COMUNA GIROC, PE LISTA-SINTEZĂ A
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ÎN DRUMURI
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației a aprobat Lista-sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul subprogramului „Drumuri de interes local și drumuri de interes
județean” din Programul Național de construcții
de interes public sau social (#PNCIPS).
Lista cuprinde 1.204 obiective pentru care se
vor realiza, în principal, lucrări de: reabilitare și
modernizare drumuri; realizare și amenajare de
trotuare, șanțuri betonate și poduri; amenajare de

intrări în curți; asfaltare străzi; amenajare de alei
și pasarele pietonale; reparații sectoare de drum
comunal. Comuna Giroc a fost inclusă pe listasinteză a obiectivelor de investiții ce vor fi
finanțate de MDLPA prin Compania Națională de
Investiții (CNI) cu următorul proiect: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA GIROC,
JUDEȚ TIMIȘ” – modernizare prin asflatare –
6,94 kilometri, reprezentând 25 de drumuri din
ambele localități, Giroc și Chișoda.
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Hramul Bisericii Ortodoxe
Române Chișoda
Anul acesta Ruga a fost mai
apropiată de biserică, pentru
că ea s-a desfășurat exclusiv în
lăcașul de cult.
Chiar dacă a fost un moment mai deosebit și care a
impus anumite limitări, din
cauza situației din prezent, iar
oamenii nu au putut să își petreacă în joc și voie bună, ca
de obicei, cred că biserica a
avut anul acesta ocazia să retrăiască Ruga așa cum a fost la
începuturile ei.
Hramul bisericii era o sărbătoare aparte a comunității,
pentru că era închinată ocrotitorului bisericii și comunității,
în cazul nostru, al Parohiei
Chișoda, Maica Domnului,
Hramul fiind cinstit cu ocazia Praznicului Adormirii Maicii Domnului.
În primele veacuri creștine Ruga, a cărei denumire vine de la rugăciune, se petrecea în biserică, în rugăciune, cinstind ocrotitorul acelei comunități. Cu timpul,
bucuria acestei rugăciuni și a închinării la ocrotitorul bisericii s-a extins și în plan
material și trupesc, prin joc, voie bună și mâncăruri alese.
Așa au trăit creștinii Ruga, la fel cum am trăit-o și noi anul acesta: doar în rugăciune, apropiindu-ne poate mai mult ca niciodată de Maica Domnului și cerându-i ocrotire și sănătate.
Anul acesta chișozenii au avut ocazia să petreacă Ruga altfel, însă prin întoarcerea la orgini. Acest lucru a fost un câștig și o ocazie pe care au resimțit-o mai
ales cei care erau obișnuiți doar cu partea trupească și mai puțin cu cea sufletească,
duhovnicească. Aceia au simțit lipsa Rugii mai tare decât cei care au învățat că
ea înseamnă mai întâi rugăciunea din biserică și după aceea jocul, voia bună și
mesele întinse.
Anul acesta cei care au cunoscut bunul mers al Rugii – care începe în biserică
și se sfârșește prin joc – n-au fost atât de afectați, față de cei care au trăit doar
sfârșitul Rugii.
A fost o ocazie pentru ca toți să regândească cum trebuie, de fapt, petrecută
Ruga.
A fost un moment de tihnă, de reculegere, de meditație. Oamenii și-au putut
aduna mintea și sufletul și să se apropie un pic mai mult de Dumnezeu, fără să se
risipească în ale stomacului și ale jocului.
Preot Dragoș DEBUCEAN

Motiv de bucurie la
Liceul Teoretic „David
Voniga” din Giroc

Anul acesta, la afișarea repartițiilor pe licee, ultima medie de intrare la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc a fost de 7,75... „Este o imensă bucurie pentru noi, ținând cont ca în urmă cu cinci ani ultima nota de intrare la liceu a fost
3. Efortul a fost al tuturor: elevi, părinți, cadre didactice.
Ca manageri ai acestui liceu, simțim o imensă satisfacție, deoarece toată
munca depusă în toți acești ani a fost încununată de succes prin rezultatele elevilor noștri. Pentru noi a fost și este în continuare o provocare, cu scop bine
determinat: acela de a ridica nivelul liceului prin muncă, seriozitate, implicare,
transparență, respect, dar și calitate... Iată că elevii noștri au înțeles că nimic
nu se realizează în viața fără efort și implicare.
Am mai urcat azi o treaptă pe scara profesională, aducând un plus de valoare
învățământului timișean, dar și comunității din Giroc și Chisoda. Pentru noi
sunteți elevi de nota 10!”, au transmis reprezentanții conducerii instituției de
învățământ. (V.T.)
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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).
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Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului, numită în popor și Uspenia (termenul slav) sau
Sfânta Maria Mare, este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare
Maria, deși mărturii despre existența ei nu avem decât începând din secolul al Vlea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai
ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod
care a hotărât că Maica Domnului este
Născătoare de Dumnezeu.
Sărbătoarea bisericească a sfârșitului vieții pământești a Fecioarei a început probabil în Ierusalim, unde
Mormântul Maicii Domnului din Ghetsimani este și astăzi un loc de pelerinaj.
Încă din secolul al VI-lea, sărbătoarea
a fost celebrată, iar din anul 600 a fost
fixată la 15 august.
Două momente diferite formează
praznicul: în primul rând, moartea și
îngroparea Maicii Domnului și, în al
doilea rând, înălțarea ei la cer. În Occident, sărbătoarea este cunoscută sub
numele de Înălțarea Maicii Domnului.
Textele ortodoxe au dezvoltat
tradiția conform căreia apostolii și ucenicii au fost adunați în mod minunat
din toate colțurile lumii, pentru a fi
prezenți în Ierusalim la moartea Fecioarei, și că i-au îngropat trupul în Grădina Ghetsimani; conform unei tradiții,
câțiva israeliți au încercat să întrerupă procesiunea înmormântării.
Apostolul Toma nu a fost printre cei prezenți și, când a sosit, la trei zile de la
înmormântare, și a vrut să vadă trupul Maicii Domnului, a descoperit că mormântul era gol.
Conform majorității textelor liturgice, sărbătoarea aduce cu sine un simț al
interrelaționării diferitelor aspecte din istoria răscumpărării și un simț al venerarii
lucrării dumnezeiești înfăptuite.
Biserica slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și recunoaște sfințenia
ei, cea care este „Izvorul vieții și Născătoarea de Dumnezeu”.
Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul
credincioșilor ortodocși, având rânduită o perioadă de două săptămâni de postire,
înaintea sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment
sfânt.

Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul
Creștinii ortodocși și catolici cinstesc în 29 august tăierea capului Sfântului Proroc
Ioan Botezătorul. Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, cel ce a anunţat venirea lui Hristos,
propovăduind „vestea cea bună” a Întrupării Sale, este singurul sfânt căruia Biserica Ortodoxă Română i-a închinat o zi specială de post.
Sfântul Ioan, Înaintemergător al Domnului, a fost înaintea Mântuitorului Hristos atât
în viaţă, cât şi în moarte. Astfel, a făcut cunoscută venirea Domnului şi sufletelor care
erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci se arătase în lume Mesia cel aşteptat. La fel
cum Iisus Hristos avea să pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa şi Mergătorul
Său înainte a suferit moarte mucenicească pentru fărădelegea lui Irod.
Sfântul Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergător al Domnului propovăduia în pustia
Iordanului rugăciunea şi postul, pocăinţa sinceră şi mărturisirea greşelilor. „Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele mulţimii de iudei” (Matei 3;6).
Acest botez, simbolizând şi consfinţind curăţia sufletească dobândită prin întoarcerea inimii către Dumnezeu, deschide şi pregăteşte calea Mântuitorului: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăţia cerurilor” (Matei 3;2).
În vremea Sfântului Proroc Ioan, Galileea era condusă de Irod Antipa, care fiind căsătorit cu fiica emirului Arabiei, a îndepărtat-o pe aceasta şi s-a căsătorit cu soţia fratelui
său Filip, Irodiada. Legătura se pare că dura încă de când fratele său, Filip, era în viaţă,
făcându-se Irod „ca un răpitor desfrânat şi amestecător de sânge” (Vieţile Sfinţilor).
Sfântul Ioan, după ce i-a înfruntat pe farisei şi pe cărturari, nu s-a sfiit să-l înfrunte şi
pe rege, spunând că nu îi este îngăduit să ia pe femeia fratelui său.
Dată fiind influenţa Botezătorului asupra mulţimilor, Irod îi pune gând rău, mai ales
că prorocul condamna în auzul tuturor legătura nelegiuită dintre el şi soţia fratelui său.
Temându-se totuşi de furia pe care ar fi putut-o isca în rândul poporului uciderea lui,
acesta se mulţumeşte să-l închidă pe Sfântul Ioan într-una din cetăţile lui.
În ziua aniversării sale, Irod dă o petrecere la care invită mulţi demnitari. După ce se
ameţesc de vin, Irodiada o pune pe fiica ei, Salomeea, să danseze în faţa invitaţilor. Pentru
spectacolul oferit de aceasta, Irod îi oferă un mare dar: să-şi aleagă până la jumătate din
împărăţie.
La sugestia mamei sale ea refuză însă averile şi cere să i se dea pe tipsie capul lui Ioan
Botezătorul. În miezul nopţii, regele porunceşte tăierea capului Sfântului Ioan, care i-a
fost adus pe o tipsie lui Irod cu sângele care încă mai picura.
După această crimă, Irod a suferit o înfrângere într-un conflict cu arabii şi a pierdut
conducerea regatului, fiind trimis în surghiun, în Spania, împreună cu Irodiada şi fiica
acesteia, unde au avut un sfârşit pe măsura faptelor lor. Mai întâi Salomeea şi-a pierdut
viaţa, fiind decapitată prin strângerea gheţii în jurul capului, după ce a încercat să traverseze un râu îngheţat, iar gheaţa s-a rupt.
Capul i-a fost adus lui Irod şi Irodiadei, aşa cum odată se adusese capul Mergătorului
Înainte; dar nu tăiat de sabie, ci de gheaţă.
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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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Reguli și scenarii pentru reluarea cursurilor școlare
Scenariul începerii școlii în data de 14 septembrie,
conform proiectului de ordin care stabileşte normele
pentru începerea cursurilor, arată în felul următor:
Clasele de elevi trebuie aranjate în așa fel încât să se
respecte o distanțare de minimum un metru între elevi
sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor
monta separatoare transparente, asigurarea curățeniei
și dezinfecției în unitățile de învățământ. De asemenea, masca de protecție va fi obligatorie, iar elevii vor
fi supravegheați în pauze pentru a păstra distanța și a
nu face schimb de obiecte personale.
Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) trebuie să informeze, până în data de 7 septembrie, Inspectoratele
Şcolare privind situaţia epidemiologică, acestea urmând să propună modul în care va începe școala. Totodată, comitetele pentru situaţii de urgenţă vor emite,
până în 10 septembrie, hotărârea privind scenariul de
funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ.
În draftul Ordinului pentru aprobarea Normelor
privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie
în unităţile de învăţământ în perioada pandemiei
COVID-19, publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii,
se arată că măsurile esenţiale pentru prevenirea/limitarea pe cât posibil a îmbolnăvirii includ:
- Igienă riguroasă a mâinilor;
- Măsuri ferme de curățenie și dezinfecție în uni-

tatea de învățământ;
- Purtarea măștii de protecție atât de către elevi, cât
și de către întregul personal pe toată perioada atunci
când se află în interiorul unității de învățământ;
- Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbării sălii de clasă de către elevi
pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este „1
clasă de elevi = 1 sală de clasă;
- Asigurarea unei distanțări de minimum un metru
sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea distanței de un metru nu este posibilă;
- În vederea păstrării distanței fizice, fiecare copil
își va păstra același loc în bancă pe tot parcursul
prezenței în clasă;
- Informarea permanentă a personalului, elevilor și
părinților / aparținătorilor cu privire la măsurile de
protecție împotriva infecției SARS-CoV-2;
- Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în
cazul apariției febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate în respirație, pierderea gustului și a mirosului) la elev sau la un alt
membru al familiei.
Totodată, documentul prevede că înainte de deschiderea unităților de învățământ, se vor face evaluări
privind infrastructura și necesarul de resurse umane,
personalul va fi instruit cu privire la aplicare măsurilor, se vor stabili circuitele funcționale, se vor organiza spațiile de recreere și va fi asigurat necesarul de

materiale de protecție, curățenie, igienă și dezinfecție.
În ceea ce privește activitățile sportive, se pot
desfășura doar jocurile care permit distanțarea fizică,
exclusiv în aer liber și nu vor fi utilizate echipamente
sportive care să fie manevrate de toți elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar de un adult). În caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare
adaptată. Elevii vor fi instruiți, ca pe tot parcursul
activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu
mâinile neigienizate.
„Cu toate că ne confruntăm cu o criză de sănătate
publică, accesul echitabil la educație este esențial.
Credem în educație! De aceea, ne dorim reîntoarcerea
tuturor elevilor în clase, cu măsuri stricte de protecție
împotriva infecției SARS-CoV-2. COVID-19 este o
boală contagioasă și nicio activitate în comunitate nu
este absolvită de riscuri. (...) Este nevoie de măsuri
de precauție pentru a preveni și diminua răspândirea
potențială a infecției SARS-CoV-2 în unitățile /
instituțiile de învățământ. Va fi acordată atenție deosebită pentru evitarea situațiilor de stigmatizare a
elevilor și a personalului care se poate să fi fost
expuși la virus”, apare în documentul emis de Ministerului Sănătății.

Veriﬁcarea stării de
sănătate a elevilor
În prima zi de școală, preșcolarii, elevii și personalul didactic / didactic auxiliar sau nedidactic vor
prezenta o declarație pe proprie răspundere. Unitatea
de învățământ va informa părinții elevilor în legătură
cu obligativitatea prezentării declarației pe proprie
răspundere la revenirea în școli. Declarațiile pe proprie răspundere vor fi predate cadrelor didactice la
prima oră de curs, iar aceștia le vor preda cabinetului
medical școlar/persoanei desemnate.
Triajul zilnic se efectuează de către părinte, acasă,
prin măsurarea temperaturii corporale și aprecierea
stării de sanatate a copilului, în urma căreia părintele
decide prezentarea preșcolarului/elevului la cursuri.
Nu se vor prezenta la cursuri în ziua respectivă: cei
cu temperatură mai mare de 37,3 C, și / sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 (tuse,
dificultăți în respirație – scurtarea respirației, diaree,
vărsături) sau alte boli infecto-contagioase; cei
confirmați cu infecție cu Sars-Cov-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu; cei care sunt declarați
contacți apropiați cu o persoană infectată cu SarsCov-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu /

carantină instituționalizată.
Se pot prezenta la cursuri în ziua respectivă: când
nu se regăsesc în nici una din situațiile de mai sus;
dacă unul din membrii familiei prezintă simptome de
infecție a tractului respirator, dar nu a fost confirmat
Covid-19; cei cu simptome tipice de alergie la polen
(alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreție
nazală clară, ochi curgători / prurit).
De asemenea, la prima ora de curs a zilei, cadrul
didactic va aprecia starea de sănătate a elevilor prin
observație atentă și întrebări privind starea de sănătate adresate elevilor.

În ce condiţii se vor
suspenda cursurile
Direcțiile de Sănătate Publică trebuie să informeze
unitatea de învățământ și cabinetul medical școlar
despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi sau
adulți.
Decizia de suspendare a cursurilor școlare se va
lua la nivel local, de către Comitetul Județ pentru
Situații de Urgență, la propunerea Direcției de Sănătate Publice județene, în următoarele circumstanțe:
- La apariția unui caz confirmat de
îmbolnăvire COVID-19 într-o clasă
din unitatea de invatamant, se suspenda cursurile școlare ale clasei respective, pentru o perioada de 14 zile.
În situația în care într-o sală de clasa își
desfășoară cursurile școlare 2 clase
(dimineața, respectiv după-amiaza), se
vor suspenda cursurile doar pentru
clasa în care a fost confirmat cazul
COVID-19, se va face curățenie, dezinfectie și aerisire, urmand ca elevii
din ciclul următor să-și desfășoare normal cursurile;
- La apariția a 3 cazuri confirmate de
îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite ale aceleiași unități de
învățământ, se suspendă cursurile
școlare ale unității de învățământ, pe o
perioada de 14 zile de la data de debut
a ultimului caz.
În cazul aparitiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în randul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a
anunța conducerea unității de
învățământ care va informa DSPJ despre eveniment. DSPJ va efectua ancheta epidemiologică și va analiza
situația în unitatea de invatamant împreună cu directorul unității, astfel:
- Scenariul 1: În cazul în care cadrul
didactic a predat numai la o singură
clasă (ex. învățător / profesor care a avut o singură
oră) și nu a venit în contact cu alte cadre didactice din
școală, se vor suspenda cursurile de la clasa respectivă;
- Scenariul 2: În cazul în care cadrul didactic a predat numai la o singură clasă (ex. învățător / profesor
care a avut o singură oră) și a venit în contact cu alte
cadre didactice din școală (cadrele didactice dintrunul dintre schimburi, în școlile cu mai multe schimburi de predare), se vor suspenda cursurile de la clasa
respectivă și vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact;
- Scenariul 3: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și nu a venit în contact cu alte
cadre didactice din școală (ex profesor de sport) sau
numărul cadrelor didactice a fost mic (cadrele didactice dintr-unul dintre schimburi, în școlile cu mai
multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile
la clasele cu care acesta a venit în contact și, în
funcție de caz, vor fi izolate la domiciliu cadrele didactice cu care acesta a venit în contact:
- Scenariul 4: În cazul în care cadrul didactic a predat la mai multe clase și a venit în contact cu multe
cadre didactice din școală (cadrele didactice din toate
schimburile, în școlile cu mai multe schimburi de predare) se vor suspenda cursurile întregii unități de
învățământ.
Ioana NICOLESCU

Actualitate
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LUCRĂRI DE INVESTIȚII
DERULATE LA GIROC ȘI CHIȘODA
Chiar dacă pandemia de coronavirus este departe de a se ﬁ desfășoară la această oră în cele două localităţi.
încheiat, la Giroc și Chișoda viaţa își urmează cursul. Am sur- Sunt, în principal, lucrări de investiţii care se derulează la
prins și noi, în imagini, câteva dintre activităţile care se diferite obiective din Giroc și Chișoda.

Centrul de zi Chișoda

Lucrări la Creșa din Chișoda

Lucrările avansează în ritm aler și la investiția
„Extindere și modernizare anexă parter pentru
amenajare centru de zi, cantină socială și prestare
de servicii de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici
în comuna Giroc”. Obiectivul general al acestui
proiect este creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în comuna Giroc, prin construirea
unui centru social fără componența rezidențială
destinat persoanelor vârstnice (cu vârsta de peste
65 de ani). Valoarea totală a proiectului este de
Au început lucrările la creșa din localitatea Chișoda.
Aceasta urmează să funcționeze în spațiile amenajate
la parterul și la etajul clădirii. Investiția este deosebit
de utilă, ea venind în sprijinul familiilor tinere cu copii.
Instituția este similară celei existente deja în Giroc.

Reabilitarea și modernizarea
școlii din Chișoda

1.539.969,46 lei, din care
contribuția Uniunii Europene este de 1.154.847,45
lei, iar a bugetului
național
este
de
176.623,73 de lei. Persoanele vârstnice vor putea
servi aici o masă pe zi și
vor putea desfășura diferite activități recreative.
Clădirea va avea parter și
etaj și va fi dotată cu lift
pentru a face mai ușoară
deplasarea beneficiarilor
centrului.

Lucrări de întreţinere la Liceul Teoretic „David Voniga”
În această perioadă
premergătoare începerii
noului an școlar se derulează lucrări de întreținere și reabilitare la
corpul principal al
instituției.
Astfel, elevii de la liceul girocean vor fi
întâmpinați în prima zi
de școală cu cele mai
bune condiții pentru a-și
putea desfășura orele de
curs.

Lucrări la Biserica Ortodoxă din Chișoda
Și proiectul de reabilitare și modernizare a clădirii Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu” din Chișoda, în vederea creșterii
eficienței energetice a clădirii, continuă. Obiectivul general al
proiectului este creșterea eficienței energetice și îmbunătățirii
calității vieții pentru elevii de la școala chișozeană. Valoarea totală a proiectului este de 6.305.992,25 de lei, din care contribuția
Uniunii Europene este de 4.483.410,52 de lei, iar cea a bugetului
național este de 685.698,05 lei.

La clădirea Bisericii Ortodoxe din Chișoda se derulează în aceste zile lucrări de modernizare. „Aici anul
trecut au început lucrările de înnoire a șarpantei, s-au
făcut lucrări la structura acoperișului și s-a schimbat turla
din turnul bisericii, făcându-se o structură nouă din lemn,
pe care s-a așezat învelitoarea de tablă de cupru. Lucrările au continuat și în acest an, după ce anul trecut ele au
fost făcute în proporție de 80%. S-a ridicat turnul deasupra bisericii, iar lucrările continuă cu retușurile necesare
în urma schimbării turlelor, respectiv înnoirea tencuielii
pe turn și lucrări de asanare la partea de jos a zidurilor
bisericii, unde va fi aplicată o tencuială specială, pentru
a combate igrasia, și o nouă zugrăveală. Au fost aduse
îmbunătățiri și instalației electrice. În interior se schimbă
în acest moment mobilierul – scaunele, stranele, tronul
Maicii Domnului – investiție suportată de Primăria Giroc. La celelalte lucrări, pe lângă sponsori,
foarte mulți enoriași din Parohie, dar și din afara ei, au ajutat cu donații, după putința fiecăruia,
sprijin primind și de la Secretariatul de Stat pentru Culte, de la București”, ne-a declarat preotul
Dragoș Debucean.
Pagină realizată de Petru Vasile TOMOIAGĂ
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ZIUA LIMBII ROMÂNE SE VA
SĂRBĂTORI LA 31 AUGUST
Propunerea legislativă privind instituirea acestei
zile a fost iniţiată în 2011, când 166 de parlamentari
din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege în care solicită proclamarea zilei de 31
august drept Ziua Limbii Române. Acesta a fost aprobat de Senat în şedinţa din 6 decembrie 2011 şi de
Camera Deputaţilor la 19 februarie 2013. Legea a fost
promulgată de preşedintele Traian Băsescu la 13 martie 2013 şi publicată în Monitorul Oficial la 19 martie
2013.
Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Române poate
fi sărbătorită de către autorităţile publice din România
şi de către reprezentanţele diplomatice din străinătate,
inclusiv de Institutele Culturale ale României sau de
alte instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative,
cu caracter evocator sau ştiinţific. De asemenea, legea
prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat Drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune
şi Societatea Română de Radiodifuziune pot include
în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile. Legea 53/2013 a fost completată prin legea
290/2013, prin introducerea unui alineat care stipulează că Ministerul Culturii elaborează normele metodologice de punere în aplicare a legii, cu
consultarea comisiilor pentru cultură din cele două
camere ale Parlamentului.
Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în Republica
Moldova începând din anul 1990. În urma solicitărilor celor circa 700.000 de participanţi la Marea Adunare Naţională de la Chişinău, care a avut loc la 27
august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti
a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta
limba moldovenească drept limbă de stat, se arată pe

site-ul moldova.org. Totodată, o altă lege stipula renunţarea la grafia chirilică şi revenirea la alfabetul
latin, ambele acte legislative menţionând explicit faptul că limba moldovenească este identică cu limba română. Anul următor, la 23 iunie 1990, Parlamentul
Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoarea
naţională „Limba noastră cea română”, iar în 1994,
denumirea sărbătorii a fost schimbată în „Limba
noastră”. Cu toate acestea, sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române, rolul limbii
române în calitate de limbă de stat a Republicii Mol-

dova fiind consfinţit şi în Declaraţia de independenţă
adoptată la 27 august 1991.
În anul 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Ucraina au
stabilit ca ziua de 31 august - Ziua Limbii Române să
fie sărbătoarea naţională a acestor comunităţi româneşti, urmând ca, începând cu anul 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunităţi. De asemenea, au
solicitat şi celorlalte asociaţii şi organizaţii româneşti
din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca
Ziua Limbii Române şi să o serbeze ca atare.

Poeţi giroceni: Petru Chira
Tăt înaince
Motto:
Anii mulți nu-s o avere,
Pot să demonstrez oricui,
Dumnezeu să-mi dea putere,
Fiindcă ani am strâns destui.

Când lungit ca faraonii
O s-ascult ca un nărod
Cum îmi cântă toți afonii
Jumătace dă prohod.
C-am ajuns o mozomaină
Și îi musai să suport,
Dă băjocuri șî șălaină
N-o să scap nicicând, nici mort.

Iac-a 81-a vară
Din 80 de ani de viață
O vinit pă drum dă sară
Și-o ajuns dă gimineață.

C-o să mă azvârle-n groapă
Io dă asta nu măi pot,
Dar că o să dau dă apă,
Asta este prea dă tot!

Șî în poarta ruginită
Cu pucere o bătut,
Ca să plece-apoi grăbită
Să să piardă în trecut.

Dar până-mi vine sorocu
O să birui anii grei
Că nu tăț au șî nărocu
Să ajungă-n anii mei!

Zî dă zî în bat io chemea
Șî gângesc că m-o fi greu
Dacă vine cumva vremea
Să vă las cu Dumnezeu.
N-o să fie bucurie
Dar nici jale pe-unde treci,
Dar precis are să fie
Multă pagubă-n ciuperci.

Prin pulberea anilor

Căci satul nu mai este sat,
S-a luat cu vremile la trântă,
Și pe pământul nearat
Nici ciocârlia nu mai cântă.
Se îmbracă câmpul în beton,
Grădinile dispar sub piatră,
Iar la vreo dodă în balcon
Auzi un câine cum ce latră.
Nu vezi vreo gâscă pră socac,
Nici rățe-n drumul cătră baltă,
În gând îmi cânt-un pipălac
Venit dîn lumea aialaltă.
D-a lungul șirului dă pomi,
Doar vântul jalnic să auge
În satul nostru cu mulți domni
Șe dau cu șlapu’ după duge.

În satu’ meu d-acum modern,
Cu blocuri, vile șî pălace,
Și amintirile să cern
Din ce în ce măi dăpărtace.

S-adună aișea orășeni
Fugind dă rău înspră măi bine,
Au devenit ei chișozeni,
Dar nu sunt consăteni cu mine.

În fuga anilor năbuni
Prin lungi tuneluri nepătrunse
Abia dă poți să le aduni,
Atât dă bine îs ascunse.

Trecând prîn pulberea dă ani,
O să-mi închei acum cuvântul,
Că-n satu’ meu fără țărani
Îmi este casa șî mormântul.

Utile
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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

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

Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie;
Mircea STURZA - cultură;
Lavinia DAVID - administraţie; Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş
Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798

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

e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Imprimeria Mirton Timișoara

Tiparul executat la
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REZULTATE EXCELENTE PENTRU
SECȚIA DE ATLETISM A CS
GIROC-CHIȘODA LA
CAMPIONATUL NAȚIONAL
Secția de atletism a Clubului Sportiv GirocChișoda a fost reprezentată cu succes la Campionatul
Național rezervat copiilor I și II, obținând și primele
medalii la o competiție de asemenea anvergură.
Rezultatele obținute de acești copii minunați au
fost următoarele:
- Karina Comaniuc – locul 3 și medalie de bronz
la arunarea greutății precum și locul 3 și medalie de
bronz la aruncarea suliței;
- Alexia-Nicole David – locul 4 la săritura în
înălțime la categoria copii I, aflându-se la primul concurs în această probă tehnică;
- Diana Blaj locul 6 la săritura în înălțime categoria
copii II cu un P.B. (personal best) de 1,25 m.
„Noi, antrenorii Oana și Sorin Staicu, suntem
mândri de evoluțiile și realizările acestor fete minunate și pe această cale mulțumim tuturor celor care
cred în acest sport deosebit”, au transmis cei doi antrenori ai secției de atletism a CS Giroc-Chișoda.
Competiția viitoare la care tinerii sportivi din
Giroc și Chișoda se vor deplasa va fi în data de 26
septembrie, la Botoșani. Aici se va desfășura Campionatul Național de Cros Copii I și II, unde CS
Giroc-Chișoda va deplasa o echipă feminină formată
din cinci sportive: Ionela Rămneanțu, Denia Pop,
Diana Diana, Asia Nicodemo și Maya Burlacu. Clasamentul competiției se va realiza atât individual, cât
și pe echipe (V.T.)

Crina-Sorana-Roxana Mihalache
Giroc, 3 ani și două luni

Milan Drăgulescu
7 ani, Chișoda

Nenad Drăgulescu
4 ani și 7 luni, Chișoda

Irina-Elena Curcumelis
4 ani și 5 luni, Giroc

