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Comuna de lângă Timișoara, cu cele două localități
ale sale, Giroc și Chișoda, se prezintă mai degrabă ca o
prelungire a municipiului, un veritabil cartier, decât un
spațiu rural. Prin numărul de locuitori în permanentă
creștere, care depășește populația unor orașe din județul
Timiș, dar și prin bugetul său, unul dintre cele mai mari
din țară la această categorie de entități teritoriale, pre-
cum și prin ritmul cu care se dezvoltă de la un an la altul,
Girocul surprinde și prin ceea ce a realizat în materie de
infrastructură, dar și de dotări publice.

Dacă la Giroc se amenajează un nou parc, în zona fos-
telor Unități Militare întins pe 2.500 de metri pătrați,
acest lucru e firesc, având în vederea dezvoltarea sa
rezidențială.

„Al câtelea parc este acesta”?, întrebăm.
„Stai să vedem, ne răspunde primarul Iosif Ionel

Toma , care începe să numere: „1, 2, 3…”.
„Este al șaselea sau al șaptelea, continuă edilul, și mai

e loc și de altele. Din păcate, se constată o lipsă de
legislație în legătură cu zonele verzi, care ar trebui rea-
lizate compact și nu răsfirate în perimetrul localităților.
Dacă ar fi compacte, abia atunci s-ar putea realiza veri-
tabile zone de odihnă, agrement și recreere”. La cele
spuse edilul adaugă și faptul că și dezvoltatorii imobiliari
au propria contribuție la dezvoltarea zonelor verzi, reali-
zând părculețe și locuri de joacă de incintă, în jurul clădi-
rilor de locuit colective.

Articol preluat de pe site-ul www.renasterea.ro
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Festivalul „Hora”, dedicat ansamblurilor și formațiilor
de dansuri, a ajuns anul acesta la cea de-a șasea ediție.
Evenimentul a avut loc duminică, 16 iunie, la Casa de
Cultură din Dudeștii Noi. Înainte de a ajunge aici,
formațiile de dansatori au luat parte la parada portului
popular.

Anul acesta au participat: Ansamblul folcloric
„Hațegana” - veterani - din Hațeg (județul Hunedoara),
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, Ansamblul „Junii
gugulani” din Caransebeș (județul Caraș Severin),
Ansamblul „Păstrătorii tradiției” din Pecica (județul
Arad), Ansamblul „Vermeșana” din Vermeș (județul
Caraș Severin), Ansamblul „Arădeana” din Arad și
Ansamblul „Timișeana” din Timișoara.

În cadrul galei evenimentului au prezentat momente
specifice Ansamblul folcloric „Dudeșteana” și Ansam-
blul „Zestrea gugulanilor” din Caransebeș, câștigătorul
Marelui Premiu al ediției de anul trecut. Juriul ediției din
acest an a fost alcătuit din directorul festivalului, prof.
Ciprian Cipu - președinte, maestrul coregraf Toma
Frențescu, maestrul coregraf Nicolae Stănescu, maestrul
coregraf Vasile Peri, maestrul coregraf Nistor
Ghimboașă, Maria Dudău Topciov, coregraful ansam-
blului „Dudeșteana”.

Anul acesta Marele Premiu „Hora” i-a revenit An-
samblului „Ghiocelul” din Giroc, Trofeul „Milosav Ta-
tarici” - Ansambluui „Arădeana”, Trofeul „Ionel Marcu”
- Ansamblului ,,Junii Gugulani” din Caransebeș, Trofeul
„Emilian Dumitru” - Ansamblului „Vermeșana”, din
Vermeș, Caraș Severin, locul I la soliști dansatori - Denis
Chira și Adelina Mihai.

Premiul special al juriului, pentru un spectacol auten-
tic, i-a fost atribuit Ansamblului „Dudeșteana”.

Profesorul Ciprian Cipu, directorul festivalului și
președinte al juriului, spune că anul acesta interpretarea
a fost superioară comparativ cu edițiile anterioare.
„Prestația ansamblurilor a fost de o foarte bună calitate.
Acest lucru dovedește că tradiția duce la întărirea
calității. Dacă organizezi, să zic așa, cu multă băgare de
seamă un eveniment, acesta crește calitativ de la an la
an, atât din punct de vedere interpretativ, cât și din punc-
tul de vedere al conținutului montărilor coregrafice. De
asemenea, din acest an la Dudeștii Noi participă în con-
curs și soliști dansatori, care au avut un rol deosebit în
realizarea spectacolelor folclorice. Noi punem bază pe
perechile mixte, dar pot participa și perechi alcătuite
doar din fete sau doar din băieți. Ne-am gândit că acest
lucru ar da culoare festivalului, dar și că am scoate în

evidență dansatori și interpreți dansatori de mare valoare.
Ce aș scoate în evidență la festivalul din acest an este

faptul că toate costumele dansatorilor au fost autentice,
indiferent de zonele din care au provenit: Arad, Caraș
Severin sau Timiș.

Începând cu ediția următoare în cadrul festivalului nu
vor mai fi notate și premiate dansurile de fete, pentru că
ele nu sunt caracteristice Banatului. Se pot prezenta ast-
fel de dansuri, însă ele nu vor fi notate”.

Maestrul coregraf Nicolae Stănescu, de la Ansamblul
Profesionist „Banatul”, membru al juriului, ne-a vorbit
despre ediția din acest an a Festivalului-Concurs „Hora”:
„Nu am lipsit de la nici o ediție a acestui festival. Pot
spune că evenimentul a luat o frumoasă amploare și, de
la an la an, formațiile sunt mult mai pregătite. Festivalul
este dedicat, în primul rând, grupurilor de dansatori. Este
o manifestare foarte bine organizată și pusă la punct.
Formațiile din aria noastră de acoperire - zonele folclo-
rice ale Banatului și din județele Arad, Hunedoara sau
Alba - doresc să participe la acest frumos festival.

Anul acesta a fost primul în care au evoluat în festival
și soliști dansatori. Cu siguranță, de anul viitor aceștia
vor intra și în competiție, în concurs.

În ceea ce privește scoaterea din concurs a jocurilor de
fete, se știe că la noi, în Banat, astfel de jocuri nu au exis-
tat, cum au existat și există cele de băieți - sorocurile de
câmpie sau brâurile din zona montană”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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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).

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română
sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului Mare Pro-
roc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai
importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul
Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și
aducător de ploi în vreme de secetă. 

Sfântul și marele Proroc Ilie, înger întrupat în
carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a
deschide și închide cerurile, era de origine din
Tesvi în Galaad. Tradiția apocrifă, care a transmis
aceste detalii despre nașterea Prorocului, preci-
zează că el era din tribul lui Aaron și era preot. Se
spune că la nașterea sa tatăl său a văzut oameni
îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece de foc și,
dându-i numele, i-au dat să mănânce o flacără,
simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mis-
tuit de-a lungul întregii sale vieți. 

Încă din copilărie, ținea strict toate poruncile
Legii și se ținea în permanență în fața Lui Dum-
nezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat
și rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca
focul și făcură din el modelul vieții mănăstirești.
A activat în Regatul de Nord, în timpul regelui
Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă păgână,
Isabela, care l-a ademenit și pe el să cadă în ido-
latrie; lipsa de pioșenie și depravarea predeceso-
rilor săi ajunse la culme. 

Încurajat de soția sa, respingătoarea Izabel, el îi
persecuta pe Proroci și pe toți oamenii rămași
credincioși lui Dumnezeu și se închina idolilor
Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Proroc Ilie l-a abordat în chip
direct, purtând o aprigă luptă pentru dreapta
credință a poporului, care prin exemplu mai mari-
lor săi era târât în idolatrie. 

La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se
abătu atunci, ca febra, asupra pământului: totul a
secat, devastat, ars; bărbații, femeile, copiii, ani-
malele domestice și animalele sălbatice, toate mu-
reau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se
ofileau și nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dum-
nezeu, cu speranța că foametea îl va face pe popo-
rul lui Israel să se căiască și să se întoarcă la
credință.

Din porunca Lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit
cu o piele de oaie și înveșmântat cu piele de vițel,
a părăsit ținutul lui Israel și s-a dus la râul de Chor-
rath (Kerrith), aflat dincolo de Iordan (după tradiția
bisericească, în acest loc a fost ridicată apoi mă-
năstirea Hozeva, care mai există și astăzi, și unde
a trăit și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se adăpa
cu apa cascadei, iar Domnul îi trimise corbi - ani-
male pe care evreii le considerau impure și care
aveau reputația unei mari cruzimi față de progeni-
turile lor - pentru a-i duce pâine dimineața și carne
seara, ca să trezească în proroc mila pentru popo-
rul care suferea. 

Când cascada secă, Dumnezeu își trimise sluji-
torul său la Sarepta din Sidon, lăsându-l să vadă
de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale se-
cetei, pentru a trezi încă o dată în el milă. Ilie
ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna
lemne pentru a coace pâine pentru ea și fiul ei. În
ciuda sărăciei, ea puse înainte de toate datorate
ospitalității și îndată ce Proorocul i-o ceru, ea îi
pregăti o pâine, cu făina și uleiul pe care le mai
avea. 

Primi fără întârziere răsplata ospitalității sale: la
cuvântul Prorocului, covata sa cu făină și ulciorul
cu ulei nu se mai goliră până la revenirea ploii. Tre-
cuseră câteva zile de când Ilie era găzduit la această
văduvă, când fiul ei muri. 

Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul lui
Dumnezeu că ar fi adus nenorocirea asupra casei
ei, Ilie îl luă pe copil, îl urcă la etaj, acolo unde lo-
cuia el, și după ce a suflat de trei ori asupra trupu-
lui neînsuflețit, chemându-l cu strigăte puternice
pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu
mamei sale, profețind astfel învierea morților.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a
virtuții, Sfântul Proroc Ilie nu a trecut la cele
veșnice, ci a fost ridicat la cer, fiind considerat
demn de a vedea față în față slava Dumnezeului în-
trupat, alături de Moise și de cei trei Apostoli în
ziua Schimbării la față (cf. Matei 17). 

Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o minune care
s-a petrecut cu puterea Lui Dumnezeu, pe Care Ilie
L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că, simțind
el că zilele pe pământ sunt numărate, și-a ales ca
succesor pe Elisei. 

Atât de mare a fost personalitatea lui, încât
Domnul i-a făcut această favoare de a se muta din
viața aceasta pământească la viața cea cerească fără
a trece prin poarta morții.

Este a doua personalitate a Vechiului Testament
care s-a înălțat cu trupul la cer. Minunea a fost vă-
zută de către ucenicul său, iar el s-a înălțat la cer pe
o căruță de foc trasă de cai.

În tradiția populară, Sf. Mare Prooroc Ilie este
considerat ocrotitorul recoltelor și a rămas în isto-
ria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credință
și curaj demne de urmat. 

Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru
că este pomenit ca mare bărbat și erou al credinței.
Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o evlavie pro-
fundă pentru acest sfânt făcător de minuni. Există
tradiții populare diferite din toate zonele geogra-
fice ale Românei, încât unitatea este cinstea de-
osebită care i se cuvine profetului Ilie. 

Oamenii cred că atunci când se întâmplă feno-
mene meteorologice spectaculoase Ilie, de fapt, tra-
versează cerul cu căruța lui de foc, pentru a ne
ocroti. 

El este mereu și mereu în slujba binelui. Drepta-
tea și autoritatea precumpănesc în raport cu alte
virtuți ale sfinților Noului Testament. Fiind unul
dintre Profeții evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaște
sub numele de Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesvitea-
nul.

Potrivit tradițiilor, de Sfântul Ilie se manâncă,
pentru prima dată, roada nouă de mere și de stru-
guri, nuci și alune. 

Sfântul Ilie este considerat și patronul apiculto-
rilor: în această zi, la sate, apicultorii recoltau mie-
rea de albine, activitate cunoscută sub denumirea
de „retezatul stupilor”.

Sfântul Ilie este ocrotitorul Forțelor Aeriene 
Române.

SSffâânnttuull MMaarree PPrroorroocc
IIlliiee TTeessvviitteeaannuull
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21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

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

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de co-
lectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

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 elec tro nice);
28 septembrie 2019 –  Let’s do it, Romania! (acţiune  de ecologizare

a comunei);
4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Curăţenia de toamnă (colecta-

rea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

Potrivit Legii nr. 196/2018
privind înfiin ţa rea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de propri-
etari şi administrarea condomini-
ilor, Primăria Comunei Giroc, prin
Compartimentul Juridic, contribuie
la sprijinirea, îndrumarea şi con-
trolul 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-ver-
bal al adunării de consti tuire se
depun şi se înregistrează la Ju -
decătoria Ti mișoara, urmând ca
după dobândirea personalităţii ju-
ridice aso ciaţia de proprietari să se
înregistreze la Pri măria Comunei

Giroc. Conform legislației în vi-
goare, preşedinţii aso ciaţiilor de
proprietari sunt obligaţi să trans -
mită Primăriei Comunei Giroc nu-
mele şi datele de contact
actua lizate privind preşedintele,
comitetul executiv, comisia de cen-
zori/cenzorul şi administratorul.

În ceea ce privește persoanele
fizice care doresc să obțină cali-
tatea de administrator de imobile,
acestea sunt atestate de către 
Primarul Comunei Giroc, la pro p-
unerea Compartimentului Juri dic,
în baza unei hotărâri a Con siliului
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 privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi com-
pletările 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 identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul expirării termenului de va-
labilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Pu-
blic Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de zile înainte,
dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia din-
tre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de
identitate:

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

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se

sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În atenția proprietarilor de terenuri
Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia

mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit. r),
obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura luarea mă-
surilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcţional, în
special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare
şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Me-
diului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale
Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc,
efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate
și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură
preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte mă-
surile necesare privind menținerea stării de curățenie și protejarea me-
diului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozitări
necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Investiții în derulare
la Giroc și Chișoda

Dintre obiectivele de investiții în derulare în comuna Giroc, câteva sunt importante,
contribuind la îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor ori pentru că răspund unor
nevoi sociale.

Astfel, o lucrare în curs este cea de înființare a rețelelor de canalizare în trei zone, două
situate în Calea Urseni și una în Calea Martirilor. Investiția beneficiază de o finanțare din
fonduri europene, în valoare de peste 1,7 milioane de euro.

În satul aparținător, Chișoda, până la sfârșitul acestui an se va realiza un centru de zi,
obiectiv social amplasat lângă Centrul de Permanență, care a primit recent în dotare o
ambulanță, deservind inclusiv zone din Timișoara. Noul centru va dispune de o cantină
socială și va presta servicii de sprijin la domiciliu pentru 22 de persoane. Numărul total
al beneficiarilor acestor activități cu caracter social va fi de 85. 

Un drum în lungime de patru kilometri va fi realizat între calea ferată și podul din Calea
Șagului, acesta constituindu-se într-o centură mică a Girocului și Chișodei și având ca
rol preluarea traficului, pentru a se evita astfel traversarea celor două localități.

Acest element de infrastructură locală are asigurată finanțarea în valoare de două mi-
lioane de euro din fonduri europene, obținute de administrația locală prin submăsura 7.2.
Faza investiției este cea de pregătire a licitației.

Dintre lucrările care vor fi realizate în perioada care urmează, un loc aparte îl au asfal-
tările de carosabil în noile cartiere și construirea unei creșe în Chișoda.

Articol preluat din „Renașterea bănățeană”

Reguli și măsuri generale de prevenire
și stingere a incendiilor

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de ca-
niculă şi secetă sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a
acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împie-
dica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea
resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi,
măturoaie etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale, a gunoaie lor,
a deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special ame-
najate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru îm-
pie dicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 m faţă de ma-
terialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn
etc.) şi la 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide com-
bustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a miriştilor se
execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost in-
format în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea
permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conf. art. 99
din OMAI 163/2007).

SC GARDEN RUSTIC SPAȚII VERZI SRL
angajează muncitori

Informații suplimentare la numărul de telefon 0721-239.698
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Timp de două zile, la Giroc s-a desfășurat prima
ediție a Festivalului-Concurs „Ionel-Lucian Șipoș”,
dedicat memoriei celui care a fost director și core-
graf al Ansamblului „Ghiocelul” din Giroc, director
al Casei de Cultură din Giroc și care a trecut pre-
matur la cele veșnice în luna decembrie a anului tre-
cut.

Înainte de debutul acestei prime ediții, a fost ofi-
ciat o slujbă de parastas în memoria lui Ionel-Lu-
cian Șipoș. Preotul paroh al Bisericii Ortodoxe
Române din Giroc, Marius Șonea, a evocat perso-
nalitatea celui dispărut, la fel cum a făcut și prima-
rul comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, dar și
profesorul Ciprian Cipu.

Părintele paroh Marius Șonea a spus câteva cu-
vinte cu acest prilej: „Suntem prezenți aici pentru a
demonstra, oarecum, întregii lumi că viața nu se
oprește, că Neluțu a murit pe pământ cu trupul, dar
trăiește și este atât de viu în inimile noastre, ale tu-
turor, și în conștiința comunei Giroc, care a organi-
zat, prin sârguința familiei, a Consiliului Local, un
astfel de festival-concurs care îi poartă numele. Cu
această ocazie vreau să vă mulțumesc tuturor și să-
l rog pe bunul Dumnezeu ca aceste sărbători ale co-
munei noastre să fie prilej ca noi să fim împreună,
să ne amintim de cei dragi care nu mai sunt, să ne
rugăm pentru ei și, în același timp, să le aducem un
cuvios omagiu”.

Domnul dr. Iosif-Ionel Toma a rostit și el câteva
cuvinte în fața celor prezenți: „Neluțu trăiește prin
noi, prin tot ce a făcut și prin tot ce a lăsat în urmă,
prin dansuri și prin toate acele lucruri frumoase care
ne încântă privirea atunci când îi vedem pe copii
sau pe cei maturi pe scenă. Acesta este un festival
care ne-am fi dorit să nu fie în memoria lui, ci să fie
unul al muncii voastre și a lui, iar el să fie acolo,
lângă scenă. Repectați-vă și păstrați folclorul ro-
mânesc!”. În prima zi a festivalului pe scena am-
plasată pe platoul Casei de Cultură din Giroc au
evoluat Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, manager
Dan-Mihai Șipoș, solișii Andreea Voica, Ghiță
Călțun Brancu, Carmen Popovici, Dana Gruescu,
Carmen Ienci, Maria Borțun Popescu, Loredana Sur
și Bogdan Firu, orchestra Casei de Cultură „Ionel-
Lucian Șipoș” a comunei Giroc, condusă de prof.
dr. Deian Galetin și prof. Adrian Safta; Ansamblul
folcloric „Ceata junilor” din Sibiu, soliștii vocali
Răzvan Năstăsescu și Oana Tomoiagă; Orchestra de
tineret a Ansamblului Folcloric Profesionist „Cin-
drelul - Junii Sibiului”; Ansamblul „Balgarce” din
Vinga. În cea de-a doua zi - cea a concursului - au
evoluat Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, Ansam-
blul „Sânziene bănățene” din Giarmata, Ansamblul
Folcloric „Bârzava” din Reșița, Ansamblul „Soko”
din Socol, Caraș Severin, Ansamblul „Checeana”
din Checea și Liceul Teoretic „Alexandru Mocioni„
din Ciacova.

La final, Marele Premiu - Ansamblul „Bârzava”
Reșița, Premiul I - Ansamblul „Sânziene bănățene”
Giarmata, Premiul II - Ansamblul „Soko” Socol,

Premiul III - Ansamblul „Checeana” Checea, Pre-
miul special al juriului - Liceul Teoretic „Alexan-
dru Mocioni” Ciacova.

Juriul Festivalului-Concurs „Ionel-Lucian Șipoș”
din acest an a fost alcătuit din: prof. Ciprian Cipu -
președinte, coregraful Victor Jicheran și maestrul-
coregraf Nicolae Stănescu, de la Ansamblul Profe-
sionist „Banatul”.

Ciprian Cipu, președintele juriului primei ediții a
Festivalului-Concurs „Ionel Lucian Șipoș”, ne-a de-
clarat la finalul evenimentului: „A fost o primă
ediție reușită a acestui festival dedicat celui care a
fost Ionel-Lucian Șipoș. De asemenea, cu această
ocazie a fost dezvelită și placa cu numele său, nume
pe care îl poartă de acum și Casa de Cultură din
Giroc. Despre festival pot spune că a fost de o cali-
tate foarte bună. Prin acest festival-concurs ne pro-
punem promovarea folclorului tradițional, pentru
ansamblurile folclorice de cântece și dansuri. Este
un festival unic, cel puțin în județul Timiș, dacă nu
chiar și la nivel național. Manifestarea este, de ase-
menea, una stimulatoare pentru coregrafi și pentru
realizatorii de spectacole folclorice autentice, pen-
tru că se pune un accent deosebit pe prezentarea fol-
clorului autentic și pe interpretarea live.
Festivalul-concurs își propune să promoveze și ti-
nerele talente - soliști vocali, soliști instrumentiști,
orchestre, dirijori. Tocmai de aceea se dau și di-
plome individuale. Sper ca acest festival să țină
mulți ani de acum înainte, pentru că este nevoie de
o asemenea manifestare. Despre Ionel-Lucian
Șipoș, fiu al Girocului, cu care am avut ocazia să
lucrez, pot spune că provine dintr-o familie minu-
nată. Iată că Mihai, fratele lui, i-a urmat la condu-
cerea Ansamblului «Ghiocelul» și la conducerea
Casei de Cultură”.

PPrriimmaa eeddiițțiiee aa FFeessttiivvaalluulluuii--CCoonnccuurrss
„„IIoonneell--LLuucciiaann ȘȘiippooșș””
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Maestrul coregraf Nicolae Stănescu, de la An-
samblul Profesionist „Banatul” a făcut și el parte
din juriul acestei prime ediții a Festivalului-Con-
curs „Ionel-Lucian Șipoș”. „Felicitări organizatori-
lor acesui festival-concurs! Din punct de vedere
tehnic, totul a fost minunat. Formațiile care s-au
prezentat la prima ediție a acestui eveniment în me-
moria celui care a fost Ionel-Lucian Șipoș, Neluțu,
un adevărat sufletist, au contribuit la reușita festi-
valului. Formațiile au fost bine pregătite și au știut
ce trebuie să aducă în scenă, pentru a reprezenta fol-
clorul bănățean și folclorul tradițional românesc în
general. Având în vedere faptul că Neluțu a fost
legat de tradiția jocului popular românesc, festiva-
lul scoate în evidență și va continua și în anii urmă-
tori, sunt sigur, formații din toată țara, iar noutatea
și frumusețea folclorului vor putea fi văzute de lo-
calnicii din Giroc și de specialiștii în folclor.
Aceasta este și dorința organizatorilor, și anume ca
formațiile din toată țara să-și dorească să evolueze
pe scena acestui festival-concurs”, ne-a declarat
maestrul coregraf Nicolae Stănescu.

Coregraful Victor Jicheran, cel alături de care

Neluțu Șipoș a lucrat atâția ani, a fost foarte
emoționat la această primă ediție a Festivalului-
Concurs „Ionel-Lucian Șipoș”: „A fost o idee co-
mună să organizăm acest festival, a mea, a
domnului primar, a familiei lui Neluțu și a Ansam-
blului «Ghiocelul». Neluțu a fost un mare dansator,
un mare animator de folclor și ar fi fost păcat să nu
se organizeze un festival în memoria lui. Acest fes-
tival se desfășoară sub egida Consiliului Local al
comunei Giroc și a Casei de Cultură care poartă nu-
mele lui Ionel-Lucian Șipoș. Ediția din acest an a
festivalului-concurs s-a axat mai mult pe ansam-
bluri de dansuri și mai puțin pe soliști. Aceștia au
fost intercalați între momentele coregrafice ale
formațiilor intrate în concurs. Au fost formații foarte
bune anul acesta. Festivalul va continua și în anii
următori, nici nu ne gândim să fie altfel. Există o
variantă să se țină anual și o alta, să se țină odată la
doi ani. Intenția noastră este să transformăm acest
eveniment într-unul de anvergură națională și chiar
internațională”.

PPeettrruu VVaassiillee TTOOMMOOIIAAGGĂĂ
FFoottoo:: AAddrriiaann SSĂĂCCĂĂLLUUȘȘ

PPrriimmaa eeddiițțiiee aa FFeessttiivvaalluulluuii--CCoonnccuurrss
„„IIoonneell--LLuucciiaann ȘȘiippooșș””

Ionel-Lucian Șipoș s-a născut în data
de 24 aprilie 1987, 8ind primul 8u al
părinților Nicoleta și Lucian.

Clasele I-VII le-a urmat la Giroc, iar
mai apoi a mers la Liceul Sportiv Bana-
tul, unde și-a încheiat studiile liceale în
clasa a XII-a.

Mai apoi a fost student la Facultatea
de agronomie din Timișoara, specialita-
tea ingineria mediului.

Dacă ar 8 să tragem o linie scurtă sub
capitolul vieții lui, putem spune că
această viață s-a petrecut pe două fron-
turi: dansul popular și familie, simpli-
tate și bunătate.

Viața și pasiunea lui au fost dansurile
populare. A absolvit Școala Populară de
Artă din Timișoara, secția dansatori
profesioniști și instructori coregra8
dansuri populare.

A lucrat la Primăria comunei Giroc, la
Casa de Cultură și Ansamblul «Ghioce-
lul», ca dansator, instructor, coregraf și
director al ansamblului.

În urmă cu cinci ani Dumnezeu l-a
legat de cea care i-a devenit soție, Isa-
bela, 8ind și partenera lui de dans.

A primit distincția de Cetățean de
Onoare al comunei Giroc, în urmă cu
mai bine de un an.
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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 asemănă-
toare unui spic. În figurile 4 -7 este prezentată 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 semințe, care
pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să
germineze, ceea ce explică, 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 ultimii 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 răspândită în aproape toate
zonele (cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei mon-
tane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor
alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal
de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor
curgătoare, a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropie-
rea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de
vegetație și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri ne-
îngrijite, pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat
pământ excavat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, pro-
ducând pagube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănă-
tatea 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
polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), ast-
fel 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 coborât
sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită
alergică indusă de polenul de ambrozia.

Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la
ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii
populaționale, care include 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: strănut, prurit
nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular,
congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse,
dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt pa-
pule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care
afectează mai frecvent 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 2 săptămâni în care se poate în-

cepe tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ame-
liorarea 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

de persoane), un număr de 482.000 de persoane sunt alergice la
polenul 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 morbi-
ditate 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 închiderea ferestrelor în timpul
zilei și prin diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul se-
zonului 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 rinoconjunctivitei
alergice sezoniere induse de polenuri și al celei persistente/pe-
rene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la copii -
în scopul controlului simptomelor și prevenției dezvoltării as-
tmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru tratamentul as-

tmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul
controlului simptomelor, al reducerii farmacoterapiei (în special
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 subcutanată. 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
administrează săptămânal doze progresiv crescânde de alergen
până la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile se ad-
ministrează 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 aler-
gică și astmul alergic, în scopul controlului bolii, reducerii ris-
cului de polisensibilizare și al reducerii necesarului de
farmacoterapie. Protecția rezultată în urma imunoterapiei apli-
cate pe o perioadă de 3 ani este în medie de 15 ani.

În prezent, se recomandă administrarea AIT atât în rinocon-
junctivitele sezoniere, cum ar fi cele induse de polenurile de
mesteacăn, graminee, ambrozia, artemisia, cât și în cele pe-
rene/persistente induse de acarienii din praful de casă. În Ro-
mânia 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 tarlale-
lor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri,
stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplica-
rea unor lucrări 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 eradi-

carea completă a buruienii.
Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea tere-

nurilor infestate și a proprietarilor acestora?
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului

nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-
care a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambro-
zia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu
buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice lo-
cale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care tre-
buie să verifice anual terenurile de pe raza
administrativ-teritorială a acestora, să identifice 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
unde au fost identificate focare de infestare și să îi someze în
timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până
la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea te-
renurilor infestate cu specii de buruieni aparținând genului am-
brosia 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 ambrozia, dis-
trugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor

ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de
irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficia-
rii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate
focare de infestare. Aceștia au obligația ca după dis-
trugerea buruienii să informeze în scris autoritățile
administrației publice locale pe raza căruia se află te-
renul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor
de combatere.

Când trebuie să fie distrusă buruiana?
Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cu-

prinsă între răsărire și apariția primelor inflorescențe,
respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În
cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă
efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe în-
treaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția
inflorescențelor.

Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru pro-
prietarii/ 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 apli-
carea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită
prin ordin al Prefectului.

Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietari-
lor 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 prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cur-
surilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor pis-
cicole, 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 fi-
zice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar per-
soanele 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 buruie-
nii ambrozia potrivit legii.

Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către
proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de te-
renuri?

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.

Link-uri utile: www.madr.ro, www.ms.ro, www.mmediu.ro.
Pentru informații utile vă puteți adresa Direcțiilor pentru agri-

cultură județene, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale
de Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților
administrației publice locale.

Buruiana ambrozia - totul despre planta care îţi poate produce alergii
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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: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (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: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (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 gestionarea, adminis-

trarea și asigurarea sistemului de iluminare artificială a
localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul public
care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 2, 4, 11, 18, 23, 24, 25 și 31 iulie, în Poligonul de tra-
gere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg arma-
mentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de
grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile econo-
mice, societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane
particulare NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță
a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale,
turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole,
combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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IN MEMORIAM IONEL PASCOTA SENIOR
Maestru al sportului și dirijor al Fanfarei din Giroc, a decedat la vârsta de 85 de ani
Comunitatea giroceană este din nou în

doliu, după ce unul dintre cei mai remar-
cabili membri ai ei, Ionel Pascota senior, a
trecut la cele veșnice.

În semn de recunoștință pentru munca
pe care a depus-o în folosul comunității lo-
cale - a condus Fanfara din Giroc din 1955
până în ultima zi a vieții sale -, înainte de a
fi condus pe ultimul drum, în curtea Casei
de Cultură din Giroc a fost oficiată slujba
religioasă.

Ionel Pascota senior a fost fiul lui Ioan
Ilie Pascota - primul campion național la
motociclism al celei mai titrate familii de
motocicliști din România. Un alt fost cam-
pion național la motociclism, fratele lui
Ionel Pascota senior, Petrică Pascota, s-a
stins din viață în anul 2017.

Ionel Pascota sr., născut la data de 5 sep-
tembrie 1933, a fost campion național de
motociclism, fiind decorat și cu titulatura
de Maestru al Sportului.

Ionel Pascota senior a avut în palmares
şase titluri de campion naţional: în 1970,
la clasa 500 cmc, cu o motocicletă NSU, în
1973, la clasa 250 cmc, cu o motocicletă
CZ, în 1976, 1977, 1978 şi 1979, la clasa
175 cmc, cu o motocicletă MZ. De aseme-
nea, deţine 12 titluri de vicecampion na-
ţional şi 20 de medalii de bronz.

Ceilalți doi membri ai familiei Pascota,
Ionel Pascota junior și fiul său Patrick Pas-
cota, duc mai departe tradiția de a fi cam-
pioni naționali în sportul pe două roți.

Un capitol foarte important al vieții lui
Ionel Pascota senior l-a reprezentat, fără
îndoială, Fanfara din Giroc, cu siguranță
una dintre cele mai longevive din Banat.
Pentru familia Pascota fanfara reprezintă
o adevărată moștenire de familie. Nu mai
puțin de trei bărbați din trei generații ale
familiei girocene au condus destinele aces-
teia. Ionel Pascota senior a condus din
1956 fanfara și a fost dirijorul cu cea mai
lungă activitate.

Într-un interviu acordat anul trecut zia-
rului local, Ionel Pascota senior mărturi-
sea: „Fac cu drag această muncă. Cât voi
mai putea, voi continua să conduc fanfara.
Nu mă las...”. Lucru pe care l-a făcut până
în ultima zi a vieții lui.

Odihnească-se în pace!


