
Anul XXIII     Numărul 1 (311)     ianuarie 2020     Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

RReettrroossppeeccttiivvaa 
aannuulluuii 22001199 llaa GGiirroocc

șșii CChhiișșooddaa
paginile�4-5-6

Turneu de handbal
juniori la Giroc

Juniorii 4 de pe semicercul timişean şi-au dat întâlnire în sălile de sport din Giroc şi
Moşniţa Nouă, pentru meciurile primelor turnee juvenile din 2020.

La Giroc, opt echipe de băieţi s-au confruntat în sala de sport a Liceului Teoretic „David
Voniga”, iar rezultatele înregistrate sunt următoarele: Şcoala Generală 7 Timişoara – CSŞ
Lugoj 22-20, CS Giroc Chișoda – Unirea Sânnicolau Mare 21-9, Freedom Giroc – Do-
minicii Moşniţa Nouă 12-29, CSŞ Lugoj – Unirea Sânnicolau Mare 34-19, LPS Banatul
– Golden Kids Bocşa 30-11, CS Giroc Chişoda – LPS Banatul 22-21, Freedom Giroc –
Golden Kids Bocşa 13-13, Dominicii Moşniţa Nouă – Şcoala Generală 7 Timişoara 19-
20.

„Eternul eminescian” -
concurs dedicat 

„poetului nepereche”
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AAnniivveerrssaarreeaa „„MMiicciiii UUnniirrii”” llaa LLiicceeuull 
TTeeoorreettiicc „„DDaavviidd VVoonniiggaa””

Holul Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc a găzduit evenimentul prilejuit
de aniversarea zilei „Micii Uniri”, adică
Unirea Principatelor Române. 

Elevii claselor a VII-a A și a X-a au pre-
zentat materiale power point și referate des-
pre importanța zilei de 24 ianuarie, precum
și despre personalitatea lui Alexandru Ioan
Cuza și rolul acestuia în modernizarea țării.

În 3nal, elevii celor două clase s-au prins
în Hora Unirii, alături de ei participând
domnul director adjunct, prof. Nicolae 
Petchescu, și doamna profesoară Sidia
Stănculescu.
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2020

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

harţi
Ajunul Bobotezei (duminică, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sâmbătă, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (luni, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 2 martie - sâmbătă, 18 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie - vineri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): vineri înain-

tea Botezului Domnului (3 ianuarie); miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (26 şi 28 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului
Sfintelor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 6 ianua-
rie; 8, 15, 22 și 29 martie; 5, 16 și 18 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postu-
lui, până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Ves-
tiri (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 Dom-

nului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vi-
neri) ale Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele
aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apos-
tol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (miercuri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (vineri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România

(luni, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (vineri, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Euro-

pei - 1950 (sâmbătă, 9 mai)
10 Mai - Sărbătoare Naţională (duminică, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (joi, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 17 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 7 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 16 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (marți, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (vineri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 28 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (miercuri, 1, şi joi, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (vineri, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 19, şi luni, 20 aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (vineri, 1 mai)
Ziua Copilului (luni, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 7 şi luni, 8 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (marți, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (vineri, 25, şi sâmbătă, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2020)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf.
Apostol Toma (24 februarie – 26 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului
(vineri, 31 iulie - vineri, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezăto-
rul (sâmbătă, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie -
joi, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie;
27 – 28 mai; 6 - 8 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun până la Bo-
botează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf.
Apostol Toma (8 martie –  9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(marți, 22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii
Maicii Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Îm-
părăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septem-
brie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Ziua de 30 ianuarie este închinată
celor mai importanţi episcopi şi dascăli
ai învăţăturii ortodoxe din secolul al IV-
lea creştin: Sfinţii Trei Ierarhi. Adică
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi Sfântul Grigorie de Na-
zianz. Fiecare este unic, dar toţi fac parte
dintr-un întreg, Biserica lui Hristos. Cu
toate că fiecare dintre cei trei Sfinţi Ie-
rarhi are o zi specială de prăznuire, în se-
colul al XI-lea s-a hotărât ca cei trei să
fie serbaţi împreună pentru a nu se
acorda vreunuia întâietate faţă de ceilalţi
doi.

Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi în ziua
de 30 ianuarie ştim că datează din anul
1081, din vremea împăratului bizantin
Alexie Comneanul, atunci când în Bizanţ
s-a iscat o ceartă între credincioşi deoa-
rece nu reuşeau să se hotărască pe cine
să aleagă dintre cei trei. În acea vreme,
la nici 30 de ani de la Schisma din 1054,
Biserica Ortodoxă avea nevoie de că-
lăuze, şi nu de un primat, ca în Apus. Atunci
Biserica şi-a pus întrebarea: „Ce ne repre-
zintă pe noi?”. Aşa s-a iscat disputa „care este
cel mai mare dintre cei trei sfinţi ierarhi”.
Apoi, momentul 1081 înseamnă de fapt în-
cheierea unei perioade de distanţare treptată
faţă de Răsărit. Separarea a început după anul
313, atunci când s-a dat libertate creştinis-
mului, oprindu-se persecuţiile. După muta-
rea centrului imperial de la Roma la Bizanţ
de către Împăratul Constantin cel Mare a
urmat o tendinţă a papilor de a considera
Roma capitala întregului imperiu, şi de aici
a creştinismului. Aşa s-a ajuns la tendinţa
spre primat pentru episcopul Romei. Noi
ştim că atunci când Împăratul Constantin cel
Mare ar fi dat aşa-zisele drepturi Romei prin
Papa Silvestru (314-335), anume ca tot ce
este în Roma să rămână papilor, acestea au
fost interpretate greşit de Apus. 

Un alt moment a fost separaţia din secolul
al IX-lea dintre Imperiul de Apus şi cel de
Răsărit în timpul împăratului Carol cel Mare.
De fapt, această separare nu a fost opera îm-
păratului Carol cel Mare, ci a papei, şi s-a

răsfrânt şi la nivel bisericesc, culminând cu
Schisma de la 1054.

Răsăritul avea nevoie de călăuze şi din
cauza ereziilor care l-au zguduit de nenumă-
rate ori. Pe când Apusul nu a simţit urmările
ereticilor, având un context al predicării
Evangheliei împrumutat din dreptul roman.
De aici şi formele aproape juridice ale orga-
nizării apusene, prin care papii nu puteau
face abstracţie de primat. Pe când în Răsărit
contextul de propovăduire a Evangheliei a
fost filosofia antică, grecească, într-un cuvânt
filosofia Logosului, dar din care cunoaşterea
lui Dumnezeu se înstrăina din ce în ce mai
mult faţă de Revelaţie.

Deci, Biserica în secolul al IV-lea a apărat
Revelaţia faţă de filosofie. În acest sens, noi
nu-i putem considera pe Sfinţii Trei Ierarhi
nişte corifei ai credinţei, ci nişte apărători ai
credinţei. Şi este vorba aceea „oricâţi învăţă-
tori am avea, nu avem Părinţi”, şi tocmai din
acest motiv Răsăritul şi-a ales Părinţi pentru
ceea ce a însemnat Tradiţia răsăriteană, care
s-a conturat chiar din secolul al IV-lea faţă de
avatarurile filosofiei.

Sfinții Trei Ierarhi: „Suntem ca și
unul înaintea lui Dumnezeu”

Boboteaza
Boboteaza sau epifania este sărbătorită la 6

ianuarie de către Biserica ortodoxă și catolică.
Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale
sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul
Crăciunului. 

În grecește, cuvântul Bobotează este numit
Teofanie sau Epifanie care se traduce prin
„Arătarea Domnului”, adică a Sfintei Treimi.

Creștinii occidentali comemorează în
primul rând (dar nu numai) vizita magilor la
nașterea Pruncului Iisus și astfel manifestarea
fizică a lui Iisus către Neamuri. Ortodocșii
comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan,
văzută ca o manifestare către lume a Fiului lui
Dumnezeu (Arătarea Domnului).

Biblia îl menționează pe Ioan Botezătorul,
considerat de creștini ca înaintemergătorul lui
Iisus Hristos, care ar fi propovăduit venirea
acestuia, îndemnând pe iudei la pocăință.
Îmbrăcămintea pustnicului Ioan era foarte
simplă, făcută din blană de cămilă; el purta o
cingătoare de piele împrejurul mijlocului și se
hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Icoanele
au păstrat de-a lungul timpului această imag-

ine, înfățișându-ni-l pe Botezător cu părul și barba lungi. 
Considerându-l proroc, locuitorii din Ierusalim și din întreaga Iudee se strângeau în jurul

lui pentru a-i asculta cuvintele și mai ales pentru a fi botezați de el în râul Iordan.
Ioan le cerea, înainte de a-i boteza, să-și spovedească păcatele și să se pocăiască,

spunându-le că el îi botează doar cu apă, dar „cel ce va veni după el” (în tradiția creștină:
Iisus) îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre „cel ce va veni după el”, Ioan spunea că
acela este mult mai mare și mai puternic decât el.

Evanghelia relatează că și Iisus a venit din Galileea, pentru a fi botezat de Ioan, care,
văzându-l, a spus: „Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce spăla păcatul lumii”. Conform acestei
relatări, ieșind din apa Iordanului, Iisus ar fi spus „cerurile s-au deschis și duhul lui Dum-
nezeu s-a vărsat, coborându-se ca un porumbel și venind peste el. Și glas din ceruri zicând
: acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit” (Matei, 3: 16-17).
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Actul de identitate, 
dreptul şi 

responsabilitatea
fiecărui cetăţean

În baza dispo-
ziţiilor Ordonan-
ţei de Urgenţă a
Guvernului nr.
97/2005 privind
evidenţa, domi-
ciliul, reşedinţa
şi actele de iden-
titate ale cetăţeni-
lor români, cu
modificările şi
completările ulte-
rioare, cetăţenii
au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul României cu un act
de identitate. Actul de identitate este documentul care se eli-
berează cetăţeanului român pentru a-și dovedi identitatea, ce-
tăţenia 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 punerea în legalitate cu
un act de identitate.

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

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, pre-
numele 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 măsurilor de salubrizare a terenurilor neocu-
pate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lun-
gul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Pro-
tecţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Servi-
ciului Poliţiei Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate
aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia de-
pistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca
măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juri-
dice să adopte măsurile necesare privind menținerea stării de
curățenie și protejarea mediului, 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

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

- resturi de carne și pește, gătite sau proas-
pete;

- resturi de produse lactate (lapte, smân-
tână, 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 căr-

buni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pes-

ticide;
- 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 culoare 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/colorată se colectează în contai-
nere tip clopot de culoare albă/verde, nefi-
ind permis amestecul sticlei cu deșeuri din
materiale de tip porțelan/ceramică.

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

tele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum:

- 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, la-

voare, rezervoare de apă pentru vase de toa-
letă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată,

altele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum calorifere fontă,
calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, gea-
muri, 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 colectate, deoarece aceste deșeuri
fac parte din categoria deșeurilor din
construcții și demolări.

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

substanțe periculoase sau sunt contaminate
cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică
poroasă solidă formată din materiale pericu-
loase, inclusiv containerele goale pentru sto-
carea sub presiune;

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

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

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur,
Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori ne-
sortate conținând aceste baterii;

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

- detergenți cu conținut de substanțe peri-
culoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclusiv ha-
loni) cu conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut

de solvenți organici sau alte substanțe peri-
culoase.

Deșeurile voluminoase și periculoase se
colectează în containerele special puse la
dispoziție în cadrul campaniilor de colectare
a deșeurilor volu minoase și periculoase din
timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase
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Aproape cinci milioane de euro pentru
reabilitarea și extinderea școlii din Giroc

Cel mai mare proiect
pe fonduri europene de
reabilitare și de extin-
dere a școlii din comuna
Giroc (în perimetrul fos-
telor Unități Militare) în-
cepe să prindă contur.  În
data de 31 ianuarie 2019
a fost semnat contractul
de finanțare în valoare
de 22.977.424,24 lei,
echivalentul a 4.999.000
euro. Scopul proiectului
este de modernizare a in-
frastructurii existente și

de extindere. Obiectivele proiectului: crearea a 19 săli
de clasă, șase laboratoare și ateliere; crearea unei săli de
sport pe o suprafață de 1.517,25 mp; crearea unei bucă-
tării și a unei săli multifuncționale care, în mod curent,
va funcționa ca și sală de mese pentru elevi; crearea unor
spații de cazare pentru elevi; crearea unor spații pentru
depozitarea materialelor didactice și a unor spații admi-
nistrative.

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

Începe construcția blocurilor ANL 
destinate tinerilor, la Giroc

Un pas important astfel încât în viitorul apropiat zeci
de tineri din județul Timiș să beneficieze de o locuință.
Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a
anunțat că a fost predat constructorului terenul pe care
se vor ridica patru blocuri ANL. Acesta este situat pe raza
unității administrativ-teritoriale Giroc. Fiecare bloc va
avea parter și două etaje. În total, vor fi realizate 88 de
apartamente destinate închirierii de către tineri prin
Agenția Națională pentru Locuințe. „Lucrările tehnico-
edilitare aferente investiției sunt suportate de către Con-
siliul Județean Timiș, din bugetul propriu. De asemenea,
terenul necesar, aflat pe raza comunei Giroc, a fost pus
la dispoziție de către instituția pe care o reprezint”, a pre-
cizat Călin Dobra. 

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

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

Comuna Giroc va avea centură ocolitoare

Traficul rutier va fi serios fluidizat înspre localităţile
Giroc şi Chişoda odată cu realizarea Centurii Zero a co-
munei Giroc, aşa cum i se mai spune unei variante oco-
litoare care va fi concretizată în curând. 

Lucrarea este acum în faza de avizare şi completare a
proiectului tehnic. 

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

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

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

Premii și mențiuni la faza locală a 
Olimpiadei de Limba și Literatura Română

pentru elevii din Giroc și Chișoda
La Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara s-a

desfășurat etapa locală a Olimpiadei de Limba și Litera-
tura Română. Elevii Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc și ai Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din
Chișoda au obținut rezultate foarte bune, după cum ur-
mează:

Liceul Teoretic „David Voniga” - eleva Andreea
Lisețchi (clasa a VIII-a) a luat premiul I, iar elevii Ti-
meea Racz (clasa a VIII-a), Aida Staicu (clasa a VI-a A),
Raul Foghiș (clasa a VI-a A), Sara Degan (clasa a V-a
A), Maia Medinschi-Niculescu (clasa a V-a A), Anathea
Penteliuc-Cotoșman (clasa a V-a A) au obținut, fiecare,
mențiune. Elevii au fost pregătiți de doamna profesor
Luminița Ivan.

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

Toți elevii menționați s-au calificat la etapa județeană.

Centru pentru vârstnici, la Chişoda

Au început lucrările de execuție la Centrul de zi pen-
tru persoane vârstnice, pe strada Oituz nr. 29 A.

Acest centru face parte din proiectul ,,Extindere și mo-
dernizare anexă parter pentru amenajare centru de zi,
cantină socială și prestare servicii de îngrijire la domici-
liu pentru vârstnici în Comuna Giroc”, finanțat din fon-
duri europene prin Programul POR Axa 8.3., cu o
valoare totală de 1.539.969.46 lei.

Centrul va oferi servicii care cuprind dezvoltarea unor
soluții inovatoare menite să contribuie la bunăstarea și
traiul decent al persoanelor în vârstă, singure, semide-
pendente și nedeplasabile pentru a-și îmbunătăți încre-
derea de sine, autonomia, securitatea și integrarea în
viața activă a comunității prin prestarea de servicii de în-
grijire la domiciliul persoanelor.

Investiţia presupune, de asemenea: modernizarea și
dotarea unei clădiri, cu scopul transformării ei într-o can-
tină cu bucătărie și anexe pentru distribuirea hranei calde
la domiciliu, precum şi dotarea cantinei și sălii de mese
pentru accesul vârsnicilor deplasabil la o masă caldă zil-
nică; prepararea și distribuirea hranei calde zilnice la 

domiciliul beneficiarilor printr-o ali men tație suficientă
și soluții personalizate de re gim prin persoanele de spe-
cialitate implicate în proiect; asigurarea companiei și
consilierii prin con versație și implicare în diferite
activități de recreere la centrul de zi, precum si la domi-
ciliul beneficiarilor; asigurarea unui psiholog și a unei
zone de socializare în cadrul centrului; asigurarea unor
servicii medicale de rutină prin personal specializat.

„Acest centru a fost creat pentru cei care au probleme
de mobilitate sau sunt foarte în vârstă şi este nevoie să
vină cineva să le aducă mâncare acasă. 

Noul obiectiv este situat într-o zonă centrală, e
aproape de dispensar, eu zic că va fi de bun augur. Aş-
teptăm să vedem şi reacţiile”, a declarat Iosif-Ionel
Toma, primarul comunei Giroc.

Festivalul ,,În glas de toacă”, ediția a XII-a

Primăria Comunei Giroc în colaborare cu Mitropolia
Banatului, a organizat, în data de 23 aprilie 2019, Festi-
valul „În glas de toacă” ediția a XII-a.

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

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

Primăria comunei Giroc a găsit 
o modalitate de finanțare pentru dotări

ale instituției
Având în vedere nece-

sitatea îmbunătățirii
capacității administrației
publice locale de a răs-
punde nevoilor cetă țe -
nilor comunei, domnul
primar dr. Iosif-Ionel
Toma a semnat contrac-
tul de finanțare euro-
peană din cadrul
Pro iectului ,,Dotări pen-
tru sediul Primăriei co-
munei Giroc”, în valoare
de 79.900 euro.

Acesta a fost accesat
prin programul PNDR –
GAL (Grup de Acțiune Locală Timișul de Centru).

Ruga Giroceană 2019

În prima și a doua zi de Paști, după tradiție, la Giroc
s-a organizat Ruga. Anul trecut, girocenii și invitații lor
- care au umplut, în cele două zile, platoul Grădinii de
Vară a Casei de Cultură - au avut prilejul să-i asculte pe
Andreea Voica, Mariana Deac, Ghiță Călțun Brancu și
Ion Dragomir, care au fost acompaniați de orchestra con-
dusă de prof. dr. Deian Galetin, orchestra condusă de
Marian Jarja și orchestra Casei de Cultură a comunei
Giroc, condusă de prof. Adrian Safta.

La finalul Rugii, cei prezenți au asistat la un specta-
culos foc de artificii.

Clubul Sportiv Giroc-Chișoda are secție
de atletism

Cea mai nouă secție a Clubului Sportiv Giroc-Chișoda
este cea de atletism, condusă de soții Oana și Sorin
Staicu. Tinerii atleți și-au făcut debutul competițional
participând la cea de-a doua ediție a Crosului Primăve-
rii, care a avut loc în comuna cărășeană Vărădia.

RReettrroossppeeccttiivvaa aannuulluuii 22001199 llaa GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa
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Concursul județean „Sănătate, sport 
și voie bună”

Prin organizarea Ministerului Educației Na țio nale, a
Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a Liceului Teore-
tic „David Voniga” din Giroc, structura Grădinița PP
Chișoda, s-a desfășurat, în sala de sport din Chișoda,
prima ediție a concursului județean „Sănătate, sport și
voie bună”.

Au participat preșcolari de la grădinițele PP Giroc, PP
Peciu Nou, PP nr. 14 Timișoara, PP nr. 32 Timișoara,
PP/PN Ciacova, PN Petroman, PN Ghilad, PP nr. 33
Timișoara, Clubul Sportiv Școlar Bega și PP Chișoda.

Din partea Liceului „David Voniga” și a Grădiniței cu
Program Prelungit Chișoda și-au dat concursul pentru
buna organizare a evenimentului doamna directoare prof.
Mihaela Pascu, domnul director adjunct prof. Nicolae
Petchescu, doamna directoare adjunctă prof. Georgeta
Barna și doamnele profesoare pentru învățământul
preșcolar Cosmina Mărguș, Ileana Cionca, Oana Simion,
Simona Cheie, Sofia Uțică, Ligia Stupar și Ramona Pe-
trescu. Clubul Sportiv Școlar Bega a fost reprezentat de
domnul Mircea Bologa.

La eveniment au participat 70 de copii. În deschidere
s-a derulat un scurt moment de balet, după care s-au or-
ganizat patru ateliere aplicative diferite - trei pentru co-
piii de la grupele mari și unul special pentru grupele
mici. La sfârșit s-a organizat un concurs de ștafetă.

Pentru că trebuia să existe și câștigători, să amintim
faptul că Grădinița cu Program Prelungit din Giroc a
obținut locul întâi, iar Grădinița cu Program Prelungit
din Chișoda, locul doi.

Festival-Concurs Euroregional „Din Giroc,
de la câmpie”, pentru preșcolari, ediția I

Liceul Teoretic „David Voniga” și Grădinița cu Pro-
gram Prelungit Giroc au invitat, la prima ediție a Festi-
valului-Concurs Euroregional de Folclor al Preșcolarilor
„Din Giroc, de la câmpie”, copii de la grădinițele din par-
tea de vest a țării. Au participat: Grădinița P.P. „Voinice-
lul” , Satu Mare, Grădinița P.P. Chișoda, Grădinița P.P
Buziaș, Grădinița P.P. 32 Timișoara, Grădinița P.P. Pe-
cica, Grădinița P.P. 7 Dr. Tr. Severin, Grădinița P.N.
Eșelnița, Grădinița P.P. 12 Arad, Grădinița P.P. Șofronea,
Grădinița P.N. 1 Pecica, Grădinița P.P. Ciacova,
Grădinița P.P. 4 Caransebeș, Grădinița P.P. Ghilad și
Grădinița Grebenaț din Serbia.

Simpozionul euroregional „Perspective
în educație”, la Liceul Teoretic 

„David Voniga” din Giroc

Cea de-a doua ediție a Simpozionului euroregional
„Perspective în educație” a avut loc, în zilele de 31 mai
și 1 iunie 2019, la Giroc, în organizarea Inspectoratului

Școlar Județean Timiș și a Liceului Teoretic „David Vo-
niga”, având ca parteneri Universitatea de Vest din
Timișoara, Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Științe ale Comunicării, Școala Gimnazială „Dr. Đorđe
Joanović” - Novo Miloševo, Serbia, Asociația de Terapie
Familiară și de Cuplu Timișoara, Areopagus Timișoara,
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
Timiș, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumi-
tru Ciumăgianu”, Centrul Școlar pentru Educație Inclu-
zivă „Paul Popescu Neveanu”, Liceul Teoretic Special
„Iris”, Liceul „Gheorghe Atanasiu”, Centrul Școlar pen-
tru Educație Incluzivă „Constantin Pufan”, Centrul
Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu”,
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru
Roșca” din Lugoj.

Un nou parc se amenajează la Giroc

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, de zone rezidențiale, dar și de dotări pu-
blice. Dacă la Giroc se amenajează un nou parc, în zona
fostelor Unități Militare întins pe 2.500 de metri pătrați,
acest lucru e firesc, având în vederea dezvoltarea sa
rezidențială.

Ansamblul „Ghiocelul”, câștigătorul
Marelui Premiu la Festivalul „Hora”

Festivalul „Hora”, dedicat ansamblurilor și formațiilor
de dansuri, a ajuns anul trecut la cea de-a șasea ediție.
Evenimentul a avut loc în 16 iunie 2019, la Casa de Cul-
tură din Dudeștii Noi.

Anul trecut 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”.

Investiții în derulare la Giroc și Chișoda

Dintre obiectivele de investiții în derulare în comuna
Giroc, cele mai importante contribuie la îmbunătățirea
condițiilor de viață ale locuitorilor ori răspund unor
nevoi sociale.

O astfel de 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 do-
tare 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 ca-
racter social va fi de 85. 

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

Acest element de infrastructură locală are asigurată
finanțarea în valoare de două milioane de euro din fon-
duri europene, obținute de administrația locală prin sub-
măsura 7.2 - PNDR. Faza investiției este cea de pregătire
a licitației.

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

Prima ediție a Festivalului-Concurs
„Ionel-Lucian Șipoș”

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 coregraf al An-
samblului „Ghiocelul” din Giroc, director al Casei de
Cultură din Giroc și care a trecut prematur la cele veșnice
în luna decembrie 2018.

În prima zi a festivalului pe scena amplasată pe platoul
Casei de Cultură din Giroc au evoluat Ansamblul „Ghio-
celul” din Giroc, manager Dan-Mihai Șipoș, solișii An-
dreea 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 fol-
cloric „Ceata junilor” din Sibiu, soliștii vocali Răzvan
Năstăsescu și Oana Tomoiagă; Orchestra de tineret a An-
samblului Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Si-
biului”; Ansamblul „Balgarce” din Vinga. În cea de-a
doua zi - cea a concursului - au evoluat Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc, Ansamblul „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.

In memoriam Ionel Pascota senior
Comunitatea giro-

ceană a fost din nou în
doliu, după ce unul
dintre cei mai remarca-
bili membri ai ei, Ionel
Pascota senior, a trecut
la cele veșnice.

În semn de re cu -
noștință pentru munca
pe care a depus-o în fo-
losul comunității locale
- 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 re-
ligioasă.

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

Ionel Pascota sr., născut la data de 5 septembrie 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 moto-
cicletă 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 asemenea, deţine 12 titluri de vice-
campion naţional şi 20 de medalii de bronz.
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Bilanțul anului școlar 2018-2019 la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc și Școala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda
Elevii instituțiilor de învățământ din Giroc și Chișoda

- Liceul Teoretic „David Voniga”, respectiv Școala Gim-
nazială „Iosif Ciorogariu” - se bucură de o binemeritată
vacanță, prilej potrivit pentru a face un scurt bilanț al
celor mai importante rezultate școlare: Evaluarea
Națională, respectiv Bacalaureatul.

La Liceul Teoretic „David Voniga” au fost șase medii
de admitere la liceu cuprinse între 9 și 10. La fel, au fost
tot șase medii de admitere cuprinse între 8 și 9 și 11
medii cuprinse între 7 și 8. 

Referindu-ne strict la examenul de Evaluare
Națională, au fost doar trei medii sub nota 5 din 35 de
elevi care au susținut probele. Cea mai mare medie la
Evaluarea Națională a fost 9,65.

La Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda
au fost 14 elevi care au susținut probele la examenul de
Evaluare Națională. 

Cel mai bun rezultat a fost 8,95. Cea mai mare medie
de admitere din școală a fost 9,08. Un singur elev a avut
o medie de admitere mai mică de 6, restul de 13
candidați reușind să depășească această cifră.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, zece
elevi din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic „David Vo-
niga” au reușit să treacă de „examenul maturității”.

Ansamblul „Ghiocelul” în spectacolul
„Timișul în sărbătoare”

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și An-
samblul Profesionist „Banatul” au organizat în data de
26 iulie 2019 spectacolul intitulat „Timișul în sărbă-
toare”, care a avut loc în sala „Capitol” a Filarmonicii
„Banatul” din Ti mișoara și a celebrat Ziua Județului
Timiș. Printre invitați s-a numărat și Ansamblul „Ghio-
celul” din Giroc, care a prezentat o suită de dansuri po-
pulare bănă țene, care au atras atenția și admirația
publicului prezent.

Excursia premianților 2019

Tradiționala excursie a premianților, oferită celor mai
merituoși elevi ai școlii noastre de către domnul primar
dr. Iosif-Ionel Toma, s-a desfășurat în perioada 8-11 iulie
2019, în Austria. Cei mai buni 40 de elevi de la Liceul
Teoretic „David Voniga” Giroc și de la Școala Gimna-
zială „Iosif Ciorogariu” Chișoda” - s-au bucurat de patru
zile pe meleaguri austriece, fiind răsplătiți pentru munca
lor din timpul anului școlar.

Ruga Chișozeană 2019

Consiliul Local, Primăria comunei Giroc și Casa de
Cultură „Ionel-Lucian Șipoș” a comunei Giroc au orga-
nizat, în zilele de 15 și 16 august 2019, Ruga Chișozeană.

În Grădina de vară a Casei Naționale din Chișoda au
avut loc spectacole folclorice susținute de Ansamblul
„Ghiocelul” din Giroc, artiștii Andreea Voica, Mariana
Deac, Ghiță Călțun Brancu și Ion Dragomir (Papu), or-
chestra condusă de prof. dr. Deian Galentin, orchestra
condusă de Marian Jarja și Orchestra Casei de Cultură a
comunei Giroc, condusă de prof. Adrian Safta. Au fost
aceiași artiști care au încântat publicul și la Ruga Giro-
ceană, ținută cu ocazia Sfintelor Paști.

Noua biserică din Giroc se ridică 
văzând cu ochii

În urmă cu trei ani s-a turnat fundația și au început lu-
crările de construcție la un nou lăcaș de cult. În acest mo-
ment, biserica se înalță mândră, spre bucuria enoriașilor,
a preotului paroh și a întregii comunități girocene. Și
pentru că aminteam de comunitate, să spunem că impli-
carea acesteia în construcția noii biserici este una totală,
de la autoritățile locale - Primărie și Consiliu Local - și
până la persoanele fizice ori juridice.

O nouă creșă pentru copiii din Giroc

În localitatea Giroc a fost dată în folosință, în luna sep-
tembrie a anului trecut, noua creșă. Este cea de-a doua
instituție de acest fel din Giroc, urmând ca, așa cum a
anunțat primarul comunei, domnul dr. Iosif-Ionel Toma,
să se mai construiască încă două. 

Panglica inaugurală a noului așezământ de îngrijire a
copiilor a fost tăiată de domnul primar, de domnul vice-
primar ing. Ilie Gâlcă, de preot dr. Adrian Covan și de
doamna directoare a Liceului Teoretic „David Voniga”,
prof. Mihaela Pascu.

Noua creșă are o capacitate de peste 150 locuri, iar
clădirea este dotată cu săli de joacă, dormitoare, sală de
mese, bucătărie proprie și izolator medical, toate dotate
la standarde europene.

Potrivit autorităților, obiectivul se ridică la suma de
500.000 euro, bani proveniți din fonduri europene prin
programul PNDR-submăsura 7.2.

Festivalul „Ceaunul chișozean”, 
la cea de-a doua ediție

Cea de-a doua ediție a Festivalului „Ceaunul
chișozean” s-a derulat anul trecut în ziua de 22 septem-
brie, în Grădina de Vară a Casei Naționale din Chișoda. 

Pe lângă bucătarii care și-au etalat talentul și
cunoștințele în a prepara delicioasele mâncăruri, a parti-
cipat un public numeros, care a avut parte, pe lângă o
masă de prânz în aer liber, și de un program artistic pre-
gătit de organizatori: Primăria și Consiliul Local ale co-
munei Giroc și Casa de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș”. 

Pe scenă au urcat componenți ai Ansamblului „Ghio-
celul” din Giroc, Ansamblul „Bârzava” din Reșița și
soliști din Banat.

Primăria comunei Giroc a fost înrolată
în platforma de plăți on-line ghiseul.ro
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 pu-
blice care doresc să ofere acest serviciu contribuabililor
care au obligații de plată atât la bugetele locale, cât și la
bugetul de stat.

„Curățenia pentru o oră în comuna Giroc”
Primăria comunei Giroc a organizat în data de 28 sep-

tembrie campania „Curăţenia pentru o oră în comuna
Giroc”.

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.

Competiție de autoslalom la Giroc
Localitatea Giroc a găzduit, în 12 octombrie 2019, o

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

Sărbătoarea Hramului Bisericii 
Ortodoxe „Sfântul Dimitrie” din Giroc

Hramul Bisericii este cea mai mare sărbătoare a unei
parohii. Este sărbătoarea tuturor celor care fac parte
dintr-o comunitate pusă sub ocrotirea și patronajul unui
sfânt sau a unei sărbători împărătești. Parohia Giroc se
bucură de ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir, sărbătorit în fiecare an la data de 26
octombrie în întreaga creștinătate ortodoxă.

Crosul viitorilor campioni

Duminică, 20 octombrie 2019, în localitatea Giroc a
avut loc prima ediție a concursului Crosul viitorilor cam-
pioni, la care au participat 1.022 de copii din județul
Timiș dar și din alte județe. Concursul a fost organizat
de Clubul Sportiv Giroc-Chisoda cu sprijinul Primăriei
Giroc și al Consiliului Local Giroc. Invitați de onoare la
această primă ediție au fost doamna Paula Ivan (cam-
pioană olimpică în proba de 1.500 de metri) și
președintele Federației Române de Atletism, domnul
Florin Florea.

Carnavalul Toamnei
Miercuri, 23 octombrie 2019, a avut loc o activitate

mult îndrăgită de către toți copiii Grădiniței cu Program
Prelungit din Giroc, este vorba despre ediția a II-a a
„Carnavalului toamnei”, un eveniment în cadrul căruia 
s-au implicat atât cadrele didactice, cât și părinții
preșcolarilor.

Balul Bobocilor la Liceul Teoretic
„David Voniga” din Giroc

Continuând tradiția sărbătoririi intrării noilor boboci
pe băncile școlii, Liceul Teoretic „David Voniga” din
Giroc a organizat Balul Bobocilor 2019. Evenimentul a
avut loc la Trio Events 2, în data de 25 octombrie.
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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 16, 21, 22, 23, 29 și 30 ianuarie, 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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Simina Docea
4 ani și 8 luni, Giroc

Sofia Docea
4 ani și 8 luni, Giroc

Antonia-Maria Almăjeanu
4 ani și 10 luni, Giroc

Robert-Nicola Almăjeanu
4 ani și 10 luni, Giroc

An de an, în luna ianuarie, Liceul Teoretic „David Vo-
niga” este gazda unei activități care îl omagiază pe „poe-
tul nepereche” Mihai Eminescu. Peste 50 de elevi au
participat la a cincea ediție a concursului „Eternul emi-
nescian”, organizat de doamna profesoară Luminița
Ivan.

Copiii de la Școala Gimnazială nr. 30 din Timișoara,
de la Școala Gimnazială Dumbrăvița, precum și de la
Giroc și Chișoda și-au demonstrat talentul literar într-o
activitate plină de sensibilitate și creativitate.

Felicitări tuturor participanților!

„„EEtteerrnnuull eemmiinneesscciiaann”” -- ccoonnccuurrss ddeeddiiccaatt
„„ppooeettuulluuii nneeppeerreecchhee””

Își speria tatăl

În copilăria sa, Mihai Eminescu (pe atunci Eminovici)
obișnuia să își sperie tatăl într-un mod cel puțin bizar.
Băiatul mergea în pădure să prindă șerpi și-i punea de
vii în apropierea casei sale. 

Apoi își chema tatăl să vadă „ce pasăre a prins” și stă-
tea deoparte râzând când bărbatul dădea față-n față cu
reptilele „supărate”.

Nu îi plăcea matematica

Mihai Eminescu nu a suportat niciodată matematica,
fiind o materie cu care nu se împăca deloc.

„N-ajunsesem nici la vârsta de douăzeci de ani să știu
tabla pitagoreică, tocmai pentru că nu se pusese în joc
judecata, ci memoria! 

Și, deși aveam o memorie fenomenală, numere nu pu-
team învăța deloc pe de rost, întrucât îmi intrase în cap
ideea că matematicile sunt științele cele mai grele de pe

fața pământului”, scrie în „Viața lui Mihai Eminescu”,
de George Călinescu.

Care este inspirația din spatele poeziei 
„Pe lângă plopii fără soț”? 

În vremea în care Eminescu a scris poezia respectivă
era îndrăgostit de Cleopatra Leca Poenaru, fiica pictoru-
lui Constantin Lecca și verișoara lui Caragiale.
Domnișoara avea casa pe strada Cometa nr. 6, o stradă
încadrată de plopi pe care Eminescu i-a numărat și a ob-
servat că îi dă un număr fără soț.

Îi plăcea să joace fotbal

Lui Mihai Eminescu îi plăcea să joace fotbal. Mărtu-
ria vine din partea lui Theodor V. Ștefanelli, în „Amin-
tiri despre Eminescu”: „Locuiam în strada Cuciur Mare
(din Cernăuți) și înaintea locuinței mele se întindea așa-
numita toloacă a orașului, unde studenții jucau adese în

orele libere mingea. 
Și Eminescu era adese printre noi și juca mingea cu

noi”.
Juca șah

Cu o minte extrem de ageră, Mihai Eminescu s-a
orientat și către sportul minții. În 1884, poetul se afla în
Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași. „Era vizitat des de prie-
teni, de Pompiliu, Burlă, Humpel și, îndeosebi, jucau
șah”, povestește George Călinescu în „Viața lui Emi-
nescu”.

A scris poezii până-n clipa morții

Înainte de moartea lui Eminescu (1889), cei ce l-au
vizitat își amintesc de maldărul de hârtii scrise de el în
spital și aruncate la coș, ori măturate de femeia de ser-
viciu. În noaptea când poetul a murit i s-au găsit în bu-
zunarul halatului, dovadă că era întreg la minte și lucra,
două poezii – „Viața” și „Stele la cer”.

LLuuccrruurrii iinneeddiittee ddeesspprree MMiihhaaii EEmmiinneessccuu


