemplu, conform Legii nr. 196/2018, sunt sancționate contravențional
fapte precum utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari în alt
mod decât prevede Legea nr. 196/2018. Acest exemplu presupune că gestionarea
veniturilor se va face de către asociația de proprietari, ceea ce confirmă, din nou,
că este obligatorie constituirea asociației de proprietari.

Atenție! Conform noii legi a asociațiilor de proprietari, „în termen de 12 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei legi (adică până pe 28 septembrie 2019 -
n.red.), asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate in-
dividuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost re-
organizate în asociații de proprietari au obligația să se reorganizeze în
conformitate cu prevederile prezentei legi”.

Articol preluat de pe site-ul www.avocatnet.ro
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

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

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

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

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

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

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

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

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

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

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

Tiparul executat la Multicolor Tipografie,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

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 sis-
temul 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)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 6, 13, 18, 20 și 27 septembrie 2018, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de in-
fanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă
grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comerciale agri-
cole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona
periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILI-
TAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje
agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Mara-Amina Burgoci
1 an și două luni, Giroc

Antonia-Maria Pașa
1 an și 6 luni, Giroc

Paul-Ștefan Chirculescu
3 ani și 8 luni, Chișoda

Ștefan Pătru
2 ani, Chișoda

Tudor Stanca
6 ani și 6 luni, Giroc

Ștefan Juravle (născut în 2004) a început cursurile
de șah în clasa I, alături de mai mulți colegi și colege
de clasă care păreau foarte promițători. Cu timpul,
Ștefan s-a detașat prin consecvență și seriozitate, par-
ticipând la antrenamente și competiții, pregătindu-se
și acasă.

Răsfoind prin vechile articole, am găsit prima con-
semnare despre Ștefan în martie 2014, când jucase în
campionatul județean pe echipe școlare, în echipa ci-
clului primar. Din păcate, secțiunea separată pentru
ciclul primar a apărut abia în 2015 în campionatul
național.

Anul 2015 a fost totuși anul consacrării, dar ca și
membru în echipa școlară de gimnaziu a Liceului
„David Voniga”. Cu această echipă, alături de Paul
Paraschiv, Denis Alboni, Alexandra Paraschiv și
Mihai Iucu, el a devenit pentru prima dată campion
național la șah. Performanța a fost repetată în 2016,
în aceeași formație, tot la Campionatul Național de
Șah pe echipe școlare „Elisabeta Polihroniade”.
Marea maestră Elisabeta Polihroniade, care este cu-
noscută mai ales de generația ce a prins emisiunile de
șah la televizor înainte de 1989, apare într-o fotografie
din 2015, pe podium, alături de echipa giroceană care
câștigase titlul național. În afară de performanțele pe
care le-a obținut ca jucătoare și despre care puteți afla
la o simplă căutare pe internet, mai puțin cunoscut
este faptul că ea a scris 25 de cărți despre șah (con-
form mărturisirii pe care doamna mi-a făcut-o, într-o
discuție, la naționalele școlare) și, de asemenea, a lup-
tat în ultimii ani de viață pentru promovarea șahului
în mediul școlar românesc. Elisabeta Polihroniade a
trecut, în ianuarie 2016, în neființă, dar ideea ei este
dusă mai departe, iar campionatele inițiate de ea încă
se desfășoară an de an. Legenda ei inspiră încă noile
generații de șahiști.

Echipa școlară giroceană în care a evoluat Ștefan
Juravle este autoarea mai multor performanțe statis-
tice. Din martie 2015 până în aprilie 2016, echipa
școlară a Girocului a câștigat 25 de meciuri oficiale
consecutiv, fără nici un egal, fără înfrângere. În cam-
pionatul județean 2015, echipa giroceană a câștigat
toate cele șapte meciuri cu 4-0, iar în campionatul
județean 2016 a câștigat cele opt meciuri jucate cu un
scor total de 31 victorii, o remiză, nici o înfrângere.
La faza pe țară din 2015, când echipa gimnazială de

șah a Liceului Teoretic „David Voniga” din comuna
Giroc a devenit campioană națională, girocenii au
câștigat toate cele șapte meciuri, fiind practic campi-
oni indiferent de rezultatele ultimei runde. Aceeași
echipă a fost declarată timp de trei ani consecutiv, din
2015 până în 2017, campioană națională a comunelor.
Dacă socotim și varianta ONSS a campionatului
național de șah pe echipe școlare, adică „Olimpiada
Gimnaziilor”, atunci echipa giroceană a fost de șapte
ori în trei ani pe podiumul național: de două ori
campioană națională absolută (și peste orașe), trei ti-
tluri de campioană națională a comunelor și de două
ori pe locul 3 (în 2016 la ONSS, iar în 2017 la CN
„Elisabeta Polihroniade”).

Spre deosebire de marea majoritate a șahiștilor
giroceni, Ștefan a avut și norocul de a beneficia încă
de timpuriu de îndrumarea unui mentor personal, un
prieten de familie, maestrul de șah Ovidiu Crăciun.
Dumnealui își câștigă existența dintr-o afacere în
domeniul informaticii, dar se apropie de șah atât ca

jucător pasionat, cât și dintr-o poziție de modest mece-
nat. Ca să dau un exemplu, sunt numeroși șahiștii care
au beneficiat de transport gratuit din partea domnului
Crăciun, la turneele de șah, în măsura în care erau
locuri libere în mașină.

Ștefan Juravle a câștigat și destule premii individ-
uale în competițiile de șah. La Lipova, 5 noiembrie
2016, Memorialul „Victor Butunoi”, open
interjudețean de șah rapid care a adunat de fiecare dată
peste 150 de jucători (uneori și peste 200!), Ștefan
ocupă locul 2 la categoria B14, în condițiile în care
mulți jucători consacrați nu au reușit să urce pe
podium. Pe 26 noiembrie 2016, la Timișoara, el ocupa
locul 1 la Cupa Kolping, interjudețean pentru elevi și
studenți, categoria U12. La începutul lui octombrie
2017, Juravle termină pe locul 2 la secțiunea ELO
1600, la festivalul internațional de șah Ceramica
Corund – un premiu de prestigiu într-un concurs cu
largă participare și design spectaculos, realizat cu fan-
tezie și mari investiții de către organizatorul și spon-
sorul Sandor Levente, susținut inclusiv de Primăria
comunei Corund.

În decembrie 2017, Timișoara, Ștefan Juravle
ocupă locul 1 categoria B14, la Memorialul „Pius
Brânzeu”, interjudețean, șah clasic. La 28 noiembrie
2017, Timișoara, Ștefan Juravle ocupă locul 1 catego-
ria 14 la Cupa Kolping, șah rapid. Tot la Cupa Kolp-
ing, pe 3 martie 2018, Ștefan ocupă locul 2 la
categoria B14. La 16 februarie 2018, la Timișoara, s-
a desfășurat faza județeană a Olimpiadei Gimnaziilor
la Șah, echipe școlare. Echipa giroceană, avându-i ca
lideri pe Ștefan Juravle și Iucu Mihai, dar fără Alexan-
dra și Paul Paraschiv, trecuți deja la liceu, după cinci
ani consecutivi în care a fost campioană județeană, a
ocupat „doar” locul 3. La 30 iunie 2018, la Cupa
Reșiței, interjudețean, Ștefan a ocupat locul 1 la cate-
goria ELO 1600.

Ștefan Juravle a fost titular în echipa giroceană care
a fost invitată să reprezinte România, în iunie 2017,
în baza celor două titluri de campioană anterioare
(2015, 2016), în Rusia la Soci, la turneul internațional
de șah pe echipe școlare „Turnul alb”, aproape un
campionat mondial, cu aproape 100 de echipe de pe
mai multe continente, între care India, Mongolia,
China, Republica Moldova etc. și circa 70 de echipe
campioane regionale din Rusia.

Diferențele de regulament nu au permis veteranilor
Paul și Alexandra Paraschiv, care ar fi depășit vârsta
limită (în Rusia) de 14 ani la o zi după încheierea
competiției, să participe. Dacă am fi putut alinia
formația cea mai bună, am fi tras, după părerea mea,
la primele zece locuri. Așa, cu jucătorii de pe mesele
3 și 4 (Juravle și Iucu) urcați pe mesele 1 și 2, iar în
locul lor aduși niște debutanți în competițiile de înalt
nivel, am luptat doar pentru o prestație onorabilă. Ju-
ravle și Iucu au marcat de câteva ori, iar echipa a
obținut o victorie și două egaluri din nouă meciuri. A
fost cât pe ce să batem și Siberia în ultima rundă, ceea
ce ne-ar fi adus la două victorii.

În spatele unor veterani precum Ștefan Juravle și
Mihai Iucu se ridică o nouă generație de „boboci”:
Fabrian Preda, Denis Pușchiță, Luca Iucu, Angelina
Coman, Dalia Constantin, Patrick Negru și alții.
Echipa ciclului primar, formată în majoritate din elevi
de clasa I, a ocupat locul 2 pe județ anul acesta, iar de
la anul sperăm să revenim pe prima poziție la școlare.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru

Ștefan Juravle - medalion


