ROMÂNIA A INTRAT ÎN
STAREA DE ALERTĂ
Deputații au aprobat legea care prevede măsurile dispuse în perioada stării de alertă. Conform
actului normativ, în perioada stării de alertă,
autoritățile pot impune carantina și izolarea, pot
restrânge sau interzice circulația persoanelor și a
vehiculelor și pot interzice organizarea de concerte, mitinguri sau procesiuni. De asemenea,
legea prevede că pot fi deschise mall-urile mici și
terasele. Cetățenii sunt obligați să poarte mască
de protecție în spațiile publice închise, magazine
și în transportul public în comun, iar sancțiunile
ajung de la 500 de lei la 2.500 de lei.
În pagina 5 vă prezentăm, sintetizate, cele 20
de reglementări din lege.
Anul XXIII

Numărul 5 (318) mai 2020

Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

Principalele reguli și măsuri generale
de prevenire şi stingere a incendiilor
pe timpul utilizării focului deschis
(l) În perioadele de caniculă, secetă prelungită şi pe
timp de vânt arderea vegetatiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;
(2) Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
este strict interzisă dacă nu
se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru
prevenirea răspândirii unor
boli sau dăunători specifici,
conform standardelor privind bunele condiţii agricole
şi de mediu ale terenurilor
(GAEC 6.2), reglementate
prin Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 352/2015;
(3) Distrugerea prin ardere a resturilor vegetale,
miriştilor, deşeuri lor sau reziduri combustibile se efectuează
cu
respectarea
legislaţiei specifice privind
protecţia mediului;
(4) Arderea miriștii,
vegetației uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după
obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007;
(5) Arderea resturilor vegetale, deşeurilor şi a altor materiale
combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
(6) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici

de 40 m faţă de locurile cu
pericol de explozie: gaze şi
lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc.,
respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei
etc., fără a fi supravegheat şi
asigurat prin măsuri corespunzătoare.
Incendiile de vegetaţie
uscată pot avea consecințe
grave asupra comunității,
pot produce pagube materiale şi afectează mediului
înconjurător, iar cele care se
produc în apropierea căilor
de circulație principale pot
constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate cu
pierderi de vieţi omeneşti, ca
urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile publice,
generată de acoperirea carosabilului cu cantităţi mari de
fum.
Situaţia privind arderile miriştilor sau ale vegetaţiei uscate de
pe pajiștile permanente se vor transmite lunar către APIA Central-Direcţia Plăţi Directe-sector vegetal.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi
fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în conformitate cu
H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu
amenzi cuprinse între 1.000 și 2.500 de lei.

În acest număr
mai puteţi citi:

Buruiana ambrozia totul despre planta
care îţi poate produce
alergii
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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 înaintea 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 ianuarie; 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 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 antinaziste - 1945 şi a Europei - 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 Botezătorul (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 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 Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).
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Înălțarea Domnului la cer
Înălțarea Domnului este prăznuită la 40
de zile după Înviere, în joia din săptămâna
a VI-a după Paști. Este cunoscută în popor
și sub denumirea de Ispas. În această zi
creștinii se salută cu „Hristos S-a înălțat!”
și „Adevărat S-a înălțat!”.
Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele
Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii le-au vorbit ucenicilor despre
a doua venire a Lui Hristos, ca aceștia să
nu se lase copleșiți de durerea despărțirii.
Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântândui pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a
înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un
nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor
(F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care
se manifestă energiile divine, menite să reveleze prezența Divinității, dar să o și ascundă.
Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din Cezareea, în lucrarea „Despre
sărbătoarea Paștilor”, compusă în anul
332. Din această lucrare reiese că
Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea
vreme odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la
Învierea Lui Hristos. Spre sfârșitul secolului
IV, începutul secolului V, sărbătoarea
Înălțării s-a despărțit de cea a Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită în a 40a zi după Înviere, dată care va rămâne
stabilită pentru totdeauna în calendarul bisericesc.
Înălțarea Lui Hristos întru slava și șederea
Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei
îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a
asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o
pe deplin. Datorită transfigurării supreme a
trupului Său, Hristos poate deveni interior
celor care cred în El.
Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să
fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.
Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a

faptului că omul a fost creat pentru veșnicie,
căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca
Dumnezeu, ci și ca Om.
Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar
unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale
și putere, ca omul să ajungă la această stare.
El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei,
dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc.
Așa putem înțelege paradoxul: Hristos
este înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare
dintre noi.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată
ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească.
În această zi, în toate bisericile din țară și
străinătate se face pomenirea tuturor eroilor
români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate
câmpurile de luptă pentru credință, libertate,
dreptate și pentru apărarea țării și întregirea
neamului.

Sfinții Împărați Constantin
și Elena
Biserica Ortodoxă îi prăznuiește, în data
de 21 mai, pe Sfinții Împărați Constantin și
mama sa, Elena. Constantin cel Mare s-a
născut în orașul Naissus (Niș, Serbia de astăzi) în jurul anului 274. A devenit suveran al
întregului Imperiu Roman după ce i-a învins
pe Maxențiu și Liciniu. Potrivit mărturiilor
lui Eusebiu și Lactanțiu, în ajunul luptei cu
Maxențiu, Constantin a văzut pe cer ziua, în
amiaza mare, o cruce luminoasă deasupra
soarelui cu inscripția: „In hoc signo vinces”
(„Prin acest semn vei birui”). Noaptea, în
timpul somnului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare poruncii
primite în vis, iese biruitor în lupta cu
Maxențiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează la Roma, se afla
inscripția: „Instinctu divinitatis” = „Prin
inspirație divină”, ce descoperă cum a fost
câștigată victoria asupra lui Maxențiu. Cea
mai însemnată realizare a împăratului Constantin a fost Edictul de Toleranță de la Milano (313), prin care creștinismul ajunge să
fie recunoscut ca religie oficială de stat. Însă,
acesta va deveni religie de stat în timpul lui
Teodosie cel Mare (379-395). După edictul
din anul 313, împăratul scutește Biserica de
impozite, îi acordă dreptul de a primi donații
și le dă episcopilor dreptul să judece pe cei
ce nu doreau să fie judecați după legile statului. Va înlătura din legile penale pedepsele
contrare spiritului creștinismului, precum:
răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu). Împăratul
Constantin a convocat primul Sinod ecume-

nic la Niceea (325), unde, după lungi dezbateri, învățătura lui Arie a fost condamnată și
s-a adoptat formula că Fiul Lui Dumnezeu
este de o ființă cu Tatăl și, deci, din veci cu
El. La sinod au fost alcătuite și primele șapte
articole ale Simbolului de credință (Crezul),
a fost fixată data Paștilor (prima duminică
după luna plină, după echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane referitoare la
disciplina bisericească. Sfântul Constantin
cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de
către episcopul Eusebiu de Nicomidia. A
murit la scurt timp (337) în Nicomidia și a
fost înmormântat în biserica Sfinții Apostoli
din Constantinopol, ctitorită de el. Împărăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut
în provincia Bitinia. În anul 293, generalul
roman Constanțiu Chlorus, la îndemnul împăratului Dioclețian, divorțează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se recăsătorește, ci
trăiește departe de atenția publică, dar
aproape de fiul său. A reușit să descopere,
pe dealul Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiției, în urma săpăturilor s-au găsit trei cruci. Pentru a se
identifica crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta
a înviat în momentul în care a fost atins de
Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326,
episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat
crucea și a înălțat-o în fața mulțimii. Ziua de
14 septembrie a devenit sărbătoarea Înălțării
Sfintei Cruci, în calendarul creștin. Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din
Nazaret și multe alte sfinte locașuri.
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Lista deșeurilor reciclabile, reziduale, În atenția proprietarilor
de terenuri
voluminoase, periculoase
1) Deșeurile reziduale se colectează în
pubele de culoare verde/gri/negru și sunt de
tip:
- resturi de carne și pește, gătite sau proaspete;
- resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);
- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în
cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;

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

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia 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 funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.
Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîmprejmuite.
Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte 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

Actul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea
fiecărui cetăţean

- 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 containere tip clopot de culoare albă/verde, nefiind permis amestecul sticlei cu deșeuri din
materiale de tip porțelan/ceramică.
3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile din echipamente electrice și electronice, precum:
- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși,
tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și
sticlă de geam;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată,
altele decât deșeurile din echipamente electrice și electronice, precum calorifere fontă,
calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și sticlă de geam,
vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase.
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 periculoase, inclusiv containerele goale pentru stocarea sub presiune;
- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv
filtre de ulei nespecificate în altă parte);
- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecție contaminate cu substanțe periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu
conținut de substanțe periculoase;
- baterii și acumulatori cu plumb, mercur,
Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii;
- solvenți, acizi, alcalini, uleiuri și grăsimi,
altele decât cele comestibile;
- detergenți cu conținut de substanțe periculoase;
- butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase;
- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;
- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut
de solvenți organici sau alte substanțe periculoase.
Deșeurile voluminoase și periculoase se
colectează în containerele special puse la
dispoziție în cadrul campaniilor de colectare
a deșeurilor voluminoase și periculoase din
timpul anului.

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005
privind evidenţa,
domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, cu
modificările şi completările ulterioare,
cetăţenii au obligaţia să se legitimeze
pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care
se eliberează cetăţeanului român pentru a-și dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul. În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel
mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita
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, cetăţenii sunt obligaţi
să solicite eliberarea unui act de identitate:
• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele
părinţilor, data sau locul naşterii;
• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie
contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între
40 şi 80 de lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

PLAN DE ACŢIUNI DE MEDIU PE ANUL 2020
30 martie - 10 aprilie 2020 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate în
snopi);
4 aprilie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
4 aprilie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe domeniul public;
10 octombrie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
10 octombrie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe
domeniul public;
9 noiembrie-27 noiembrie 2020 – Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate
în snopi).
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Buruiana ambrozia - totul despre planta care îţi poate produce alergii
Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând genului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia artemisiifolia, cunoscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba
pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.
Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice,
Ambrosia artemisiifolia este o plantă anuală, răspândită în toată
Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea centrală a acesteia.
Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50
-100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădăcina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta
este păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă
și diametru mare la bază.
Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, lobate,
având pețiolurile cu aripi de culoare gri-verde, argintie dinspre
partea superioară spre partea inferioară. Frunzele sunt dispuse
opus la baza tulpinii și alterne pe partea superioară și pe
ramificații.
Florile, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în
vârful ramurilor, având forma alungită și compactă asemănătoare
unui spic. În figurile 4 -7 este prezentată buruiana în faza de maturitate, când se formează inflorescențele care produc polen.
Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândirea grăunciorilor de polen. O singură plantă matură poate elibera
în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la
30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până
la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august-septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie.
Fructul este o achenă acoperită cu spini, de formă ovoidă, care
conține o singură sămânță mică de culoare maron și cu un vârf în
formă de săgeată. Planta se înmulţește prin semințe, care pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să germineze, ceea ce explică, de ce în unii ani planta se înmulțește extrem
de mult, în populații compacte și răsare eșalonat.
Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele
crescând odată cu majoritatea buruienilor, iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la jumătatea lunii iulie,
când dezvoltă învelișul floral.
Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a determinat ca în ultimii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile să se dezvolte foarte rapid și să cuprindă areale întregi.
Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și
înghețuri din luna decembrie.
Unde poate fi întâlnită/răspândită?
Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente
pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile
pedoclimatice.
În România, ambrozia este răspândită în aproape toate zonele
(cu excepția zonei dealurilor înalte și a zonei montane), preferând
solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.
Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a
lungul căilor ferate, a drumurilor, pe marginea apelor curgătoare,
a lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor,
respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute, dar
și în grădini și parcuri neîngrijite, pe șantierele de construcții, în
zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de cereale şi
de florea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.
Când elimină polenul și devine periculoasă pentru sănătatea omului?
Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând
de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și
se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere
în verile secetoase.
Cum devine o persoană sensibilă la polenul de ambrozia?
Ambrozia produce o cantitate mare de polen, iar acesta conține
multiple fragmente extrem de alergizante. Este suficientă o
concentrație de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3
pentru a induce o reacție alergică. Persoanele foarte sensibile pot
fi afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3.
În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la
polenul de ambrozia pe parcursul mai multor ani (3-4 ani), astfel
că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel
puțin 4-5 ani.
Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât
sub 1 an, existând chiar și copii de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozia.
Se evidențiază astfel gravitatea extremă generată de alergia la
ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii
populaționale, care include și copii cu vârsta de sub 1 an.
Cum se manifestă alergia la ambrozia?
Sensibilizarea alergică la polenul de ambrozia se manifestă clinic cel mai frecvent ca rinoconjunctivită și astm, dar pot apărea
și simptome cutanate, inclusiv urticarie și angioedem, putându-se
ajunge la manifestări similare celor din șocul anafilactic.
Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit
nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.
Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care
afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona
genitală și extremitățile.
Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică,
cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală.
Este important de menționat faptul că între creșterea
concentrației de polen și apariția simptomelor există o fereastră de
oportunitate de aproximativ 2 săptămâni în care se poate începe
tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții pacienților. Astfel cu o investiție
minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiologică, putem
alerta eficient populația cu privire la prezența polenului în aer.
Cât de frecventă este alergia la ambrozia?
Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000
de persoane), un număr de 482.000 de persoane sunt alergice la
polenul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită,

afecțiune care în timp evoluează spre astm. Aceste date
evidențiază o prevalență crescută a alergiei la ambrozia de 5,35%
în populația activă din România, ceea ce indică o morbiditate
crescută, comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat.
Se estimează că populația expusă la polenul de ambrozia
atinge 6 milioane, majoritatea din vestul țării, celelalte regiuni
fiind mai puțin afectate.
Cum se poate trata alergia la ambrozia?
Abordarea terapeutică este complexă și trebuie să includă:
- Evitarea expunerii la polen, care poate ameliora simptomele
rinoconjunctivitei alergice.
Expunerea la polen poate fi redusă prin utilizarea aparatelor
de aer condiționat cu filtre, prin închiderea ferestrelor în timpul
zilei și prin diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul sezonului polinic.
- Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice induse de ambrozia, care este stabilit de medicul alergolog.
- Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este singurul tratament care modifică cursul bolii, deoarece interferează cu mecanismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea
alergiei.
AIT este benefică atât pentru tratamentul rinoconjunctivitei
alergice sezoniere induse de polenuri și al celei persistente/perene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la copii în scopul controlului simptomelor și prevenției dezvoltării astmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru tratamentul astmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul
controlului simptomelor, al reducerii farmacoterapiei (în special
a corticoterapiei) și al exacerbărilor.
Tradițional, AIT s-a administrat pe cale subcutanată (SCIT),
dar recent imunoterapia sublinguală (SLIT) a câștigat tot mai mult
teren. Totuși, în cazul alergiei la ambrozia se recomandă administrarea pe cale subcutanată. Durata terapiei este de 3 ani pentru
majoritatea cazurilor, sub două variante de administrare:
- Continuă, care începe cu o perioadă de inițiere, în care se administrează săptămânal doze progresiv crescânde de alergen până

la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile se administrează la intervale de 4-8 săptămâni. Este recomandată pentru
obținerea unor beneficii pe termen scurt și lung în rinita alergică
sezonieră indusă de polen și cea perenă indusă de acarienii din
praful de casă;
- Pre- și pre-/cosezonieră - este recomandată pentru obținerea
unor beneficii pe termen scurt în rinita alergică sezonieră indusă
de polen. AIT subcutanată este necesară la pacienți selecționați
pentru asigurarea calității actului medical în managementul
afecțiunilor alergice induse de aeroalergene, respectiv rinita alergică și astmul alergic, în scopul controlului bolii, reducerii riscului de polisensibilizare și al reducerii necesarului de
farmacoterapie. Protecția rezultată în urma imunoterapiei aplicate
pe o perioadă de 3 ani este în medie de 15 ani.
În prezent, se recomandă administrarea AIT atât în rinoconjunctivitele sezoniere, cum ar fi cele induse de polenurile de mesteacăn, graminee, ambrozia, artemisia, cât și în cele
perene/persistente induse de acarienii din praful de casă. În România nu există produse imunoterapice, dar Ministerul Sănătății
a făcut diligențele necesare pentru a aduce aceste produse.
Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia?
În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă
spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot
obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.
Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc., distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări
de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice.
Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot
aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când
buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.
În vederea stabilirii tipului de erbicid și a dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii
direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații
detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor.
În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă
relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor,
distrusă cu sapa sau prin secerare.
Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de
suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care
pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina principală iar restul ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și
produc în continuare polen.
Se recomandă cositul repetat de 2 -3 ori pe an.
Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.
Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea terenurilor infestate și a proprietarilor acestora?
Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului
nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apli-

care a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să verifice
anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să
identifice proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii
drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de
infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu specii de buruieni
aparținând genului ambrosia se va declanșa primăvara după răsărirea acestei specii.
Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?
În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din
Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții,
unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația
ca după distrugerea buruienii să informeze în scris autoritățile
administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.
Când trebuie să fie distrusă buruiana?
Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între
răsărire și apariția primelor inflorescențe, respectiv până la data
de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare
se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția
inflorescențelor.
Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru proprietarii/
deținătorii/administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu
aplică măsurile necesare de combatere?
Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018, verificarea și
constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită prin ordin al Prefectului.
Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor
care nu au luat măsurile necesare de combatere se face în timp
util de către autoritățile administrației publice locale.
De asemenea, autoritățile administrației publice locale vor
transmite în prealabil o somație către proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, pe ale căror
suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la
cunoștință despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi
aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.
Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/
deținătorii/administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu
respectă prevederile legale?
Comisia numită prin ordin al prefectului efectuează două controale pe teren.
Primul control îl efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui
an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere sunt
sancționați cu „Avertisment”.
Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie în perioada 16-31 iulie a fiecărui an și vizează proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce
au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.
Atenție!
Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de
către Comisia mixtă, respectiv în anul 2019, pot fi sancționate și
în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruienii ambrozia potrivit legii.
Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către
proprietarii/deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri?
Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.
Link-uri utile: www.madr.ro, www.ms.ro, www.mmediu.ro.
Pentru informații utile vă puteți adresa Direcțiilor pentru agricultură județene, Comisariatelor județene ale Gărzii Naționale de
Mediu, Direcțiilor județene de sănătate publică și autorităților
administrației publice locale.

IMPORTANT!
Primăria comunei Giroc, atrage atenţia locuitorilor asupra
plantei cu denumirea ştiinţifică ambrosia, care creşte rapid, în special pe terenurile virane, şantiere, printre ruine şi dăramături, pe
marginea şoselelor, cât şi în urma recoltării culturilor de pe terenuri.
Pericolul pe care îl reprezintă extinderea acestei specii îl constituie efectul polenului produs în perioada înfloririi, cuprinsă
între jumătatea lunii iulie şi începutul lunii octombrie. Acest polen
provoacă, la unele persoane, alergii puternice (astm, rinite, şi conjuctivite).
În sensul distrugerii acestei plante este necesar a se interveni
cât mai timpuriu prin smulgere sau cosire directă, ierbicidare.
Aceste lucrări sunt necesare şi trebuie repetate ori de câte ori este
nevoie, din momentul răsăririi acesteia până în luna octombrie
inclusiv.
Solicităm proprietarilor care deţin terenuri să intervină prin
distrugerea ambrosiei folosind aceste metode enumerate mai sus.
Primăria comunei Giroc efectuează periodic pe domeniul public lucrări de cosire, însă are nevoie şi de colaborarea persoanelor fizice şi juridice din comună pentru intervenţie.
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ROMÂNIA A INTRAT ÎN
STAREA DE ALERTĂ
Deputații au aprobat legea care prevede măsurile dispuse în perioada stării de alertă. Conform actului normativ, în perioada stării de alertă, autoritățile pot
impune carantina și izolarea, pot restrânge sau interzice
circulația persoanelor și a vehiculelor și pot interzice organizarea de concerte, mitinguri sau procesiuni. De asemenea, legea prevede că pot fi deschise mall-urile mici
și terasele. Cetățenii sunt obligați să poarte mască de
protecție în spațiile publice închise, magazine și în
transportul public în comun, iar sancțiunile ajung de
la 500 de lei la 2.500 de lei. Mai jos vă prezentăm, sintetizate, cele 20 de reglementări din lege.
1. Starea de alertă nu poate să dureze mai mult de
60 de zile
„Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre,
la propunerea ministrului afacerilor interne și nu poate
depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită,
pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin
hotărâre a Guvernului la propunerea ministrului afacerilor interne”
2. Starea de alertă se poate declara la nivel local,
județean sau național
Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate
din unitățile administrativ- teritoriale de pe teritoriul
țării, măsura se supune încuviințării Parlamentului. Dacă
Parlamentul respinge solicitarea de încuviințare, starea
de alertă încetează de îndată. Parlamentul poate
încuviința măsura adoptată de Guvern integral sau cu
modificări.
3. Se pot deschide terasele și „centrele comerciale
mici de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din
incintă de sub 500 mp fiecare”, inclusiv Mall-uri care
întrunesc aceste condiții.
4. Se prelungește valabilitatea documentelor
Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și
autoritățile publice precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de
alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Fac excepție dovezile înlocuitoare
ale permiselor de conducere cu drept de circulație, unde
se menține numai valabilitatea celor emise în temeiul
art.111 alin. (1) lit.b) alin.(4) sau alin.(5) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația
pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări.
Pentru aceeași perioadă se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau
de instanța de judecată potrivit art.111 alin.(6) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Se permit carantina și izolarea la domiciliu
Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților
sunt: a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor
din zona afectată sau posibil a fi afectată; b) acordarea de
ajutoare de primă necesitate pentru persoanele și animale
afectate; c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de
urgență a mediului înconjurător și infrastructurii, stabilite de forțele de intervenție pentru oprirea sau limitarea
efectelor situației de urgență; d) măsuri de protecție a
vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs
asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu
6. Se pot interzice concerte și slujbe în spații închise: Sunt permise prin lege „(…) Restrângerea sau
interzicerea organizării și desfășurării unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, precum și a unor
întruniri de natura activităților culturale, științifice,
artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în
spații închise”.
7. Se pot introduce interdicții de circulație, astfel:
- restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor
și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare
stabilite
- interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în
intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra
unor clădiri, localități sau zone geografice
- restrângerea sau interzicerea efectuării de către operatori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime, flu-

viale, aeriene sau cu metroul pe rutele și, după caz, în
intervalele orare stabilite
- închiderea temporară a unor puncte de trecere a frontierei de stat
- limitarea sau suspendarea pe durată determinată a
activității unor instituții sau operatori economici
- participarea cetățenilor și a operatorilor economici
la unele activități în folosul comunităților locale
8. Se pot deschide acele magazine din mall-uri care
au acces direct din exterior
Sunt permise (…) „activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au
accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului”.
9. Se pot deschide: magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine
și centrele de îngrijire personală, magazinele de optică medicală.
10. Este obligatorie purtarea măștii de protecție de
către clienți în toate locațiile de mai sus.
11. Unii angajați pot fi detașati / Se pot întrerupe
concedii de odihnă:
- Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19 pot
dispune detaşarea cu acordul prealabil al angajatului şi al
angajatorului care detaşează, cu condiţia ca angajatorul
la care se face detașarea să fie din acelaşi domeniu de
activitate
- Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune,
cu consimțământul angajatului, desfăşurarea activităţii
în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia
- Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice implicate în combaterea pandemiei de COVID-19, precum
și a efectelor acesteia, pot dispune unilateral întreruperea
concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără
plată, de studii şi pentru formare profesională ale personalului angajat şi reluarea activităţii pentru personalul
propriu
- Conducătorii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi
asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale
pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi
pentru alte categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelorcadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia de a asigura măsurile de continuitate a activităţii pe durata stării
de alertă având dreptul să stabilească programul de lucru
al angajaţilor, în condiţiile legii
12. Valabilitatea contractelor colective de muncă şi
a acordurilor colective de muncă se prelungeşte pe
durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă
de 90 de zile de la încetarea acesteia. În cazul contractelor şi acordurilor colective de muncă părţile au
obligaţia iniţierii negocierii colective în termen de 45
de zile de la încetarea stării de alertă, în condiţiile
legii.

13. Angajații aflați în șomaj tehnic vor primi în
continuare 75% din salariu, dar nu mai târziu de
data de 31 decembrie 2020
14. Pe durata stării de alertă, prevederile Legii
nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, cu modificările
și completările ulterioare, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, se aplică până la
finalizarea cursurilor anului școlar.
15. Pe durata stării de alertă, se interzice declararea, declanşarea sau desfăşurarea conflictelor colective de muncă în unităţile sistemului energetic
naţional, în unităţile operative de la sectoarele nucleare, în unităţile cu foc continuu, în unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale
radioului şi televiziunii publice, în transporturile pe
căile ferate, în unităţile care asigură transportul în
comun şi salubrizarea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură
şi apă.
16. În tren, avion, metrou, transportul în comun se
pot institui restricții și măsuri pentru pasageri și se
poate stabili inclusiv gradul de ocupare.
17. Examen de licență online
Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul
anului universitar 2019 – 2020, instituțiile de învățământ
superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare cu respectarea calității actului didactic, pot utiliza metode didactice alternative predare –
învățare – evaluare, în format on-line, în conformitate
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. De asemenea, se pot desfășura
online și examenele de finalizare a studiilor de licență, de
masterat sau a programelor de studii postuniversitare,
susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare.
18. Cantonamentele, antrenamentele şi competiţiile sportive, precum şi accesul la bazele sportive sau
spațiile în care se desfășoară activități sportive, se vor
desfăşura în condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului tineretului şi sportului şi al Ministrului
Sănătăţii, pe baza hotărârii CNSSU.
19. Pe durata stării de alertă autoritățile locale au
obligația să asigure accesul cetățenilor pentru
desfășurarea activităților sportive în aer liber în parcuri.
20. Pe durata stării de alertă, activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual,
a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de
cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber
şi festivalurile publice şi private se vor putea
desfășura potrivit unor regulamente ce prevăd măsuri de protecție sanitară stabilite prin ordin comun
al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății. În
situația nerespectării măsurilor de protecţie sanitară,
activitățile menționate pot fi suspendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată.
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ANUNȚ MODIFICARE GRAFIC
CIRCULAȚIE AUTOBUZE

ANUNȚ DSVSA

GIROC - TIMIȘOARA
LUNI - VINERI
SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ

Vă aducem la cunoștință, că potrivit adresei nr. 14395 din 06.05.2020 din partea
DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI
PENTRU SIGURANȚA ANIMALELOR
TIMIȘ, SERVICIUL CONTROL OFICIAL
SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE ANIMALĂ,
în contextul apariției și evoluției Gripei
Aviare în mai multe state membre ale Uniunii Europene
Se interzice lăsarea liberă în afara gospodăriei a păsărilor domestice;
Orice caz de boală sau mortalitate, va fi
anunțat imediat medicul veterinar de liberă practică împuternicit din zona administrativă a UAT Giroc, medicul
veterinar oficial, și D.S.V.S.A. Timiș ( tel:
0256/204911)
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! ANUNȚ PROGRAM CASIERII SC GIROCEANA!
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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SC Giroceana SRL
Telefon
deranjamente
NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00
între 20-31 ale fiecărei luni

Cabinete medicale și farmacii
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

Telefon casierie

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

0256395978
orar 08.00-18.00

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

Trageri în Poligonul
Chișoda
În zilele de 7, 13, 14, 20, 21, 27 și 28 mai, în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de
grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice, 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

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

Serviciul iluminat public

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597
Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)
Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

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

CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUȚA

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, administrarea 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).

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

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

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de secunde 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.

“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.
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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)

“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:
ISSN 1584/3068

Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente ENEL - 0256 929;
Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839

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

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Imprimeria Mirton Timișoara

Tiparul executat la
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ÎNSCRIEREA LA CREȘELE
DIN GIROC ȘI CHIȘODA
anul școlar 2020-2021
1. Pentru anul şcolar 2020-2021 DOSARELE COMPLETE se depun la Creșa Chișoda în perioada 25 mai - 29
mai 2020
2. Actele necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere la creşă:
a) Cerere de înscriere
b) Copie de pe certificatul de naștere al copilului
c) Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților 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 părinților/reprezentanților legali din care să rezulte că raportul de
muncă/serviciu este activ sau că urmează să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată
e) Adeverință de la medicul de familie, în care să se
menționeze că respectivul copil este sănătos 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 îngrijirea copilului:
- Celor care își reiau activitatea până la 31 august - 5
puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna septembrie - 4
puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna octombrie - 3
puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2
puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna decembrie - 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 îngrijirea
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 completează
câte un dosar pentru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu sunt suficiente, se va suplimenta numărul de locuri
din grupa de vârstă corespunzătoare.
4. DOSARUL MEDICAL
Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (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 prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările
efectuate la zi eliberat de medicul de familie).

Gabriela Homeag,
4 ani, Giroc

Darius-Ștefan Ignea,
5 ani, Giroc

Amalia-Maria Bojoagă
4 ani, Giroc

Elena Voica
1 an, Giroc

