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În condițiile în care sate întregi se sting încet, pen-
tru că tinerii pleacă la oraș, la Giroc se întâmplă exact
invers. Comuna din Timiș crește ca Făt-Frumos și
întinerește pe zi ce trece! Din 1994 încoace, numărul
locuitorilor a ajuns de la 3.606 la 14.993, pentru că ti-
nerii din Timișoara părăsesc urbea și se stabilesc în
provincie, la curte și la aer curat.

În ultimii zece ani, localitatea, aflată la nici zece ki-
lometri de orașul de pe Bega, a devenit un „orășel”
cochet, care atrage tot mai mulți tineri. 

Cum a reușit comuna cu puțin peste 3.000 de lo-
cuitori în 1994 să ajungă anul trecut la aproape 15.000
de suflete? „La noi în localitate s-au mutat mulți ti-
neri, care s-au săturat să stea înghesuiți într-o garso-
nieră de 45 mp”, explică edilul, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma. 

Comuna Giroc avea, în 1994, 3.606 locuitori, la ul-
timul recensământ din 2011 număra 8.388, iar la 1
iulie 2018 avea, oficial, 14.993 de locuitori. Suprafața
construită a crescut de șase ori față de acum zece ani,

iar blocuri noi se ridică unul după altul. „În realitate,
avem peste 22.000 de locuitori, dar oficial, la 1 iulie
2018, erau 14.993 locuitori, dintre care 2.815 copii
până în 14 ani și 4.463 de tineri”, spune domnul pri-
mar. 

Mulți dintre tinerii din Giroc lucrează în Timișoara,
iar drumul cu patru benzi, cu tot cu piste de biciclete,

îi ajută să ajungă mai ușor în
oraș. Piste de biciclete s-au
amenajat și spre pădure, dar
și spre satul aparținător,
Chișoda. Iar dezvoltatorii
imobiliari construiesc mult
pe terenurile comunei. 

Ce-i atrage pe oameni
acolo? Comuna are avanta-
jul unei păduri de sute de
hectare, al râului Timiș cu
plaja aferentă și are și șapte
parcuri cu zone de joacă
pentru copii. 

Tinerii din Giroc au posi-
bilitatea de a munci la mai
multe firme care s-au des-
chis în zonă. „În Giroc și
Chișoda sunt în total

aproape 2.000 de societăți comerciale”, susține dom-
nul primar Iosif-Ionel Toma.

Edilul spune că, în ultimii zece ani, primăria a atras
aproape 20 de milioane de euro fonduri europene pen-
tru canalizare, modernizarea grădinițelor și piste de
biciclete, iar pe noul exercițiu financiar vrea să atragă
13 milioane de euro, din care vrea să ridice un campus
școlar, să facă o cantină socială și un centru de zi pen-
tru vârstnici. 

În satul aparținător Chișoda va fi ridicată o școală
cu încălzire în pardoseală, cu 1,3 milioane de euro, tot
bani de la UE.

Informații preluate de pe site-ul
www.libertatea.ro

Comuna din România care atrage
tinerii ca un magnet!

În 25 de ani, numărul de locuitori a crescut de cinci ori!

În Chișoda au început
lucrările la Centrul 

de zi pentru persoanele
vârstnice

În localitatea Chișoda până în primăvara anului viitor se
va realiza un centru de zi pentru persoanele vârstnice. Po-
trivit reprezentanților Primăriei Giroc, acesta va fi construit
pe strada Nicolae Firu, colț cu strada Oituz, vis-á-vis de
Biserica Romano-Catolică.

Proiectul are următoarea denumire: ,,Extindere și mo-
dernizare anexă parter pentru amenajare centru de zi, can-
tină socială și prestare servicii de îngrijire la domiciliu
pentru vârstnici în Comuna Giroc”, finanțat din fonduri eu-
ropene prin Programul POR Axa 8.3. 2014-2020,  cu o va-
loare totală de 1.539.969  lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului
de acoperire cu servicii sociale în comuna Giroc, jud.
Timiș. Data finalizării proiectului este 30.04.2020

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Prin platforma de plăți on-line ghiseul.ro se pot
plăti amenzile și impozitele datorate bugetului de stat
de către persoanele fizice.

Ghiseul.ro este un sistem de plată on-line, pus la
dispoziție de către statul român, tuturor instituțiilor
publice care doresc să ofere acest serviciu contribua-
bililor care au obligații de plată atât la bugetele lo-
cale, cât și la bugetul de stat.

Avantajele utilizării sistemului de
plată on-line ghiseul.ro

Plata cu cardul direct pe internet, prin platforma de
plăti on-line ghiseul.ro, conferă utilizatorilor nume-
roase avantaje cum ar fi:

- Confort, rapiditate și independenţă geografică și
temporală;

- Siguranţa asigurată de un site securizat la înalte
standarde privind tranzacţiile cu cardul pe internet;

- Posibilitatea achitării impozitelor datorate buge-
telor locale și bugetului de stat;

- Posibilitatea achitării amenzilor în termen de 48
de ore/2 zile de la data comunicării.

Cum se poate obține user 
și parola pentru utilizarea sistemu-

lui de plată on-line ghiseul.ro?
- Se poate obține on-line accesând site-ul

www.ghiseul.ro.
După obținerea user-ului și parolei, acestea pot fi

utilizate pentru orice unitate administrativ teritorială
înrolată în sistemul ghiseul.ro.

PPrriimmăărriiaa ccoommuunneeii GGiirroocc aa ffoosstt îînnrroollaattăă
îînn ppllaattffoorrmmaa ddee ppllăățții oonn--lliinnee gghhiisseeuull..rroo

Erbicidare pentru 
combaterea ambroziei

Pe domeniul public al comunei Giroc, pe o suprafață de
120 de hectare, a avut loc ultima acțiune de erbicidare din
acest an împotriva ambroziei (ambrosia artemisiifolia).
Acțiunea a fost una terestră, fiind cea de-a doua etapă de er-
bicidare pentru combaterea plantei alergene. �V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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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).

Sfânta Parascheva de la
Iaşi este pomenită de către
Biserica Română pe 14 oc-
tombrie. Sfânta Cuvioasă
Parascheva este cea mai
cunoscută dintre toţi sfinţii
ale căror moaşte se află în
ţara noastră. Onomasticul
grecesc paraskevi înseamnă
„a cincea zi a săptămânii,
vineri”. În tradiţia populară
„Sfânta Vineri” era con si -
derată stăpână peste lumea
femeilor, îndeletnicirile
acestora (cusutul, torsul,
ţesutul) fiind controlate de
ea.

Sfânta Parascheva s-a
născut în secolul al XI-lea, în
satul Epivat din Tracia, pe
ţărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol
(azi Istanbul). Se spune că,
pe când avea 10 ani, Cu-
vioasa Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mân-
tuitorului: „Oricine voieşte să vină după Mine să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o fac să-şi dăruiască
hainele sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile
unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre ţinutul Pontului,
oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci ani. 

De aici a plecat spre Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi
petrece restul vieţii în locurile sfinte. După ce a văzut
Ierusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în
pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că 
într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus,
în vis, să se reîntoarcă în locurile părinteşti. Sfântul
Varlaam scrie în Cazania sa: „Să laşi pustia şi la moşia
ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul
pământului şi să treci din această lume către Dum-
nezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să
spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici, împăcată
cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a
fost aruncat în mare. 

Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care trăia
acolo i-a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rân-
duiala creştinească. Săpând deci o groapă, au aflat
trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea şi
trupul corăbierului. Dar, în noaptea următoare, unuia
din creştinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe,
i s-a arătat în vis o împărăteasă, şezând pe un scaun lu-
minat şi înconjurată de îngeri, iar unul dintre aceştia îl
mustră pentru că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei
Parascheva. 

Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care nu era
alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia
degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea
împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311)
şi era fiul voievodului cetăţii Tesalonicului, botezat în
taină de părinţii săi, de frica cruntelor prigoane îm-
potriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea
ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credinţe, lu-
minându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hris-
tos, precum şi milostenia cea către săraci, săvârşind

faceri de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a cunos-
cut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar, mai ales,
a început a lucra într-însul darul Lui Dumnezeu. Şi
tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe
o scară, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea
desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă,
lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al mul-
tor averi, ci şi al bunului lor nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului
Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod în locul
tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de
cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul,

propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe
mulţi la Hristos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte.
Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu
sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice în
fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la
Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt adevărate

cele auzite despre dânsul, a răspuns cu
îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a
defăimat închinarea păgânească. Îndată,
împăratul a poruncit să-l închidă în temniţă,
până la încheierea jocurilor în cinstea venirii
sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe
un luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt,
puternic şi înfricoşător la chip, că se lupta cu
cei viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe. Era
acolo un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut
Sfântului Dimitrie. 

Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare
pe oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins
de râvnă. Şi vrând să se lupte cu Lie a alergat
la Sfântul, în temniţă, cerând de la dânsul
rugăciuni şi binecuvântare ca să-l poată birui
pe acel ucigaş de oameni. 

Însemnându-l cu semnul crucii pe frunte,
Sfântul i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe

Hristos vei mărturisi!”.
Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul

lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată, trântindu-l jos pe
Lie, l-a omorât. S-a întristat împăratul de moartea lui
Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a în-
demnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis
ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfân-
tul, în temniţă, că a fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta
făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în
mâinile lui Dumnezeu. 

S-au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea
slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca împăratului,
s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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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

Actul de identitate, dreptul şi 
responsabilitatea fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evi-
denţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care se elibe-
rează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul
expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc
se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Giroc cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita pu-
nerea în legalitate cu un act de identitate.

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

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

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

rului;
• 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

SC GARDEN RUSTIC SPAȚII VERZI SRL
angajează muncitori

Informații suplimentare la numărul de telefon 0721-239.698

1) Deșeurile reziduale se colectează în pubele de
culoare verde/gri/negru și sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână,

brânză, iaurt, unt, frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în cazul în

care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase)

mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele

mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colectează în pubele de cu-

loare albastră/galbenă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/co-

lorată se colectează în containere tip clopot de culoare

albă/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri
din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată altele decât

deșeurile din echipamente electrice și electronice, pre-
cum:

- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși, tocuri de
uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de scris

pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă, lavoare, rezervoare

de apă pentru vase de toaletă;
- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată, altele

decât deșeurile din echipamente electrice și electro-
nice, precum calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă
de geam, vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase din anul 2019, iar
începând cu anul 2020 acestea nu vor mai fi colec-
tate, deoarece aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe peri-

culoase sau sunt contaminate cu substanțe pericu-
loase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică poroasă
solidă formată din materiale periculoase, inclusiv con-
tainerele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei
nespecificate în altă parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție
contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri,
adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, al-
caline sau baterii și acumulatori nesortate conținând
aceste baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi, altele decât
cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
- butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni) cu

conținut de substanțe periculoase;
- deșeuri din lemn cu conținut de substanțe pericu-

loase;
- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut de solvenți

organici sau alte substanțe periculoase.
Deșeurile voluminoase și periculoase se colectează în

containerele special puse la dispoziție în cadrul campa-
niilor de colectare a deșeurilor volu minoase și pericu-
loase din timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştiinţă că potrivit art. 94, alin. (1),
lit. r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura
luarea măsurilor 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
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza co-
munei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngri-
jite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca mă-
sură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și pro-
tejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozi-
tări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU
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Primăria comunei Giroc a organizat în data de 28 sep-
tembrie campania „Curăţenia pentru o oră în comuna
Giroc”. Participanţii la acţiune s-au întâlnit dimineața în
parcarea Liceului Teoretic „David Voniga” din localita-
tea Giroc și în fața Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII
„Iosif Ciorogariu” din Chișoda. Apoi, toţi voluntarii au
ajuns pe teren şi au început marea curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii au pus la dis-
poziţia voluntarilor mijloace de transport, saci şi mănuşi
pentru a colecta deşeurile.

Petronela-Silvana Florea, inspector la Direcția de
Mediu a Primăriei comunei Giroc, ne-a spus că la Giroc
au participat la acțiune 60 de voluntari, în principal elevi
ai Liceului Teoretic „David Voniga”: elevii claselor a V-
a A, a V-a B, a V-a C, a VII-a, a VIII-a și a X-a. Aceștia
au fost însoțiți de patru dintre profesorii din instituție.
Voluntarii din Giroc au fost împărțiți în două grupe, una
care a acționat pe Calea Timișoarei - Strada Cehov, iar
alta care a avut ca teritoriu pădurea din comuna Giroc.
Cadrele didactice de la Giroc au fost profesorii Nicolae
Laitin, Silviu Mustăți, Lavinia Răcuțanu și Cosmin Cer-
tejan.

„La Chișoda - ne spune doamna profesoară Olivia
Albu - s-au strâns 31 de elevi ai Școlii Gimnaziale «Iosif
Ciorogariu» și trei cadre didactice - doamnele Leli Lal și
Cristina Lupu-Savin, alături de mine -, pentru a participa
la acțiunea de curățenie. Ne-am împărțit în două grupe,
care au acționat pe cele două părți ale drumului de in-
trare în Chișoda, până spre cimitir”.

„Prin această acţiune s-a dorit a se conștientiza opinia
publică cu privire la importanţa protejării mediului în-
conjurător. Profităm de această ocazie și facem un apel
către toți cetățenii comunei, de a nu mai arunca gunoa-
iele la întâmplare. Viitorul unei comune curate și cât mai
puțin poluată stă în mâinile noastre”, ne-a declarat in-
spector Petronela-Silvana Florea.

La această campanie au participat, în total, 120 de vo-
luntari, dintre care 102 elevi ai celor două şcoli din co-
mună, supravegheaţi de șapte cadre didactice, şi 11 adulţi
şi reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului
din cadrul Primăriei comunei Giroc. Efortul depus de
către voluntarii implicaţi s-a concretizat în strângerea a
150 de saci, adunaţi de pe artera principală de circulaţie,
care face legătura între Chişoda şi Timişoara spre CET,
drumul spre pădurea Giroc, str. Cehov şi B-dul Aviaţiei.

În parlalel, tot în 28 septembrie, pe raza comunei
Giroc s-a derulat și acțiunea de colectare a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice. Organizatorii cam-
paniei au fost Primăria comunei Giroc și Serviciul Local
de Colectare Timiș, iar acțiunea a fost susținută de
Asociația Română pentru Reciclare – RoRec.

Astfel, cetățenii din Giroc şi Chişoda au avut ocazia să
scape  de deșeurile de echipamente electrice și electro-
nice, trimițându-le la reciclare!

Cele două puncte de colectare provizorii i-au așteptat
pe cetățeni să aducă aparate electrice și electronice, be-
curi sau baterii, spre a fi colectate selectiv și trimise la re-
ciclare. Aceste puncte de colectare au fost amenajate în
următoarele locuri: Giroc – Str. Semenic – Casa de Cul-

tură „Ionel-Lucian Şipoş” din Giroc; Chişoda – Casa Na-
ţională.

Pentru deșeurile electrice predate, deponenții au avut
șansa de a câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre pre-
miile oferite în cadrul unei tombole ce a fost organizată
cu ocazia acestei acțiuni de colectare. 

Premiile au fost: două cafetiere, câștigate de Mariana
Rodica Cionca și Raul Radosavlevici, un aspirator,
câștigat de Gabriel Rostaș, două mixere, câștigate de
Gertruda Meszaros și Corina Disaga, și două fiere de căl-
cat, câștigate de Magdalena Udrea și Iasmina Iancu.
�V.T.)

„„CCuurrăățțeenniiaa ppeennttrruu oo oorrăă îînn ccoommuunnaa GGiirroocc””,,
oo aaccțțiiuunnee ddee ssuucccceess
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Ziua mondială a educației, sărbătorită în data de 5 oc-
tombrie, a fost desemnată de UNESCO şi marchează
semnarea, în 1966, a „Recomandării UNESCO/OIM
(Organizaţia Internaţională a Muncii) privind statutul
profesorilor”. Această recomandare, alături de cea „pri-
vind învăţământul superior” din 1997, constituie princi-
palul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi
responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, po-
trivit site-ului en.unesco.org.

Pentru ca această zi să fie recunoscută şi sărbătorită la
nivel internaţional, pentru ca principiile celor două re-
comandări să fie respectate de fiecare stat în parte, fede-
raţia globală a Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice
„Education International” a lansat, la 5 octombrie 1994,
o campanie de promovare a meritelor cadrelor didactice
şi a contribuţiei aduse de acestea în procesul educaţional
la nivel mondial. 

De asemenea, a fost instituit Premiul Hamdan (2008)
pentru a recompensa performanţele profesorilor. Acesta
este acordat din doi în doi ani şi constă în suma de
300.000 de dolari americani, care se împart între trei lau-
reaţi ale căror proiecte îşi propun să îmbunătăţească per-
formanţele şi eficienţa profesorilor. Numele distincţiei
vine de la susţinătorul proiectului, Sheikh Hamdan Bin
Rashid Al-Maktoum, viceprim-ministru al Emiratelor
Arabe Unite (1971-1973).

În anul 2016, când s-au împlinit 50 de ani de la adop-
tarea „Recomandării privind statutul profesorilor”, Ziua
mondială a educaţiei s-a sărbătorit pentru prima dată în

cadrul unei noi agende mondiale, Agenda 2030 pentru
dezvoltare durabilă. 

Adoptată de ONU în septembrie 2015, aceasta garan-
tează o educaţie de calitate şi subliniază că, pentru atin-
gerea acestui obiectiv, este nevoie nu numai de creşterea
substanţială a numărului de cadre didactice calificate, ci
şi de motivarea acestora, prin valorizarea muncii lor. 

Se estimează că până în 2030 vor fi necesare 3,2 mi-
lioane de cadre didactice suplimentare pentru a asigura
învăţământul primar universal, şi încă 5,1 milioane de
profesori pentru asigurarea învăţământului secundar ge-
neral (gimnazial).

În anul 2017, când s-au împlinit 20 de ani de la „Re-
comandarea UNESCO privind statutul cadrelor didac-
tice din învăţământul superior”, Ziua mondială a
educaţiei a fost sărbătorită sub sloganul „Predarea în li-
bertate, împuternicirea profesorilor”, reluând tema din
2015.

În ţara noastră Ziua mondială a educaţiei este marcată
distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul
2013 şi a fost introdusă în structura anului şcolar 2013-
2014, conform unei decizii luate, la 3 iunie 2013, de mi-
nistrul de atunci al Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie,
şi de cei doi lideri ai sindicatelor din învăţământul preu-
niversitar, Simion Hăncescu (Federaţia Sindicatelor Li-
bere din Învăţământ) şi Marius Nistor (Federaţia
Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”).

ZZiiuuaa mmoonnddiiaallăă aa eedduuccaaţţiieeii,, 55 ooccttoommbbrriiee

Când se trece
la ora de iarnă

în 2019
Ora de iarnă se aplică în fiecare an, în

ultima noapte de sâmbătă spre duminică
din luna octombrie. În anul 2019, trece-
rea la ora de iarnă va avea loc în noap-
tea de 26 spre 27 octombrie.

În noaptea de 26 octombrie spre 27
octombrie 2019 (sâmbătă spre dumi-
nică), ora 4.00 devine ora 3.00.

Astfel, duminică, 27 octombrie, va 
fi cea mai lungă zi din an, având 25 
de ore.

Protejarea instalaţiilor
de apă, o necesitate 

înainte de sosirea 
sezonului rece!

Odată cu apropierea toamnei și a temperaturilor care pot
fi, de acum, foarte scăzute, utilizatorii sistemului de ali-
mentare cu apă trebuie să știe un lucru foarte important: pro-
tejarea instalațiilor de apă trebuie să înceapă imediat, pentru
a evita neplăcerile ulterioare care pot fi majore, ducând la în-
treruperi în furnizarea continuă a apei.

Vă recomandăm ca toate instalațiile de apă expuse frigu-
lui, cum ar fi cele montate în aer liber sau în spații neîncăl-
zite (poduri, subsoluri, garaje etc.) să fie scoase din
funcțiune și golite de apă înainte de venirea vremii reci, res-
pectiv să fie protejate la îngheț.

Pentru a rezista iarna afară, conductele de apă au nevoie
de un strat protector termic. Astfel de echipamente speciale
pentru îmbrăcat conductele se găsesc în magazinele de bri-
colaj sau pe piața construcțiilor și sunt, de regulă, tuburi din
materiale termoizolante, care se montează cu ușurință pe
acestea. 

Precizăm că este esențial ca toate îmbinările unei instalații
– coturi, teuri etc. – să fie protejate corespunzător, pentru că
orice mică scăpare de apă, apărută la temperaturi negative,
poate îngheța în mai puțin de o oră și bloca întreaga
instalație. Mai mult, ca urmare a creșterii volumului apei
prin înghețare, un astfel de incident poate genera spargerea
instalației.

Tot în ideea pregătirii complete pentru perioadele ge-
roase, vă recomandăm verificarea instalațiilor din curte și
din casă și repararea robineților care picură. Un punct im-
portant pe lista de verificări sunt căminele de apometru,
unde se recomandă curățarea capacelor, a interiorului cămi-
nelor și verificarea robineților din cămin, concomitent cu
protecția termică a ansamblului de măsură din cămin.

Utilizatorii sistemului de alimentare cu apă sunt răspun-
zători de protejarea contoarelor montate pe proprietatea lor
și că vor suporta cheltuielile aferente, în cazul în care con-
torul s-a spart sau s-a defectat din cauza protecției necores-
punzătoare la îngheț.

În perioada sezonului rece cele mai multe incendii
sunt înregistrate la locuinţele particulare, majoritatea
având drept cauză sistemele de încălzire imporovi-
zate, nesupravegheate sau defecte. Devine astfel
prioritar ca fiecare cetăţean să conştientizeze impor-
tanţa respectării unui minim de măsuri de prevenire
şi stingere a incendiilor, în scopul protejării vieţii
membrilor familiei sale precum şi a bunurilor pe
care le deţine.

Având în vedere scăderea bruscă a temperaturi-
lor pe timpul nopţii, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă al judeţului Timiș recomandă cetăţeni-
lor care utilizează sobe sau aparate ori mijloace
electrice de încălzire pentru încălzirea locuinţelor,
să asigure respectarea următoarelor măsuri de pre-
venire a incendiilor:

Obligaţiile consumatorilor de gaze naturale să
nu pună în funcţiune punctele de consum aprobate,
înaintea efectuării recepţiei şi deschiderii oficiale
a gazelor de unitatea distribuitoare; să nu micşo-
reze sau astupe suprafeţele vitrate, golurile pentru
ventilare, accesul aerului necesar arderii precum
şi pentru evacuarea gazelor de ardere, prevăzute
pentru asigurarea siguranţei în exploatare; să în-
treţină instalaţiile în stare bună de funcţionare şi să
utilizeze aceste instalaţii în conformitate cu instruc-
ţiunile primite de la unitatea distribuitoare; să anunţe
de urgenţă biroul de reclamaţii al unităţii distribui-
toare pentru orice defecţiune survenită la instalaţia
de utilizare şi ori de câte ori simt miros specific de

gaze, atât în instalaţia de utilizare, cât şi în instala-
ţiile de distribuţie;să nu permită şi să nu execute mo-
dificări ale instalaţiilor existente, racordări sau
desfiinţări de noi puncte de consum gaze naturale,
decât pe bază de aprobări legale şi numai prin socie-
tăţi care au agrement tehnic în acest sens; să efec-

tueze remedierea eventualelor defecţiuni ce pot apare
la instalaţiile şi aparatele de utilizare, numai prin so-
cietăţi agreate, cu personal calificat pentru asemenea
lucrări; să cureţe şi să menţină în stare de bună func-
ţionare, coşurile de evacuare a gazelor arse prin so-
cietăţi de specialitate.

MMăăssuurrii ddee pprreevveenniirree 
aa iinncceennddiiiilloorr îînn sseezzoonnuull rreeccee
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Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmează
sau vorbesc la telefon în timpul condusului sancțiunile
vor fi, din luna octombrie, mai dure.

La data de 12 august 2019, Guvernul României a
adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și comple-
tarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice.

Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza ex-
clusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementări
a fost interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile
în orice mod atât a telefonului mobil, cât și a oricărui dis-
pozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori re-
dare text, foto sau video, de către conducător, în timpul
conducerii vehiculului aflat în mișcare.

Nerespectarea acestei norme de către conducătorul de

autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai con-
stituie contravenție și este sancționată cu amenda prevă-
zută în clasa a III-a de sancțiuni, de la 6 la 8
puncte-amendă (în prezent de la 870 de lei la 1.160 de
lei), și cu aplicarea sancțiunii complementare de 4 puncte
de penalizare.

În ceea ce privește nerespectarea normei de interdicție
de către conducătorul vehiculului pentru care nu este pre-
văzută obligativitatea deținerii permisului de conducere,
contravenția este sancționată cu amenda prevăzută în
clasa a III-a de sancțiuni, de la 6 la 8 puncte-amendă (în
prezent de la 870 de lei la 1.160 de lei).

Un alt aspect de noutate îl constituie sancționarea unei
forme agravante de săvârșire a contravenției privind uti-
lizarea telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil

prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto
sau video de către conducătorul de autovehicul, tractor
agricol sau forestier ori tramvai.

Astfel, ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în
orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a
unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tram-
vai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui
dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori
redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea
unei reguli pentru circulația vehiculelor, constituie
contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în
clasa a II-a de sancțiuni, de la 4 la 5 puncte-amendă (de
la 580 de lei, la 725 de lei), și cu aplicarea sancțiunii
complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce pentru 30 de zile.

AAlleeggee vviiaațțaa!! FFăărrăă mmoobbiill ccâânndd ccoonndduucceețții!!

Clubul Sportiv Giroc-Chișoda, cu sprijinul Primă-
riei Giroc și a Consiliului Local Giroc, organizează
„Crosul viitorilor campioni”. Evenimentul este con-
ceput în spiritul de fair-play, pentru încurajarea co-
piilor să trăiască sănătos, să prețuiască mișcarea în aer
liber și dorește să insufle copiilor pasiunea pentru
sportul de performanță și activitatea fizică. 

„Alergarea este benefică pentru copii în principal
datorită influenței pozitive asupra sănătății (beneficiu
generic al sportului) dar și prin faptul că se practică în
aer liber, permițându-le acestora să devină mai
sănătoși, mai fericiți și mai încrezători”, transmite

Oana Staicu, antrenor în cadrul CS Giroc-Chișoda.
Crosul va avea loc pe terenul din apropierea stadio-
nului de fotbal, vis-à-vis de Complexul Flonta, în ziua
de 20 octombrie. Categorii de vârstă și distanţe de
parcurs: fete 5-6 ani – 150 m; băieți 5-6 ani – 200 m;
fete 7-8 ani – 300 m; băieți 7-8 ani – 400 m; fete 9-10
ani – 500 m; băieți 9-10 ani – 600 m; fete 11-12 ani –
700 m; băieți 11-12 ani – 800 m; fete 13-14 ani – 800
m; băieți 13-14 ani – 1.000 m; fete 13-14 ani (sportivi
legitimați F.R.A) – 1.500 m; băieți 13-14 ani (spor-
tivi legitimați F.R.A) – 2.000 m; OPEN feminin –
3.000 m; OPEN masculin – 4.000 m.

„„CCrroossuull vviiiittoorriilloorr ccaammppiioonnii””
Evenimentul este dedicat în special copiilor

Competiție de 
autoslalom la Giroc
Localitatea Giroc a găzduit, în 12 octombrie, o etapă a

Campionatului Județean de Autoslalom. La competiție s-
au înscris numeroase echipaje, printre care și unul repre-
zentând comuna Giroc. Concursul a fost unul spectaculos,
gustat din plin de fanii automobilismului din Giroc.

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Ansamblul folcloric „Ghiocelul” a participat dumi-
nică, 29 septembrie, la Zilele Recoltei de la Reșița. 

Componenții acestuia, îndrumați de domnul profe-
sor coregraf Victor Jicheran, au oferit un program ar-
tistic amplu și deosebit, prin suite de dansuri (Oaș,
Făget, Moldova, Muntele Nou) și interpretări vocal-in-
strumentale  (Patrik Venter, Bogdan Firu, Loredana Sur,
Dario Galea, Daniel Babescu, Mario Ciclovan).

De asemenea, duminică, 13 octombrie, componenții
Ansamblului „Ghiocelul” au fost prezenți la Buziaș,
unde au participat la a doua zi a celei de-a XI-a ediții a
Festivalului Vinului și Papricașului.

Foto: Andreas GRAFENBERGER, ADRIAN SĂCĂLUȘ

AAnnssaammbblluull ffoollcclloorriicc „„GGhhiioocceelluull”” ddiinn GGiirroocc,, 
pprreezzeennțțee sscceenniiccee llaa RReeșșiițțaa șșii BBuuzziiaașș
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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

Prin H.G. nr. 485 din 2019 s-a stabilit că în
data de  10 noiembrie 2019  se vor desfăşura
alegerile pentru Preşedintele României în anul
2019.

Prin Dispoziția Primarului comunei Giroc
nr. 307 din 11.10.2019 au fost delimitate și nu-
merotate secțiile de votare, după cum ur-
mează:

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 419 GIROC; (CĂMINUL CULTURAL DIN
GIROC, ADRESA: STR. TRANDAFIRILOR NR.
26): Strada Bujorilor, Strada Cerului, Strada
Constelației, Strada Crizantemei, Strada Ficusului,
Strada Gladiolei, Strada Mureş, Strada Păpădiei, Strada
Planetei, Strada Roiniței, Strada Salviei, Strada Somnu-
lui, Strada Timiş, Strada Trandafirilor, Calea Urseni.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 420 GIROC; (CĂMINUL CULTURAL DIN
GIROC, ADRESA: STR. TRANDAFIRILOR NR.
26): Aleea cu Plopi, Strada Amarilis, Strada Arenei,
Strada Argeşului, Strada Arieşului, Bulevardul Armatei,
Strada Asociaţiei, Strada Aștrilor, Strada Azaleea, Strada
Bistrei, Strada Bistriţei, Strada Brusturelui, Strada Câm-
pului, Strada Căprioarei, Strada Carpaţi, Strada Cicoa-
rei, Strada Cometei, Strada Cosmos, Strada Dacilor,
Strada Dafinului, Strada Dâmboviţei, Strada Delfinului,
Strada Dropiei, Strada Eroilor, Strada Făgetului, Strada
Fântânii, Strada Freziei, Strada Gălbenelelor, Strada
Gării, Strada Hortensiei, Strada Ialomiţei, Strada Jiului,
Strada Leului, Strada Liliacului, Strada Livezile, Strada
Măghiranului, Strada Mănăstirea Sfânta Treime, Strada
Mescalu, Strada Nalbei, Strada Naturii, Strada Neajlo-
vului, Strada Nistrului, Strada Nivelda, Strada Nuferi-
lor, Strada Pădureana, Strada Petuniei, Strada Pirului,
Strada Preot David Voniga, Strada Prunului, Strada Pru-
tului, Strada Putna, Strada Rachetei, Strada Rapiței,
Strada Romanilor, Strada Satelitului, Strada Satu Bătrân,
Strada Sânzienelor, Strada Semenic, Strada Siretului,
Strada Socului, Strada Sunătoarei, Strada Tigrului,
Strada Ursului, Strada Urzicii, Strada Vâscului, Strada
Vidrei, Strada Volburei, Strada Zimbrului.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 421 GIROC; (LICEUL TEORETIC „DAVID
VONIGA” GIROC, ADRESA: STR. TRANDAFI-
RILOR NR. 59): Strada Bega, Strada Bicaz, Strada Bîr-
zava, Strada Cascadei, Strada Cerbului, Strada Cerna,
Strada Crişului, Strada Dunărea, Strada Gutuiului,
Strada Mesteacănului, Strada Pusta, Strada Sălaş.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 422 GIROC; (LICEUL TEORETIC „DAVID
VONIGA” GIROC, ADRESA: STR. TRANDAFI-
RILOR NR. 59): Strada Apicultorilor, Strada Gloria,
Strada Muncitorilor, Strada Rodnei, Strada Şcolii.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 423 GIROC; (FOSTA UNITATE MILITARĂ,
ADRESA: STR. CALEA TIMIȘOAREI NR. 76):
Strada Aderării, Strada Albăstrelelor, Strada Albinei,
Strada Alunului, Strada Amurgului, Strada Anemonei,
Strada Apusului, Strada Arţarului, Strada Atomului, Bu-
levardul Aviaţiei, Strada Aviatorului, Strada Begoniei,

Strada Brazilor, Strada Brînduşei, Strada Buburuzei,
Strada Calea Lactee, Strada Cărăbuşului, Strada Casta-
nilor, Strada Ciocârliei, Strada Cireşului, Strada Clopo-
tului, Strada Constelaţiei, Strada Cosaşului, Strada
Crinului, Strada Cucului, Strada Cupidon, Strada Cur-
cubeului, Strada Destinului, Strada Dimineţii, Strada Di-
versităţii, Strada Egalităţii, Strada Florenţa, Strada
Fluturelui, Strada Frasinului, Strada Frunzei, Strada Ga-
laxiei, Strada Ghioceilor, Strada Gospodarilor, Strada
Holdelor, Strada Independenţei, Strada Infinitului,
Strada Inocenţei, Strada Intrarea Omega, Strada Inului,
Strada Iris, Strada Krypton, Strada Lăcrimioarei, Strada
Lăcustei, Strada Lanului, Strada Libertăţii, Strada Los-
triţei, Strada Luminii, Strada Lunei, Strada Margaretei,
Strada Meteoritului, Strada Mierlei, Strada Miriştei,
Strada Muzicescu, Strada Narcisei, Strada Ogrindova,
Intrarea Omega, Strada Orhideea, Strada Orion, Strada
Parcului, Strada Pepinierei, Strada Petalei, Strada Pinu-
lui, Bulevardul Planişte, Strada Platanilor, Strada Poeni-
ţei, Strada Privighetorii, Strada Rândunicii, Strada
Răsăritului, Strada Recoltei, Strada Renașterii, Strada
Rozelor, Strada Salcâmului, Strada Sirenei, Bulevardul
Soarelui, Strada Solidarităţii, Strada Speranţei, Strada
Spicului, Strada Stelei, Strada Ştiinţei, Strada Teiului,
Strada Unităţii, Strada Ursei, Strada Urseni, Strada Vâ-
nătorilor, Strada Viilor, Strada Viorelelor, Strada Vişinu-
lui, Intrarea Zambilei, Strada Zefirului, Strada Zenitului.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 424 GIROC; (ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF
CIOROGARIU” DIN CHIȘODA, ADRESA: STR.
NICOLAE FIRU NR. 65): Strada Armoniei, Bulevar-
dul Armatei, Strada Azur, Strada Bradului, Strada Cai-
sului, Strada Căpşunilor, Strada Caraiman, Strada
Cooperatorilor, Strada Crângului, Strada Erou Iosub

Constantin, Strada Fragilor, Strada Izlaz, Strada Izvor,
Strada Lacului, Strada Măceşului, Strada Mănăstirea Ti-
mişeni, Strada Mărului, Strada Migdalului, Strada Mu-
relor, Strada Nicolae Firu, Strada Oituz, Strada Orizont,
Strada Părului, Strada Poligonului, Strada Salciei, Strada
Serelor, Strada Smochinului, Strada Someş.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 425 GIROC; (ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF
CIOROGARIU” DIN CHIȘODA, ADRESA: STR.
NICOLAE FIRU NR. 65): Strada Afinului, Strada
Agrișelor, Strada Aleea cu plopi, Strada Bucegi, Strada
Cactusului, Strada Calea Chişodei, Strada Calea Şagului,
Strada Cătinei, Strada Coacăzelor, Strada Corcodușului,
Strada Fagului, Strada Fisticului, Strada Fructelor,
Strada Gorunului, Strada Măcrișului, Strada Mălinului,
Strada Măslinului, Strada Merișor, Strada Molidului,
Strada Nucului, Strada Oltului, Strada Păcii, Strada Pier-
sicului, Strada Portocalului, Strada Primăverii, Strada
Retezat, Strada Roșcovei, Strada Rodiei, Strada Stejaru-
lui, Strada Strugurilor, Strada Zmeurei.

STRĂZI ARONDATE SECȚIEI DE VOTARE
NR. 426 GIROC; (FOSTA UNITATE MILITARĂ,
ADRESA: STR. CALEA TIMIȘOAREI NR. 76):
Strada Busuiocului, Strada Cimbrişorului, Strada Daliei,
Strada Dudului, Strada Ecoului, Strada Fuchsiei, Strada
Gândului, Strada Garofiţei, Strada Ghirlandei, Strada In-
tegrării, Strada Jupiter, Strada Lalelelor, Strada Lămîi-
ţei, Strada Lavandei, Strada Luceafărului, Strada
Macilor, Strada Magnoliei, Strada Marte, Strada Mer-
cur, Strada Neptun, Strada Pluto, Strada Saturn, Bule-
vardul Sudului, Calea Timişoarei, Strada Universului,
Strada Uranus, Strada Vântului, Strada Venus, Strada Vi-
sului.

AAlleeggeerrii ppeennttrruu PPrreeșșeeddiinntteellee RRoommâânniieeii 22001199 -- ttuurr II
DDeelliimmiittaarreeaa sseeccțțiiiilloorr ddee vvoottaarree ddiinn GGiirroocc
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Bogdan Rada,
5 ani, Chișoda

David Tiță,
5 ani și 4 luni, Chișoda

Elias Stupar,
7 ani, Chișoda

Emma Toma,
4 ani și 4 luni, Chișoda

Şase secţii funcţionează la ora actuală în cadrul Clubului
Sportiv Giroc Chişoda, alte două aflându-se în discuţii în ve-
derea înfiinţării. Fotbal, şah, karate, handbal, atletism şi tir
pot practica micuţii din comuna situată lângă Timişoara, iar
pasionaţii de judo şi volei mai au de aşteptat puţin pentru a-
şi începe activitatea.

Fotbalul, deschizătorul de drum
Iniţiativa deschiderii acestui club i-a aparţinut lui Robert

Fruşa, antrenor cu rezultate excepţionale în fotbalul juvenil la
Politehnica Timişoara. În 2015, el a pus pe masa primarului
Iosif-Ionel Toma proiectul înfiinţării unei entităţi sportive care
să le ofere copiilor din Giroc şi Chişoda şansa de a face miş-
care şi, la un moment dat, chiar să facă pasul spre marea per-
formanţă. Aşa cum era de aşteptat, prima secţie deschisă a fost
cea de fotbal. „Eram într-o deplasare cu juniorii mari de la Poli
exact când a fost nebunia cu incidentul de la Colectiv. Nu pu-
team dormi, ştirile rulau constant şi pe acest fond… Perspec-
tivele erau sumbre, doream o nouă provocare şi mă întrebam
ce pot face în continuare. Mi-am propus să creez un proiect
legat de sport şi să merg cu el la domnul primar, pentru că ori-

cum nu mai exista aproape nimic aici. Echipa de seniori era la
retrogradare în liga a patra, băieţii nu se prea prezentau la me-
ciuri… Mi-am propus să încep cu fotbalul, pentru că este do-
meniul în care mă pricep cel mai bine, nu are secrete pentru
mine, iar apoi, în funcţie de ceea ce îşi doreşte lumea din co-
mună, să dezvoltăm şi alte secţii. Am pornit cu o echipă de
fotbal, am adunat copiii care vor să practice acest sport de pe
raza comunei Giroc. Una dintre cerinţele primăriei a fost ca
minimum 80 la sută dintre copiii legitimaţi să provină din
Giroc şi din Chişoda. Au venit de diferite vârste, la un mo-
ment dat a trebuit să reglez puţin problema şi să-i împart pe ca-
tegorii. Am mers pe o grupă mare, de 17-18 ani, una de 11-12
ani şi o alta cu micuţi de 6-10 ani. Apoi, am hotărât să desfi-
inţăm grupa mare din cauza neseriozităţii, ar fi fost bani chel-
tuiţi degeaba, şi am rămas cu copiii născuţi în anii 2003 şi
2004 cu care am reuşit, încet-încet, să facem o grupă bună”,
ne-a declarat Robert Fruşa, directorul CS Giroc Chişoda.

De la proiect, la… magnet
Secţia de fotbal a început să atragă ca un magnet şi juniori

de la cluburi mult mai titrate din Timişoara. Datorită seriozi-
tăţii cu care se lucrează aici, mulţi copii preferă să reprezinte

în competiţii gruparea din comuna Giroc. „O mare bucurie
pentru mine în acest an este că după desfiinţarea unor grupe
din oraş copiii au ales să vină la noi. Şi nu pot să spun că sunt
copii care nu s-au integrat la cluburile mari din oraş. Ei şi-au
dorit să vină la Giroc pentru că aici se face treabă serioasă,
condiţiile sunt la un nivel bun. Susţinerea din partea primăriei
şi a consiliului local este una foarte bună. Este clubul primă-
riei, m-am ferit total de implicarea financiară a părinţilor în
activităţile copiilor, pentru că în momentul în care omul plă-
teşte are şi pretenţii, iar atunci nu mai putem discuta despre
performanţă. Am funcţionat cu această grupă până în vara anu-
lui trecut în sistemul «Sportul pentru toţi», apoi am luat-o me-
ticulos şi am ajuns într-un moment în care vrem să ne
calificăm mai departe. Suntem înscrişi în campionatul jude-
ţean la juniori I – U17, cu calificare pe ţară, îmi doresc să fim
pe unul dintre primele două locuri şi să mergem mai departe.
Momentan avem doar victorii. În lot sunt 24 de jucători, am
reuşit să creez concurenţă pe posturi, ceea ce este benefic. Au
venit şi jucători experimentaţi, unii dintre ei chiar locuiesc la
Giroc. Mergem în paralel şi cu grupele mici, 2008-2009 şi
2010-2011”, ne-a explicat Robert Fruşa.

Trei grupe, trei antrenori
De pregătirea copiilor legitimaţi la secţia de fotbal a CS

Giroc Chişoda se ocupă trei antrenori. Directorul Robert Fruşa
îi îndrumă pe copiii născuţi în anii 2003 şi 2004, iar cele două
grupe mici sunt coordonate de Ovidiu Preda. Toţi portarii se
pregătesc cu fostul polist Petru Ţurcaş. „Venirea lui aici a ri-
dicat nivelul portarilor care sunt în loturile clubului nostru”,
ne-a precizat Robert Fruşa, care locuieşte la Giroc şi totodată
este profesor de educaţie fizică şi sport la Liceul Teoretic
„David Voniga” din această comună.

Liga a IV-a Timiş, obiectivul pentru juniorii mari
Ambiţiile fotbalistice nu se rezumă doar la participarea în

competiţiile de juniori. Grupa mare va fi înscrisă în sezonul
următor la baza piramidei, în Campionatul Municipal Timi-
şoara, echivalentul celui de-al şaselea eşalon valoric. Ţinta
este promovarea succesică până în Liga a IV-a Timiş. „Îmi do-
resc ca această grupă de 2003-2004 să evolueze şi la juniori,
şi la Campionatul Municipal Timişoara, cu obiectiv imediat
promovarea în Campionatul Judeţean Timiş. Apoi, aş vrea să
mai caut jucători sub 21 de ani, posibil tot din Giroc, care au
terminat junioratul la cluburile din Timişoara şi nu au avut altă
perspectivă. Vrem să facem o echipă cu care să atacăm pro-
movarea în Liga a IV-a Timiş. Planul este să avem o echipă la
acest nivel formată din jucători crescuţi în pepiniera noastră.
Dacă dorinţa celor din comunitatea locală este să avansăm mai
repede, nu este o problemă, dar cred că este mai sănătos să
creşti cu copiii tăi, să-i aduci la un nivel ridicat şi să fii acolo
sus cu ei”, ne-a precizat Robert Fruşa.

Accent pe toate secţiile
Şahul funcţiona, sub o altă organizare, înaintea înfiinţării

CS Giroc Chişoda. Clubul vechi a fost asimilat de noua enti-
tate sportivă, iar de pregătire se ocupă profesorul Zamfir Mol-
dovan. „De-a lungul vremii au fost performanţe frumoase.
Avem mari aşteptări de la Iucu, Juravle, Puşchiţă şi Stancea”,
ne-a spus directorul Robert Fruşa. Secţia de karate este coor-
donată de sensei George Coca. Şi acest sport a funcţionat la
Giroc ca o structură de sine stătătoare anterior deschiderii clu-
bului finanţat de primărie, trecând apoi sub umbrela acestuia.
Printre cei care bat la porţile afirmării se află, din nou, tânărul
Juravle. Răspunzătoare de secţia de handbal este Oana Io-
nescu. Echipa este înscrisă în campionatul naţional al juniori-
lor 3, iar obiectivul este accederea în fazele superioare. Secţia
de handbal mai are grupă de juniori 4 la băieţi, dar şi grupă de
fete. Micii atleţi se află sub îndrumarea Oanei Staicu. Ei vor
participa, la sfârşitul lunii octombrie, la o competiţie organi-
zată chiar la Giroc. „Încercăm să oferim toate condiţiile, ast-
fel încât copiii să se poată prezenta la competiţii şi să obţină
rezultate bune”, ne-a spus Robert Fruşa. Secţiile de handbal
şi de atletism sunt cele mai noi, ele fiind asimilate în cadrul CS
Giroc Chişoda la începutul acestui an. Un alt sport care şi-a
găsit adepţi este tirul. De organizare se ocupă chiar primarul
Iosif-Ionel Toma, care este şi practicant al acestei discipline.

„Este un lucru bun să găsim copii talentaţi şi pasionaţi. 
Înainte, cluburile sportive şcolare descopereau talente în toate
ramurile sportive. Cei de la tir erau trimişi apoi la Dinamo şi
la Steaua, acolo se trăgea cel mai bine”, ne-a declarat edilul
Iosif-Ionel Toma.

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