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CCuu pprriilleejjuull ÎÎnnvviieerriiii 
DDoommuulluuii șșii MMâânnttuuiittoorruulluuii 

nnoossttrruu IIiissuuss HHrriissttooss vvăă ddoorriimm
ttuuttuurroorr ssăă aavveețții ppaarrttee ddee uunn 

pprraazznniicc bbiinneeccuuvvâânnttaatt..
LLuummiinnaa SSffâânnttăă ddee llaa IIeerruussaalliimm

ssăă nnee îînnccăăllzzeeaassccăă ssuufflleetteellee,, 
ssăă nnee ffaaccăă mmaaii bbuunnii șșii mmaaii 
îînnggăădduuiittoorrii uunniiii ccuu aallțțiiii..

VVăă ddoorriimm ssăă aavveețții ssăărrbbăăttoorrii 
ffeerriicciittee aallăăttuurrii ddee cceeii ddrraaggii..

HHrriissttooss aa îînnvviiaatt!!

Primăria Comunei Giroc 
în colaborare cu Mitropolia 

Banatului, a organizat, 
în data de 23 aprilie 2019, 

Festivalul „În glas de toacă” 
ediția a XII-a
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2 DIALOG CU CETĂŢENIIRReelliiggiiee

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).

HRISTOS A ÎNVIAT!

Paștile este cea mai veche şi
importantă sărbătoare a creştină-
tăţii, care a adus omenirii spe-
ranţa mântuirii şi a vieţii
veşnice, prin sacrificiul lui Iisus
Hristos, Învierea fiind, după
cum spunea părintele Arsenie
Boca, singura minune care se
arată tuturor, credincioşi şi ne-
credincioşi.

La câteva zile după intrarea
solemnă în Ierusalim (de Florii),
Mântuitorul a fost judecat şi răs-
tignit, a murit pe cruce şi a fost
pus în mormânt. După trei zile a
înviat din morţi. 

Toată această succesiune de
evenimente a avut loc în numai
o săptămână, cea a Patimilor,
care precede Învierea.

Scopul acestei sărbători creş-
tine este amintirea vie a patimii,
a morţii şi a Învierii lui Iisus
Hristos. Sfânta Scriptură a Nou-
lui Testament spune că Iisus
Hristos, înainte de a pătimi, a
prezis de mai multe ori că va fi
răstignit, dar a treia zi va învia. De teama aceasta, iudeii au
pus soldaţi de pază la mormântul lui Iisus Hristos. Totuşi,
minunea s-a întâmplat.

După intrarea solemnă în Ierusalim, Mântuitorul a fost
judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mor-
mânt, iar după trei zile a înviat din morţi. Duminică dis-de-
dimineaţă, Iisus Hristos a înviat ca un biruitor, cu puterea
dumnezeirii Sale, ca să împlinească Scriptura şi cele hotă-
râte de iconomia divină pentru mântuirea neamului ome-
nesc, explică părintele Constantin Stoica, purtătorul de
cuvânt al Patriarhiei Române.

La Cina cea de Taină, în noaptea când a fost trădat de
unul dintre apostoli, Iuda Iscarioteanul, înainte de a fi prins
şi arestat, Iisus a instituit sărbătoarea Paştelui nou testa-
mental, după porunca ce I-a fost dată de Dumnezeu.

Duminica - a treia zi după Scripturi - femeile purtătoare
de mir au găsit mormântul Mântuitorului gol. Împotriva tu-
turor a celor care L-au acuzat şi batjocorit, numindu-l în de-
râdere Regele Iudeilor, rege încoronat cu spini, rege al cărui
tron era o Cruce, părăsit de ai săi, păzit sub grea şi rece les-
pede de piatră, Hristos a izbândit cea mai strălucită biruinţă
ce s-a văzut vreodată: biruinţa asupra morţii şi asupra rău-
tăţii omeneşti. Această biruinţă nu a putut fi tăgăduită şi nu
i-a putut fi smulsă niciodată.

Împreună cu duminica, sărbătoarea săptămânală a creşti-
nilor, Paștile a fost sărbătorit încă din epoca apostolică. În
conştiinţa Bisericii, Învierea Domnului nu este doar cea mai
veche sărbătoare creştină, ci şi începutul şi culmea tuturor
sărbătorilor şi a praznicelor. Această aleasă şi sfântă zi, cea
dintâi a săptămânii, praznic al praznicelor, este şi sărbătoare
a sărbătorilor.

Paștile este precedat de 40 de zile de post aspru, apoi o
altă săptămână, a şaptea, cea a patimilor.

Un rol deosebit în determinarea şi fixarea duratei Postu-
lui Mare l-a avut, probabil, numărul 40 care apare în Vechiul
Testament de mai multe ori. Principalele evenimente care
implică acest număr ar fi cele patruzeci de zile ale potopu-
lui, cele patruzeci de zile petrecute de Moise pe muntele
Sinai, cele patruzeci de zile în care iscoadele evreilor au cer-
cetat pământul Canaanului, în care aveau să intre, cele pa-
truzeci de zile parcurse de Sfântul Prooroc Ilie spre a ajunge
la muntele Hore, cele patruzeci de zile pe care Dumnezeu le
pune înaintea poporului din Ninive, spre a se pocăi.

În Noul Testament există anumite pasaje-cheie unde se
aminteşte de numărul de patruzeci de zile - cele patruzeci
de zile petrecute de Mântuitor în pustiul Carantanie, cele pa-
truzeci de zile de la Înviere şi până la Înălţare, timp în care
Mântuitorul le dă Sfinţilor Apostoli ultimele învăţături.

Un ultim indiciu la fel de important ar fi cei patruzeci de
ani petrecuţi de poporul lui Israel în pustiu. Simbolismul
acestei perioade este unul forte şi reprezintă cu siguranţă
timpul în care Dumnezeu încearcă lealitatea fiilor lui Israel,
în vederea renaşterii unei noi generaţii fidele lui.

Săptămâna Sfintelor Pătimiri, cea care precede Învierea,
are în cultul ortodox slujbe şi rânduieli speciale. Astfel, luni,
marţi şi miercuri se săvârşeşte Liturghia darurilor mai în-
ainte Sfinţite, iar joi şi sâmbătă Liturghia Sfântului Vasile
cel Mare, unită cu Vecernia.

La Liturghia Sfântului Vasile cel Mare din Sfânta şi
Marea Joi se scoate, la Proscomidie, un Sfânt Agneţ special
care este sfinţit şi va fi uscat şi sfărâmat a treia zi de Paşti la
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, într-o rânduială spe-
cială, miridele rezultate fiind folosite ca Împărtăşanie pen-

tru bolnavi, copii şi în situaţii spe-
ciale. Această Sfântă Împărtăşanie
este păstrată în Chivotul din Sfân-
tul Altar, pe Sfânta Masă.

Tot joi, la sfârşitul Sfintei Litur-
ghii, există rânduiala spălării pi-
cioarelor, în amintirea gestului făcut
de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina
cea de Taină, când a spălat picioa-
rele celor 12 apostoli. Această rân-
duială se săvârşeşte în unele
mănăstiri din Patriarhia Română şi
este oficiată de stareţul mănăstirii,
care spală picioarele a 12 dintre vie-
ţuitorii mănăstirii pe care o con-
duce.

În Sfânta şi Marea Vineri, în Bi-
serica Ortodoxă se săvârşesc Cea-
surile Împărăteşti, în cadrul cărora
se citesc textele evanghelice legate
de patimile Domnului Iisus Hristos.
Aceste ceasuri se numesc împără-
teşti deoarece în Bizanţ participa şi
împăratul la ele.

Tot în Sfânta şi Marea Vineri,
după ceasurile împărăteşti se săvâr-
şeşte slujba Vecerniei Mari, în ca-

drul căreia se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf, pe
care este reprezentată punerea în mormânt a Mântuitorului.
Sfântul Epitaf rămâne în mijlocul bisericii până la sfârşitul
slujbei Deniei Prohodului Domnului de vineri seară, când
este dus de preoţi în Sfântul Altar după ce a fost purtat în
procesiune în jurul bisericii.

În Sfântul Altar, Epitaful este aşezat pe Sfânta Masă, unde
rămâne în toată perioada pascală până în ajunul sărbătorii
Înălţării Domnului, când va fi aşezat la locul său în biserică.

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mărită, îm-
bucurătoare şi solemnă dintre sărbătorile anului. Duminica
Învierii guvernează întocmirea întregului ciclu mobil de săr-
bători al anului bisericesc, amintindu-ne de trecerea noastră
de la întuneric la lumină şi de la moarte la viaţă.

Potrivit tradiţiei liturgice vechi a Bisericii, conservată în
Tipicele de origine studită (constantinopolitană), anul litur-
gic începea, ca şi astăzi, în noaptea Paştilor. De data Paşti-
lor erau legate succesiunea şi denumirea duminicilor şi a
săptămânilor de peste an.

Paștile a fost sărbătorit încă de la început în toată lumea
creştină, însă nu peste tot la fel. Izvoarele amintesc că în Bi-
serica primară au existat mari diferenţe regionale în ceea ce
priveşte data şi modul sărbătoririi Paştelui. Creştinii din păr-
ţile Asiei Mici şi ale Siriei, care aveau ca temei practica
veche moştenită de la Sfinţii Apostoli Ioan şi Filip, luau în
calcul ziua anuală sau lunară şi sărbătoreau mai întâi moar-
tea Domnului („Paştile Crucii”) la 14 Nisan, apoi Învierea
(„Paştile Învierii”) la 16 Nisan, indiferent de ziua din săptă-
mână în care cădea această dată.

Partizanii acestei practici iudaizante mai erau numiţi şi
„quartodecimani”, fiindcă sărbătoreau Paştile la 14 Nisan,
adică în aceeaşi zi cu iudeii.

Iudaizanţii mai moderaţi („protopashiţii”) sărbătoreau
Paştile duminica, însă întotdeauna legau această duminică
de Paştile iudaic, chiar dacă de multe ori sărbătoarea cădea
înaintea datei reglementare.

Cea mai mare parte a creştinătăţii însă (Apusul, Egiptul,
Grecia şi Palestina) lua drept normă ziua săptămânală. Ei
sărbătoreau, aşadar, moartea Domnului întotdeauna în Vi-
nerea cea mai apropiată de 14 Nisan, iar Învierea - în dumi-
nica următoare, care cădea totdeauna după 14 Nisan sau
după prima lună plină, după echinocţiul de primăvară.

Moartea Domnului sau „Paştile Crucii” era zi de întristare
şi era sărbătorită cu post prelungit până în ziua Învierii. În-
vierea Domnului sau „Paştile Învierii” era zi a bucuriei şi se
sărbătorea, ca şi astăzi, prin agape şi cine. Practica aceasta
era fondată pe învăţătura Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

O parte dintre creştinii din Galia sărbătorea Paştile la o
dată fixă: 25 martie sau chiar 27 martie.

Cele două denumiri originare ale Paştelui creştin („Paş-
tile Crucii” şi „Paştile Învierii”) au fost conservate de către
Biserica Romano-Catolică, ce foloseşte doi termeni diferiţi
pentru a indica atât „Paştile Crucii” (Pasqua di Passione),
cât şi „Paştile Învierii” (Pasqua di Resurrezione).

Lumina Învierii de la Sfântul Mormânt din Ierusalim se
aprinde, însă, numai la Paștile ortodox.

Indiferent cum este serbată sau câte tentative de denigrare
a celei mai importante sărbători a creştinilor au existat, Hris-
tos a izbutit cea mai strălucită biruinţă ce nu i-a putut fi
luată.

Învierea din morţi a lui Iisus Hristos este semnul biruin-
ţei sale, iar comemorarea acestei Învieri rămâne de milenii
una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii.

PPaaşşttii -- sseemmnniiffiiccaaţţiiiillee cceelleeii mmaaii 
mmaarrii ssăărrbbăăttoorrii aa ccrreeşşttiinnăăttăăţţiiii
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Rețete pentru o masă de Paști reușită
Colăcei pascali

Ingrediente: 
pentru aluat: 
500 gr făină
200 ml lapte
50 gr unt
două ouă
7 gr drojdie uscată
50 gr miere de albine

pentru uns:
un gălbenuș
o lingură lapte
50 ml apă
trei linguri zahăr

Mod de preparare:

Dacă frământați la mână, procedați astfel: dizolvăm mai întâi mie-
rea, untul și drojdia în laptele cald. Le amestecăm și adăugăm ouăle,
apoi făina, puțin câte puțin. Lăsăm la dospit până își dublează volu-

mul. Dacă optați pentru varianta la mașina de pâine, introduceți mai
întâi ingredientele lichide apoi cele solide, așa cum prevede manua-
lul acesteia.

Răsturnăm aluatul pe masa de lucru înfăinată și frământăm până
obținem o bilă compactă care nu se mai lipește de mâini și are
consistența plastelinei. 

Ungem masa de lucru cu puțin ulei și împărțim aluatul în mai multe
bucățele mici.

Cu ajutorul palmelor, modelăm niște șnurulețe din aluat.
Împletim șnururile obținute apoi le lipim la capăt, presând ușor să

nu se desfacă la copt.
Punem colăceii în tava tapetată cu hârtie de copt.
Punem în mijlocul lor câte o bucățică de aluat pe care vom fixa

ouăle vopsite. Se recomandă folosirea de ouă vopsite prin metode na-
turale, cum ar fi cele cu foi de ceapă.

Lăsăm colăceii o jumătate de oră la dospit, apoi îi ungem cu
gălbenuș de ou bătut cu lapte.

Dăm la cuptor până se rumenesc frumos.
Cât sunt fierbinți îi ungem cu un sirop concentrat din apă cu zahăr.

1. Ouă vopsite cu foi
de ceapă

Ingrediente:

10 ouă
cojile de la 5-6 cepe
două linguri oțet
ulei pentru uns

Mod de preparare

Alegem ouă mai albe.
Le degresăm cu deter-
gent de vase și apoi le
clătim bine cu apă. 

Curățăm cojile de
ceapă.

Punem ouăle într-un
vas, punem peste ele co-
jile de ceapă, oțetul și completăm cu apă cât să
le acopere. 

Le punem pe foc și după ce dau în clocot le
mai lăsăm o jumătate de  minut. Oprim focul și
le mai lăsăm în apă aproximativ o jumătate de
oră.

Le scoatem din apă, îndepărtăm cojile de pe
ele și le lăsăm să se zvânte. Îmbibăm o bucată
curată de pânză în ulei și ungem ouăle pentru a
le conferi luciu.

2. Ouă vopsite cu frunze de nuc

Ingrediente:
10 ouă
10-12 crenguțe frunze de nuc
două linguri oțet
ulei pentru uns

Mod de preparare

Alegem ouă cât mai albe posibil, fiindcă va fi
mai frumoasă culoarea.

Ouăle trebuie să fie la temperatura camerei,
fiindcă altfel vor crăpa la fiert.

Degresăm ouăle cu detergent de vase, apoi le
clătim bine cu apă. Rupem crenguțele cu frunze
de nuc.

Punem ouăle într-un vas, adăugăm
frunzulițele de nuc rupte de pe crenguțe, oțetul
și completăm cu apă cât să le acopere. 

Punem pe foc, și după ce dau în clocot le mai
lăsăm o jumătate de minut. 

Oprim focul și le lăsăm în apă încă o jumătate
de oră.

Le scoatem din apă, îndepărtăm frunzulițele
și le lăsăm să se zvânte. 

Cu o bucată curată de pânză ungem ouăle cu
puțin ulei pentru a le conferi luciu.

3. Ouă vopsite cu turmeric

Ingrediente:

10 ouă
două linguri turmeric
2 linguri  otet
ulei pentru uns

Mod de preparare:
Alegem doar ouăle albe și le degresăm bine

cu detergent de vase după care le clătim cu apă
rece.

Punem într-un vas un litru de apă și două lin-
guri cu vârf de turmeric.

Fierbem ouăle în acest amestec. La final
adăugăm oțetul și lăsăm ouăle acolo să se ră-
cească.

Scoatem ouăle și le ungem cu ulei ca să le
conferim strălucire.

Chiar dacă nu sunt perfecte, sunt naturale și
sănătoase!

CCuumm vvooppssiimm oouuăăllee îînn mmoodd nnaattuurraall

Drob de miel
Drobul de miel este o rețetă tradițională ro-

mânească, un preparat nelipsit de pe masa de
Paști, de pe platoul cu aperitive, alături de ouă
roșii, caș, ceapă verde și ridichi. 

În mod tradițional, drobul de miel se face în
prapur, acesta împiedicând practic drobul să se
sfarame atunci când este tăiat. 

Prapurele este o membrană care învelește
organele interne ale mielului, aceasta fiind for-
mată în mare parte din grăsime.

Ingrediente:

organele unui miel
8 ouă
o legătură de usturoi verde
o legătură de ceapă verde
o legătură de pătrunjel
o legătură de mărar
sare, piper
5 ouă fierte

Mod de preparare:

Spălăm organele mielului și le fierbem în
apă cu puțină sare.

Când sunt fierte, le scoatem și le dăm prin
mașina de tocat.

Adăugăm ceapa, usturoiul, pătrunjelul și
mărarul tocate mărunt. 

Batem ouăle cu sarea și piperul doar atât
cât să se omogenizeze și le adăugăm. 

Amestecăm bine.
Așezăm prapurul în tavă astfel încât să ră-

mână în exterior suficient cât să acoperim
drobul și deasupra.

Punem în tavă jumătate din compoziție
apoi așezăm pe mijloc ouăle fierte.

Turnăm restul de compoziție.
Acoperim drobul  cu prapurele.
Coacem drobul în cuptorul preîncălzit la

180 de grade, pentru circa 50-60 de minute.
Îl lăsăm să se răcească complet și apoi îl

tăiem felii.
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FFEESSTTIIVVAALLUULL ,,,,ÎÎNN GGLLAASS DDEE TTOOAACCĂĂ””,, EEDDIIȚȚIIAA AA XXIIII--AA
Primăria Comunei Giroc în colaborare cu Mitropolia

Banatului, a organizat, în data de 23 aprilie 2019, Festi-
valul „În glas de toacă” ediția a XII-a.

Au participat grupuri de tineri din satele bănățene,
oficialități locale, precum și reprezentanți ai Mitropoliei
Banatului, care prin sunetul toacelor vor chema creștinii
spre rugăciune și închinare în această Săptămână Mare a
Patimilor Lui Hristos.

Ca în fiecare an, au fost aduse 33 de toace, semnificând
anii petrecuți de Iisus Hristos pe pământ, printre oameni.
Una dintre, cea din anul 2015, este cea în care primul care
a bătut a fost Înaltpreasfinția Sa Ioan, Mitropolitul Banat-
ului, această toacă rămânând un simbol al acestui festival.

Referindu-se la ediția din acest an a festivalului, pri-
marul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, a
spus: „Prin această manifestare ne dorim promovarea
bătutului la toacă, prin care se dă, practic, semnalul tu-
turor slujbelor premergătoare Învierii Domnului. Să plece,
și de data aceasta, acest semnal al Învierii de aici, de la
Giroc, iar bătaia toacelor să reprezinte acest semnal.

Ediția a XII-a a festivalului a fost un pic mai restrânsă,
din motive cunoscute de toată lumea. Dar cu toate acestea,
iată acești copii - și ne bucurăm foarte mult că sunt aici, la
fel cum ne bucurăm de prezența părinților lor și a
invitaților noștri - care au bătut toaca, iar noi am fost
alături de ei. Ne bucurăm că am putut fi împreună să dăm
semnalul apropierii acestei mari sărbători a creștinătății. A
fost alături de noi, ca de fiecare dată, părintele Zaharia
Pereș, consilierul cultural al Mitropoliei Banatului, care a
avut mereu un cuvânt de încurajare pentru toți cei care vor
să vină și să participe la acest frumos festival. Asigur că
acest festival nu se va opri niciodată, iar pentru anii viitori
avem chiar o surpriză culturală, tot pe ideea bătutului de
toacă”.

Părintele Zaharia Pereș s-a adresat celor prezenți, în nu-
mele Mitropoliei Banatului: „Este o sărbătoare aparte
aceasta de la Giroc. Chiar dacă suntem în Săptămâna Pa-
timilor Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea în sine
ne prilejuiește întâlnirea la festivalul de toacă. Acest fes-
tival, ajuns la ediția a XII-a, își propune să demonstreze că
tradițiile și obiceiurile noastre strămoșești nu pier. Cred
că acesta este motivul esențial pentru care ne întâlnim la
Giroc, pentru ca cei mici să învețe să bată toaca, iar cei cu
experiență să transmită acest obicei, acest dar de a bate
toaca. Așa cum se știe, toaca reprezintă, până la urmă, un
instrument, aș zice, care unește cerul cu pământul. Toaca
nu face altceva decât să rupă timpul cotidian și să-l
împartă în timp cotidian și timp liturgic. Când auzim
bătutul de toacă știm că începe practic ora de rugăciune
de la sfintele mănăstiri sau de la biserici. Cu mai mult timp
în urmă, la bisericile de parohie, toaca se folosea doar în
preajma sărbătorii Sfintelor Paști. Cum, de altfel, se
folosește în multe dintre satele noastre bănățene. Cu tim-
pul, toaca a devenit și o chemare la rugăciune și pe par-
cursul anului, nu doar în mănăstiri, ci și în multe biserici,
fie că sunt de parohie, fie că sunt biserici mănăstirești.

Cred că este foarte bine de știut, de asemenea, că atunci
când vorbim despre toacă ne ducem cu gândul, cu mintea
spre bătăile de ciocane care puneau cuie în mâinile Mân-
tuitorului Iisus Hristos și în picioarele Sale pe crucea din
dealul Golgotei. De asemenea, când vorbim despre toacă
ne ducem cu gândul la faptul că atunci când auzim toaca
știm că ea dă un semnal. Nu este doar semnalul durerii, al
zilelor de rugăciune, de tristețe ce urmează - adică al
zilelor de pătimire a Domnului Iisus Hristos -, ci este și
un semnal că după aceste pătimiri urmează ziua și bucu-
ria Învierii. De aceea e importantă toaca.

Toaca este scoasă în evidență încă din secolul IV, dar
cel care face referire în mod direct la ea este Sofronie, Pa-
triarhul Ierusalimului, care, în anul 638, vorbește despre
două tipuri de toacă: cea de lemn și cea de metal. Toaca de
metal o găsim astăzi în mănăstiri și o numim tochița. Sunt,
așadar, trei tipuri de toacă: de lemn fixă, de lemn mobilă
și de metal”.

Un cuvânt de salut a adresat și parohul Bisericii Orto-
doxe din Giroc, preotul Marius Șonea.

Revenind la festivalul din acest an, să spunem că la
Giroc au venit șapte grupuri de tocași, alcătuite din copii
și tineri: Atelierul de pictură bizantină «Buna Vestire» de
la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, condus de
doamna preoteasă Minerva Câmpean, Grupul Facultății
de Teologie, Grupul Parohiei Timișoara - Calea Martir-
ilor, Grupul Parohiei Timișoara - Plopi, Grupul Parohiei
Timișoara - Steaua, reprezentantele Mănăstirii Timișeni,
Grupul Ansamblului folcloric „Ghiocelul” din Giroc. La
final au bătut toaca domnul primar și preacucernicii părinți
prezenți la eveniment.

Festivalul „În glas de toacă” de anul acesta s-a încheiat
cu slujba Deniei, oficiată în biserica parohială din Giroc.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Ședința Consiliului Local 
al comunei Giroc din luna

aprilie, anul 2019
În data de 17 aprilie s-a desfășurat, în sala de Consiliu a Primăriei Comunei Giroc,

ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Giroc, aferentă lunii aprilie, cu
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de asigurare cu resurse umane,
materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă în anul 2019, la nivelul Co-
munei Giroc.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de predare către domeniul public al Co-
munei Giroc a investiției constând în extindere rețea apă și canal și realizare branșament
de către SC INFINITY TIM HOUSE SRL.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării semnalizării rutiere în Comuna
Giroc.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 23/2017, modificată prin HCL
91/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru
investiţia „Realizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Giroc, județ Timiș”.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/2017 modificată prin HCL nr.
92/2017 privind implementarea proiectului „Realizare infrastructură rutieră de interes
local în comuna Giroc, județ Timiș”.

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/2017 modificată prin HCL nr.
88/2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiţia „CONSTRUIRE
CREȘĂ P+1E ÎN LOCALITATEA CHIȘODA, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ”.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 59/2017 modificată prin HCL nr.
89/2017 privind implementarea proiectului „CONSTRUIRE CREȘĂ P+1E ÎN LOCAL-
ITATEA CHIȘODA, COMUNA GIROC JUDEȚUL TIMIȘ”.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Popa Aurelia.
9. Diverse
- Informare privind stadiul întocmirii noului Plan Urbanistic General al Comunei Giroc.

Rezultate excelente 
la etapa județeană a 

Olimpiadei de limba română
La Remetea Mare s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei

de limba română, destinată elevilor din mediul rural, „Universul
cunoașterii prin lectură”.

Elevii Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc au obținut
rezultate deosebite, după cum urmează:

Clasa a V-a: 
- Maia Medinschi-Niculescu – premiul I și calificare la

Olimpiada Națională de la Iași;
- Anathea Pentelicuc-Cotoșman – premiul al II-lea;
- Sara Degan – premiul al III-lea.
Elevele au fost pregătite de doamna profesor Luminița Ivan.
Clasa a VI-a: 
- Aida Staicu – premiul I și calificare la Olimpiada națională

de la Iași (prof. coordonator Luminița Ivan);
- Alexandru Jugănaru – premiul al III-lea (prof. coordona-

tor Violeta Lisețchi).
Clasa a VII-a: 
- Daria Degan Daria (Chișoda) – premiul al III-lea (prof.

coordonator Raluca Bembe),
Clasa a VIII-a: 
- Andreea Lisețchi – mențiune;
- Timeea Racz – mențiune (prof. coordonator Luminița

Ivan).
Felicitări elevilor și profesorilor și succes la etapa națională!

Programul autobuzelor și
al casieriilor SC 
Giroceana SRL în 

perioada 26.04-1.05. 2019
ÎN PERIOADA 26.04.2019 - 01.05.2019, PROGRAMUL

DE CIRCULAȚIE AL AUTOBUZELOR DE PE RUTELE
GIROC - TIMIŞOARA ŞI CHIŞODA - TIMIŞOARA SE VA
MODIFICA ASTFEL:

LUNI – 29.04.2019 - PROGRAM DE DUMINICĂ;
MIERCURI – 1.05.2019 - PROGRAM DE DUMINICĂ.

CASIERIILE ÎNCASĂRI APĂ – CANAL ŞI VÂNZĂRI
ABONAMENTE DIN GIROC ŞI CHIȘODA VOR FI ÎN-
CHISE:

VINERI – 26.04.2019;
LUNI – 29.04.2019;
MARȚI – 30.04.2019; 
MIERCURI – 01.05.2019;
* SÂMBĂTĂ – 27.04.2019 – PROGRAM NORMAL – 9-13

– STR. SEMENIC NR. 54;
* VALABILITATEA ABONAMENTELOR EMISE PEN-

TRU LUNA APRILIE 2019 SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LA
DATA DE 4.05.2019, INCLUSIV.
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Potrivit Legii nr. 196/2018 privind
înfiin ţa rea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi administrarea
condominiilor, Primăria Comunei Giroc,
prin Compartimentul Juridic, contribuie
la sprijinirea, îndrumarea şi controlul
asociaţiilor de proprietari aflate pe raza
Comunei Giroc.

Cererea pentru dobândirea persona -
lităţii juridice a asociaţiei de proprietari
împreună cu statutul, acordul de asociere
şi procesul-verbal al adunării de consti-
tuire se depun şi se înregistrează la
Judecătoria Timișoara, urmând ca după
dobândirea personalităţii juridice aso -
ciaţia de proprietari să se înregistreze la

Pri măria Comunei Giroc. Conform
legislației în vigoare, preşedinţii aso -
ciaţiilor de proprietari sunt obligaţi să
transmită Primăriei Comunei Giroc nu-
mele şi datele de contact actualizate
privind preşedintele, comitetul executiv,
comisia de cenzori/cenzorul şi adminis-
tratorul.

În ceea ce privește persoanele fizice
care doresc să obțină calitatea de admin-
istrator de imobile, acestea sunt atestate
de către Primarul Comunei Giroc, la
propunerea Compartimentului Juridic, în
baza unei hotărâri a Consiliului Local.

Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

În atenția asociațiilor de 
proprietari aflate pe raza

localităților Giroc și Chișoda

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, ce-
tăţenii 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 identi-
tate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la produce-
rea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să so-
licite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părin-
ţilor, 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 fiziono-

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

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

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Pentru perioada Sărbătorilor Pascale,
recomandările adresate populației pentru pre-
venirea incendiilor sunt următoarele:

- desfășurarea, cu prioritate, a slujbelor
religioase în exteriorul bisericilor, iar în
situația în care acestea se organizează în in-
terior, limitarea accesului credincioșilor ast-
fel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de
cult;

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

- se va acorda o atenție deosebită la orga-
nizarea slujbelor religioase în bisericile din
lemn, caz în care nu se va permite aglomerarea
credincioșilor în interior;

- se va evita desfășurarea slujbelor reli-
gioase în interiorul obiectivelor aflate în curs
de restaurare/renovare sau în care sunt 

amplasate schele;
- se va asigura, prin grija factorilor de con-

ducere de la biserici și mănăstiri, efectuarea
unui control riguros după terminarea sluj-
belor religioase, pentru înlăturarea oricărei
eventuale surse de inițiere a unui incendiu;

- preoții vor instrui participanții la slujbe
asupra necesității evacuării în ordine a
lăcașului de cult în cazul producerii unui in-
cendiu;

- parcarea autovehiculelor în vecinătatea
bisericilor și mănăstirilor se va face astfel
încât să nu se blocheze sau să se diminueze
gabaritele căilor de acces pentru intervenția
autospecialelor pompierilor sau să fie
împiedicat accesul;

- se vor instrui, de către preoți, parti -
cipanții la slujbele religioase asupra faptului
că lumânările aprinse trebuie ținute la
distanță de haine, păr, mobilier sau alte
obiecte de cult din materiale combustibile
din interiorul bisericii și, de asemenea, că se
recomandă evitarea deplasării cu lumânările
aprinse în autovehicule (autoturisme, auto-
care, autobuze).

Recomandări pentru prevenirea incendiilor 
în perioada pascală
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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, 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 
Imprimeria Mirton Timișoara

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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Dalia Biber
10 luni, Giroc

Andrei Luca
4 ani și o lună, Giroc

Irina Șonea
4 ani și 2 luni, Giroc

Bogdan-Gabriel Badea
3 ani și 9 luni, Giroc

Sara-Maria Focoș
4 ani și 6 luni, Giroc

Cadrul legal
Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

Ordonanața de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind
unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a ale-
gerilor pentru membrii din România în Parlamentul Euro-
pean din anul 2019;

Informații generale
În data de 26 mai 2019, alegem 33 de membri din Ro-

mânia pentru Parlamentul European, unul în plus față de
alegerile din 2014, conform Deciziei (UE) 2018/937 a Con-
siliului European din 28 iunie 2018 de stabilire a
componenței Parlamentului European.

Mandatul membrilor din România în Parlamentul Euro-
pean este de 5 ani.

Membrii din România în Parlamentul European se aleg
pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentă-
rii proporţionale, şi pe bază de candidaturi independente.

Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European, teritoriul României constituie o singură circum-
scripţie electorală.

Dicționar electoral
Alegător comunitar: orice cetăţean al unui stat membru

al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul
de a alege în România pentru Parlamentul European, având
domiciliul sau reşedinţa în România, în conformitate cu
dispoziţiile prezentei legi.

Alegător resortisant: orice cetăţean al României, cu do-
miciliul sau reşedinţa în ţară ori în străinătate, care are drep-
tul de a alege membrii din România în Parlamentul
European în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Persoană eligibilă comunitar: orice cetăţean al unui
stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi
ales pentru Parlamentul European, având domiciliul sau re-
şedinţa în România, în conformitate cu dispoziţiile prezen-
tei legi.

Cine are drept de vot?
Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până

în ziua de referinţă inclusiv, au dreptul de a alege membri
din România în Parlamentul European;

Au drept de vot și cetățenii comunitari (din alt stat mem-
bru UE) care s-au înscris în listele speciale pentru a vota
reprezentanții României în Parlamentul European. Lista
acestora este comunicată de Autoritatea Electorală Perma-
nentă cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor.

IMPORTANT! Nu pot vota pentru alegerea
reprezentanților României în Parlamentul European
cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale
ale altor state membre. Aceștia pot vota doar
listele/candidații din statul respectiv.

Ce formalități trebuie să 
îndeplinească alegătorii comunitari

pentru a vota în România?
Cel mai târziu cu 60 de zile înaintea zilei de referinţă,

cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Eu-
ropene, altele decât România, care au domiciliul sau reşe-
dinţa în România pot face cereri de înscriere în listele
electorale speciale. 

Aceste cereri se depun în scris la primarul localităţii de
domiciliu sau de reşedinţă, însoţite de o copie a unui do-
cument de identitate valabil;

Listele electorale speciale cuprind numele şi prenumele
alegătorului comunitar, cetăţenia şi adresa la care alegăto-
rul comunitar locuieşte în România;

Cel mai târziu cu 5 zile înaintea zilei de referinţă, Auto-

ritatea Electorală Permanentă transmite Biroului electoral
pentru românii din străinătate tabelul cuprinzând cetăţenii
români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru
Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Eu-
ropene, precum şi tabelul cuprinzând alegătorii comunitari
înscrişi în listele electorale speciale pe care le transmite,
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, birourilor
electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

Cine are dreptul de a fi ales 
în Parlamentul European?

Cetăţenii români care au drept de vot şi au împlinit, până
în ziua de referinţă inclusiv, vârsta de 23 de ani au dreptul
de a fi aleşi în Parlamentul European;

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în sen-
sul art. 17 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene, cu modificările şi completările ulterioare, care
au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României, au drept
de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în Parlamen-
tul European, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, sub
rezerva îndeplinirii cerinţelor Legii nr. 33/2007 privind or-
ganizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul Eu-
ropean, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Unde puteți vota?
Alegătorii votează la secțiile de votare la care sunt

arondați cu domiciliul sau reședința.
Verificați-vă în Registrul electoral pentru a afla care

este secția de votare la care sunteți arondat la alegerile
pentru Parlamentul European!

Unde votați dacă în ziua votului nu
vă aflați în localitatea de domiciliu

sau sunteți plecat din țară?
Puteți vota la orice secţie de votare, fiind înscrişi în lis-

tele electorale suplimentare;
Dacă în ziua votului vă aflați în străinătate, puteți vota la

orice secţie de votare organizată în străinătate, fiind înscrişi
în listele electorale suplimentare;

Alegătorii comunitari care în ziua de referinţă doresc să
voteze la altă secţie de votare decât unde sunt înscrişi în
copia de pe lista electorală specială votează numai dacă bi-
roul electoral judeţean sau biroul electoral de sector con-
firmă, la solicitarea telefonică a preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare, că au fost înscrişi în listele
electorale speciale;

Alegătorii comunitari care în ziua de referinţă se află în
străinătate votează pentru alegerea membrilor din Româ-
nia în Parlamentul European numai dacă se regăsesc în ta-
belul întocmit de Autoritatea Electorală Permanentă, care
cuprinde alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale
speciale.

Cu ce acte de identitate puteți
vota?

Puteți vota cu un act de identitate valabil, emis de statul
român, respectiv: 

cartea de identitate;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic;
paşaportul diplomatic electronic;
paşaportul de serviciu;
paşaportul de serviciu electronic;
paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic;
paşaportul simplu temporar;
carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile

militare).
IMPORTANT! Paşaportul simplu, paşaportul 

simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi
folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de
cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţenii ro-
mâni domiciliaţi în străinătate.

Cum se desfășoară 
votarea?

Votarea se desfășoară duminică, 26 mai 2019, între orele
7-21.

La ora 21 preşedintele biroului electoral al secţiei de vo-
tare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localu-
lui secţiei de vot. 

Alegătorii care la ora 21 se află în localul secţiei de vot
pot să îşi exercite dreptul de vot.

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă ope-
ratorului de calculator al secției de votare actul de identitate
şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta
va înscrie codul numeric personal în sistem.

După scanarea actului de identitate, alegătorul se pre-
zintă în fața membrilor biroului electoral al secției de vo-
tare, semnează în lista electorală permanentă sau
suplimentară, după caz și primește buletinele de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”, cu care intră în cabina
de vot.

Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând
ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cu-
prinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl
votează. 

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de pre-
şedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să
voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un
însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. 

Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau al mem-
brilor biroului electoral al secţiei de votare.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot ast-
fel încât pagina albă care poartă ştampila de control să ră-
mână în afară şi le introduc în urnă, având grijă ca acestea
să nu se deschidă. 

Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea
votului, dacă secretul votului este asigurat. 

În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel
încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anu-
lează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou
buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în pro-
cesul-verbal al operaţiunilor de votare. 

Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea
„VOTAT”, iar acesta o aplică pe actul de identitate, men-
ţionând şi data scrutinului. 

În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de iden-
titate, pe versoul acesteia se aplică un timbru autocolant cu
menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului. 

În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate,
constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei
de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele
face o menţiune în lista electorală, confirmată prin semnă-
tura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.

Cine poate vota prin intermediul
urnei speciale?

Pentru alegătorii netransportabili din motive de
boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora,
depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoţită de copii
ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să re-
zulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o
echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral
să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar
votării - ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de
vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua
votarea. 

ALEGEREA PARLAMENTULUI EUROPEAN


