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Aproape cinci milioane 
de euro pentru 

reabilitarea și extinderea
școlii din Giroc

Cel mai mare proiect pe fonduri europene de reabilitare și
de extindere a școlii din comuna Giroc (în perimetrul fostelor
Unități Militare) începe să prindă contur.  În data de 31 ia-
nuarie a fost semnat contractul de finanțare în valoare de
22.977.424,24 lei, echivalentul a 4.999.000 euro. Scopul pro-
iectului este de modernizare a infrastructurii existente și de
extindere. Obiectivele proiectului: crearea a 19 săli de clasă,
șase laboratoare și ateliere; crearea unei săli de sport pe o
suprafață de 1.517,25 mp; crearea unei bucătării și a unei săli
multifuncționale care, în mod curent, va funcționa ca și sală
de mese pentru elevi; crearea unor spații de cazare pentru
elevi; crearea unor spații pentru depozitarea materialelor di-
dactice și a unor spații administrative.

Funcțiile propuse pentru cele trei clădiri sunt: C2 - săli de
clasă și laboratoare; C5 - sală de mese; C6 - spații de cazare
pentru elevi. (V.T.)

Pas important astfel încât în viitorul apropiat
zeci de tineri din județul Timiș să beneficieze de o
locuință. Călin Dobra, președintele Consiliului
Județean Timiș, a anunțat că a fost predat con-
structorului terenul pe care se vor ridica patru blo-
curi ANL. Acesta este situat pe raza unității
administrativ-teritoriale Giroc. Ordinul de începere
a lucrărilor urmează să fie dat în 25 februarie. 

Fiecare bloc va avea parter și două etaje. În total,
vor fi realizate 88 de apartamente destinate închi-
rierii de către tineri prin Agenția Națională pentru
Locuințe. „Lucrările tehnico-edilitare aferente
investiției sunt suportate de către Consiliul
Județean Timiș, din bugetul propriu. De asemenea,
terenul necesar, aflat pe raza comunei Giroc, a fost
pus la dispoziție de către instituția pe care o repre-
zint”, a precizat Călin Dobra. 

Valoarea estimată fără TVA a contractului de
proiectare și execuție a lucrărilor este de aproape
13 milioane lei, din care 370.000 lei reprezintă ser-
viciile de proiectare, inclusiv verificare, iar restul
lucrări de construcții-montaj. 

Pentru asigurarea apei calde menajere și încăl-
zirea locuințelor, blocurile vor fi echipate cu cen-
trale termice în condensație cu kit de evacuare.
Suprafața construită desfășurată este de 7.505 mp.
Durata execuției este de 20 de luni de la ordinul de
începere a lucrărilor. 

Începe construcția blocurilor ANL
destinate tinerilor, la Giroc

Cea de-a IX-a
ediție a tradițio na -
lului Bal al Portului
Popular a avut loc în
22 februarie, la Trio
Events. 

Și de această dată
s-a păstrat frumosul
obicei ca parti ci pan -
ții să vină îmbrăcați
în frumoa se costume
populare, care au
acoperit mai multe
zone folclorice ale țării. Antrenul a fost
susținut anul acesta de Stana Stepănescu și
formația Royal Band, Carmen Ienci și

formația, precum și de invitatul special Petrică
Orbulescu. (V.T.)
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2019

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

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (sâmbătă, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (sâmbătă, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 11 martie - sâmbătă, 27 apri-

lie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sâmbătă, 22 iunie

- vineri, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 31 iulie -

miercuri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie - marți, 24

decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): vinerea dinaintea Botezului Domnului (4 ianuarie);
miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (6 şi
8 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (11 și 12 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (26
aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 17, 24 și 31 martie; 7, 14, 25 și 27 apri-
lie; 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, cu excepția praznicului Bunei 
Vestiri (25 martie).

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 Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea 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 (21 aprilie – 5 mai); în pe-
rioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 
ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (marți, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(joi, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-

1989 în România (sâmbătă, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare

națională (miercuri, 27 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (joi, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (vineri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 12 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele 

comuniste (marți, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 2 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 18 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(duminică, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (miercuri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 6 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (marți, 1, şi miercuri, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (joi, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 26 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 28 şi luni, 29 

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (miercuri, 1 mai)
Ziua Copilului (sâmbătă, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 16 şi luni, 17

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (joi, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (duminică, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (miercuri, 25 şi joi, 26 

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2019)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1
- 2 februarie; 5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 sep-
tembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (4 martie - 5 mai);
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sărbătoarea Buna Vestire este prăznuită pe 25 mar-
tie. Buna Vestire înseamnă veste buna, anume
înștiințarea Maicii Domnului de către Arhanghelul Ga-
vriil că Dumnezeu a ales-o ca Fiul Său să se întrupeze
din ea pentru mântuirea neamului omenesc. Este cea
mai importantă veste din istorie, pentru că vestește că
umanitatea nu este pentru moarte.

Cuvântul îngerului nu este vestirea unui fapt împli-
nit, el doar a înștiințat-o pe Fecioară și a așteptat
credința și învoirea ei. Maica Domnului rămâne uimită
în fața cuvintelor rostite de înger, pentru că ceea ce
urma să se petreacă cu ea era mai presus de legea firii.
Din acest motiv întreabă: „Cum va fi aceasta, de vreme
ce eu nu știu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi co-
munică modul zămislirii minunate - „Duhul Sfânt se
va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va
umbri” -, Fecioara a grăit: „Iată roaba Domnului, fie
mie după cuvântul tău” (Luca 1:38). În acel moment a
avut loc zămislirea directă a lui Hristos prin puterea și
lucrarea Preasfântului Duh. Așadar, venirea la
existență a Fiului lui Dumnezeu ca om are loc numai
după obținerea consimțământului cu totul liber al Sfin-
tei Fecioare.

Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la Duhul
Sfânt și nu prin legătură trupească, Maica Domnului a
rămas Fecioară înainte de naștere, în naștere și după
naștere, adevăr exprimat în iconografie prin cele trei
stele pe care iconarul le zugrăvește întotdeauna pe

frunte și pe cei doi umeri ai Fecioarei.
Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pân-

tece a fost imediat desăvârșit cu trupul și nu a luat
forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că
Pruncul din pântecele Fecioarei nu a parcurs etapele
unui făt obișnuit. Membrele trupului Său s-au format
imediat, adică El a fost creat om desăvârșit, dar nu s-a
aflat de îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a
crescut puțin câte puțin.

Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbătoare
a întrupării Domnului, această zi este o prăznuire nu
doar a Maicii Domnului, ci și a Mântuitorului Iisus
Hristos. Din acest motiv în otpustul acestei sărbători
se spune: „Cel ce a binevoit a Se întrupa pentru mân-
tuirea noastră...”.

Buna Vestire - începutul mântuirii
Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără par-

ticiparea omului la acest dar, mântuirea nu este posi-
bilă. Deci, Dumnezeu nu forțează și nici nu anulează
libertatea omului în lucrarea mântuirii. E nevoie de îm-
preună lucrare. Astfel, nici Întruparea Domnului nu se
petrece fără acordul Fecioarei Maria. Mântuirea ține
de voința lui Dumnezeu de a-l sfinți, dar și de
încuviințarea omului ca el să fie sfințit.

În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi
este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei
din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face și
Gavriil harul bine-l vestește. Pentru aceasta și noi, îm-
preună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i stri-
găm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu
tine!”.

Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pentru
că astăzi este începutul Întrupării. Iar Întruparea aduce
unirea celor două firi - dumnezeiască și omenească - în
Persoana Fiului, unire pentru veșnicie. Întruparea
Domnului ne descoperă că omul trebuie să fie unit cu
Dumnezeu.

Buna Vestire - unul din cele mai
vechi praznice dedicate Maicii

Domnului
Data acestei sărbători a variat la început. Unii o săr-

bătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele
Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia și
Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. În
Răsărit, data serbării s-a generalizat pe 25 martie, o
dată cu stabilirea datei de 25 decembrie pentru prazni-
cul Nașterii Domnului. În Apus, acest lucru s-a petre-
cut abia în secolul al XI-lea.

De Buna Vestire avem dezlegare la pește. Această
dezlegare este acordată pentru orice zi a săptămânii,
chiar și atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-o
zi de miercuri sau vineri.

BBuunnaa VVeessttiirree,, cceeaa mmaaii 
iimmppoorrttaannttăă vveessttee ddiinn iissttoorriiee

Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei bi-
serici un bătrân sărman, cerşetor, ce trăia din miloste-
nia credincioşilor. De bătrân, s-a apropiat o fetiţă care
i-a întins câţiva bănuţi. Impresionat de gestul ei, trecă-
torul a întrebat-o pe copilă:

- Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi?
- Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deşi

munceşte mult, nu prea are bani, aşa că o ducem des-
tul de greu. 

Dar aseară mama mi-a spus că, atunci când faci un
bine, Dumnezeu te răsplăteşte negreşit. Aşa că azi, am
luat bănuţii aceştia pe care eu i-am strâns şi i-am dat
bătrânului din faţa bisericii. 

El are, cu siguranţă, mai multă nevoie de ei. Iar
Dumnezeu, fiindcă am făcut un bine, se va îndura şi de
mine.

Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce îşi
doreşte ea cel mai mult.

- O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine iarna şi
va fi foarte frig. 

Anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat

bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat şi m-a însă-
nătoşit. Mama a vrut să-mi cumpere un cojocel, dar e
tare scump şi nu se poate.

- E, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu
mine!

Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla peste
drum, omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros şi
tare frumos. Fetiţa nu ştia cum să-i mai mulţumească
străinului ce se îndurase de ea.

- Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate.
Dumnezeu totdeauna te răsplăteşte pentru binele făcut.
Tu l-ai ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie oca-
zia să te întâlnesc tocmai în acel ceas. Eu te-am ajutat
acum pe tine, şi, fii sigură, Dumnezeu îmi va ajuta şi
mie mai târziu, fiindcă atunci când ne ajutăm unii pe
ceilalţi, şi Dumnezeu ne ajută pe noi.

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă grijă unul
de altul, cu atât Dumnezeu ne vede credinţa şi ne fe-
reşte de rele.

„Fiecare din noi e ajutat de celălalt în mod provi-
denţial” (Sfântul Marcu Ascetul).

Răsplata bunătăţii 
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Anunț privind programul
de lucru al casieriei 

Primăriei comunei Giroc,
în localitatea Chișoda

În perioada 6.02.2019 - 27.03.2019, în
 ecare zi de miercuri, între orele 9:30-

15:30, se încasează impozite în localitatea
Chișoda, în sediul Casieriei de apă-canal.

Modificarea tarifului 
pentru serviciile 

de canalizare
Tariful pentru serviciul de canalizare prestat de SC

Giroceana a scăzut, în urma noilor reglementări fis-
cale privind cota TVA, de la 3,84 lei/mc la 3,52 lei/mc
(cu TVA inclus).

Tariful de 3,52 lei/mc este valabil începând cu 1 ia-
nuarie 2019, pentru localitățile din aria de operare a
societății, Giroc și Chișoda.

Modificarea vine ca urmare a reducerii cotei TVA
pentru serviciile de canalizare, de la 19% la 9%.

21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiu-
nea de strângere a brazilor de Crăciun;

25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia
de primăvară (colectarea crengilor, a lăsta-
rilor de vie rezultate din cosmetizare);

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu
mini colectare (acţiune de colectare a deş-
eurilor de echipamente electrice şi electro-
nice);

13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră
în comuna Giroc;

28 septembrie 2019 –  Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice);

28 septembrie 2019 –  Let’s do it, 
Romania! (acţiune  de ecologizare a 
comunei);

4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Cu-
răţenia de toamnă (colectarea crengilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

Girocenii şi chişozenii scapă 
de tra�cul aglomerat

Comuna Giroc va avea
centură ocolitoare

Traficul rutier va fi serios fluidizat înspre localităţile Giroc
şi Chişoda odată cu realizarea Centurii Zero, aşa cum i se mai
spune unei variante ocolitoare care va fi concretizată în cu-
rând. 

Lucrarea va începe în curând, fiind acum în faza de avizare
şi completare a proiectului tehnic. 

Centura Zero va avea o lungime de patru kilometri şi va
oferi un acces mult mai rapid chiar şi în zona de sud a Timi-
şoarei. 

Iosif-Ionel Toma, primarul comunei Giroc, spune că prin
realizarea acestei variante ocolitoare, care nu se suprapune cu
Centura Timişoara Sud, se creează posibilitatea continuării
ulterioare a lucrărilor către Urseni, Moşniţa şi apoi spre Calea
Buziaşului, inclusiv ieşirea în Calea Lugojului.

Proiectul a fost depus pe PNDR – Programul Național de
Dezvoltare Rurală și are valoarea totală de 2.057.341 euro.
Drumul ar urma să fie construit în 24 de luni.

În condițiile în care sate în-
tregi se sting încet, pentru că
tinerii pleacă la oraș, la Giroc
se întâmplă exact invers. Co-
muna din Timiș crește ca Făt-
Frumos și întinerește pe zi ce
trece! 

Din 1994 încoace, numărul
locuitorilor a ajuns de la
3.606 la 14.993, pentru că ti-
nerii din Timișoara părăsesc
urbea și se stabilesc în pro-
vincie, la curte și la aer curat. 

În ultimii zece ani, locali-
tatea, aflată la nici 10 kilo-
metri de orașul de pe Bega, a
devenit un „orășel” cochet,
care atrage tot mai mulți ti-
neri.

Cum a reușit comuna cu
puțin peste 3.000 de locuitori
în 1994 să ajungă anul trecut
la aproape 15.000 de suflete?

„La noi în localitate s-au
mutat mulți tineri, care s-au
săturat să stea înghesuiți într-
o garsonieră de 45 mp”, ex-
plică edilul, dr. Iosif-Ionel
Toma, care e primar de 23 de
ani. Comuna Giroc avea, în
1994, 3.606 locuitori, la ulti-
mul recensământ din 2011
număra 8.388, iar la 1 iulie
2018 avea, oficial, 14.993 de
locuitori. 

Suprafața construită a cres-
cut de șase ori față de acum
zece ani, iar blocuri noi se ri-
dică unul după altul. „În rea-
litate, avem peste 22.000 de
locuitori, dar oficial, la 1 iulie
2018, erau 14.993 locuitori, dintre care
2.815 copii până în 14 ani și 4.463 de ti-
neri”, spune primarul. Mulți dintre tinerii
din Giroc lucrează în Timișoara, iar dru-
mul cu patru benzi, cu tot cu piste de bici-
clete, îi ajută să ajungă mai ușor în oraș. 

Piste de biciclete s-au amenajat și spre
pădure, dar și spre satul aparținător,
Chișoda. Iar dezvoltatorii imobiliari con-
struiesc mult pe terenurile comunei.

Comuna aflată la nici 10 kilometri de
Timișoara are avantajul unei păduri de sute

de hectare, al râului Timiș cu plaja aferentă
și are și șapte parcuri cu zone de joacă pen-
tru copii. 

Tinerii din Giroc practică agricultura,
dar există și multe firme la care lucrează
în zonă: de pantofi, de electronice, de ma-
teriale de construcții.

„În Giroc și Chișoda sunt în total
aproape 2.000 de societăți comerciale”,
susține primarul Iosif-Ionel Toma.

Articol preluat de pe site-ul 
www.notabn.ro

CCoommuunnaa ddiinn TTiimmiișș îînn ccaarree,, 
îînn 2255 ddee aannii,, nnuummăărruull ddee 

llooccuuiittoorrii aa ccrreessccuutt ddee cciinnccii oorrii
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Patroana hotelului-restaurant
Trio din Giroc, Ofelia Marincu, a
trecut la cele veșnice, după ce în
urmă cu zece luni a fost victima
unui accident rutier.

Vestea morții patroanei de la Trio,
așa cum era cunoscută Ofelia, i-a
șocat pe toți cei care îi erau
apropiați. Pe Facebook, sute de me-
saje de condoleanțe și regret au fost
postate în amintirea celei care era
considerată o femeie puternică și cu
suflet mare.

Nicoleta Șipoș, mama tânărului
Ionel Șipoș, care a fost director al
Ansamblului „Ghiocelul” din
Giroc și care s-a stins în urmă cu
câteva săptămâni, a transmis un
mesaj de condoleanțe la auzul veștii
morții Ofeliei, cea care a fost și nașa
de cununie a tânărului: „Zi de

tristețe și doliu pentru familia
noastră, când dragul nostru Neluțu
a părăsit această lume, a devenit,
dacă se putea, și mai tristă. Dum-
nezeu a hotărât să ia la El încă un
suflet bun, o inimă mare și o per-
soană iubită, draga noastră Ofelia!
Ne rugăm pentru sufletele lor, cu
siguranță sunt amândoi impreună
și ne privesc din ceruri, înconjurați
de îngeri! O să vă purtăm mereu in
inimile noastre!”.

Pe pagina oficială a Mănăstirii
Partoș, a fost de asemenea transmis
un mesaj în amintirea Ofeliei Ma-
rincu:

„Zbor lin spre veșnicie, draga
noastră Ofelia!

În marea Sa milostivire, după o

îndelungată suferință, Domnul
nostru a chemat-o la Sine pe Ofe-
lia Marincu. Încercarea ei cea mare,
căreia cu siguranță El i-a dat un
sens sfințitor, adesea dincolo de
înțelegerea noastră, i s-a făcut cale
spre Înviere și spre Viață. Plecarea
ei de aici e o naștere în Cer. Capătul
călătoriei ei pământești este acum
pentru ea începutul unei noi vieți
acolo unde «nu este durere, întris-
tare sau suspin». O însoțim acum
pe Ofelia spre porțile Cerului cu
rugăciunile și dragostea noastră nă-
dăjduind că faptele ei bune, multe
și frumoase să i se facă temelie tare
pentru binele veșnic. Mănăstirea
noastră, de care ea a fost atât de le-
gată, îi este recunoscătoare pentru
slujirea și dărurea ei!

Să se odihnească în pace și lumina
fără de sfârșit să-i strălucească ei!
Sfântul Iosif să o ascundă sub omo-
forul său și să o așeze în pace pe
brațele Domnului nostru!

Mulțumim pentru tot, Ofelia,
dragă! În primul rând pentru prie-
tenia și afecțiunea ta! Să ne reve-
dem cu bine Acasă, în Cer!

Condoleanțe Patriciei, lui
Petrișor și întregii familii îndure-
rate! Domnul să picure Har mân-
gâietor și întăritor în inimile lor!”.

DOLIU LA GIROC!
OFELIA MARINCU A 

TRECUT LA CELE VEȘNICE
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La Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara s-a
desfășurat etapa locală a Olimpiadei de Limba
și Literatura Română. Elevii Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc și ai Școlii Gimna-
ziale „Iosif Ciorogariu” din Chișoda au obținut
rezultate foarte bune, după cum urmează:

Liceul Teoretic „David Voniga” - eleva An-
dreea Lisețchi (clasa a VIII-a) a luat premiul I,
iar elevii Timeea Racz (clasa a VIII-a), Aida
Staicu (clasa a VI-a A), Raul Foghiș (clasa a
VI-a A), Sara Degan (clasa a V-a A), Maia Me-
dinschi-Niculescu (clasa a V-a A), Anathea

Penteliuc-Cotoșman (clasa a V-a A) au obținut,
fiecare, mențiune. Elevii au fost pregătiți de
doamna profesor Luminița Ivan.

Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu”,
Chișoda - elevele Daria Freanți (clasa a VIII-a)
și Daria Degan (clasa a VII-a), pregătite de
doamna profesor Raluca Bembe, au obținut
mențiune.

Toți elevii menționați s-au calificat la etapa
județeană. 

Felicitări copiilor și profesorilor coordona-
tori și succes în continuare! (V.T.)

Premii și mențiuni la faza locală 
a Olimpiadei de Limba 

și Literatura Română pentru elevii
din Giroc și Chișoda

AANNUUNNȚȚ
Primăria comunei Giroc vă aduce la cunoștință demararea „Proiectului privind lucrările de în-

registrare sistematică a imobilelor” pe unele sectoare cadastrale din UAT Giroc.
Acest proiect este inițiat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, susținut de O.C.P.I.

Timiș și are ca finalitate:
- Reprezentarea grafică a imobilelor în planul cadastral
- Înscrierea dreptului de proprietate – cu titlu gratuit – în cărțile funciare
În peroada 21 februarie - 22 martie 2019, vă invităm la sediul Primăriei Giroc, Compartimen-

tul Agricol, pentru a prezenta actele de proprietate și actele de stare civilă pe care le dețineți și care
fac obiectul următoarelor sectoare, cu tarlalele aferente:

- S 93 – Tarlaua A 429/1
- S 95 – Tarlaua A 432/1
- S 98 - Tarlalele A 439/3; A 439/1
- S 99 - Tarlalele A 447/5; A 447/3; A 447/1
- S 101 - Tarlalele A 446/5; A 446/3; A 446/1
- S 102 - Tarlalele A 441/1; A 441/3
- S 103 - Tarlaua A 427/1
- S 104 - Tarlalele A 444/1; A 444/3; A 444/5;A 444/7
- S 106 – Tarlalele A 443/1; A 443/3
Acte de proprietate ce trebuie prezentate în copie însoțite de original, pentru imobilele neînscrise

în Cartea Funciară:
- Titluri de Proprietate
- Contract de vânzare-cumpărare
- Contract de donație
- Contract de schimb
- Alte contracte încheiate în formă autentică
- Certificat de moștenitor
- Hotărâri judecătorești definitive și irevocabile
- Acte de partaj
- Contracte de concesiune/superficie/închiriere etc.
Pentru imobilele înscrise în Cartea Funciară
- Extras de Carte Funciară, însoțit de modul de dobândire.
Actele de identitate și actele de stare civilă ce trebuie aduse în copie simplă, pentru fiecare pro-

prietar înscris în actul de proprietate al terenului:
- Carte de identitate/buletin de identitate
- Pașaport dacă este cazul
- Certificat de căsătorie
- Certificat de naștere și certificate de deces (în situația succesiunilor nedezbătute)
Informații cu privire la proiect pot fi obținute la:
- Punctul de informare 1 - Primăria  Giroc, Compartimentul Agricol, cam. 13.
- Punctul de informare 2 - S.C. Geocad&Asociații S.R.L. din Timișoara, str. Vasile Alecsandri

nr. 2 – tel. 0723346014.
IMPORTANT! Dacă printre proprietarii parcelelor din fotografia de mai jos există persoane care nu și

le-au intabulat, au acum oportunitatea de a o face gratis. 
Pentru aceasta, trebuie să se prezinte la Biroul Agricol de la Primăria comunei Giroc cu titlul de pro-

prietate și buletinul sau cartea de identitate.

O viață dedicată
slujirii Bisericii

în satul natal

Sâmbătă 16 februarie, la Biserica Ortodoxă „Sfântul Di-
mitrie” din Giroc au fost oficiate Sfânta Liturghie și pa-
rastasul săvârșite spre pomenirea părintelui Iosif Gaiță.

În ziua de 16 februarie 2019 s-au împlinit șapte ani de
când sufletul preotului Iosif Gaiță a trecut la Domnul,
aceasta zi rămânând pentru comunitatea parohiei Giroc o
zi de rugăciune și recunoștință. Fiu al satului Giroc, preo-
tul Iosif Gaiță a slujit Biserica Lui Hristos cu timp și fără
timp. În ziua de Florii a anului 1955 a fost hirotonit dia-
con în Catedrala Mitropolitană din Timișoara, iar în luna
decembrie a aceluiași an a primit și Sfânta Taină a preoției
prin punerea mâinilor Înaltpreasfințitului părinte Vasile
Lăzărescu, Mitropolitul Banatului. Aceste două momente
din viața sfinției sale nu le-a uitat până în ultima clipă. Cu
drag își aducea aminte că din toată promoția de absolvenți
ai facultății de teologie din Sibiu doar doi au ales în acei
ani grei de dictatură comunistă să slujească Biserca.  Mai
întâi a fost rânduit  să fie preotul Parohiei Milcoveni din
Episcopia Caransebeșului, unde a consolidat viața biseri-
cească. Își amintea cu bucurie, spunându-mi: „Eram tânăr,
iar în sat au rămas doar bătrânii și o preoteasă văduvă la
care am fost cazat datorită faptului că locuința parohială
a fost distrusă de ruși în Al Doilea Război Mondial, iar la
plecarea mea de acolo, peste zece familii m-au urmat la
Giroc, aici putând să trăiască mai ușor”. Din anul 1958 a
venit în Parohia din Giroc unde timp de 44 de ani a adus
„Cerul pe pământ”.

Părintele Iosif Gaiță a fost înzestrat de Dumnezeu cu
mulți talanți, avea darul vorbirii, predica liber și clar Cu-
vântul Lui Dumnezeu, cânta melodios și îngrijit, iubea co-
piii și tinerii parohiei. Din anul 1990 și-a dăruit timpul și
școlii din Giroc, unde a predat religia. Dumnezeu i-a dă-
ruit o familie frumoasă, amintindu-ne acum și de doamna
preoteasă, învățătoarea Amalia Gaița, care i-a fost alături
în toată lucrarea pastorală. Pentru activitatea desfășurată,
părintele Iosif Gaiță a fost răsplătit cu rangul de Iconom
Stavrofor de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mi-
tropolitul Banatului. Îmi amintesc și acum emoția acelui
moment. Zicea părintele: „Vă mulțumesc, Părinte Eugen,
și prin tine Părintelui Vicar Ionel Popescu pentru dragos-
tea cu care ați mijlocit să-mi oferiți această distincție bi-
sericească. Crucea pe care am primit-o astăzi o voi lăsa
cadou nepoatei mele Amalia Gaiță, să fie mândră de bu-
nicul ei”.

Pentru toate acestea, la trecerea celor șapte ani de vre-
melnică despărțire, se cuvenea ca ziua de 16 februarie
2019 să fie o zi de rugăciune prin săvârșirea Sfintei Li-
turghii și slujba parastasului, oficiate în Biserica Parohiei
Giroc, rugându-l pe Dumnezeu ca sufletul Părintelui Iosif
Gaiță să fie așezat acolo unde nu este durere, nici întris-
tare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit, Amin! Veșnica lui
pomenire din neam în neam.

Articol preluat de pe site-ul www.parohiagiroc.ro
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Buruiana ambrozia
Cum arată ambrozia, planta care îţi poate produce alergii

Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând ge-
nului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia artemisiifolia, cu-
noscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba
pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice,
Ambrosia artemisiifolia este o plantă anuală, răspândită în toată
Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea cen-
trală a acesteia.

Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50
-100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădă-
cina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta
este păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă
și diametru mare la bază.

Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lo-
bate, având pețiolurile cu aripi de culoare gri-verde argintie
dinspre partea superioară spre partea inferioară. Frunzele sunt
dispuse opus la baza tulpinii și alterne pe partea superioară și
pe ramificații. Florile, purtătoare de polen, formează
inflorescențe situate în vârful ramurilor, având forma alungită și
compactă asemănătoare unui spic. În figurile 4 -7 este prezen-
tată buruiana în faza de maturitate, când se formează
inflorescențele care produc polen.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândi-
rea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate eli-
bera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până
la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative
până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare
în lunile august - septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui oc-
tombrie.

Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă
ovoidă, care conține o singură sămânță mică de culoare
maron și cu un vârf în formă de săgeată. Planta se
înmulţește prin seminte, care pot rezista în pământ mai bine
de un sezon de vegetație până să germineze, ceea ce ex-
plică, de ce în unii ani planta se înmulțește extrem de mult,
în populații compacte și răsare eșalonat.

Semințele răspândite de vânt germinează primăvara,
plantele crescând odată cu majoritatea buruienilor iar pe
parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până
la jumătatea lunii iulie, când dezvoltă învelișul floral. Este
rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca în ulti-
mii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile să se
dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi. Perioada
de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri
din luna decembrie.

Unde poate fi întâlnită/răspândită

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante exis-
tente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la
condiţiile pedoclimatice. În România, ambrozia este răs-
pândită în aproape toate zonele (cu excepția zonei dealurilor în-
alte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin
fertile, ușor alcaline. Crește spontan pe terenurile lăsate pâr-
loagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe
marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor,
în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de
vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngri-
jite pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pă-
mânt excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui,
producând pagube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă 
pentru sănătatea omului

Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând
de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice
și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase,
polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precă-
dere în verile secetoase.

Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia

Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta
conține multiple fragmente extrem de alergizante. Este sufi-
cientă o concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de
polen/m³ pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte
sensibile pot fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m³. În
mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la pole-
nul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel că
simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin
4-5 ani. Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a co-
borât sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă ri-
nită alergică indusă de polenul de ambrozia. Se evidențiază
astfel gravitatea extremă generată de alergia la ambrozia, care
afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, care in-
clude și copii cu vârsta de sub 1 an.

Cum se manifestă alergia la ambrozia

Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă
clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apă-
rea și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, pu-
tându-se ajunge la manifestări similare celor din șocul
anafilactic. Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: stră-
nut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, pru-
rit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade
de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing. Simptomele cu-
tanate includ leziuni de urticarie, care sunt papile pruriginoase,
și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frec-
vent zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și
extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție aler-
gică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori drama-
tic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps

vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență me-
dicală. Este important de menționat faptul că între creșterea
concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră
de oportunitate de aproximativ două săptămâni, în care se poate
începe tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la
ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților. Astfel cu
o investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiolo-
gică, putem alerta eficient populația cu privire la prezența pole-
nului în aer.

Cât de frecventă este alergia la ambrozia

Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000
persoane), un număr de 482.000 persoane sunt alergice la pole-
nul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită,
afecțiune care în timp evoluează spre astm. Aceste date
evidențiază o prevalență crescută a alergiei la ambrozia de
5,35% în populația activă din România, ceea ce indică o mor-
biditate crescută, comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat. Se
estimează că populația expusă la polenul de ambrozia atinge 6
milioane, majoritatea din vestul țării, celelalte regiuni fiind mai
puțin afectate.

Cum se poate trata alergia la ambrozia

Abordarea terapeutică este complexă și trebuie să includă:
- Evitarea expunerii la polen, care poate ameliora simptomele

rinoconjunctivitei alergice. Expunerea la polen poate fi redusă
prin utilizarea aparatelor de aer condiționat cu filtre, prin închi-
derea ferestrelor în timpul zilei și prin diminuarea timpului pe-
trecut în aer liber în cursul sezonului polinic.

- Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice in-
duse de ambrozia, care este stabilit de medicul alergolog.

- Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este singurul tra-

tament care modifică cursul bolii, deoarece interferează cu me-
canismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea
alergiei. AIT este benefică atât pentru tratamentul rinoconjunc-
tivitei alergice sezoniere induse de polenuri și al celei persis-
tente/perene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la
copii - în scopul controlului simptomelor și prevenției dezvol-
tării astmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru tratamen-
tul astmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul
controlului simptomelor, al reducerii farmacoterapiei (în spe-
cial a corticoterapiei) și al exacerbărilor. Tradițional, AIT s-a
administrat pe cale subcutanată (SCIT), dar recent imunoterapia
sublinguală (SLIT) a câștigat tot mai mult teren. Totuși, în cazul
alergiei la ambrozia se recomandă administrarea pe cale subcu-
tanată. Durata terapiei este de 3 ani pentru majoritatea cazurilor,
sub două variante de administrare:

- continuă, care începe cu o perioadă de inițiere, în care se ad-
ministrează săptămânal doze progresiv crescânde de alergen
până la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile se
administrează la intervale de 4-8 săptămâni. Este recomandată
pentru obținerea unor beneficii pe termen scurt și lung în rinita
alergică sezonieră indusă de polen și cea perenă indusă de aca-
rienii din praful de casă;

- pre- și pre-/cosezonieră - este recomandată pentru obținerea
unor beneficii pe termen scurt în rinita alergică sezonieră indusă
de polen.

AIT subcutanată este necesară la pacienți selecționați pentru
asigurarea calității actului medical în managementul afecțiunilor
alergice induse de aeroalergene, respectiv rinita alergică și as-
tmul alergic, în scopul controlului bolii, reducerii riscului de po-
lisensibilizare și al reducerii necesarului de farmacoterapie.
Protecția rezultată în urma imunoterapiei aplicate pe o perioadă
de 3 ani este în medie de 15 ani. În prezent, se recomandă ad-
ministrarea AIT atât în rinoconjunctivitele sezoniere, cum ar fi
cele induse de polenurile de mesteacăn, graminee, ambrozia, ar-
temisia, cât și în cele perene/persistente induse de acarienii din
praful de casă. În România nu există produse imunoterapice, dar
Ministerul Sănătății a făcut diligențele necesare pentru a aduce
aceste produse.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia

În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă
spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot
obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea di-
feritelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe ali-
neamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.
Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/so-
lelor agricole, în special în interiorul unor crovuri, stufărișuri,
denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lu-
crări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.
Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot
aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când
buruiana are 10-15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprieta-

rii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii
direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații
detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor.

În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi
smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea
iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, co-
situl mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de
suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care
pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar
tulpina principală iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc
și produc în continuare polen. Se recomandă cositul repetat de
2-3 ori pe an. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până
la eradicarea completă a buruienii.

Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea 
terenurilor infestate și a proprietarilor acestora

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernu-
lui nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii am-
brozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu bu-
ruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale
(primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să
verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a
acestora, să identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, ad-
ministratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum
și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate
focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lu-
crările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a
fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu
specii de buruieni aparținând genului ambrosia se va declanșa
primăvara după răsărirea acestei specii.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia

În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3)
din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii am-
brozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți pro-
prietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii
drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacuri-
lor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum
și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identi-
ficate focare de infestare. Aceștia au obligația ca după dis-
trugerea buruienii să informeze în scris autoritățile
administrației publice locale pe raza căruia se află terenul
infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de com-
batere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana

Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă
între răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv
până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției fo-
carelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lu-
crărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului,

evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru proprietarii/
deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri 

care nu aplică măsurile necesare de combatere

Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, verificarea și
constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii
ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Co-
misie mixtă constiuită prin ordin al Prefectului. Informarea Co-
misiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat
măsurile necesare de combatere se face în timp util de către
autoritățile administrației publice locale. De asemenea,
autoritățile administrației publice locale vor transmite în prea-
labil o somație către proprietarii sau deținătorii de terenuri, ad-
ministratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum
și beneficiarii lucrărilor de construcți, pe ale căror suprafețe au
fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință
despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile
în cazul nerespectării prevederilor legale.

Ce sancțiuni se vor aplica pentru
proprietarii/deținătorii/administratorii/ beneficiarii 

de terenuri care nu respectă prevederile legale

Comisia numită prin ordin al prefectului efectuează două
controale pe teren. Primul control îl efectuează în perioada 1-15
iulie a fiecărui an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de
combatere sunt sancționați cu „Avertisment”.

Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie în pe-
rioada 16-31 iulie a fiecărui an și vizează proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai ba-
zinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după
ce au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele
fizice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei iar
persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Atenție!
Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de

către Comisia mixtă, respectiv în anul 2019, pot fi sancționate
și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a bu-
ruienii ambrozia potrivit legii.

Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către pro-
prietarii/deținătorii/administratorii/beneficiarii de terenuri

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Nor-

melor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind com-
baterea buruienii ambrozia.



7DIALOG CU CETĂŢENII UUttiillee

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde 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. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
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; 

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 
Garamond Cluj Napoca

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

între 20-31 ale fiecărei 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)
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Timeea-Anne-Marie Udrea
4 ani, Giroc

Tudor Andreica
5 ani și 3 luni, Giroc

Ana-Maria Bajcsi
4 ani și 4 luni, Giroc

Rebeca Sârbu
4 ani și 4 luni, Giroc

Victor Balea
4 ani și 10 luni, Giroc

În perioada 18-20 ianuarie, la Timișoara, s-a
desfășurat Memorialul „Cristina Foișor” la șah. În
prima zi a evenimentului, marea maestră
internațională Sabina Foișor, campioana SUA la
șah, senioare, în 2017, împreună cu marea maestră
internațională Irina Bulmagă, campioana Româ-
niei la șah, senioare, în 2018, au oferit un simultan.
Circa jumătate dintre participanți au fost seniori,
cealaltă jumătate au fost copii și juniori. Cele două
jucătoare de top au jucat un fel de ștafetă, în sen-
sul că Sabina a început partidele, apoi Irina a tre-
cut prin fața fiecărui jucător pentru a face mutarea
următoare în locul Sabinei, ciclul reluându-se
mereu pentru a impune un ritm de joc mai alert
decât dacă simultanul ar fi fost susținut doar de
către Sabina, cum a fost anul trecut.

Dintre cei care și-au încercat forțele cu cele
două regine ale șahului, un singur jucător a reușit
să smulgă o remiză: juniorul Ștefan 
Juravle, de la CS Giroc-Chișoda. Ceilalți, fie ei se-
niori sau juniori, au fost nevoiți să încline steagul
în fața campioanelor. Premiul juniorului girocean
a fost ocazia de a se fotografia încadrat de ambele
dive ale șahului românesc.

Prezent a fost și Mihai Iucu, colegul lui Ștefan

Juravle, dar Mihai a adoptat un stil de luptă mai
riscant și, cu toate că a obținut din deschidere o
poziție relativ echilibrată, a preferat să-și joace
șansele la ruleta complicațiilor. Adică, un fel de a
apuca tigrul de falcă, în loc să-l ții de coadă... Stra-
tegia defensivă adoptată de Ștefan a fost se pare
mai productivă ca punctaj, deși mai aridă din punct
de vedere estetic. Mihai s-a ales însă cu ceea ce
voia, adică o luptă spectaculoasă.

O prestație deosebită a avut Mihai Iucu la al
treilea eveniment din cadrul memorialului, și
anume turneul de blitz. El s-a clasat pe locul 53
din 116 jucători, seniori și juniori, de la cluburi din
România, Serbia și SUA. Poziția obținută în cla-
sament a fost cu șapte locuri în fața maestrului
Ovidiu Crăciun și 14 locuri în fața candidatului de
maestru Sorin Samu, ceea ce ar trebui să dea citi-
torilor o idee despre forța concursului. 

Fiind concurs de șah-fulger, Mihai a avut din
plin ceea ce și-a dorit, adică „război total”, pu-
nându-și oponenții să rezolve situații complicate
sub presiunea timpului de gândire foarte limitat.
Printre victimele tacticilor lui Mihai 
s-a numărat și candidatul de maestru Grațian
Oprișoni.

O victorie comună
șahiștilor giroceni a avut
loc la 23 ianuarie, când
echipa de șah, nivel gim-
naziu, a Liceului Teoretic
„David Voniga” din Giroc
s-a impus în faza zonală a
Gimnaziadei de șah ediția
2019: două meciuri
câștigate la scorul de 4-0
împotriva echipelor de la
Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto și
Școala Gimnazială nr. 2
din Ti mișoara. 

Membrii formației giro-
cene au fost (în ordinea
meselor): Mihai Iucu,
Ștefan Juravle, Andrei Ju-
ravle și Angelina Coman. 

Zamfir MOLDOVAN,
antrenor maestru

GGiirroocc –– ssttaarrtt șșaahhiisstt 22001199 Preșcolarii, elevii și 
profesorii din Giroc învață

să acorde primul-ajutor
Preșcolarii, elevii și profesorii de la unitățile de

învățământ din comuna timișeană Giroc învață tehnici de
prim-ajutor. Este vorba de o inițiativă educativă și de im-
plicare socială desfășurată de Asociația pentru ATI „Aurel
Mogoșeanu” Timișoara. „Și tu poti fi erou” este noul pro-
iect inițiat de Daniel Sîrbu cu sprijinul Asociatiei pentru
ATI „Aurel Mogoșeanu” Timișoara, având ca parteneri
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”,
Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Pius Brînzeu” și com-
pania GE Healthcare România.

„Proiectul educațional «Și tu poți fi erou» are ca scop
implementarea cursurilor de prim-ajutor în școli și își
dorește să acopere o masă cât mai largă din populație, fiind
conceput modular. În prima fază este destinat profesorilor
din școli, urmând apoi să se adreseze copiilor, și în ultima
etapă, părinților”, arată echipa de proiect. Aceasta este for-
mată din: dr. Sonia Elena Popovici, dr. Roland Bota, conf.

dr. Ovidiu Bedreag și drd. Alexandru Rogobete.
Joi, 21 februarie 2019, prima etapă a evenimentului „Și

tu poți fi erou” a avut loc în cadrul grupului de școli for-
mat din Liceul „David Voniga” din Giroc, Școala Gimna-
zială cu clasele I-VIII „Iosif Ciorogariu” din Chișoda,
Grădinița cu Program Prelungit din Giroc și Grădinița cu
Program Prelungit din Chișoda, adunând peste 70 de
participanți din rândul cadrelor didactice. 

În cadrul evenimentului, prof. dr. Dorel Săndesc și o
echipă de medici au instruit dascălii participanți la eveni-
ment cu privire la măsurile de prim-ajutor și resuscitare
cardio-pulmonară. 

De asemenea, evenimentului s-a alăturat și doamna dr.
Lavinia Melania Bratu, care a susținut o prezentare cu pri-
vire la obiceiurile greșite de alimentație, încurajând astfel
adoptarea unei alimentații cât mai naturale în rândul
generației tinere.

„Și tu poți fi erou” nu se oprește aici. În etapa urmă-
toare, aceeași echipă urmează să revină în cadrul grupului
de școli Giroc pentru instruirea elevilor cu privire la pri-
mul-ajutor. Organizatorii promit pentru elevi un curs inte-
ractiv, adaptat vârstei și, nu în ultimul rând, o serie de
premii pentru viitorii mici salvatori.


