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Primăria Giroc ţine cont de posibilitatea ca
cetățenii să circule liberi, fără restricții, dar cu
obligativitatea de a purta măști și mănuși de
protecție, atât în timpul deplasării în mijloacele
de transport în comun, cât și în spațiile închise în

care se desfășoară activități comerciale, servicii,
inclusiv în instituțiile de stat.

Îi rog pe locuitorii din Giroc și Chișoda  să res-
pecte aceleași reguli de distanțare și de protecție
ca și până acum. 

Virusul care a devenit o pandemie este foarte
grav. Și mai ales periculos pentru persoanele care
au depășit 65 de ani, care sunt suferinde de dia-
bet, de hipertensiune arterială și cele care au boli
coronariene. Sfatul meu este să se ferească şi să

evite pe cât posibil contactul cu alte per-
soane și zonele în care există riscul de a fi
contaminați. 

Primăria Giroc, prin Comitetul Local
pentru Situații de Urgență, ia în continuare
măsuri de prevenire a apariției infectărilor
cu COVID-19. Tocmai de aceea, iată, nu
avem nici un caz de coronavirus la nivelul
comunei. Consider că, din acest punct de
vedere, ne-am făcut cu prisosință datoria,
am luat toate măsurile necesare, iar
cetățenii le-au respectat și le respectă în
continuare. 

Dar vreau să le mulțumesc cetățenilor
care au înțeles și s-au comportat exemplar
în orice împrejurare. 

Nu au fost incidente, cu toții am respec-
tat măsurile luate de autoritățile locale și Minis-
terul Sănătății.

Dr. Iosif-Ionel TOMA, 
primarul comunei Giroc

Institutul Naţional de Sănătate Pu-
blică a publicat lista ţărilor din zona
verde de coronavirus.

Ea a intrat în vigoare în noaptea de
luni spre marţi, la ora 0:00.

Persoanele asimptomatice care vin
în România din statele din zona verde
sunt exceptate de la măsura carantină-
rii.

Lista intrată în vigoare în această
săptămână cuprinde următoarele state:
Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croaţia, Confederaţia Elveţiană,

Estonia, Finlanda, Franţa metropolitană
(teritoriul european al Franţei), Germa-
nia (cu excepţia districtului Kreis Gu-
tersloh care este zonă galbenă), Grecia,
Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lie-
chtenstein, Lituania, Malta, Norvegia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

Toate persoanele asimptomatice care so-
sesc în România dintr-o ţară care nu face
parte din lista ţărilor exceptate trebuie să
intre în izolare la domiciliu 14 zile/ caran-
tină; izolarea se aplică tuturor persoanelor
care locuiesc la aceeaşi adresă.

Mulţumesc locuitorilor din
Giroc și Chișoda pentru 

că s-au comportat exemplar
în timpul pandemiei

NOUA LISTĂ A ȚĂRILOR DIN ZONA
VERDE DE CORONAVIRUS

Cei care vin în România nu vor sta în carantină

Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc,

printre școlile fruntașe
din judeţ, după 

Evaluarea Naţională
Primarul comunei, dr. Iosif-Ionel Toma,

îi felicită pe dascăli și elevi
Și în acest an Liceul Teoretic „David Voniga” s-a situat

printre școlile remarcate din județ în urma examenului de
Evaluare Națională. Cu o medie de 10 curat, dar și cu alte
medii ridicate, școala giroceană a dat din nou dovadă că
este o unitate de învățământ de elită.

Pentru performanța dascălilor și elevilor, primarul co-
munei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, are doar cu-
vinte de laudă: „Îi felicit pe profesorii și pe elevii de la
liceul girocean și de la unitatea arondată, Școala Gimna-
zială «Iosif Ciorogariu» din Chișoda, pentru rezultatele
obținute anul acesta la examenul de Evaluare Națională. 

Este rezultatul unei munci în care s-a dat dovadă de se-
riozitate, implicare și dăruire din partea tuturor. 

În ceea ce mă privește, ca șef al administrației locale,
pot spune că întotdeauna am privit învățământul, educația
copiilor noștri, ca pe o prioritate de grad zero. Din această
necesitate de a avea tineri capabili să le predăm în viitor
ștafeta am realizat numeroase investiții în sistemul de
educație. 

Mă bucur că rezultatele muncii noastre nu sunt în zadar,
iar elevii și dascălii noștri ne fac pe toți mândri cu
performanțele lor. Alături de profesori, gândurile mele se
îndreaptă și spre părinți.

Le urez tinerilor care au pășit, cu acest prilej, într-o nouă
etapă a vieții lor, cea de liceean, să aibă parte și în conti-
nuare de succes. 

Tuturor, vacanță plăcută și felicitările mele!”.
Detalii despre rezultatele obținute de 

elevii din Giroc și Chișoda la Evaluarea
Națională din anul 2020, în pagina 6
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2020

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

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

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

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

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

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postu-
lui, până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Ves-
tiri (25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Dom-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semnificaţia Rusaliilor –
Pogorârea Sfântului Duh

Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători creştine,
alături de cea a Paştilor. Este prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli. Creştinii ortodocşi
şi greco-catolici sărbătoresc Rusaliile, amintind că în această zi, când Duhul Sfânt a venit în
lume şi s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, s-a întemeiat la Ierusalim Biserica lui Hristos.

Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este sărbătorită în calendarul creştin ortodox la cin-
cizeci de zile de la sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paşti). La fel ca la Paști, sunt
două zile de sărbătoare, duminică şi luni, pentru a marca Cincizecimea sau Pogorârea Sfân-
tului Duh peste sfinţii apostoli.

Sărbătoarea Cincizecimii, care are loc după Învierea lui Hristos şi Înălţarea Sa la ceruri
şi a fost anunţată în Vechiul Testament de profeţii mesianici, este denumită „capătul sărbă-
torilor”, adică evenimentul cu care se încheie istoria mântuirii realizată de Hristos. Această
sărbătoare este cunoscută în popor și ca „Duminica Mare”, ocazie cu care se încheie ciclul
pascal: Învierea, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt.

Duminica Cincizecimii nu este altceva decât o rememorare, o serbare a naşterii Creşti-
nismului, a Bisericii Creştine. Pogorârea Duhului Sfânt a adus lucrarea sfinţitoare în lume
şi a schimbat mult mentalitatea şi dinamica omenirii. Creştinii trebuie să-şi păstreze dem-
nitatea de creştin, bucuria că s-au născut creştini, trebuie să păstreze frumuseţea Creştinis-
mului, pentru că prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos în lume nu a fost altceva decât să rupă
istoria omenirii în două. Pentru că şi istoricii raportează evenimentele înainte de Hristos şi
după Hristos.

Despre venirea pe pământ a celei de a treia persoane a Preasfintei Treimi a vorbit însuşi
Mântuitorul Iisus Hristos în seara Cinei de Taină: „Eu vă spun adevărul. Vă este de folos ca
să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă Mă voi
duce, îl voi trimite la voi” (Ioan 16, 7).

Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli duminică dimineaţa, în ziua Cincizecimii,
în chip de limbi de foc, nu în chip de porumbel ca la Botezul Domnului. Venirea Sfântului
Duh peste Apostoli, care se găseau în foişorul Cinei de Taină, de pe muntele Sion, este des-
crisă astfel: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer,
fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa
unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi
s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor
Duhul a grăi (...) Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie
aceasta?” (Fapte 2, 1-13).

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe

29 iunie, după o perioadă de post care variază ca du-
rată în funcție de data Sfintelor Paști. Sfântul Apos-
tol Petru - fiul lui Iona și fratele Apostolului Andrei
- s-a născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu
era Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (pia-
tră). După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret,
este chemat să devină pescar de oameni. Mărturisește
în numele apostolilor dumnezeirea lui Hristos, dar se
și leapădă de Hristos când El este prins spre a fi răs-
tignit. După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în
adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în
locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica
Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de per-
soane. Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ieru-
salim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon
și, în ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a
murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe
29 iunie. Sfântul Apostol Pavel era originar din Tar-
sul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a
fost elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars
și lupta împotriva creștinilor. A participat la uciderea
arhidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului i se arată
Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule,
Saule, de ce mă prigonești?”. Se convertește și
primește botezul de la Anania, episcopul Damascu-
lui. Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călă-
torii misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din
porunca împăratului Nero, în anul 67.
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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.

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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Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni aparținând ge-
nului Ambrosia o reprezintă specia Ambrosia artemisiifolia, cu-
noscută sub denumirea populară de iarba de paragină, iarba
pârloagelor sau floarea pustei, în funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și al plasticității ecologice,
Ambrosia artemisiifolia este o plantă anuală, răspândită în toată
Europa, cu areale invazive concentrate, în special, în partea cen-
trală a acesteia.

Ambrosia artemisiifolia este o plantă cu talia semiînaltă de 50
-100 cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu rădă-
cina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată planta
este păroasă cu tulpina puternic ramificată, având aspect de tufă
și diametru mare la bază.

Frunzele sunt penat-sectate, alungite și ascuțite la vârf, 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 ma-
turitate, când se formează inflorescențele care produc polen.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândi-
rea 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 lu-
nile 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 re-
zista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să germi-
neze, 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 ambro-
zia 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 ul-
timii ani secetoși buruiana să aibe condiții favorabile să se dez-
volte 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 sănăta-
tea 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, po-
lenul 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 aler-
gică 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 cli-

nic 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, con-
gestie oculară, lăcrimare, iar ale astmului episoade de tuse, difi-
cultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt pa-
pule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care
afectează mai frecvent zonele periorală, periorbitală, limba, zona
genitală și extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică,
cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, pu-
tând duce la deces prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascu-
lar 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 ameliora-
rea 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 se-
zonului polinic.

- Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice in-
duse de ambrozia, care este stabilit de medicul alergolog.

- Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este singurul tra-
tament care modifică cursul bolii, deoarece interferează cu me-
canismele imunologice patologice care duc la dezvoltarea
alergiei.

AIT este benefică atât pentru tratamentul rinoconjunctivitei
alergice sezoniere induse de polenuri și al celei persistente/pe-
rene induse de acarienii din praful de casă, la adulți și la copii -
în scopul controlului simptomelor și prevenției dezvoltării as-
tmului și/sau a altor sensibilizări, cât și pentru tratamentul as-
tmului cu componentă alergică semnificativă - în scopul
controlului simptomelor, al reducerii farmacoterapiei (în special
a corticoterapiei) și al exacerbărilor.

Tradițional, AIT s-a administrat pe cale subcutanată (SCIT),
dar recent imunoterapia sublinguală (SLIT) a câștigat tot mai mult
teren. Totuși, în cazul alergiei la ambrozia se recomandă admi-
nistrarea 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 ad-
ministrează săptămânal doze progresiv crescânde de alergen până

la atingerea dozei de întreținere, după care rapelurile se adminis-
trează 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 aler-
gică și astmul alergic, în scopul controlului bolii, reducerii riscu-
lui 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 rinocon-
junctivitele sezoniere, cum ar fi cele induse de polenurile de mes-
teacăn, graminee, ambrozia, artemisia, cât și în cele
perene/persistente induse de acarienii din praful de casă. În Ro-
mânia nu există produse imunoterapice, dar Ministerul Sănătății
a făcut diligențele necesare pentru a aduce aceste produse.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia?
În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă

spații/vetre compacte. Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot
obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea di-
feritelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe ali-
neamentele căilor ferate, a drumurilor și pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/so-
lelor agricole, în special în interiorul unor crovuri, stufărișuri, de-
nivelări 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, proprieta-
rii/deținătorii/administratorii de terenuri pot apela la specialiștii
direcțiilor pentru agricultură județene pentru a primi informații
detaliate sau după caz la specialiști din cadrul primăriilor.

În cazul existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă
relativ ușor folosind mănuși de protecție pentru evitarea iritațiilor,
distrusă cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cosi-
tul 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 tul-
pina 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 eradica-

rea completă a buruienii.
Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea terenu-

rilor 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 am-
brozia revine autorităților administrației publice locale (primării-
lor 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, sis-
temelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficia-
rii lucrărilor de construcții unde au fost identificate focare de
infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de com-
batere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. Ve-
rificarea și identificarea terenurilor infestate cu specii de buruieni
aparținând genului ambrosia se va declanșa primăvara după ră-
sărirea acestei specii.

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?
În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1) – (3) din

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, dis-
trugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai ba-
zinelor 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 infes-
tat, 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 în-
treaga 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 am-
brozia, precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comi-
sie 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, cur-
surilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor pis-
cicole, 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 con-
troale pe teren.

Primul control îl efectuează în perioada 1-15 iulie a fiecărui
an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de combatere sunt
sancționați cu „Avertisment”.

Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie în pe-
rioada 16-31 iulie a fiecărui an și vizează proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai ba-
zinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii nici după ce
au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele fi-
zice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar per-
soanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la 20.000 lei.

Atenție!
Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de

către Comisia mixtă, respectiv în anul 2019, pot fi sancționate și
în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a buruie-
nii ambrozia potrivit legii.

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

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Norme-

lor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind comba-
terea buruienii ambrozia.

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

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

IMPORTANT!
Primăria comunei Giroc, atrage atenţia locuitorilor asupra

plantei cu denumirea ştiinţifică ambrosia, care creşte rapid, în spe-
cial pe terenurile virane, şantiere, printre ruine şi dăramături, pe
marginea şoselelor, cât şi în urma recoltării culturilor de pe tere-
nuri.

Pericolul pe care îl reprezintă extinderea acestei specii îl con-
stituie 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 con-
juctivite).

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 pu-
blic lucrări de cosire, însă are nevoie şi de colaborarea persoane-
lor fizice şi juridice din comună pentru intervenţie.

Buruiana ambrozia - totul despre planta care îţi poate produce alergii
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Condiţii prevăzute de
lege pentru arderea

vegetaţiei 
uscate, riscuri de 

incendiu şi măsurile
care se impun în scopul

înlăturării acestora
Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această

perioadă se înregistrează cel mai mare număr de arderi ne-
controlate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor
de vegetaţia uscată.

Tot din cauza arderilor necontrolate a vegetaţiei uscate, în
anii anteriori au fost înregistrate mai multe situaţii în care
flăcările s-au extins necontrolat, pe suprafeţe mult mai mari,
fiind afectate case de locuit, anexe gospodăreşti şi/sau fon-
duri forestiere. 

Pentru evitarea producerii incendiilor cauzate de acţiuni
de ardere a vegetaţiei uscate, a miriştilor, a gunoaielor, a
deşeurilor şi a altor materiale combustibile, cetățenii trebuie
să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a in-
cendiilor:

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

2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stinge-
rea completă a acestuia;

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

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

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor ve-
getale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale com-
bustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedi-
carea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supra-
vegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului
după terminarea activităţii;

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

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

Elevii din Giroc și Chișoda au avut
parte de o surpriză de ziua lor. Das-
călii le-au transmis mesaje, sub formă
de inimioare „plantate” în fața
școlilor, pe care au scris mesaje
emoționante.

Profesorii de la școlile din Giroc și
Chișoda au dus dorul elevilor care nu
au mai mers la cursuri de trei luni, din
cauza pandemiei de coronavirus. De
1 Iunie au decis să le facă o surpriză.

Școlile au fost împodobite cu ghir-
lande de baloane colorate legate de
garduri, iar pe spațiul verde din fața
unităților de învățământ au fost „să-
dite” inimi purtătoare de mesaje prin
care îi îndeamnă să se bucure de co-
pilărie.

Surpriză colorată pentru elevii Liceului
Teoretic „David Voniga” din Giroc și Școala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda

Anunţ privind racordarea 
imobilelor situate 

în zonele Calea Urseni 
și Calea Martirilor 1989

Având în vedere finalizarea și recepția lucrărilor de  extindere a rețelelor de apă potabilă și
apă uzată, executate în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea Martirilor 1989, pentru
a beneficia de furnizarea apei potabile, respectiv prestarea serviciului de canalizare, vă punem
în vedere să vă prezentați la sediul societății Giroceana din str. Semenic nr. 54, loc. Giroc (se-
diul subscrisei, program L-V 08:00-16:00),  pentru a încheia contractul de furnizare/prestare a
serviciilor de utilităţi publice.

MAI PRECIZĂM CĂ RACORDAREA/BRANȘAREA LA SISTEMUL PUBLIC DE
APĂ ȘI CANALIZARE ESTE GRATUIT, PENTRU IMOBILELE INTABULATE PÂNĂ
LA DATA RECEPȚIEI (8.04.2020), SITUATE PE STRĂZILE PRECIZATE MAI JOS,
ÎNTREAGA LUCRARE FIIND REALIZATĂ DE PRIMĂRIA COMUNEI GIROC, DIN
FONDURI EUROPENE.

Astfel, au fost realizate rețele de alimentare cu apă din PEID, PE100, PN10, SDR17, cu dia-
metrii cuprinși între DN 90 mm și DN 160 mm cu o lungime totală de 7.599 m. La acestea se
adaugă 25 de cămine de vane din beton prefabricate, 25 de hidranți supraterani de incendiu DN
80 mm, 20 de hidranți DN 65 la capăt rețea distribuție. Branșarea imobilelor s-a realizat prin
intermediul căminelor de branșament, iar legătura dintre rețea și căminele de branșament s-a rea-
lizat cu țeavă PEID, PE 100, PN 10, D32 mm, cu o lungime totală de 1771 m.

Au fost realizate rețele de canalizare cu diametrii cuprinși între DN 200 mm și DN 400 mm
cu o lungime totală de 8.385,50 m. La acestea se adaugă și două stații de pompare SP1 și SP2.
Racordarea gospodăriilor la rețeaua de canalizare s-a realizat prin intermediul căminelor de ra-
cord DN 315 mm și conducte de PVC, SN 8, D160 mm, cu o lungime totală de 2930 m.

EXTRAS PE STRĂZI: FICUSULUI, BUJORILOR, SOCULUI, ROINIȚEI, SOMNU-
LUI, BD. SOARELUI, NUFERILOR, HORTENSIEI, PEPINIEREI, CĂRĂBUȘULUI,
ALBINEI, BUBURUZEI, BD. SUDULUI, FLUTURELUI, CURCUBEULUI, POENIȚEI,
LĂCUSTEI, CRIZANTEMEI, SÂNZIENELOR, BRUSTURELUI, CICOAREI, VOL-
BUREI, SALVIEI, URZICII, DAFINULUI, AMARILIS, MIERLEI, CUCULUI, CIO-
CÂRLIEI, PRIVIGHETORII, RÂNDUNICII.
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S-au afișat rezultatele la Evaluarea Națională
2020, pentru prima dată în format anonimizat, care
reflectă munca depusă de fiecare elev pe parcursul

celor patru ani de gimnaziu. „În condițiile speciale,
în care din 11 martie cursurile în format clasic s-au
întrerupt, elevii noștri au continuat procesul de
învățare online, sub îndrumarea colegilor, îndeosebi
profesorii de limba română și matematică.

La Chișoda, un singur elev din cei 25 absolvenți
are medie sub 5, în timp ce la Giroc opt elevi dintre
cei 49 au avut medii sub 5.

Se remarcă reușita elevului Antonio Bumbar-
Pace, care a obținut nota 10 la limba și literatura ro-
mână.

Cea mai mare bucurie ne-a fost adusă de eleva
Miriam Tutunaru, care a obținut nota 10 la limba ro-
mână și matematică, ceea ce o situează între cei mai
buni 21 de elevi din județul Timiș care au reușit
această performanță.

Mulțumim, dragi elevi, pentru munca și seriozi-
tatea dovedite pe parcursul celor patru ani,
mulțumim dragi părinți și bunici pentru implicare
și colaborare, mulțumim colegilor noștri care s-au

ocupat de pregătirea elevilor claselor a VIII-a”, au
transmis reprezentanții Liceului Teoretic „David
Voniga” din Giroc.

REZULTATELE EXAMENULUI 
DE EVALUARE NAȚIONALĂ 

LA GIROC ȘI CHIȘODA

Și în acest an există motive de mândrie pentru co-
munitatea Giroceană, veștile bune venind de la ti-
neri, schimbul de mâine, cum li se mai spune. Mai
precis, de la elevii de clasa a VIII-a de la Liceul Teo-
retic „David Voniga” din Giroc, care au trecut cu
bine de primul test adevărat al vieții de elev: exa-
menul de Evaluare Națională. Dintre aceștia s-a re-
marcat Miriam Tutunaru, elevă care a reușit să
încheie examenul cu media maximă, 10.

Miriam Tutunaru s-a născut în 20 iunie 2005, la
Giroc, într-o familie care a renunțat la traiul din oraș
și s-au mutat în comună. Miriam mai are un frate
mai mare, Leonard, care va începe în toamnă clasa
a XII-a la Liceul Teoretic „Daivd Voniga” din
Giroc.

Miriam a făcut ultimul an de grădiniță la Giroc,
tot acolo unde a urmat și ciclul primar. Învățătoare
i-a fost Daniela Simionese, pe care o consideră „un
dascăl extraordinar”. O lăsăm pe Miriam să-și de-
pene amintirile și trăirile din viața de elev al Liceu-
lui Teoretic „David Voniga” din Giroc: „Au fost ani
foarte frumoși, ani care m-au îndemnat să continui
și pe mai departe să mă aplec asupra învățăturii.
Doamna Daniela m-a sprijinit în tot ceea ce am
făcut și a fost mereu alături de mine. Pentru mine a
fost, la școală, ca o a doua mamă. În ciclul gimna-
zial am avut-o dirigintă pe doamna profesoară Me-
lentina Costa. Pot spune că am avut parte numai de
profesori foarte buni. În ceea ce privește materiile,
pot spune că în clasa a VII-a mi-a plăcut foarte mult
biologia și anatomia. Îmi doresc să devin doctor.
Examentul de Evaluare Națională l-am susținut din

limba și literatura română și matematică. La limba
română am avut o profesoară foarte bună, doamna
Roxana Jugravu, dar am luat și meditații. La mate-
matică, această performanță am atins-o cu ajutorul
profesoarei ce m-a meditat. Pot spune că în spatele
acestei note a fost multă muncă, dar și puțin noroc.
Mama a fost foarte bucuroasă de rezultatele mele. În
perioada de pregătire reușeam să-mi termin ce
aveam de făcut astfel încât să mai am și timp liber.

Pentru că am ajuns în acest punct, la hobby-uri aș
trece echitația, pe care am practicat-o o vreme, la
Pădurea Verde și la Herneacova. De asemenea, am
făcut și volei, având-o antrenoare pe Daiana
Mureșan, până în clasa a VIII-a, când m-am axat
mai mult pe învățat. De asemenea, am practicat și
atletismul, cu doamna Oana Staicu și domnul Sorin
Staicu”.

Pentru următorul pas din viața de elev, Miriam
Tutunaru se gândește să urmeze cursurile Liceului
„C.D. Loga” din Timișoara, pe profil de științele na-
turii. „Este primul pas spre visul de a deveni medic
– continuă Miriam. Mama este asistentă medicală
și de aici mi-a venit pasiunea. A fi medic mi se pare
o profesie foarte frumoasă. Sunt conștientă că, to-
todată, este și o meserie grea”.

Revenind la subiectul pentru care am abordat-o
pe Miriam, și anume Evaluarea Națională, aceasta
ne-a mai declarat: „Aș dori, cu acest prilej, să-i fe-
licit și pe restul colegilor mei, care au obținut re-
zultate bune, și să le urez succes pe mai departe.
Sper să fie și ei mulțumiți de rezultatul muncii de-
puse, iar dacă nu, atunci sper că acest lucru îi va
ambiționa pe viitor. Aș mai vrea să adaug că, mai
ales în contextul de astăzi, cu această pandemie, nu
am lăsat situația să mă copleșească și să mă distragă
de la învățat și ce știam că am de făcut”.

Pentru că după muncă vine și răsplata, Miriam și
familia ei plănuiesc să petreacă vacanța, respectiv
concediul, în Norvegia, acolo unde muncește dom-
nul Tutunaru.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

MIRIAM TUTUNARU – ELEVA 
DE NOTA 10 DE LA LICEUL 

TEORETIC „DAVID VONIGA”
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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 ENEL - 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

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

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

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET STOMATOLOGIC 

SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA

Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15

CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 
OPTICA MALVINA 3MW SRL

Program
Luni-vineri: 10-18

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, adminis-

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

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

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

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

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 4, 10, 11, 17, 18, 24 și 25 iunie, în Poligonul de tra-
gere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg arma-
mentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de
grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile econo-
mice, societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane
particulare NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță
a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale,
turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole,
combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

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
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Maria Nicole Cîmpeanu
4 ani și 3 luni, Giroc

Amalia Nicole Coșeriu
5 ani și 7 luni, Giroc

Theodora-Dalia Cristache
4 ani, Giroc

Eliana-Alexandra Cristache
6 ani, Giroc

Acţiuni de 
deparazitare 

cu mijloace 
terestre

Primăria comunei Giroc, prin intermediul firmei de
specialitate, a realizat acțiuni de deparazitare cu mij-
loace terestre în localitățile Giroc și Chișoda, în data
de 21 mai 2020, respectiv 22 mai 2020.

Deparazitarea cu atomizoare STIHL SR 430 s-a
desfășurat astfel: în perioada 21-22.05.2020, începând
cu ora 18.

Deparazitarea cu generatoare de ceață rece de mare
capacitate s-a desfășurat în data de 21.05.2020 înce-
pând cu ora 21:30.

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

În 26 iunie s-a sărbătorit Ziua Drapelului Național. Con-
form legii, această zi a fost marcată de către autoritățile pu-
blice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea
unor programe și manifestări cultural-educative, cu carac-
ter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, pre-
cum și prin ceremonii militare specifice, organizate în
cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Mi-
nisterului de Interne.

Scurtă istorie
În 1834, când Țările Române au început să se dezvolte

din punct de vedere economic, când conștiința națională
cerea unitatea și libertatea țării, domnitorul Țării
Românești, Alexandru D. Ghica Vodă, a obținut de la oto-
mani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor
negustorești și oștirii”.

Steagul destinat corăbiilor avea două culori (galben și
roșu), cel atribuit armatei era compus din trei (roșu, gal-
ben și albastru) și un vultur la mijloc. Acesta este socotit
drept începutul adoptării tricolorului pe pământ românesc.

O informație o descoperim printre mărturiile unui fran-
cmason Jean Alexandre Vaillant, (chemat și stabilit în
Muntenia în 1830, profesor și director al „Colegiului Sf.
Sava” din București 1831-1834), potrivit căruia tricolorul
ar fi fluturat pentru prima dată în ziua de 29 iulie 1839, pe
muntele Pleșuva (zona Comarnic – jud. Prahova) Astfel,
arborarea de către Vaillant a tricolorului ca drapel al Prin-
cipatelor este, poate, cea mai veche atestare documentară
a acestui fapt.

Tricolorul românesc era cunoscut încă din deceniul 4 al
secolului XIX drept simbol național cu cel puțin un dece-
niu înainte de oficializarea sa

În timpul revoluției de la 1848 Tricolorul a fost adoptat
ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei revoluției bur-
ghezo-democratică (1848-1849), 14/26 iunie, când a avut
loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, instaurarea
Guvernului provizoriu de la București și promulgarea de-
cretului nr. 1 de instituire a drapelului național.

Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transilvania, cât
și cei din Țara Românească, au arborat steagul tricolor, ca
simbol al luptei lor, având inscripționat lozinca: „Frăția”:
„Dreptate – Frăție” și dându-i denumire de „stindard al
libertății”. O lună mai târziu, „văzând cu nu s-a înțeles încă
cum trebuiesc făcute stindardele naționale“, decretul gu-
vernamental nr. 252, din 13 iulie 1848, preciza din nou că
„stindardele vor fi tricolore. 

Culorile sunt: albastru închis, galben deschis și roșu car-
min”. Ele vor fi dispuse vertical și vor fi aranjate în ordi-
nea următoare: „lângă lemn vine albastru, apoi galben și
apoi roșu fâlfâind”. În Adunarea populară desfășurată pe
dealul Filaretului din București, în ziua de 15 iunie 1848,
s-a celebrat ziua de 11 iunie, începutul revoluției, „zi de
mântuire pentru toată România”, sub flamurile tricolore.
Tot în acel an istoric 1848, în acea impresionantă Adunare
de la Blaj, 3/15 mai, s-a înălțat „flamura cea mare tricoloră
a națiunii române”, a întregii națiuni române.

Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune ca drapel
național în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, culorile steagului fiind dispuse însă pe orizon-
tală. Primul drapel din 1859, aflat în uz până în 1862, a
avut fâșia albastră plasată sus, urmând ca, în a doua parte
a domniei lui Cuza, fâșia roșie sa fie dispusă pe partea su-
perioară. După venirea lui Carol I, steagurile vor avea ben-
zile dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel
regulilor respectate de steagurile europene.

Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca
ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar a de-
cretat ca Tricolorul - roșu, galben și albastru - să reprezinte
steagul național al tuturor românilor; cele trei culori
împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orien-
tarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este
numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei
țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal
și vertical: Franța, Italia și Belgia.

Ziua Drapelului Naţional

Ziua Universală a Iei
Ziua Universală a Iei este sărbătorită la 24 iunie, odată

cu sărbătoarea de Sânziene.
Piesa principală a costumului popular

românesc este cămașa, termenul de ie
fiind atribuit doar cămășii femeiești.
Cămașa este croită în formă de cruce,
dintr-o singură bucată de pânză și cu o
deschizătură în partea de sus. Inițial,
cămășile erau confecționate din pânză de
in sau cânepă, iar mai târziu din mătase
și bumbac. Acesta din urmă era folosit ca
urzeală pentru bătătura de in și cânepă,
mai ales în partea de nord a țării, în timp
ce în sud cămășile erau mai frecvent
țesute cu borangic. Fața și spatele
cămășii se numesc „stan”, iar partea in-
ferioară „poale”. Stanul se confecționa
din două foi de pânză, iar mâneca din
una. Sub braț, cămașa era prevăzută cu așa-numita „pavă”,
care oferea comoditate în timpul mișcării.

Ia este, în fapt, o cămașă tradițională românească de săr-
bătoare, confecționată din pânză albă, bumbac, in sau bo-
rangic și împodobită cu mărgele și broderii la mâneci și la
gât. Croiala este relativ simplă: un dreptunghi de pânză,
tăiat rotund în jurul gâtului și întărit cu șnur răsucit. Mâne-

cile sunt, de cele mai multe ori, încrețite atât la umeri, cât
și la încheieturile mâinilor. Este un tip de cămașă scurtă
până la talie, spre deosebire de cămașa anterioară, mai
veche, ce îmbrăca întregul corp și se purta dedesubtul hai-
nelor pentru a apăra corpul de „vrăji și pericole”. Tehnica
decorării iei s-a transmis de la mamă la fiică, fapt care a

conservat tradiția și gustul de la o
generație la alta.

Motivele sunt stilizate, geome-
trice sau inspirate de natură. Se dis-
ting mai multe variante de bază în
compoziția decorului de pe mâneci:
ie cu mâneci cu dungi verticale bro-
date (în râuri drepte), dungi oblice
sau ”ie cu stele”. Partea din față a
cămășii este și ea bogat brodată, prin
repetarea acelorași modele existente
pe mâneci. Iile brodate cu „spic” fă-
ceau parte din costumul de nuntă din
Moldova. Culorile folosite la brode-
rie erau în două-trei nuanțe croma-

tice, de regulă, dar se broda și cu o singură culoare, de
obicei negru.

În timp, finețea materialelor folosite, armonia cromatică,
dar și croiul pieselor de port românesc, țesute, croite și bro-
date în casă au fost apreciate de reginele României, Elisa-
beta și Maria, dar și de aristocrația feminină a timpului, care
au purtat cu mândrie costumul popular în diferite momente.


