NOI MĂSURI DE LA 1 AUGUST
Măștile vor ﬁ obligatorii și în aer liber
Comitetul Național pentru Situații de Urgență
(CNSU), condus de Ludovic Orban, a aprobat Hotărârea numărul 37. Aceasta cuprinde noi măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu Covid-19, precum:
- Instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, în anumite intervale orare, pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise stabilite
prin hotărâre a comitetului județean/al Municipiului
București pentru situații de urgență, cu avizul direcției
de sănătate publică.
Spațiile și intervalele orare se stabilesc luând în
considerare probabilitatea creșterii numărului persoanelor prezente concomitent în spațiile și în intervalele
orare respective, ca efect al desfășurării unor activități
individuale sau de grup.
Se exceptează de la această măsură persoanele care
desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de
muncă solicitante, cum sunt temperaturile ridicate sau
umiditatea crescută și copiii cu vârsta mai mică de 5
ani.

- Interzicerea comercializării și consumului
produselor alimentare și băuturilor alcoolice
și nealcoolice în spațiile special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare
şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, în intervalul
orar 23- 6.
În afara intervalului menționat, operatorii
economici care desfășoară aceste activități au
obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune,
precum și a oricăror activități care presupun
interacțiunea fizică între clienți, inclusiv dansul.
- Interzicerea desfășurării activității cu publicul pentru operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 23 - 6.
- Modificarea excepției de la regulile distanțare fizică existente la nivelul plajelor neamenajate și a celor

amenajate, în sensul în care distanța mai mică de 2
metri între persoane/șezlonguri este permisă numai
pentru soți și copii însoțiți de adulți (părinți, bunici).
Conform spuselor primului ministru acestea intră
în vigoare începând cu data de 1 august.

Anul XXIII Numărul 7 (320) iulie 2020 Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

ZIUA IMNULUI NAŢIONAL
AL ROMÂNIEI
În fiecare an, la data de 29 iulie, este marcată
Ziua Imnului Naţional al României, simbol naţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării şi
sigiliul statului.
Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, după citirea noii Constituţii, un
grup de tineri condus de Anton Pann, a cântat
pentru prima dată imnul Revoluţiei paşoptiste
„Deşteaptă-te, române”, pe versurile poemului
patriotic „Un răsunet”, scris de Andrei Mureşanu (şi publicat în suplimentul „Foaie pentru
minte, inimă şi literatură”, nr. 25 din 21 iunie
1848, după prima parte a Proclamaţiei de la
Izlaz), muzica imnului fiind atribuită lui Anton
Pann.
De altfel, prin Raportul nr. 10 al comisarului
de Vâlcea, D. Zăgănescu, acesta informa ministrul Trebilor din Lăuntru
al Ţărilor Româneşti că la data de 29 iulie 1848 cetăţenii oraşului, adunaţi în grădina Zăvoiului de la poalele Capelei, au cântat pentru prima
dată în mod oficial actualul imn naţional „Deşteaptă-te române!”. Alte
surse arată că imnul ar fi fost cântat pentru prima dată la Brașov. „Deşteaptă-te, române!” a fost de la acel moment cântecul care i-a însoţit
pe români pe parcursul celor mai dificile momente ale istoriei: războiul
de independenţă din 1877 şi cele două războaie mondiale.
Prima înregistrare a melodiei s-a făcut pe disc, în anul 1900, în
S.U.A., în interpretarea solistului Alexandru Pascu.
În anul 1910, fanfara Batalionului 2 Pionieri din București reunită
cu fanfara Regimentului Ștefan cel Mare din Iași au realizat prima înregistrare instrumentală a piesei, iar corul „Ion Vidu” din Lugoj a înregistrat pentru prima dată pe disc varianta corală a imnului, în acelaşi
an – 1910.
După 30 decembrie 1947, imediat după instaurarea dictaturii comuniste, „Deşteaptă-te, române !”, ca şi alte marşuri şi cântece patriotice,
precum „Pe-al nostru steag e scris unire”, au fost interzise, intonarea
sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de închisoare.

Cu toate acestea, pe 15 noiembrie
1987, în timpul revoltei anticomuniste de
la Braşov, muncitorii de la uzina Steagul
Roşu, aflaţi în marş spre centrul oraşului,
au cântat, în faţa Spitalului Judeţean,
„Deşteaptă-te, române!”.
Pe 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei anticomuniste, imnul s-a auzit din
nou, emanând unitatea maselor de oameni
care protestau pe străzi şi exprimând repulsia faţă de vechiul imn comunist „Trei
culori…”.
„Deşteaptă-te, române!”, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848, a devenit după Revoluţia din 1989 imnul
naţional al României, prin Decretul-lege
nr. 40 publicat în Monitorul Ofiacial al României nr. 15 din 25 ianuarie
1990, această prevedere fiind menţionată şi în Constituţia României
din 1991. În perioada 1991 – 1994, „Deşteaptă-te, române!” a fost şi
imnul naţional al Republicii Moldova, dar a fost înlocuit cu imnul
„Limba noastră”.
Intonarea Imnului Naţional a fost reglementată prin Legea nr. 75
din 16 iulie 1994 şi prin normele de aplicare ale acesteia din anul 2001.
Cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă de drapelul şi imnul
naţional al României şi să nu comită nici un act prin care s-ar aduce
ofensă acestora. La ceremoniile de arborare a drapelului, precum şi la
intonarea imnului naţional, cu prilejul solemnităţilor, asistenţa trebuie
să stea în picioare, bărbaţii să se descopere, iar militarii de toate gradele
să dea onorul conform regulamentelor militare.
Sunt considerate contravenţii intonarea sau publicarea imnului în
altă limbă decât cea română, ori cu textul şi partitura diferite de cele
prevăzute de lege, sau omisiunea interpretării sale în cazurile obligatorii.
Ziua Imnului Naţional al României – 29 iulie a fost proclamată prin
Legea nr. 99/1998.

LĂMURIRI
NECESARE
Pentru a lămuri situația
creată în mediul online referitoare la presiunea apei în zona
nouă - cartier Planiște - readucem la cunoștința cetățenilor
următoarele:
Primăria Giroc a demarat
un proiect la sfârșitul anului
2017, bazat pe statistica de
evoluție demografică a comunei noastre.
Ulterior, a urmat încheierea
contractului de finanțare în
anul 2018 pentru proiectul
„Realizare
coloană
de
aducțiune în lungime de 2,9
km pe străzile Daliei, Anemonei, bulevardul Sudului, bulevardul Soarelui și rețele de
canal în lungime de 4,1 km pe
străzile Macilor, Fucsiei, Gospodarilor, Luceafărului, Universului, Narcisei, Ghirlandei,
intrarea Zambilei, Câmpului,
Bega, Trandafirilor, Cerbului,
Căprioarei”.
Lucrările sunt finanțate
prin programul PNDR SubMăsura 7.2, în valoare de
782.586 euro, cu termen de finalizare luna septembrie
2020.
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Religie

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).

DIALOG CU CETĂŢENII

Sfântul Mare Proroc
Ilie Tesviteanul
La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la
cer a Sfântului Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei mai importanți
proroci din Vechiul Testament, Sfântul
Ilie este celebrat ca un mare făcător de
minuni și aducător de ploi în vreme de
secetă.
Sfântul și marele Proroc Ilie, înger întrupat în carne ce a primit de la Dumnezeu puterea de a deschide și închide
cerurile, era de origine din Tesvi în Galaad. Tradiția apocrifă, care a transmis
aceste detalii despre nașterea Prorocului, precizează că el era din tribul lui
Aaron și era preot. Se spune că la
nașterea sa tatăl său a văzut oameni
îmbrăcați în alb învelindu-l în scutece
de foc și, dându-i numele, i-au dat să
mănânce o flacără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieți.
Încă din copilărie, ținea strict toate
poruncile Legii și se ținea în
permanență în fața Lui Dumnezeu
printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat și rugăciune arzătoare, care îi făcură sufletul ca focul și făcură din el
modelul vieții mănăstirești. A activat în
Regatul de Nord, în timpul regelui
Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit
și pe el să cadă în idolatrie; lipsa de
pioșenie și depravarea predecesorilor săi
ajunse la culme.
Încurajat de soția sa, respingătoarea
Izabel, el îi persecuta pe Proroci și pe
toți oamenii rămași credincioși lui
Dumnezeu și se închina idolilor Baal și
Astarte.
Sfântul și Marele Proroc Ilie l-a abordat în chip direct, purtând o aprigă luptă
pentru dreapta credință a poporului, care
prin exemplu mai marilor săi era târât în
idolatrie.
La cuvintele Profetului, o secetă
groaznică se abătu atunci, ca febra, asupra pământului: totul a secat, devastat,
ars; bărbații, femeile, copiii, animalele
domestice și animalele sălbatice, toate
mureau din lipsa hranei, izvoarele
secau, plantele se ofileau și nimic nu
scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu
speranța că foametea îl va face pe poporul lui Israel să se căiască și să se întoarcă la credință.
Din porunca Lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit cu o piele de oaie și
înveșmântat cu piele de vițel, a părăsit
ținutul lui Israel și s-a dus la râul de
Chorrath (Kerrith), aflat dincolo de Iordan (după tradiția bisericească, în acest
loc a fost ridicată apoi mănăstirea Hozeva, care mai există și astăzi, și unde a
trăit și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se
adăpa cu apa cascadei, iar Domnul îi trimise corbi - animale pe care evreii le
considerau impure și care aveau
reputația unei mari cruzimi față de progeniturile lor - pentru a-i duce pâine
dimineața și carne seara, ca să trezească
în proroc mila pentru poporul care suferea.
Când cascada secă, Dumnezeu își trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon,
lăsându-l să vadă de-a lungul drumului
efectele dezastruoase ale secetei, pentru
a trezi încă o dată în el milă. Ilie ajunse
la o văduvă săracă, păgână, care aduna
lemne pentru a coace pâine pentru ea și
fiul ei. În ciuda sărăciei, ea puse înainte

de toate datorate ospitalității și îndată ce
Proorocul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine,
cu făina și uleiul pe care le mai avea.
Primi fără întârziere răsplata
ospitalității sale: la cuvântul Prorocului,
covata sa cu făină și ulciorul cu ulei nu
se mai goliră până la revenirea ploii.
Trecuseră câteva zile de când Ilie era
găzduit la această văduvă, când fiul ei
muri.
Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe
omul lui Dumnezeu că ar fi adus nenorocirea asupra casei ei, Ilie îl luă pe
copil, îl urcă la etaj, acolo unde locuia
el, și după ce a suflat de trei ori asupra
trupului neînsuflețit, chemându-l cu strigăte puternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale,
profețind astfel învierea morților.
Ajuns prin râvna sa pe culmea cea
mai de sus a virtuții, Sfântul Proroc Ilie
nu a trecut la cele veșnice, ci a fost ridicat la cer, fiind considerat demn de a
vedea față în față slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise și de cei trei
Apostoli în ziua Schimbării la față (cf.
Matei 17).
Sfârșitul lui Ilie este prezentat ca o
minune care s-a petrecut cu puterea Lui
Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu
multă autoritate. Se spune că, simțind el
că zilele pe pământ sunt numărate, și-a
ales ca succesor pe Elisei.
Atât de mare a fost personalitatea lui,
încât Domnul i-a făcut această favoare
de a se muta din viața aceasta pământească la viața cea cerească fără a trece
prin poarta morții.
Este a doua personalitate a Vechiului
Testament care s-a înălțat cu trupul la
cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălțat la cer pe o
căruță de foc trasă de cai.
În tradiția populară, Sf. Mare Prooroc
Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor
și a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe
ca un exemplu de credință și curaj
demne de urmat.
Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare
bărbat și erou al credinței. Fiii Bisericii
Ortodoxe Române au o evlavie profundă pentru acest sfânt făcător de minuni. Există tradiții populare diferite din
toate zonele geografice ale Românei,
încât unitatea este cinstea deosebită care
i se cuvine profetului Ilie.
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Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
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;
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În atenţia proprietarilor
de terenuri
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

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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LA GIROC, VIAȚA MERGE MAI DEPARTE
Pandemia de COVID-19 a afectat viața tuturor comuni- autoritățile locale în ceea ce privește combaterea răspândirii
tăților locale din țară, dar și din lume.
coronavirusului.
Și la Giroc viața începe să revină la normal, iar acest lucru
Cu toate acestea, oamenii își reiau, încet-încet, activitățile
zilnice, bineînțeles respectând măsurile cerute de l-am constatat din plin zilele trecute.

Viaţa bisericească
în perioada pandemiei

Părintele paroh Marius Șonea ne-a povestit despre
această perioadă dificilă și provocările pe care ea le-a ridicat, mai ales în ceea ce privește viața bisericească: „Încă
din prima etapă am încercat să ne corelăm cu legea și nevoile societății. Concret, ne-am protejat atât pe noi, cât și
pe ceilalți. Mai ales în perioada stării de urgență am evitat
contactul cu oamenii, în afara intervențiilor absolut necesare. Slujbele care se fac la opt zile de la nașterea copiilor
le-am amânat până când aceștia au împlinit 40 de zile, când
de altfel s-a și permis venirea la biserică cu pruncul. În
condiții de igienă și de protecție am făcut slujbele cu câte
o persoană în biserică.
A fost și perioada Postului Mare, când tot stare de
urgență era și când nu am ținut slujbe în prezența
credincioșilor, ci le-am transmis online pe facebook. Din
punctul meu de vedere, să predici înaintea unui telefon și
să nu ai cui să transmiți ceea ce vrei să spui este ceva impersonal. A fost foarte greu.
La fel, impactul emoțional a fost foarte mare, pentru că
să slujești unei biserici goale, să nu ai comuniunea
credincioșilor constituie lipsuri foarte mari. Odată, m-am
adresat metaforic stranelor și sfinților de pe pereți, steagurilor și crucii.
La Giroc, împreună cu Consiliul Local, cu Departamentul pentru Situații de Urgență local, s-au luat măsuri încă
de dinainte de a începe pandemia. Faptul că nu avem probleme din acest punct de vedere denotă atenție și grijă.
Presa locală a reflectat faptul că am fost prima biserică
din județ care a dezinfectat icoanele. Am făcut doar un

lucru firesc, pe care îl fac toate bisericile. Icoanele se
curăță, se dezinfectează și se îngrijesc tot timpul. Am pus
afișe la intrarea în biserică cerându-le oamenilor să se dezinfecteze mâinile înainte de a intra, folosind dozatoare
atunci când acestea nu erau încă folosite, pentru că încă nu
era cazul. Noi ne-am axat pe perioada de gripă sezonieră.
Iar din pricina acesteia noi am fost deja pregătiți. Când a
venit pandemia noi aveam toate aceste soluții de dezinfectat și nu am pățit ca în alte părți să nu avem de unde să ne
aprovizionăm. Singura noastră lipsă pe care am resimțit-o
a fost aceea a credincioșilor. Paștile le-am făcut noi de noi,
cântăreții și preoții.
A fost o foarte mare durere sufletească să spui Hristos
a înviat! unei biserici goale. Ca preot mi-a fost greu să
adresez salutul creștin, iar din strană să răspundă doar două
voci, când strigătul poporului, care răspundea Adevărat a
înviat! era atât de prezent și de viu în tot ceea ce înseamnă
Învierea Domnului.
În schimb, vreau să menționez contribuția voluntarilor
bisericii, care în perioada Paștilor, începând cu Duminica
Floriilor, n-au lăsat nici o casă neatinsă. Împreună cu grupul de tineri voluntari pe care îi avem la parohie n-am luat
contact direct cu oamenii, dar am pus câte o ramură de salcie în poșta fiecărei locuințe, inclusiv la blocuri. Acțiunea
a durat două zile și a fost extraordinar să ajungi la aproape
20.000 de oameni și să pui o ramură de salcie sfințită la
Florii.
La Paști am pregătit peste 2.000 de pahare personalizate
și împreună cu voluntarii le-am distribuit în tot Girocul, la
cei care au dorit. S-au făcut liste, oamenii s-au înscris, iar
apoi din casă în casă timp de trei zile au fost împărțite
Paștile.
La fel s-a întâmplat și cu Lumina Sfântă: în noaptea de
Înviere, în colaborare cu Poliția din Giroc, la care am găsit
îngăduință, am distribuit Lumina în toată localitatea, alături
de grupurile de voluntari. Am reușit să ajungem la toți oamenii și am simțit că această pandemie nu ne poate opri.
Bineînțeles, toți voluntarii au respectat măsurile de
protecție. Așa au trecut Paștile anul acesta.
După Paști am reușit să amenajăm în curtea bisericii
acest altar de vară, din care predicăm și slujim. Primul
lucru pe care l-am făcut de când s-a dat voie la organizarea
de întâlniri în aer liber în cadrul slujbelor a fost să marcăm
întreaga curte, cu locuri pentru fiecare om. Am încercat să
respectăm toate regulile.
În acest sens, am avut o colaborare foarte bună și cu
Poliția, ne-am consultat mereu în privința legii și a procedurilor.
Slavă lui Dumnezeu că nu am avut probleme. Dacă faci,
se vede, dacă ignori și ești indolent, normal că pericolul
există. La slujbe, de asemenea, avem voluntari care stau la
intrare în curtea bisericii și direcționează oamenii către locurile marcate.
Dacă vremea e urâtă, slujim în biserică, în limitele legale, cu distanțarea de doi metri între persoane. Am pus
scaune, stranele se ocupă din două în două, stau doar două
persoane pe o bancă. La Giroc vin foarte mulți la biserică.
Oamenii au stat și în ploaie, sub umbrele, afară din biserică, dar nu au renunțat.
E o trăire specială când văd nevoința oamenilor. În
condițiile actuale, mai întâi trebuie să montăm stația de
amplificare, boxele, altarul de vară, punem scaunele și abia
apoi începem slujba. Este o muncă pe care o depunem în
fiecare duminică și la fiecare sărbătoare. De asemenea, și
aici ne ajută voluntarii, care sunt nelipsiți. Astfel reușim și
noi să răzbim.
Bineînțeles, în această perioadă a fost mai greu din
punct de vedere financiar. Noi, ca și cult, ne susținem din
fonduri proprii: salarizarea, întreținerea, construcția bisericii, care nu s-a oprit nici în pandemie. Aproape trei luni
nu au mai fost făcute donații, nu s-au mai pus bani la cutia
milei. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să trecem peste
această perioadă.
Și pentru postul Sfintei Marii care se apropie vom respecta aceleași reguli, pentru că noi nu am făcut și nici nu
vom face rabat niciodată de la dispozițiile legale. Suntem
conștienți de faptul că e vorba de sănătatea populației, a
familiilor, ceea este pentru noi foarte important.
Eu sunt un slujitor tânăr și nu mi-e teamă pentru mine
și familia mea, mi-e teamă să nu îmbolnăvesc eu pe alții.
Vedeți, intrăm în contact cu categorii foarte vulnerabile de
oameni, cu bătrâni, oameni bolnavi. Încercăm să ne protejăm pe noi, pentru a-i proteja pe alții. O regulă a bisericii
noastre este ca stranele de pe margine să fie pentru bătrâni
și bolnavi”.

Ansamblul „Ghiocelul”,
din nou la repetiţii
Pe Alexandru Galușkă, instructor-coregraf la Ansamblul
„Ghiocelul” al Casei de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș” din
Giroc, l-am găsit în curtea așezământului de cultură, unde
coordona repetițiile unei grupe de „ghiocei”. Despre perioada scursă de la debutul pandemiei și modul în care s-a
trecut peste aceasta, Alexandru Galușkă ne spune: „Noi am
încercat să ne menținem activitatea și să o trecem în mediul
online. De aproximativ o lună am reluat repetițiile de grup,
în aer liber, în curtea Casei de Cultură, respectând normele
impuse de autorități.
Mai avem copii care sunt plecați în vacanță, dar ceilalți
vin la repetiții. Sper ca din toamnă să putem să ne reluăm
activitatea la capacitate maximă. Rămâne să vedem ce se
va întâmpla până atunci. Avantajul acestei perioade este că
vin mai puțini copii la repetiții, ceea ce ne dă posibilitatea
de a lucra mai bine individual. În ceea ce privește repertoriul, acum repetăm câteva dansuri noi, dar facem și recapitulare a ceea ce am învățat până acum. Ne aflăm într-o
perioadă de schimb de generații și trebuie să omogenizăm
echipa. Și la grupa de seniori am pregătit un dans nou, din
câmpia Banatului, sub coordonarea maestrului Victor Jicheran. În ceea ce privește activitatea de spectacole,
aceasta bineînțeles că s-a sistat, însă noi păstrăm legătura
cu cei ce se ocupă de organizarea manifestărilor. Suntem
cunoscuți, iar acest lucru este în avantajul nostru”.
Dan-Mihai Șipoș, directorul Casei de Cultură „Ionel-Lucian Șipoș”, ne-a povestit și el despre această perioadă dificilă: „Am încercat să ne mutăm activitatea în mediul online.
În acest moment la Casa de Cultură activează peste 400 de
artiști amatori. De aproximativ o lună am reluat pregătirile
în comun. Repetițiile au loc în aer liber, cu respectarea protocoalelor sanitare impuse de autorități. Îmbucurător este
faptul că nu am pierdut legătura cu niciunul dintre organizatorii de festivaluri sau concursuri de folclor de la care primeam invitații până anul trecut de a participa la evenimente.
Deocamdată, însă, nu se pune problema reluării acestor
activități. Cu trupa mare am început să lucrăm la două dansuri noi. La fel, seniorii pregătesc și ei un dans nou. Pe cei
mici încercăm să-i învățăm dansurile noastre tradiționale.
Instructorii care se ocupă de ansamblu sunt maestrul Victor
Jicheran, Alexandru Galușkă și domnișoara Dragana Golubov”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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VIAȚA ÎN PANDEMIE, AȘA CUM AU TRĂIT-O
CÂTEVA PERSONALITĂȚI GIROCENE
Un an altfel

Ne-am dorit, mai mult sau mai puțin, să
avem TIMP... Timp pentru noi, pentru familie. Ne-am dorit să ni se acorde și să ne acordăm timp de calitate, să ne „regăsim”, să ne
ascultăm chiar și „în tăcere” unul pe celălalt.
Să ne creem o lume a noastră, așa cum ne-o
dorim. Când acest timp a venit, am realizat
că nu știm cum și ce să facem cu el. Ne-am
trezit dintr-o dată mult prea neobișnuiți cu
propriul timp... până nu demult un timp mult
prea prețios, aproape inexistent. Așa că în
martie, după intrarea în starea de urgență, am
intrat în TIMP... Ne-am apucat de „curățenie
în casă”, ne-am apucat de tot felul de rețete
de prăjituri, care mai de care mai sofisticate,
părinții noștri petreceau dintr-o dată mai mult timp alături de copiii lor.
Am gândit: „Doamne, dar ce bine e!”. La un moment dat am terminat
curățenia, am terminat de vizionat programele TV; a început să ne ocupe
tot mai mult timp intrările în online, schimburile de mesaje între prieteni,
schimbul de poze pe whatsapp și „navigam” ore în șir pe rețelele de socializare. La un moment dat am simțit „cum ne strâng” casa și timpul...
În scurt timp am abandonat și aceste treburi și ne doream VIAȚĂ... Viața
de dinainte... și TIMP... timp de calitate alături de prieteni, de colegi, de
școală, de profesori... Ne doream mediul nostru în care să socializăm, să
râdem, să povestim, să învățăm, să „înaintăm”... nu în timp, nu în viață...
Se pare că am fost scoși, pe neanunțate, din zona de confort... și parcă neam simțit stângaci în contact cu timpul, cu noi, cu obiceiurile noastre. Sa produs o schimbare majoră, o schimbare în care timpul nu mai era
timp... am trecut de la „curățenia în casă” la „curățenia din suflet”, la
curățenia în gânduri și gândire, la introspecție. Am avut momente când
așteptam cu nerăbdare să se producă ceva, ceva bun; am trăit momente
interioare când am dorit să schimbăm ceva în noi, să găsim ceva bun în
cel din fața noastră, să o luăm de la capăt punând în mișcare toate resursele
noastre. Cu siguranță perioada următoare pandemiei este de a privi înainte
știind lecțiile din trecut. Și încă învățăm, și încă suntem în faza de a compara ce a fost cu ceea ce este sau ceea ce va fi și gândim noi cu mintea că
„nimic din ce a fost nu o să mai fie” sau „va fi și mai rău”. Dar acest „ceea
ce a fost, echivalent cu ceea ce va fi” depinde de noi, oamenii, de dorința
noastră, de credința noastră, de cultura noastră. Eliminând cuvântul TREBUIE, e despre a trăi prezentul și de a-l face așa cum ne dorim noi. Prezentul este starea noastră de acum și aici, este starea noastră de a simți și
gândi lăsând „trecutul să treacă” și „viitorul să vină”, dar întotdeauna
trăind cu intensitate prezentul. Suntem oameni cu bune și cu rele, cu
dorințe, cu nerealizări și împliniri. Am traversat perioade și perioade, ale
copilăriei, ale adolescenței, ale tinereții, ale maturității... În fiecare etapă
am învățat cât de important este „să simți ceea ce simț”, să lași loc vieții,
să realizezi cât de importantă este viața și cât de mult contează ca
dimineața să zărești prin deschizătura draperiei o rază de soare, o zi, un
nou început. Și chiar dacă în zorii zilei norii nu dau voie să pătrundă razelor minunatului soare sau seara cerul nu-ți poate oferi perdeaua de stele,
totuși să mulțumești lui Dumnezeu pentru că ți-a oferit să vezi cu ochii
minții și ai sufletului toate aceste minunății. Să mulțumești chiar și atunci
când așezi capul pe pernă, după o zi istovitoare, dar ai reușit să bucuri cu
zâmbetul tău, cu simpla ta prezență, cu inima ta, cu gândul tău alți oameni... Despre aceasta este vorba... Că nimic nu e întâmplător în lumea
aceasta și nici un lucru nu este ales și așezat la voia întâmplării. Priviți și
această perioadă „mai puțin roz”, priviți-o în tonuri de gri, priviți-o cu
gând bun, pentru că toate obstacolele le vom depăși... Le vom traversa
având lângă noi pe CINEVA care ne iubește și care NICIODATĂ nu ne
va lăsa să fim singuri, neajutorați, nefericiți. Noi, ca adulți, ca părinți, să
oferim generației noi acel CEVA, primit ca dar, la rândul nostru, de la
părinții și bunicii noștri. Cu siguranță conflictul între generații a existat și
va exista, dar cu tact, cu blândețe, vorbă bună, implicare putem sădi în
inima oricui valorile noastre morale. Lucrurile rele, gândurile negative,
sufletele împietrite și reci au atras dintotdeauna alte lucruri rele... Dar am
convingerea că atunci când faci bine, bine primești! Elevilor mei, de la
cel mai mic până la cel mai mare, și tuturor, de altfel, vă doresc să începeți
ziua cu bucurie, să vă dați voie să „fiți copii”, să exersați fericirea ca fiind
zorii zilei, apusul soarelui, oamenii dragi, gesturile minore făcut din inimă
pentru inimă. Ați avut o perioadă mai puțin obișnuită pe care, ca adevărați
eroi, ați trecut-o cu brio. Școala s-a transformat în „școală de acasă”, pe
care la început ați trăit-o cu bucurie, apoi după săptămâni de „stat în casă”
ați dorit să vă revedeți cu colegii, prietenii, dascălii voștri. Timpul a trecut
și a venit vacanța mare cu tot ce înseamnă ea, relaxare, soare, ploaie de
vară... Încă nu e momentul să ne gândim la școală, nu e încă nevoie să
știm de teme și exerciții la mate... și asta nu e nimic rău acum... Suntem
convinși că toate zilele copilăriei, ale adolescenței, trebuie trăite la maximum. Așa cum întreg anul 2020 a însemnat ALTCEVA, față de ceilalți
ani, așa ne vom acomoda și vom trăi prezentul și, posibil, și viitorul. Acordăm atenție la micile detalii ale vieții, învățăm să ne îngrijim de suflet și
de corp; învățăm că sănătatea e mai presus decât orice, iar ca să rămânem
sănătoși e nevoie de a ne purta de grijă, de noi înșine și de toți oamenii
care ne înconjoară... Acest lucru tine de educație, ține de respect. Mintea
va fi sănătoasă când corpul va fi sănătos și invers, sufletul va fi sănătos
când trupul va fi sănătos și invers. Traiți-vă vacanța sănătoși, alături de
micile bucurii ale zilei toride de vară. Cu gândul și cu sufletul sunt alături
de fiecare dintre voi, dragii mei, elevi, părinți, bunici, colegi... Cu speranța
revederii, vă doresc să aveți în continuare o vacanță altfel decât toate
vacanțele de până acum, în care accentul să îl puneți pe bucuria simplității
și a micilor realizări personale.
Prof. Mihaela PASCU,
director Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc

Sfârșitul lumii reloaded
O dimineață de aprilie. Sunt în clasa
a III-a la o școală de cartier. Tovarășa
învățătoare ne aliniază în fața clasei, iar
o asistentă echipată cu halat și bonetă
albă ne dă cu o linguriță (aceeași) zahăr
pe care picură o substanță colorată.
Tovarășa ne spune să mergem direct
acasă și să nu stăm foarte mult pe-afară
în zilele care vor urma. Aceleași lucru
îl aflu și de la ai mei, care, vreme de câteva luni de la acest moment, au mare
grijă ca ferestrele să stea mai tot timpul
închise, iar noi, puștimea, să nu scăpăm
prea mult pe afară. Vine mai apoi o
vară în care, pentru că nu am voie să
ies la soare, citesc mult. Îl descopăr pe
Jules Verne și topesc colecția de reviste
„Cinema” a mătușă-mii. O vară în care
petrec mai mult timp decât de obicei cu
părinții și bunicii mei. În care învăț să tricotez și să gătesc. E
vara lui 1986 și aflu de la un post de radio, pe care ai mei îl
ascultă pe ascuns, că a explodat ceva centrală din URSS. „A
bubuit o centrală nucleară la Cenobîl. Asta se poate lăsa cu...
sfârșitul lumii” – spune tata în șoaptă.
O dimineață de decembrie. Aflu de la știrile de dimineață
că un virus nenorocit face ravagii prin China. „E destul de departe”, îmi zic. Butonez telecomanda, opresc la un post de
muzică și îmi văd mai departe de micul dejun. Mai bine de
două luni mai târziu, același post de știri anunță primul caz
de îmbolnăvire cu COVID-19, în România. Bunică-mea

scuipă în sân, semn că nu-i de bine. La
serviciu, pandemia devine subiect principal de discuție. În câteva zile, primesc
circulară de la Minister cum că situația
se cam împute și ar fi bine să lucrăm de
acasă. Se închid și școlile. Acasă devine
astfel birou pentru noi doi și școală pentru Maia și Martin. Vine apoi o primăvară și o vară în care petrec mult mai
mult timp cu dragii mei. În care (re)descopăr grădinăritul, zecile de rețete de
pâine (Da, am avut suficientă drojdie!),
gemurile și siropurile de casă. În care
vopsesc obsesiv balustrade, porți, tocuri
de geamuri și uși. În care spăl și dau cu
clor în locuri din casă despre care nici
nu știam că există. În care simt că nu am
absolvit degeaba Liceul pedagogic și că
mă ajută al naibii de mult când vine
vorba de făcut teme și lecții cu copiii mei. În care îi apreciez
și mai mult pe dascălii lor. În care citesc toate cărțile groase
care își așteptau de mult rândul, pe noptieră. În care simt
tristețea absolută la pierderea din cauza acestui virus nenorocit
a unui om drag. Anotimpuri în care redefinesc noțiunile de
oameni buni, empatici, responsabili, profesioniști. În care nu
mi-e greu să respect reguli: să păstrez distanța, să port mască,
să mă spăl pe mâini. E primăvara și vara lui 2020. „A bubuit
un virus urât în toată lumea. Și asta se poate lăsa cu... sfârșitul
lumii. A unui fel de lume” – îi spun tatei, în șoaptă.
Andreea MEDINSCHI

Exemplu de solidaritate
în vremuri de încercare
Perioada pandemiei constituie, încă,
pentru noi toți o piatră de încercare.
Din fericire pentru comunitatea giroceană, aici oamenii au dat dovadă de
responsabilitate și de respect pentru sănătatea lor și a celor din jur. Cetățenii
din Giroc și Chișoda s-au comportat
foarte bine în toate aceste luni de
restricții impuse pentru a stopa răspândirea coronavirusului. Spre exemplu,
au fost foarte puține cazuri de persoane
de pe raza comunei Giroc sancționate
în baza prevederilor privind combaterea răspândirii COVID-19. Au fost
aplicate și amenzi, însă pentru persoane care au tranzitat comuna. Oamenii din Giroc au înțeles să respecte măsurile de
precauție impuse de autorități. În toată această perioadă nu
am întâmpinat probleme deosebite. Și în lăcașurile de cult,
spun aceasta pentru că suntem un popor credincios, oamenii
s-au comportat în consecință. În perioada în care era interzisă
prezența în biserică credincioșii s-au conformat și nu au venit
la lăcașurile de cult. Pe această cale țin să mulțumesc și
preoților parohi ai celor două biserici din comună, Marius

Șonea și Traian Debucean.
Pentru noi, oamenii legii, perioada aceasta
a fost foarte grea – ca și pentru restul
populației – aceasta și pentru că Postul de
Poliție din Giroc are doar patru lucrători de
Poliție. A trebuit să asigurăm continuitatea pe
toate schimburile, iar volumul de muncă a
fost imens. Concret, a trebuit să verificăm
respectarea măsurilor impuse de autorități, să
verificăm persoanele izolate și carantinate la
domiciliu. În evidențele noastre, rezultate în
urma verificărilor, nu figurează nici un caz de
persoană pozitivă cu COVID-19.
Pentru că nu am depășit încă criza, chiar
dimpotrivă pot spune, sunt convins că locuitorii comunei
Giroc vor înțelege măsurile care vor fi luate în continuare. Le
recomand cetățenilor să respecte ca și până acum măsurile
impuse de autorități, să respecte distanțarea fizică, în special
când merg la cumpărături, la lăcașurile de cult. De asemenea,
să aibă în vedere aceste măsuri și în cadrul evenimentelor de
familie.
Sever STAN, Agent-șef principal de Poliție,
șeful Postului de Poliție Giroc

Gânduri

Într-una din aceste zile citisem câteva rânduri care mi-au rămas întipărite în minte:
fiecare generație s-a confruntat de-a lungul timpului cu războaie, cu secetă, foamete,
cu boli, revoluții, crize economice, iar acum a venit și rândul nostru să trăim zile grele
ce vor rămâne scrise în istorie! Mai multe domenii au de suferit de pe urma distanțării
sociale, iar cel artistic este printre acestea! Spectacole, nunți, botezuri, aniversări, toate
au fost amânate sau chiar anulate! Viața noastră s-a schimbat radical! Dacă anul trecut,
în vară, eram mai mereu în mijlocul oamenilor, cântându-le, acum stăm departe chiar
și de cei apropiați! Unii spun că un astfel de virus ne încetinește ritmul vieții și ne chinuie
cel puțin doi ani! Eu vreau să fiu în tabăra adversă și vreau să mă reîntorc pe scenă în
primăvara lui 2021, imediat după Sfintele Sărbători Pascale! Cu siguranță multora nea fost greu să nu auzim muzică de fală în ziua de Rugă, să nu ieșim în sat la joc și să nu
avem goști la masă. Ușor n-a fost nici să nu mergem la bunici, iar ei să fie singuri întro casă goală, fără nepoți, dar am trecut cu bine și peste asta! Unii am avut puțin mai
mult timp pentru familie, pentru casă, pentru pasiunile noastre; pentru noi, într-un cuvânt! Alții au muncit mai mult ca niciodată și au fost acolo, alături de medici, alături de
toți cei implicați ca noi să fim bine, să fim în siguranță! Cu toții ne dorim o viață liniștită,
să ne reluăm vechile obiceiuri și să fim sănătoși, iar aceste lucruri depind numai de noi!
Doriana TALPEȘ
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CARANTINA ȘI IZOLAREA - LEGEA NR.
433/2020. ASPECTE RELEVANTE
În data de 18.07.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, legea nr. 433/2020 prin
care se reglementează carantina și izolarea. „Noua
lege prevede unele măsuri necesare în domeniul
sănătăţii publice, cu caracter temporar, în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic, pentru prevenirea introducerii şi limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul naţional”.
În continuare vom prezenta cele mai importante
dispoziții prevăzute în cuprinsul noii legi:

1. Deﬁniţii
Astfel, carantina persoanelor este definită ca
fiind o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspectate de a fi infectate sau purtătoare ale
unui agent înalt patogen, de alte persoane, în spații
special amenajate de către autorități, la domiciliul sau
la locația declarată de către persoana carantinată,
stabilită prin decizie individuală motivată a DSP. Subliniem faptul că toate referirile la carantinarea
bunurilor suspecte de a fi contaminate cu un înalt
patogen, au fost eliminate.
Izolarea constă în separarea fizică a persoanelor
afectate de o boală infectocontagioasă sau a persoa-

nelor purtătoare ale agentului înalt patogen, chiar
dacă acestea nu prezintă semne sau simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată, într-o unitate
sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare, în vederea monitorizării.

2. Instituirea carantinei și a izolării
Potrivit art. 7 din noua lege, carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale
și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o
locație declarată de aceasta sau după caz, într-un
spațiu special desemnat de autorități, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale
unui înalt patogen care:
A. Sosesc din zone în care riscul epidemiologic
este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de
către organismele competente în domeniu;
B. Au intrat în contact cu cel puțin o persoană
confirmată cu o boală infectocontagioasă.
În situația în care persoanele menționate anterior,
refuză măsura carantinării la domiciliu sau la locația
declarată, precum și în situația în care nu respectă măsura carantinei pe durata acesteia, deși au consimțito anterior, medicul sau organele de control
recomandă, iar reprezentantul DSP decide carantinarea persoanei în spațiul special desemnat de autorități,
dacă aceștia constată riscul de transmitere a unei boli
infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară. Decizia se emite cu celeritate în cel mult
24 de ore de la informarea făcută de către medic
sau de către organele de control și se comunică de
îndată persoanei interesate.
Totodată, s-a stabilit că, în scopul prevenirii răspândirii bolii infectocontagioase, până la comunica-

rea deciziei prin care se infirmă măsura carantinei recomandate în spațiu special desemnat de autorități,
sau până la comunicarea hotărârii primei instanțe,
persoana în cauză nu poate părăsi domiciliul, locația
declarată pentru carantină, după caz, spațiul special
desemnat de autorități, fără încuviințarea medicului
sau reprezentantului DSP.
Măsura carantinării se instituie pe durata perioadei de incubație specifice bolii infectocontagioase suspicionate, încetând la expirarea
termenului specific perioadei de incubație, sau anterior, ca urmare a confirmării persoanei ca purtătoare a agentului înalt patogen, cu sau fără
semne și simptome sugestive specifice definiției de
caz, fiindu-i aplicabile dispozițiile privitoare la
măsura izolării.
Important de menționat este faptul că, potrivit ar.
8 din Legea nr. 433/2020, izolarea poate fi dispusă pe
durată limitată, în mod nediscriminatoriu și
proporțional cu situația de fapt care o determină, măsura având ca scop prevenirea răspândirii unei boli
infectocontagioase periculoase pentru siguranța persoanei și sănătatea publică.
De asemenea, s-a stabilit că izolarea se instituie cu
acordul persoanelor supuse examinării, iar în lipsa
acestui acord - situație în care medicul sau organele
de control informează DSP care confirmă sau infirmă
măsura izolării instituită sau recomandată în unitatea sanitară
sau o altă locație atașată acesteia - într-o unitate sanitară, sau
după caz într-o locație
alternativă atașată unității sanitare stabilite, pentru cel mult
48 de ore, în scopul efectuării
examinărilor clinice, paraclinice și a evaluărilor biologice.
La expirarea termenului de
48 de ore, pe baza examinărilor efectuate, medicul recomandă prelungirea măsurii
izolării într-o unitate sanitară
sau într-o locație alternativă
atașată unității sanitare ori,
după caz, la domiciliul persoanei sau la locația declarată de aceasta.
Dacă persoanele refuză măsura izolării, medicul
sau după caz organele de control, informează DSP,
care în termen de 24 de ore va emite o decizie care
confirmă sau infirmă măsura, fiind comunicată persoanei în cauză. Măsura izolării încetează la data
confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a recomandărilor
medicului care constată că riscul de transmitere a
bolii nu mai există.

3. Cazul persoanelor minore
În situația în care persoana supusă măsurii este
minoră, izolarea se instituie după caz la domiciliul
aparținătorului ori la locația declarată de către acesta.
Aparținătorul minorului este supus măsurii carantinării în situația în care măsura izolării nu i se aplică.
În ceea ce privește luarea măsurii carantinării sau
a izolării față de o persoană în a cărui ocrotire se
află un minor, o persoană pusă sub interdicție, o
persoană căreia i s-a instituit tutela sau curatela,
ori o persoană care din cauza vârstei, bolii sau
altei cauze, din orice motiv rămâne fără supraveghere și îngrijire, conform art. 9 din legea 433/2020,
părintele ocrotitorul legal, personalul medical sau reprezentantul DSP, anunță serviciul public de asistență
socială în vederea monitorizării acestora ș dacă se impune, luarea măsurilor de ocrotire temporară.
Aceste măsuri se dispun doar pe durata în care persoanele amintite rămân fără supraveghere și îngrijire,
neavând ca efect suspendarea de drept a exercițiului
drepturilor părintești sau a drepturilor ocrotitorilor legali.

4. Măsurile luate de autorităţile centrale
De asemenea, s-a decis potrivit art. 11 al prezentei
legi, că în situațiile în care există un risc iminent, epidemiologic și biloogic ridicat, seful DSU sau persoana desemnată de aceasta, dispune prin ordin
măsurile privind carantinarea în privința persoanelor
care sosesc în România. Aceleași situații de risc fiind
prevăzute și de art. 12 în privința dispunerii carantinei
zonale. Măsurile menționate, trebuie validate într-un
termen de maximum 48 de ore de către Comitetul
Național pentru Situații de Urgență.
Subliniem faptul că, potrivit art. 13 din lege, Institutul Național de Sănătate Publică are obligația de
a comunica zilnic numărul cazurilor noi, numărul
cazurilor retestate și numărul total de teste pentru
cazurile noi și cazurile retestate, raportate separat, la nivel național și județean, inclusiv după criteriul domiciliului persoanei testate. Pe de altă
parte, ordinele șefului Departamentului pentru
Situații de Urgență sau ale persoanei desemnate de
aceasta, se aplică de îndată de către autoritățile competente și se publică pe site-urile oficiale ale MAI,
DSU și IGSU, iar autoritățile publice centrale și locale asigură informarea public a cetățenilor din zonele supuse carantinei, prin campanii de informare.

5. Contestarea carantinei / izolării
Un alt aspect important de noua lege, este posibilitatea persoanelor de a contesta măsurile de carantină și izolare. Astfel, toate actele administrative
cu caracter normativ privind instituirea, modificarea
sau încetarea măsurilor din prezenta lege, pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, la
instanța competentă, atât pentru motive de de nelegalitate cât și de temeinicie, într-un termen de 5 zile
de la publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării la
cunoștință a conținutului actului în cazul nepublicării acestuia.
De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act
emis potrivit dispozițiilor prezentei legi, pe toată durata instituirii acesteia, poate introduce acțiune la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își
are reședința, ori la judecătoria în a cărei
circumscripție este situată unitatea sanitară în care
este carantinată/izolată, solicitănd revizuirea măsurii
sau încetarea acesteia.

6. Detașarea personalului medical
Nu în ultimul rând, în raport de aspectele privind
detașarea personalului medical, noua lege prevede
că, în situația existenței unui deficit în acest sens constatat de către DSP sau de către Inspectoratul județean
pentru situații de urgență, pe durata instituirii măsurii
în domeniul sănătății publice, în situații de risc epidemiologic și biologic, personalul medical, paramedical și auxiliar specializat din sistemul public, poate
fi detașat cu acordul persoanei detașate, iar în lipsa
acestuia, în condițiile prezentei legi, pe o durată de
cel mult 30 de zile, prin ordin al ministrului sănătății,
al șefului DSU sau al persoanei desemnate de către
acesta, sau al conducătorului instituției angajatoare.
Pe întreaga durată a detașării se asigură persoanei
detașate pe lângă salariul plătit de unitatea angajatoare, plata indemnizației de detașare în cuantum de 50% din salariul de de încadrare, diurna
zilnică de 2% din salariul de încadrare, precum și
cazarea și transportul în localitatea unde se dispune detașarea.
În final, o altă prevedere este aceea că pentru acoperirea deficitului de personal medical din sistemul
sanitar, pe durata stării de risc epidemiologic și biologic, este permisă angajarea temporară, fără concurs a personalului medical, în unitățile sanitare
deficitare.
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SC Giroceana SRL
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 următoare) și intervalul 14-16
al fiecărei luni casieria

Cabinete medicale și farmacii

este deschisă și sâmbătă
între orele 9:00 – 13:00.

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Telefon
deranjamente

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162
Program
Luni-vineri: 20-08;
sâmbătă, duminică și sărbătorile legale:
permanent

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

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

În atenția tuturor abonaților la
rețelele de apă și canal deservite
de SC GIROCEANA SRL
Având în vedere dezvoltarea urbană fără precedent a Comunei
Giroc, dar și datorită faptului că unii locuitori ai comunității noastre
folosesc apa potabilă de la rețea și în alte scopuri decât cel menajer,
SC GIROCEANA SRL lansează un apel pentru reducerea consumului de apă în exces.
Acest fapt determină scăderea presiunii apei în special la imobilele
cu mai multe etaje sau la cele aflate la distanțe apreciabile față de
rețelele principale de distribuție.
În acest context reprezentanții AQUATIM au lansat o atenționare
către SC GIROCEANA în vederea avertizării populației pe care o
deservesc.
Pentru rezolvarea acestor situații neplăcute, Primăria comunei
Giroc a demarat un amplu proiect de aducțiune apă potabilă direct
din stația de tratare AQUATIM Timișoara, din Calea Urseni, proiect
care se va încheia în maxim 2 luni de zile.

Serviciul iluminat public
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).
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.
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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

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

Cabinete veterinare

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)
“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.

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
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DIALOG CU CETĂŢENII

IONEL ȘI PATRICK PASCOTA CONTINUĂ CURSELE
PENTRU TITLURI ÎN MOTOCICLISMUL ROMÂNESC
Ca mai toate domeniile, și sportul a fost afectat de
pandemia de coronavirus. În ceea ce privește sportul
girocean, putem spune că semnele sunt bune, cel
puțin în ceea ce privește motociclismul. Familia campionilor Pascota, Ionel și Patrick, au continuat să concureze, atunci când s-a permis acest lucru, și să
adauge noi victorii în panoplia și așa cuprinzătoare a
familiei. Despre perioada aceasta am stat de vorbă cu

Ionel Pascota: „Avem noroc cu muzeul pe care îl
deținem, pentru că este spațiu un pic mai mare și, în
perioada de izolare, am cântat cu fanfara. În ceea ce

privește partea sportivă, noi începeam campionatul mai devreme, cu prima etapă de
Campionat European, în Grecia, în luna martie. Din cauza
pandemiei de COVID-19 nu sa mai putut organiza acea
competiție, ea fiind amânată.
Acest lucru pot spune că ne-a
dat complet peste cap. În
schimb, Patrick a continuat antrenamentele, atât fizice, cât și
cele pe motocicletă.
Aceasta pentru că el participă și la o ramură gen motocross, care îi permite să se
antreneze și pe acest gen de
motociclete. Astfel, a fost
foarte mult plecat la Moldova
Nouă cu motocicleta de motocross. Între timp, s-a dat
startul campionatului Moto SG de viteză în România,
unde participăm atât eu, cât și Patrick. Eu sunt pe
locul întâi în acel campionat, după primele etape.
Între timp, s-a mai disputat și o etapă a Campionatului European de viteză, unde, din nefericire, am
suferit o căzătură la încălzire. Patrick, în schimb, a
încheiat pe locul secund la clasa 300 viteză. Este un
rezultat foarte bun pentru noi și este pentru prima
oară când Patrick urcă pe podium la Campionatul European de viteză.
În săptămâna care a trecut s-au disputat primele

două etape ale Campionatului Național de SuperMoto, la care a participat și Patrick. La clasa de 85 a
avut două victorii în două etape și se află pe primul
loc în clasamentul național SuperMoto.
Prima victorie a coincis cu data de acum doi ani,
când, în 25 iulie, tata i-a făcut cadou motocicleta cu
care chiar a concurat și a câștigat. Noi ne continuăm
competițiile. La București participăm la o nouă etapă
de MotoRC, la București. Sper ca situația sanitară să
nu se agraveze și să fim nevoiți din nou să stăm în
izolare, pentru că acest lucru ar fi foarte dăunător
pentru întreg sportul românesc”.
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Informare din EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI
partea Poliției PUBLIC ÎN COMUNA GIROC
Locale Giroc
Poliția Locală Giroc reaminteşte cetăţenilor
(atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice) şi asociaţiilor de proprietari că au obligaţia
de a încheia contract de prestare servicii de salubrizare cu operatorul licenţiat potrivit Legii nr.
101/2006 a serviciului de salubrizare a localității
și a Hotărârii Consiliului Local Giroc nr.
15/2011. În caz contrar pot fi aplicate sancţiuni
contravenţionale, conform prevederilor legale în
vigoare. Menționăm faptul că alte căi și soluții
colaterale ilegale nu îi exonerează de răspundere
pe cei identificați pe teren în urma verificărilor
efectuate la fața locului sau prin diferite mijloace
care pot oferi indicii și probe.

Sara-Mirabela Iancu
Giroc, 2 ani și 4 luni

Primăria Giroc a contractat la sfârșitul lunii mai „Studiul de fezabilitate pentru proiectul Eficientizarea iluminatului public în comuna Giroc”, proiect ce se dorește
a fi finanțat prin Programul Privind Sprijinirea Eficienței
Energetice și a Gestionării Inteligente a Energiei în Infrastructura de Iluminat Public finanțat de Administrația
Fondului pentru Mediu. Prin acest proiect Primăria
urmărește îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră. Scopul acestuia este
de a moderniza sistemele de iluminat public din comuna
Giroc. Sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare a
început în data de 20.07.2020 şi va dura maximum 60
de zile, în limita fondurilor disponibile alocate programului.
Programul de iluminat public stradal este susținut din
fonduri proprii ale Administraţiei Fondului pentru

Antonia Iancu
Giroc, 6 ani

Mediu provenite din vânzarea certificatelor de emisii de
gaze cu efect de seră.

Anais-Mari Lazăr
Giroc, 1 an și 8 luni

Mara Baciu
Giroc, 4 ani și 3 luni

