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Recomandări privind
evitarea îmbolnăvirii 

și a răspândirii 
coronavirusului

Medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al 
Spitalului de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie

„Victor Babeș” Timișoara, care face parte din echipa
care a reușit să vindece câteva zeci de persoane 
internate, face mai multe recomandări pentru
evitarea îmbolnăvirii cu temutul coronavirus 

COVID-19 și limitarea răspândirii acestuia
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In 
memoriam

Mircea 
Ardeleanu
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INFORMĂRI ALE 
SC GIROCEANA SRL

• Orarul casieriilor
• Graficele de circulaţie 

ale mijloacelor de transport 
în comun

• Modalităţi de plată a facturilor
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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 dez-

legare, 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 - du-

minică, 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 Litur-

ghie): vineri înaintea Botezului Domnului (3 ianuarie); mier-
curi şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (26 şi 28
februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 8, 15, 22 și 29 martie; 5, 16 și 18 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 (se
săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele aliturgice; în
perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului
Apostol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până
la Bobotează (25 decembrie - 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 antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (sâmbătă, 9 mai)
10 Mai - Sărbătoare Naţională (duminică, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comu-

niste (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 apri-

lie) 
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 de-

cembrie)

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 Adormi-
rii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie - vineri, 14 august); la
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sâmbătă, 29 au-
gust); 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 Bobotează (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 Bote-
zătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zi-
lele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 -
21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Cră-
ciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

„Balaurul”, cum i se mai spune, balaurul cu suflet
de copil a fost un uriaș cu pumnii de fier și cu inimă
de prieten... Uriaș care nu a lovit niciodată pe nimeni
pentru că s-a simțit dintotdeauna artist și a știut că
artiștii trebuie să fie iubiți și nu temuți.

Mircea Ardeleanu s-a născut cu țambalul în pod și
încă de mic a știut că va fi artist ori nu va fi... Nu s-a
gândit niciodată, chiar în clipele grele din armată, că
va face altceva... Muzica a fost și blestemul, și norocul
lui... Nu a lovit niciodată pe nimeni nici cu pumnul,
nici cu vorba și de aceea este înconjurat de prieteni...

Și-a iubit muzica și familia, iar pentru fiul Mircea
a lăsat în podul casei din Giroc un țambal, un con-
trabas și nesfârșită dragoste...

Mircea Ardeleanu a trecut la cele veșnice în 22 mar-
tie, lăsând în urma sa un gol imens. Omul care spu-
nea, într-un interviu pentru ziarul „Dialog cu
cetățenii”, că pe unde a trecut a lăsat loc de bună ziua
a plecat discret, iar lipsa sa este resimțită acum nu
doar de familie, ci și de cei cu care a lucrat – artiști de
frunte ai muzicii populare bănățene și nu numai.

Mircea Ardeleanu s-a născut la Bocșa Montană,
Caraș Severin,  în 15 noiembrie 1953. A avut primul
contact cu țambalul la vârsta de 6 ani. „Aveam un
țambal în podul casei, l-am descoperit eu”, ne dezvă-
luia în cadrul acelui interviu. Prima ieșire în public a
fost la 10 ani, la primul Festival-concurs al pionieri-
lor și școlarilor de la București, din 64, după ce luase
ființă Televiziunea, unde a luat, ca solist instrumen-
tist, locul III pe țară. Și cu orchestra a luat locul II pe
țară. În paralel cu liceul a urmat Școala Populară de

Artă. Aici l-a avut profesor de teorie pe Sava Ilin, care
în perioada aceea era singurul acceptat în Uniunea
Compozitorilor din România. A urmat apoi perioada
petrecută cu Ansamblul „Timișul”, alături de care a
cântat în aproape toată Europa. În anul 1985 s-a an-
gajat la Novi Sad, în Serbia, unde a cântat aproape
zece ani. Despre această perioadă spunea că a fost cel
mai frumos segment al vieții sale, din toate punctele
de vedere: și profesional, și material.

A colaborat cu mari artiști din Beograd, a cântat
frecvent cu Zvonko Bogdan.

În anul 2008, în 8 iunie, a fost chemat la Belgrad,
la Uniunea Compozitorilor, unde i s-a decernat titlul
de Maestru Internațional.

După perioada din Serbia s-a angajat la Ansamblul
„Banatul”, apoi a cântat cu „Virtuozii Banatului”,
formație ce a luat ființă în anul 1996. Dintre artiștii
români a fost impresionat de Johnny Răducanu. De
altfel, Mircea Ardeleanu a interpretat, în cariera sa,
nu doar muzică populară, ci și de jazz.

Alături de fiul său, Mircea Ardeleanu junior, a cân-
tat pentru prima dată la Radio Novi Sad, cu prilejul
sărbătoririi a 55 de ani de activitate a instituției.

De-a lungul carierei sale a cântat la Opera House –
Australia, în China şi a colaborat cu mari artişti pre-
cum Bora Dughici, Zvonko Bogdan, Liubisa Pavko-
vici, Boki Milosevici sau Gheorghe Zamfir.

Din anul 2008 a cântat și în „Traditional Cvartet”,
împreună cu Mădălin Luca, Mircea Ardeleanu jr. la
contrabas și Florin Iova – chitară.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

IN MEMORIAM MIRCEA ARDELEANU
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30 martie - 10 aprilie 2020 – Curăţenia de primăvară (colecta-
rea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate în
snopi);

4 aprilie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice;

4 aprilie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe dome-
niul public;

10 octombrie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice;

10 octombrie 2020 –  Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe
domeniul public;

9 noiembrie-27 noiembrie 2020 – Curăţenia de toamnă (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate
în snopi).

PLAN DE ACŢIUNI DE MEDIU PE ANUL 2020

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispozi-

ţiilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernu-
lui nr. 97/2005 
privind evidenţa,
do miciliul, reşe-
dinţa şi actele de
identitate ale cetăţe-
nilor români, cu 
modificările şi com-
 pletările ulterioare,
cetăţenii au obliga-
ţia să se legitimeze
pe teritoriul Româ-
niei cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care
se eliberează cetăţeanului român pentru a-și dovedi identitatea, cetă-
ţenia şi domiciliul. În cazul expirării termenului de valabilitate a ac-
tului 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 pro-
ducerea 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, 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 Iden titate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fi-

zionomia 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 pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştinţă 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 func-
ţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie ru-
tiere, 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

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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Dispoziția nr. 156 din
data de 26.03.2020 

privind implementarea
măsurilor aprobate

prin Ordonanța Militară
nr. 3/2020 privind 

măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19

În conformitate cu Decretul
Președintelui României nr. 195 din
16.03.2020 privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României;

Luând act de prevederile
Ordonanței Militare nr. 3/2020,
privind măsuri de prevenire a răs-
pândirii COVID-19, și exclusiv, în
scopul punerii acestora în aplicare,
pentru siguranța tuturor
cetățenilor;

În temeiul art. 155 alin. 1, lit. d) și
art. 196 alin. 1, lit. b) din OUG nr.
57/2019, privind Codul administra-
tiv, cu modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI
GIROC emite 

următoarea dispoziție:
Art. 1. Pentru siguranța tuturor

cetățenilor, se implementează măsurile
instituite prin Ordonanța Militară nr.
3/2020, cu caracter obligatoriu, pe
toată perioada de instituire a stării de
urgență.

Art 2. Începând cu data prezentei
dispoziții, cererile și solicitările
cetățenilor, adresate Primăriei Comu-
nei Giroc, se vor depune după cum ur-
mează:

- prin mijloace electronice de comu-
nicare, la următoarea adresă de email:
primariagiroc@yahoo.com,

- la numărul de telefon: 0256-
395.648; fax: 0256-395.798,

- prin poștă/curierat la următoarea
adresă de corespondență;

PRIMĂRIA COMUNEI GIROC,
STR. SEMENIC NR. 54, COMUNA
GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ, COD
POȘTAL: 307220.

Art 3. Toate plățile vor fi efectuate, ex-
clusiv, prin mijloace electronice de plată,
prin intermediul aplicației ghiseul.ro sau
prin virament bancar. Pentru suport se
va apela la nr. de telefon 0256-395.648.

Art 4. Prin excepție de la preverile art.
2, cetățenii se pot adresa doar în situația

în care documentele nu pot fi transmise
online, pentru motive justificate, și care
reprezintă urgențe, Compartimentului
de Asistență Socială, în zilele de marți,
în intervalul orar 10-13, și joi, în inter-
valul orar 14-17, precum și Serviciului
Public Comunitar de Evidență a Per-
soanelor, pentru eliberarea actelor de
identitate, ca urmare a pierderii, fur-
tului sau distrugerii, în zilele de marți,
în intervalul orar 9-12, și joi, în inter-
valul orar 13-16, iar pentru întocmi-
rea/eliberarea adeverinței de înhumare
și a certificatului de deces se va apela
la nr. de telefon: 0753-313.839, zilnic
între orele 10-14.

Art 5. De la data emiterii prezentei
dispoziții se abrogă toate prevederile con-
trare acesteia.

Art 6. Nerespectarea măsurilor din
Ordonanța Militară nr. 3/2020 atrage răs-
punderea civilă, contravențională sau pe-
nală, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
1/1999.

Constatarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor se realizează de către Poliția
Română, Jandarmeria Română,
Poliția Locală, Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Autoritatea
Națională pentru Protecția Consuma-
torului și conducătorii administrației
publice locale.

AAnnuunnțț  pprriivviinndd  aaccttiivviittaatteeaa  ccuu  ppuubblliiccuull  
aall  CCoommppaarrttiimmeenntteelloorr  ddiinn  ccaaddrruull  

PPrriimmăărriieeii  ccoommuunneeii  GGiirroocc
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Virusul are o contagiozitate foarte mare, adică se
poate contamina un număr mare de persoane care intră
în contact cu o persoană cu COVID-19. Din acest
motiv, este estențial în primul rând să evităm contactul
cu diverse persoane în această perioadă.

Purtați mască (sper să înceapă să fie disponibile pen-
tru toată lumea cât mai repede). Dar trebuie să știți că
masca nu vă protejează foarte mult împotriva contami-
nării cu COVID-19, ci mai degrabă împiedică transmi-
terea de la persoanele ce poartă mască la celelalte, dar
este foarte important și acest lucru pentru că nu știm
care suntem contaminați și care nu. Masca chirurgicală
(acea albastră) este de unică folosință, adică puteți să o
purtați maxim o zi, de preferat sub 4 ore. Dacă însă o
scoateți sau o umeziți, trebuie să o schimbați.

Insistați ca oamenii pe care îi cunoașteți să poarte
mască pentru a se proteja pe ei și pe voi.

Dacă nu se găsesc măști, puteți improviza. Puneți în
fața gurii și nasului (pe care trebuie să le acoperiți pen-
tru ca protecția să fie eficientă) un șal, fular, guler de
schi, baticuri etc. Și nu le purtați tot timpul, ci doar când
sunteți într-o zonă în care există posibilitatea să
transmiteți sau să primiți virusul. Când ajungeți acasă,
spălați masca improvizată, iar dacă puteți, ar fi ideal să
o fierbeți și să o călcați la temperatură mare (depinde de
material). Dacă nu aveți această posibilitate, folosiți
mai multe măști improvizate și lăsați masca – care este
posibil să fie contaminată – la aer sau în saci, câteva
zile, timp în care virușii pot muri.

Nu stați față în față cu cineva la o distanță mai mică
de 2 metri și mai mult de 15 minute ca durată.

Aerisiți bine camera în care locuiți sau vă desfășurați
activitatea de cât mai multe ori posibil. Astfel scădeți
concentrația virusului în aer.

Tușiți sau strănutați la nivelul cotului.
Mănușile te protejează, dar reprezintă și o mare cap-

cană, deoarece crezi că dacă ai mănuși nu te contami-
nezi. Dacă mănușa este contaminată și pui mâna pe
față, te contaminezi. Mănușa te protejează dacă o porți
în zone potențial contaminate, iar când ieși din aceste
zone, să o scoți, o arunci și te speli bine pe mâini. Dacă
nu o arunci, devine sursă de contaminare. Ai grijă și
unde o arunci, pentru că poți contamina acea zonă.

De fapt, măsura principală este să nu duci mâna la
față (cu sau fără mănușă) și să te speli de cât mai multe
ori pe mâini cu apă și săpun, cel puțin 20 de secunde,
astfel încât să frecați bine toată suprafața ambelor mâini
și între degete.

Dezinfectați des mânerul ușii de la intrarea în casă
sau din încăperile unde lucrați.

Pentru a evita contaminarea prin haine, când ajungi
acasă, după ce te-ai spălat pe mâini, te dezbraci de hai-
nele de stradă, le pui pe balcon sau într-un loc presta-
bilit, care să poată fi dezinfectat și poți face un duș sau
după ce te speli din nou pe mâini, te îmbraci în hainele
de casă.

Hainele de stradă este bine să le lași 24-48 de ore,
dacă nu le poți dezinfecta sau călca la temperatură
mare.

S-a constatat mai nou ca acest virus este rezistent pe
sol, iar în zonele unde sunt multe persoane contaminate
sau unde se scuipă pe jos, pe sol se găsesc o cantitate
mare de viruși. Este unul din motivele pentru care apar
noi și noi cazuri, deoarece talpa pantofului este conta-
minată. Din acest motiv recomand ca la intrarea în casă
să aveți două preșuri, unul în exterior și altul în inte-
rior. Cel din exterior să fie îmbibat în soluție de clor.

De pe primul preș treci pe al doilea, te
descalți și îți pui pantoful în același loc
zilnic, undeva lângă intrare, pe o
suprafață ce poate fi dezinfectată cu
clor. NU UMBLA ÎN ACEEAȘI PAN-
TOFI AFARĂ ȘI ÎN CASĂ!

Pași recomandați când ajungem
acasă:

a) Înainte de a intra, dacă avem
mănuși, le dăm jos și le punem într-o
pungă pe care o sigilăm și aruncăm la
coșul de gunoi de afară.

b) Ștergem talpa pantofului de preșul
din exterior îmbibat cu clor.

c) Intrăm în casă.
d) Ne descălțăm și punem pantofii de

stradă în același loc, dar să nu fie acela
în care ținem pantofii de casă.

e) Luăm pantofii de casă.
f) Ne spălăm bine mâinile.
g) Ne schimbăm hainele și le izolăm

pe cele de stradă.
h) Dezinfectăm clanța, întrerupătoarele, cheile, tele-

fonul sau alte obiecte folosite.
i) Ne spălăm din nou pe mâini.
j) Aerisim des încăperea.
Dacă ne creăm un automatism pentru a urma acești

pași, ne va putea feri de boală. Să nu uităm că poate fi
o bătălie pe termen mai lung și orice amănunt poate
conta.

Virusul se elimină din organismul omului bolnav
prin: aerul expirat; materiile fecale (scaun).

Deci trebuie să întrerupem aceste două verigi din
lanțul de transmitere.

Boala evoluează sever în special la persoanele cu
risc: bătrâni peste 65-70 ani, persoane cu boli cronice
care nu sunt ținute sub control, cum ar fi diabet zaharat,
obezitate, boli cronice de plămâni (astm bronșic,
BPCO), boli cronice cardiace (HTA, cardiopatie ische-
mică etc.), boli cronice de ficat (ciroza hepatică), boli
autoimune, neoplazii. Procentul de deces la aceste per-
soane poate fi mare.

Marea majoritate a persoanelor sub 60 ani, care nu au
patologii asociate, fac forme ușoare sau, chiar dacă fac
forme mai severe, procentul de deces la acestea este
foarte mic. De aceea, este justificat să fim îngrijorați
pentru persoanele cu risc. Trebuie să ne concentrăm să-
i protejăm pe aceștia cu acțiuni concrete.

Pandemia a apărut din cauza faptului că acest virus
este unul nou, pentru care oamenii nu au imunitate (deci
nu au cum să se apere inițial). Epidemia începe să se
stingă în momentul în care peste 60% din oameni se
imunizează. Imunizarea se poate face pe două căi:

a) prin boală (făcând boala);
b) prin vaccinare.
Cum încă nu avem vaccinul, putem avea două

direcții strategice de acțiune:
I) Să protejăm bătrânii prin izolare totală, iar restul să

facă boala, se imunizează și încetul cu încetul se stinge
epidemia. Această strategie are dezavantajul că trimi-
tem la luptă tinerii, care în mod normal fac forme mai
ușoare, dar există și aici un risc, mai mic, de evoluție
nefavorabilă.

II) Să ne protejăm cu toții cât mai bine, dar mai ales
bătrânii, ca să câștigăm timp până apare vaccinul, pre-
cum și până apare un tratament dedicat acestei boli.

Foarte probabil că un vaccin eficient nu va apărea 

înainte de sfârșitul anului. Bineînțeles că o strategie de
izolare pe termen mai lung are dezavantajul că produce
consecințe economice extrem de negative pentru foarte
multe domenii și pentru foarte mulți oameni.

Nu este deloc ușor să se găsească strategia ideală,
important este totuși să luăm măsurile necesare pentru
a permite sistemului nostru de sănătate să nu fie copleșit
și să funcționeze în parametri optimi, pentru ca toți cei
care necesită cu adevărat asistență medicală calificată
să poată beneficia de ea.

În caz contrar vom avea soarta Italiei.
Săptămâna aceasta este una decisivă, una în care tre-

buie să acționăm eficient, în masă! Altfel, la sfârșitul
săptămânii cazurile care vor necesita spitalizare pot fi
atât de multe, încât se va instala rapid panica, va fi
foarte greu să se mai facă ceva coordonat și fiecare va
încerca să acționeze individual, să încerce să se salveze
cumva.

TREBUIE EVITAT CU ORICE PREȚ ACEST SCE-
NARIU pentru că șansele de reușită pe cont propriu,
mai ales în cazurile care conduc la complicații, sunt
foarte mici.

Dacă nu conștientizăm ACUM, în masă, că nu e de
joacă, dacă încă ne credem mai presus de ceea ce se în-
tâmplă în Italia (și nu numai), peste foarte puțin timp
poate fi prea târziu, putem pierde pe mulți dintre cei
dragi.

Dar, hai să folosim acest timp și să acționăm îm-
preună în fiecare dintre zilele care urmează!

Este nevoie de coeziune socială, de implicare a cât
mai multor oameni și instituții ale statului în mod co-
ordonat, astfel încât, cel puțin pe plan local, unde
acționăm noi, să câștigăm acest război, limitând cât mai
mult posibil pierderile, chiar fără pierderi dacă se poate.

Concret, cu ce putem începem fiecare dintre noi:
Să ne evaluăm riscurile personale și familiale:
– unde și în ce situație ne putem îmbolnăvi?
– cui putem da boala?
– aplicăm măsurile de prevenție cât mai complet și

cât mai corect posibil?
– intrăm într-una din categoriile de risc?
– de unde putem cere ajutor?
– cui putem oferi ajutor?
Să vedem cum ne putem implica la nivel individual

cât și colectiv (pentru că multe măsuri colective ne vor
proteja și individual).

Să respectăm cu strictețe regulile și recomandările.

RECOMANDĂRI PRIVIND EVITAREA
ÎMBOLNĂVIRII ȘI A RĂSPÂNDIRII

CORONAVIRUSULUI
Medicul Virgil Musta, purtător de cuvânt al Spitalului de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș”

Timișoara, care face parte din echipa care a reușit să vindece câteva zeci de persoane internate, face mai multe
recomandări pentru evitarea îmbolnăvirii cu temutul coronavirus COVID-19 și limitarea răspândirii acestuia
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Informări ale SC
Giroceana SRL

1. În ceea ce privește emiterea avizelor
de branșare/racordare apă/canalizare,
puteți depune documentația necesară la re-
gistratura societății, cu precizarea că avi-
zele nu se vor elibera pe perioada stării de
urgență, deoarece implică analiza în teren,
activitate suspendată momentan.

2. În urma instituirii măsurilor de pre-
venire a răspândirii infectării cu coronavi-
rus (COVID-19), având în vedere și
dispozițiile Decretului nr. 195/2020 pri-
vind instituirea stării de urgență pe terito-
riul României, raportat și la scăderea
drastică a numărului de călători, începând
cu data de 1.04.2020 graficul de circulație
al autobuzelor SC Giroceana SRL se mo-
difică conform graficelor alăturate.

Graficul de circulație Giroc – Chișoda –
Giroc rămâne nemodificat.

! ANUNȚ PROGRAM CASIERII !
AVÂND ÎN VEDERE SITUAȚIA CREATĂ LA NIVEL NAȚIONAL DE

APARIȚIA VIRUSULUI COVID-19, PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE 
A MĂSURILOR DE GESTIONARE, PREVENIRE ȘI COMBATERE 

A INFECȚIILOR CU CORONAVIRUS
VĂ COMUNICĂM URMĂTOARELE:

ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.03.2020 SE MODIFICĂ PROGRAMUL 
CASIERIILOR DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CASIERIA CENTRALĂ - STR. SEMENIC NR. 54 - GIROC
(SEDIUL GIROCEANA)

LUNI-VINERI 08:00-18:00
SÂMBĂTĂ - ÎNCHIS

CASIERIE CHIȘODA - STR. NICOLAE FIRU NR. 58 - CHIȘODA
LUNI-VINERI 09:00-15:00

CASIERIE U.M. - CALEA TIMIȘOAREI NR. 76 - GIROC
ÎNCHIS
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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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8 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)
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Georgian-Tudor Berce
4 ani și 10 luni, Giroc

Sophie Mânzat
4 ani și 7 luni, Giroc

Tudor-Marian Sârbu
4 ani și 2 luni, Giroc

Tudor-Ștefan Mir
4 ani și 2 luni, Giroc

În data de 7 martie copiii secției de atletism a Clubu-
lui Sportiv Giroc-Chișoda au participat la Campionatul
Național de Cros - etapa județeană, organizat în Comuna
Moșnița Nouă și au obținut următoarele rezultate:

- Sofia Dumitrașcu, locul 1, medalie de aur și cam-
pioană județeană în proba de 200 m cros la categoria
Spiriduși II;

- Natalia Gavrilovic, locul 1, medalie de aur și cam-
pioană județeană în proba de 600 m cros la categoria
Spiriduși I;

- Luca Ciocoiu, locul 1, medalie de aur și campion
județean în proba de 700 m cros la categoria Copii IV;

- Adina Lăpușcă, locul 1, medalie de aur și campioană
județeană în proba de 800 m cros la categoria Copii III;

- Ionela Rămneanțu, locul 1, medalie de aur și cam-
pioană județeană în proba de 1.200 m cros la categoria
Copii II, care în urma locului obținut va participa la fi-
nala Campionatului Național de cros ce va avea loc la
Botoșani în data de 29 martie;

- Robert Boroș, locul 2, medalie de argint în proba de
3.000 m cros la categoria U18;

- Adelin Găină, locul 3, medalie de bronz în proba de
3.000 m cros la categoria U18.

În clasamentul pe echipe C.S. Giroc-Chișoda a obținut
următoarele poziții în clasament:

- Locul 1 la categoria Spiriduși I în proba de 600 m cu
echipa formată din Natalia Gavrilovic, Andrada Rusu,
Maria Rămneanțu, Sara Țîștea, Ana Stokes;

- Locul 1 la categoria U 18 în proba de 3.000 m cu
echipa formată din Robert Boroș, Adelin Găină și Alex
Cocoroiu;

- Locul 2 la categoria Spiriduși II în proba de 200 m
cu echipa formată din Sofia Dumitrașcu, Maya Țîștea,
Rebeca Niculescu și Natalia Paulescu;

- Locul 2 la categoria Copii II în proba de 1.200 m cu
echipa formată din Ionela Rămneanțu, Denisa Pop și
Diana Blaj;

- Locul 2 la categoria Copii I în proba de 1.200 m cu
echipa formată din Alesia Pop, Asia Nicodemo și Cris-
tina Murariu.

Total medalii: 12 (șapte de aur, patru de argint, una de
bronz).

RReezzuullttaattee  eexxcceelleennttee  ppeennttrruu  aattlleețțiiii  ggiirroocceennii  llaa
CCaammppiioonnaattuull  NNaațțiioonnaall  ddee  CCrrooss  ––  eettaappaa  jjuuddeețțeeaannăă

1. Pentru anul şcolar 2020-2021 DOSARELE
COMPLETE  se depun la Creșa Chișoda în pe-
rioada 25 mai - 29 mai 2020

2. Actele necesare pentru întocmirea dosaru-
lui de înscriere la creşă:

a) Cerere de înscriere
b) Copie de pe certificatul de naștere al copi-

lului
c) Copie de pe actele de identitate ale părin ți -

lor/re prezentanților legali, certificatele de
naștere ale fraților minori și, după caz, copie a
hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței
de încredințare în vederea adopției

d) Adeverință de la locul de muncă al părin -
ților/re prezentanților legali din care să rezulte că
raportul de muncă/serviciu este activ sau că ur-
mează să înceapă serviciul/munca dintr-o anu-
mită dată

e) Adeverință de la medicul de familie, în care
să se menționeze că respectivul copil este sănă-
tos clinic și apt pentru intrarea în creșă

f) Dosar cu șină.

3. Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul

în care numărul de solicitări va depăşi numărul
de locuri disponibile în creşe. 

Criterii – punctaj aferent:

1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui legal
pe raza comunei Giroc - 10 puncte

2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza
comunei Giroc - 5 puncte

3. Data reluării activității profesionale de către
părintele care se află în concediu pentru îngriji-
rea copilului:

- Celor care își reiau activitatea până la 31 au-
gust - 5 puncte

- Celor care își reiau activitatea în luna sep-
tembrie - 4 puncte

- Celor care își reiau activitatea în luna oc-
tombrie - 3 puncte

- Celor care își reiau activitatea în luna no-
iembrie - 2 puncte

- Celor care își reiau activitatea în luna de-
cembrie - 1 punct

- Celor care își reiau activitatea începând cu
luna ianuarie a anului următor - 0 puncte

4. Frați care frecventează deja creșa/grădinița
- 1 punct

5. Situația familială:

- Familie monoparentală - 10 puncte.

Excepţii: - în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în în-
grijirea aceluiaşi părinte/ reprezentant
legal/când  nu este liber decât un loc la grupa de
vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de
locuri din grupa de vârstă corespunzătoare;

- în cazul copiilor gemeni/tripleţi etc. se com-
pletează câte un dosar pentru fiecare, iar dacă
numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va
suplimenta numărul de locuri din grupa de vâr-
stă  corespunzătoare.

4. DOSARUL MEDICAL
Se va depune la intrarea copilului în colectivi-

tate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va
cuprinde:

- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de
familie al copilului cu 24 - 48 de ore înainte de a
începe frecventarea unităţii

- adeverința medicală (formular tip M.S. cod
18.1.1)

- fişa de imunizări întocmită conform preve-
derilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu pri-
vire la intrarea copilului în colectivitate (avizul
epidemiologic cu vaccinările efectuate la zi eli-
berat de medicul de familie).

ÎNSCRIEREA LA CREȘELE DIN GIROC ȘI CHIȘODA
anul școlar 2020-2021


