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Sărbătoarea sfântă a
Nașterii Domnului și
Mântuitorului nostru 
să ne aducă în su.ete
Harul și mântuirea

dumnezeiască. Să avem
parte de un Crăciun și un

An Nou în liniște, 
smerenie și, cel mai 

important, în sănătate. 
Să ne dea Iisus puterea 

de a trece peste toate aceste
necazuri și să revenim din

nou la o viață normală.
Redacția ziarului 

„Dialog cu cetățenii”
vă urează

Sărbători fericite!

CCCC RRRR ĂĂĂĂ CCCC IIII UUUU NNNN   FFFF EEEE RRRR IIII CCCC IIII TTTT !!!!
LLLL AAAA   MMMM UUUU LLLL ȚȚȚȚ IIII   AAAA NNNN IIII !!!!

Moş Crăciun
Moş Crăciun cu barbă albă

Moş Crăciun cu traista plină
Vechi stăpân atât de darnic

Al copilăriei mele.

Azi în sat la noi te-aşteaptă
Toată casa cu lumină

Cu colinde şi cu cântec
Şi cu crai, cetăţi de stele!

Să cobori şi-n seara asta
Sol bătrân de gânduri bune
Toţi te-aşteptă în sat la noi
Vino, vino Moş Crăciune!

De nu ţi-o fost peste mână
Treci şi pe la casa noastră

Du măcar o jucărie
Şi las-o la fereastră!

Programul cu publicul al Primăriei Giroc 
în perioada sărbătorilor de iarnă

Având în vedere perioada sărbătorilor de
iarnă, închiderea exercițiului bugetar, precum
și necesitatea generării programului de 
gestiune a impozitelor și taxelor locale pentru
noul an fiscal, vă informăm că în perioada  21
decembrie 2020 - 8 ianuarie 2021, Primăria 
comunei Giroc iși suspendă programul cu 
publicul.

Plățile online se pot efectua prin platforma
ghiseul.ro

Vă mulțumim!



2 DIALOG CU CETĂŢENIIRReelliiggiiee

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 Sfin-
telor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 aprilie).

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

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a 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 Dom-
nului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vi-
neri) ale Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele
aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apos-
tol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianuarie).

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

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

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a 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 Bo-
botează (25 decembrie - 6 ianuarie).

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

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

Sfântul Ierarh Nicolae s-a
născut pe vremea împăraţilor
Diocleţian (284-305) şi Maxi-
mian (286-305) în cetatea Pa-
tara din Asia Mică. A fost
crescut de unchiul său, episco-
pul Nicolae, deoarece a rămas
orfan de părinţi. Acesta l-a rân-
duit între clericii Bisericii, iar
sfântul strălucea prin înfrâ-
nare, rugăciune, milostenie,
dreptate şi râvnă înţeleaptă
pentru cele sfinte. De aceea,
pentru nespusele lui virtuţi, a fost hirotonit
episcop al cetăţii Mira din Lichia. Însă pă-
gânii l-au prins şi l-au supus la chinuri, dar
după ce a urcat pe tron Sfântul Constantin
cel Mare (306-337), a fost eliberat. La Mira,
Sfântul Nicolae s-a arătat mult milostiv
către cei săraci şi apărător al celor nedrep-
tăţiţi. A luat parte şi la Primul Sinod Ecu-
menic de la Niceea, în anul 325, unde l-a
mustrat pe Arie pentru rătăcirea sa. Marele
ierarh a primit de la Dumnezeu darul facerii
de minuni. Păstorind dreptcredinciosul
popor, a ajuns la adânci bătrâneţi şi s-a
mutat la Domnul, pe la anul 345. Şi după
moarte s-a îngrijit de cei lipsiţi, izbăvindu-i
de tot felul de primejdii şi de nevoi. Sfintele
sale moaşte sunt izvorâtoare de mir. A trăit
pe vremea împă raţilor Diocleţian şi Maxi-
mian. A strălucit prin vieţuire călugărească
şi, pentru viaţa lui îmbunătăţită, a fost făcut
arhiereu. Pentru că propovăduia cu îndrăz-
neală credinţa în Hristos, a fost prins de
mai-marii cetăţii, fiind bătut şi chinuit şi
aruncat în temniţă, împreună cu alţi creştini.
Când marele şi binecredinciosul împărat
Constantin a ajuns, cu voia Lui Dumnezeu,
împărat al romanilor, au fost eliberaţi din
legături toţi cei închişi şi, o dată cu aceştia,
şi Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu
după multă vreme a fost adunat de marele
Constantin cel dintâi Sinod de la Niceea, la
care a luat parte şi minunatul Nicolae.
„Acolo adunându-se Sfinţii Părinţi, au pro-
povăduit luminat dreapta credinţă, iar pe
Arie, rău cugetătorul şi semănătorul de ne-
ghină, împreună cu eresul lui, l-a dat anate-
mei. (…) Atunci şi minunatul Nicolae fiind
la sobor, unul din cei 318 Sfinţi Părinţi, cu
mare vitejie a stat împotriva hulelor lui Arie
şi împreună cu Sfinţii Părinţi a arătat dog-
mele credinţei celei drepte şi tuturor le-a
făcut cunoscut cu adeverinţă. Despre dânsul
povesteşte unul dintre istorici că, aprin-
zându-se cu râvnă dumnezeiască, ca al doi-
lea Ilie, a îndrăznit în mijlocul soborului a
ruşina pe Arie, nu numai cu cuvântul, ci şi
cu fapta, lovindu-l peste faţă. De acest lucru
s-au întristat Sfinţii Părinţi şi, pentru aceea,
au luat de la dânsul semnele cele arhiereşti.
Iar Domnul nostru Iisus Hristos şi Preabi-
necuvântata Lui Maică, privind din înălţime

la nevoinţele Sfântului Ni-
colae, au binevoit spre
fapta lui cea cu îndrăzneală
şi au lăudat râvna lui cea
dumnezeiască. Aceeaşi ve-
denie a avut şi oarecare din
Sfinţii Părinţi cei mai vred-
nici, precum însuşi Sfântul
Nicolae a văzut mai înainte
de alegerea sa la arhierie,
adică stând de o parte a lui
Hristos Domnul cu Evan-
ghelia, iar de altă parte

Preacurata Fecioară Născătoare de Dumne-
zeu cu omoforul, au dat înapoi cele luate de
la dânsul, cunoscând din aceea că a fost plă-
cută lui Dumnezeu acea îndrăzneală a Sfân-
tului. Deci, părinţii au tăcut şi ca pe un
plăcut al lui Dumnezeu foarte mult l-au cin-
stit” („Vieţile Sfinţilor”). Sfântul Nicolae a
păstorit dumnezeieşte poporul creştin până
la adânci bătrâneţi, când s-a mutat către
Domnul, însă nici după moarte nu şi-a uitat
turma. Aşa cum arată istoria vieţii sale,
Sfântul Nicolae a făcut multe minuni, atât
cât a vieţuit pe pământ, cât şi după ce a tre-
cut la cele veşnice. Sinaxarul ne spune cum
Sfântul Ierarh a izbăvit de la moarte trei
bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când ace-
ştia se aflau la închisoare au aflat când
aveau să fie omorâţi şi l-au chemat pe Sfânt
în ajutor, pomenind binefacerile pe care le
făcuse altora, izbăvind de moarte alţi trei
bărbaţi din Lichia. Sfântul Nicolae, cel
grabnic ajutător şi apărător, s-a arătat în vis
împăratului şi eparhului. Pe eparh l-a mus-
trat pentru că a defăimat în faţa împăratului
pe cei trei bărbaţi, în timp ce împăratului i-
a arătat şi i-a dovedit că bărbaţii aceia sunt
nevinovaţi şi că din duşmănie au fost pârâţi
că au uneltit împotriva lui, scăpându-i de la
moarte pe cei nevinovaţi. Sfântul Nicolae
este iubit de copii, fiind cunoscut ca aducă-
tor de daruri, dar şi de către cei nevoiaşi, pe
care îi sprijină asemenea unui „râu cu apă
multă ce curge cu îndestulare”. O veche is-
torioară ne spune că un bărbat sărac, ce-şi
pierduse bogăţiile avute cândva, avea trei
fete foarte frumoase. 

Lipsit de toate cele de trebuinţă, rămă-
sese fără hrană şi îmbrăcăminte şi cugeta
să-şi dea fetele spre desfrânare. „Auzind
Sfântul Nicolae de lipsa cea mare a bărba-
tului aceluia şi prin dumnezeiască descope-
rire înştiinţându-se de cugetarea lui cea rea,
i-a părut foarte rău pentru dânsul şi a cuge-
tat ca astfel, cu mâna sa cea făcătoare de
bine, să-l răpească împreună cu fetele sale
ca din foc de la sărăcie şi de la păcat. Aşa-
dar, luând o legătură mare de galbeni, a
mers în miezul nopţii la casa acelui bărbat
şi, aruncând-o înăuntru pe fereastra acelei
case, degrabă s-a întors la casa sa” („Vieţile
Sfinţilor”).

SSffâânnttuull IIeerraarrhh NNiiccoollaaee

Sfântul Arhidiacon Ștefan
După Pogorârea Sfântului Duh în ziua Cincizecimii, mulţi veneau la credinţă prin cuvintele

şi minunile Sfinţilor Apostoli. Înmulţindu-se astfel numărul ucenicilor, Apostolii au ales şapte
bărbaţi „plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune”, pe care i-au hirotonit şi, prin ei, s-a făcut în-
ceput treptei diaconiei în Biserică. Cuvântul „diacon” înseamnă „slujitor”, deoarece diaconii
erau rânduiţi să le fie spre ajutor Apostolilor în slujirea fraţilor la mesele de obşte şi la îm-
părţirea milosteniilor către văduve şi săraci. Ei predicau, de asemenea, cuvântul Evangheliei,
botezau şi ajutau la săvârşirea rugăciunilor şi a Euharistiei în Biserica din Ierusalim. Cel mai
de seamă dintre aceşti şapte diaconi era Sfântul Ştefan, tânăr plin de Duhul Sfânt, care făcea
minuni şi propovăduia cu îndrăzneală credinţa în Iisus Hristos, dovedind-o din Sfintele Scrip-
turi. La scurt timp după aşezarea lui în slujirea aceasta, unii din sinagoga zisă „a liberţilor, şi
a cirenenilor, şi a alexandrinilor, şi a celor din Cilicia şi din Asia” au început a se sfădi cu
Ştefan, tăgăduind propovăduirea sa. Cum Ştefan apăra credinţa cea adevărată cu privire la
Mântuitorul Hristos, Care S-a născut din pururea Fecioara Maria, S-a răstignit pentru păcatele
întregii omeniri şi S-a înălţat la ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui ceresc, iudeii s-au hotărât
să-l piardă. Sfântul Ştefan a fost învinuit de blasfemie împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu
şi dus în faţa sinedriului spre a fi judecat. În cele din urmă, Sfântul Ştefan a înfierat cu focul
adevărului inimile fariseilor iudei, zicând: „Voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum
părinţii voştri, aşa şi voi! Pe care dintre proroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Şi au ucis pe
cei care au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut
voi acum. Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli de la îngeri şi n-aţi păzit-o!” (Faptele
Apostolilor 7, 51-53). Atunci cei de faţă, scrâşnind din dinţi şi sfâşiindu-şi hainele, au hotărât
să-l ucidă cu pietre. Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt, şi-a îndreptat ochii spre cer, a văzut
slava lui Dumnezeu şi a zis: ,,Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta
lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 7, 56). Atunci ei şi-au astupat urechile şi s-au năpustit
asupra lui. L-au târât afară din cetate şi au început a-l bate cu pietre, iar ca să poată lovi mai
cu putere, şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul (cf. Faptelor Apostolilor 7,
57-58), care va deveni mai târziu marele Apostol Pavel.
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Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 97/2005 privind evidenţa, do miciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi com -
pletările 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 Servi-
ciul 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,
cetăţe nii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de
identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului,
prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de

Iden titate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai cores-

punde 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

În atenţia proprietarilor 
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 pri-
vind 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, fero-
viare 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 ne-
salubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări
pe linia depistării de locații neîngrijite, neigienizate și neîm-
prejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar
ca măsură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fi-
zice/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 deş-
euri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

Compartimentul Protecția Mediului
și Serviciul Poliției Locale Giroc doresc
să readucă în atenția cetățenilor comu-
nei Giroc următoarele reguli de colec-
tare separată a deșeurilor:

1. În sacul sau pubela galbenă se de-
pozitează numai deșeurile reciclabile
din plastic, hârtie, carton sau
metal. Pentru a folosi la maximum capa-
citatea recipientelor, pliați, turtiți sau
striviți ambalajele.

2. În pubela neagră se depozitează
numai deșeuri reziduale și biodegrada-
bile precum resturi de carne sau pește, res-
turi de produse lactate, resturi de fructe și
de legume, scutece/absorbante, conținutul
sacului de la aspirator, mucuri de țigară
etc.

3. Este interzisă depozitarea ambalajelor
de sticlă în oricare dintre recipientele enu-
merate mai sus. Ambalajele de sticlă se
vor depozita în clopotele stradale verzi.

În conformitate cu prevederile contrac-
tului de concesiune, în cazul în care se va
constata depozitarea necorespunzătoare a
deșeurilor (în recipientele de colectare sau
în proximitatea acestora), cum ar fi neres-
pectarea regulilor de colectare separată sau
depozitarea altor deșeuri decât cele mena-
jere, Retim Ecologic Service S.A. va fi ne-
voită să refuze colectarea recipientelor
cu conținut necorespunzător, urmând ca
cetățenii să se asigure de respectarea re-
gulilor de depozitare până la următoa-
rea colectare programată.

Este strict interzisă depozitarea
în/lângă recipiente a următoarelor ti-
puri de deșeuri ce nu fac obiectul con-
tractului dumneavoastră de prestări
servicii de salubrizare:

– deșeuri voluminoase; 
– deșeuri periculoase; 
– deșeuri electrice; 
– deșeuri din construcții și demolări; 
– deșeuri vegetale provenite din toale ta -

rea/în tre ținerea și curățarea curților și a
grădinilor. 

Prin prezenta vă informăm că Retim
Ecologic Service S.A. a efectuat controale
și va continua să verifice pubelele de
deșeuri menajere și reciclabile prin consi-
lierii de informare și conștientizare din ca-
drul serviciului de salubrizare, ocazie cu
care pe teritoriul U.A.T. Giroc au fost con-
statate numeroase nereguli cu privire la
modul de precolectare separată a
deșeurilor pe fiecare tip de recipient speci-
fic.              

Compartimentul Protecția Mediului și
Serviciul Poliției Locale Giroc
atenționează cu privire la aspectele mai sus
menționate și recomandă sortarea
deșeurilor rezultate din gospodărie, în caz
contrar va fi refuzată colectarea și veți fi
sancționați contravențional conform Legii
101/2006.

Depunerea deșeurilor pe spațiul public
înseamnă abandonarea acestora și această
faptă se pedepsește conform Legii nr.
211/2011, cu amenzi cuprinse între 3.000
și 6.000 lei (pentru persoanele fizice) și
între 20.000 și 40.000 lei (pentru persoa-
nele juridice). 

Cei în culpă vor fi obligați totodată să ri-
dice deșeurile abandonate și să suporte
costurile privind curățarea terenului și eli-
minarea respectivelor deșeuri.

Compartiment Protecția Mediului, 
insp. Adelina SÎRBU, 

insp. Petronela FLOREA

Ce deșeuri pot fi colectate de către 
operatorul de salubrizare RETIM 

Ecologic Service S.A. ? 
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PROFESORUL 
SILVESTRU ȘTEVIN

Născut la 9 decembrie 1941 la Satchinez, fiind
descendent pe linie maternă din familia renumi-
tului om de cultură bănăţean, Emanuil Ungu-
rianu. Îşi petrece primii ani ai copilăriei în satul

natal, unde începe şi şcoala primară, după care,
în anul 1951 este deportat împreună cu întreaga
familie în Barăgan. La întoarcerea din deportare
îşi continuă studiile ca elev la Liceul C.D.Loga
din Timişoara, iar apoi ca student al Facultăţii de
Educaţie Fizică din cadru Institutului Pedagogic
Bucureşti, iar mai apoi a I.E.F.S. Bucureşti.

La terminarea facultăţii este repartizat ca pro-
fesor de educatie fizică la Liceul din Curtici, mai
apoi se transferă la Şcoala din Giroc şi Ghiroda,
iar din 1968 doar la Şcoala din Giroc, unde func-
ţionează până la pensionare, în anul 1999. Între
anii 1973-1981 îndeplineşte funcţia de director.

Pe parcursul întregii activităti s-a remarcat prin
dăruirea şi conştiinciozitatea cu care s-a achitat
de obligaţiile profesionale, dar şi de multiplele
sarcini extraşcolare (culturale, gospodăreşti, ob-
şteşti şi chiar politice), pe care, pe parcursul ani-
lor, le-a îndeplinit.

Atât ca profesor, cât mai apoi ca director, a co-
laborat cu oamenii din jurul său, contribuind la
formarea unui colectiv valoros şi cu mult presti-
giu în comunitatea noastră. A preluat tradiţia va-
loroasă din şcoala giroceană, pe care a
îmbogăţit-o, dovadă rezultatele obţinute de elevii
şcolii şi buna gospodărire a acesteia.

A colaborat strâns cu foştii directori Ovidiu
Tocmacov şi Octavian Gruiţa şi cu consiliile de
administraţie din care mereu a făcut parte, adu-
cându-şi aportul la iniţierea şi executarea lucră-
rilor de extindere a şcolii vechi şi la construirea
şcolii noi şi a grădiniţei.

Cu evidente înclinaţii literare şi cu un dar al
povestirii, profesorul Silvestru Ştevin publică, în
anul 2000, volumul ,,Desculţ prin propriul des-
tin”, iar în anul 2020 volumul ,,Bărăgan-1951.
Dislocare. Strămutare. Deportare.”,  lucrări au-
tobiografice, ce redau tragedia familiei sale şi a
altor mii de familii bănăţene în anii deportării în
Bărăgan. Chiar ieşit la pensie, profesorul Silves-
tru Ştevin a rămas apropiat de şcoală , partici-
pând alături de colegii mai tineri la unele

activităţi sau la momente aniversare din viaţa
şcolii. Pentru întreaga activitate desfășurată la
Giroc, ca profesor, director de școală și al Cami-
nului Cultural, Consiliul Local Giroc i-a acordat
titlul de ,,Cetățean de Onoare”.

MEDIC VETERINAR
IOAN PĂDEANU

Girocean prin adopție, la fel ca și profesorul
Silvestru Ștevin. S-a născut la 9 decembrie 1947
în satul Cerna, unde și urmează cursurile școlii
primare, după care gimnaziul și Liceul Teoretic
Gătaia, iar apoi Facultatea de Medicină Veteri-
nară din Timișoara. După absolvirea facultății în
anul 1973, a  lucrat ca medic veterinar la CAP
Bocșa, circumscripția sanitar-veterinară Gătaia,
iar apoi la Complexul Avicol Giroc până în anul
1983, după care se transferă, ca medic veterinar,
la circumscripția sanitar-veterinară Giroc. 

Pentru întreaga sa activitate de specialitate,
obștească, dar și politică, ajunge să fie unul din-
tre cei mai apreciați intelectuali ai satului. 

Avea să-și valorifice experiența câștigată până
atunci, mai ales după anul 1990, când girocenii
devin proprietarii unui număr mare de animale,
în urma desființării CAP-ului. Medic primar,
apreciat pentru diagnosticarea și tratarea bolilor
la diferitele specii de animale, a fost preocupat
de ameliorarea raselor, motiv pentru care
stabilește relații de colaborare cu specialiștii
Facultății de Medicină Veterinară și Zootehnie
din Timișoara. 

După anul 1990 se implică și în viața social-
politică a Girocului, iar ca urmare a aprecierii de
care se bucura din partea girocenilor, în trei legi-
slaturi a fost ales membru în Consiliul Local
Giroc.

LA MULȚI ANI și multe bucurii alături de cei
dragi!

Prof. Octavian GRUIȚA

LA MULȚI ANI SĂRBĂTORIȚILOR
DIN 9 DECEMBRIE!

PPPP rrrr oooo ffff....   SSSS iiii llll vvvv eeee ssss tttt rrrr uuuu   ȘȘȘȘ tttt eeee vvvv iiii nnnn ,,,,   aaaa llll ăăăă tttt uuuu rrrr iiii   
dddd eeee   pppp rrrr oooo ffff....   OOOO cccc tttt aaaa vvvv iiii aaaa nnnn   GGGG rrrr uuuu iiii ţţţţ aaaa

Anul 2020, care stă să se încheie, a fost, pentru
toți, un an al provocărilor. Pandemia de corona-
virus ne-a afectat în toate aspectele vieții. Cu
toate acestea, trebuie să fim optimiști și să privim
cu încredere spre viitor.

Așa face și artista Adriana Gottardi, din Giroc,
care nu a încetat să picteze chiar dacă vremurile
pe care le traversăm sunt grele. Arta, pictura, în
cazul de față, merge, iată, mai departe și ne bu-
cură privirile și sufletul cu frumusețea ei.

Chiar dacă nu poate expune pe simeze,
Adriana Gottardi a dorit ca de munca ei să se bu-
cure și prietenii de pe o rețea de socializare, acolo
unde a postat imaginile de mai jos, surprinzând
tablourile pe care le-a realizat în această perioadă
de pandemie. (V.T.)

ARTA ÎȘI CONTINUĂ CURSUL
CHIAR ȘI ÎN PANDEMIE
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De undeva din înaltul cerului o stea va lumina 
mai tare decât celelalte... o stea care va aprinde 

și va da viață și celorlalte...
FLORICA...

omul cu su&et frumos, cu chip frumos...
dascălul nostru al tuturor, profesorul îndrăgit 

de %ecare elev în parte, pedagogul tuturor timpurilor,
mai mult decât colegă... prietena %ecărei generații...

Zâmbetul inconfundabil, bucuria cu care ai trăit, 
plăcerea de a % mereu în mijlocul nostru ne vor rămâne

de azi ca amintire în albumul su&etelor noastre!
Rămas bun, draga noastră colegă

FLORICA ILCĂU! 
Dumnezeu a primit în înaltul cerului 

încă un om minunat!

IN MEMORIAM 
PROF. FLORICA ILCĂU

În curtea bisericii din Chișoda, din inițiativa pă-
rintelui Dimitrie Băloni, a fost ridicată crucea come-
morativă în memoria tânărului erou Constantin
Iosub, din Chișoda, împușcat pe treptele Catedralei
din Timișoara în noaptea de 18 decembrie 1989. Apoi
trupurile neînsuflețite ale celor împușcați au fost arse
la crematoriul „Cenușa” din București.

Pe crucea de lemn, realizată după modelul crucilor
din cimitirul de la Săpânța, sunt scrise următoarele
versuri:

„Un înger cu veșmânt divin
Îl prinse-n brațe cu sfială

Haide cu mine, Constantin,
Spre altarul de la Catedrală!

S-a ridicat spre cruce sus
Și a dispărut, mama îl plânge,

Din clopote cu zvon e spus:
Cu Tine, Doamne, vom învinge!

El a învins ș-acolo-n cer
I-alături de martiri și cântă,

Ostașii lui Iisus nu pier,
Ci intră în odihna sfîntă.
Va regăsi pe cei chemați
În veșnicia luminoasă,

Eroi ai neamului împușcați
Pe front sau lângă cei de-acasă.
În Oastea Domnului sub cruce,

Cu tineri ce luptau din plin,
Prinosul jertfei de a-l duce
Era și-un tânăr Constantin.
N-avea tată, numai mamă,

Dar asculta-n cuvânt de toți,
Simțise că Iisus îl cheamă
Către ale vieții sale porți

Cu post în sfânta lui oștire
Se întărea pentru Duhul Sfânt

Și într-o zi la mănăstire
Rostise sfântul legământ.
Prin rugăciuni fără hotar

Veghea cu frații împreună,
În fața sfântului altar

Se pregătea pentru cunună,
Dar într-o zi, pe neașteptate,

În iarnă cerul fulgera
Și înspre sfânta libertate

O poartă mare deschidea.
Copii cu lumânări în mână

Apar mulțimile-n șuvoi
Și-n Timișoara se adună
Băieți și fete ca-n război.

Spre mitraliere, fără frică,
Vin tineri, plini de îndrăzneală,

Cu pieptul apără Costică
Al libertății vis la Catedrală.

Căzu-n genunchi, lumină lină,
Ea acoperea încet privirea,

Cămașa lui de sânge-i plină,
Plină de har i-a fost menirea”.

Pentru cei care nu l-au cunoscut pe tânărul nostru
erou, am să redau prezentarea făcută de fosta lui pro-
fesoară de la școala din Chișoda, doamna Gabriela
Vlasie. ,,Un copil minunat, iubit de vecini, de dascălii
școlii, un copil care parcă-și cerea mereu iertare pen-
tru o vină ce nu-i aparținea. Viața nu i-a oferit bucu-
rii, dimpotrivă, a știut ce este foamea, frigul, lipsa
unui cămin cald și primitor. 

Suferea privindu-și mama trudind din zori și până-
n noapte, căuta. pe cât putea, să o ajute, s-o menajeze,
știind-o bolnavă. A fost elev la Colegiul Tehnic de Vest
din Timișoara. 

În vacanțe lucra ca zidar, încercând să aducă în
casă un bănuț în plus, în timp ce tinerii de vârsta lui
începeau să-și ceară dreptul tinereții. Bucuria lui cea
mai mare era să fie de ajutor, să vadă chipul mamei
sale înseninat măcar pentru o clipă de un surâs. 

Și a venit acel decembrie, cu vânt aducător de
schimbare, acel decembrie ce i-a secerat plăpânda tul-
pină a vieții. Plecase în oraș, cu suflet pur, dornic să
primească melodia sfântă a colindelor vestitoare de
mare sărbătoare creștinească. 

N-a mai apucat să-și bucure sufletul cu revărsarea
muzicii divine a colindelor, căci un glonte rătăcit i-a
curmat firul vieții, întipărindu-i veșnic pe chipul
blând o întrebare fără răspuns: De ce?” (...)

Prof. Octavian GRUIȚA

TTÂÂNNĂĂRRUULL EERROOUU CCOONNSSTTAANNTTIINN
IIOOSSUUBB ((11997711--11998899))
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Avertisment al pompierilor timișeni la începutul sezonului
rece. Salvatorii spun că această perioadă aduce o creștere a
incendiilor produse în gospodării și îi îndeamnă pe timișeni
să fie precauți.

Pompierii timișeni spun că, în perioada similară a lui 2019,
au intervenit la 1.614 incendii, dintre care 465 s-au manifes-
tat la gospodării. Focul a provocat pagube de peste 17 mi-
lioane de lei, iar 17 persoane au fost rănite și șapte au
decedat.

„Începutul sezonului rece aduce cu el o creștere semnifi-
cativă a incendiilor produse la gospodăriile populației.

În ciuda campaniilor de informare demarate anual, în co-
laborare cu autoritățile publice locale, numărul incendiilor la
gospodării în sezonul rece continuă să crească producând pa-
gube materiale, iar în cazuri mai grave, ducând la pierderi de
vieți omenești”, transmit reprezentanții ISU Banat.

Mai bine de jumătate dintre incendiile din gospodării în-
registrate în aceeași perioadă din 2019 s-au produs din cauza
instalațiilor electrice defecte sau exploatate necorespunzotor.

Pe a doua poziție s-au clasat incendiile provocate de
coșurile de fum defecte sau necurățate, iarna trecută înregis-
trându-se 110 astfel de incendii.

Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pompieri în
timpul intervențiilor a fost fumatul în locuri neprotejate.
Numai în iarna lui 2019 au fost înregistrate 79 de astfel de
intervenții. Astfel, cei de la ISU Banat vin cu următoarele re-
comandări:

Recomandări privind exploatarea
instalaţiilor electrice:

Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu defecţiuni
sau improvizaţii.

Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea simultană
a mai multor receptori.

Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune,
cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.

Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimen-
sionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la in-
stalaţiile electrice cu personal necalificat şi neautorizat.

Recomandări privind folosirea
coşurilor şi a burlanelor pentru 

evacuarea fumului:
Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combusti-

bile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a co-
şului cu 25 cm. 

În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea
unui strat de materiale necombustibile.

Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente
combustibile ale acoperişului sau planşeului.

Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin
80 cm.

Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare a fu-
mului, de către personal specializat în domeniu.

Recomandări pentru prevenirea 
incendiilor cauzate de fumat:

Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medica-
mente.

Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi

umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le
arunca.

RReeccoommaannddăărrii aallee ppoommppiieerriilloorr ppeennttrruu sseezzoonnuull rreeccee

Decretul-Lege 118/1990, privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura in-
staurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, a fost
modificat în sensul că a fost extins și asupra urmașilor celor
care au avut de suferit în regimul comunist. Redăm, în con-
tinuare, punctele esențiale prevăzute de această modificare:

„(6) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinți
s-au aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1)
și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau
ambii părinți s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art.
1 alin. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în
același cuantum cu indemnizația de care ar fi beneficiat pă-
rintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la
data depunerii cererii de către copil.

(7) Copilul născut după încetarea situațiilor prevăzute la
art. 1 ali. (1) și (2) are dreptul la o indemnizație lunară în
cuantum de 50% din indemnizația de care ar fi beneficiat
părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 4
la data depunerii cererii de către copil.

(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situațiile pre-
văzute la alin. (5) – (7), cât și în una dintre situațiile prevă-
zute la art. 1 alin. (1) și (2) beneficiază de indemnizația al
cărei cuantum este mai mare.

(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la alin. (5), (5¹),
(6) sau (7), în situația în care ambii părinți ai copilului s-
au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), copilul
are dreptul la indemnizația al cărei cuantum este mai
mare”.

În atenţia familiilor foștilor deportaţi, prizonieri sau persecutaţi politic

Parlamentul României adoptă pre-
zenta lege

Articol unic. – Legea fondului fun-
ciar nr. 18/1991, republicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr. 1
din 5 ianuarie 1998, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (3) se
modifică și va avea următorul cu-
prins:

„(3) Terenurile aferente construcțiilor
edificate de către fostele cooperative
agricole de producție, de fostele
asociații economice intercooperatiste,
de fostele organizații și entități ale
cooperației de consum, indiferent de de-

numirea acestora, precum și ale altor
construcții aflate în proprietate privată
se înscriu, la cerere, în proprietatea ac-
tualilor deținători, cu îndeplinirea cum-
ulativă a următoarelor condiții:

a) sunt deținători de construcții de la
data dobândirii și până la data solicitării
înscrierii dreptului de proprietate;

b) fac dovada că imobilul este înre-
gistrat în registrul agricol și a plății im-
pozitelor și taxelor aferente în
con formitate cu prevederile legale;

c) pentru terenul aferent construcției
nu a fost constituit sau reconstituit drep-
tul de proprietate”.

2. La articolul 27 alineatul (2³),
partea introductivă și litera b) se mo-
difică și vor avea următorul cuprins:

„(2³) În cazul terenurilor aferente
casei de locuit și anexelor gospodărești,
precum și curții și grădinii din jurul
acestora, care nu au fost cooperativi-
zate, deținătorii sau moștenitorii aces-
tora, inclusiv cei care au cumpărat
imobilul potrivit prevederilor Legii nr.
112/1995 pentru reglementarea situației
juridice a unor imobile cu destinația de
locuințe, trecute în proprietatea statului
cu modificările ulterioare, pot solicita,
la cerere, comisiei județene emiterea tit-
lului de proprietate în condițiile prezen-
tei legi (...);

b) dacă terenul este în proprietatea
statului sau a unităților administrativ-te-
ritoriale și persoanele solicitate au cali-
tatea de proprietari ai construcțiilor”.

Modificarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991

Măsuri specifice 
aplicate ca urmare a

evoluţiei gripei aviare
În luna noiembrie a acestui an, mai

multe state membre au notificat la Co-
misia Europeană confirmarea ade noi
focare de gripă aviară înalt patogenă,
subtipul H5N8. Statele care au raportat
focare de gripă aviară înalt patogenă la
păsările domestice sunt Olanda (patru
focare), Marea Britanie (două focare),
Germania (șapte focare) și Suedia (un
focar). În data de 16 noiembrie Dane-
marca a depistat un focar la o fermă de
găini ouă-consum din orașul Turstrup,
peninsula Jutland, iar Franța a confir-
mat un focar lângă orașul Bastia de pe
insula Corsica.

Pe data de 24 noiembrie în Polonia
a fost confirmat un focar, într-o fermă
de găini ouă-consum (924.185 de ca-
pete) din localitatea Wroniawy, munici-
palitatea Wolsztyn.

În acest context epidemiologic,
având în vedere numărul mare de cazuri
de gripă aviară înalt patogenă depistate
la păsările sălbatice, precum și faptul că
un număr mare de păsări sălbatice stră-
bat teritoriul României folosind culoa-
rul „panono-bulgar” de migrație, Di recția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor (DSVSA) Timiș impune
aplicarea următoarelor măsuri de biose-
curitate:

La nivelul gospodăriilor popu -
lației:

- separarea în cadrul gospodăriei, în
măsura posibilităților, a rațelor și
gâștelor de alte păsări domestice;

- se va evita prin toate mijloacele
creșterea păsărilor domestice în aer
liber, acestea fiind ținute închise obli-
gatoriu în spații de cazare special ame-
najate; atunci când acest lucru nu este
posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se
va realiza în zona acoperită la care nu
pot avea acces păsările sălbatice;

- se interzice adăparea păsărilor do-
mestice cu apă din rezervoarele de apă
de suprafață neacoperite accesibile pă-
sărilor sălbatice;

- se va evita intrarea mai multor per-
soane în zona de exploatare a păsărilor
domestice, mișcările limitându-se la o sin-
gură persoană (proprietarul exploa ta ției);

- se va avea în vedere prevenirea
contactului cu alte specii de mamifere,
inclusiv rozătoare și alte animale de
companie;

- se vor aplica măsuri suplimentare
de evitare a introducerii/diseminării
unei eventuale infecții prin folosirea
unei încălțăminte diferită în spațiul de
exploatare a păsărilor domestice sau a
unui amplasament special amenajat
pentru dezinfecția încălțămintei;

- prevenirea oricărui contact direct
sau indirect între păsările sălbatice, în
special cele de apă, și păsările domes-
tice și alte păsări, în special rațele și
gâștele, va trebui limitat pe cât posibil
accesul tuturor păsărilor domestice și
păsărilor sălbatice captive la luciuri de
apă, lacuri, bălți, râuri și orice amena-
jare hidrologică artificială sau naturală.

La nivelul Grădinilor Zoologice
sau altor instituții sau unități

- care dețin păsări sălbatice captive,
fiind obligatorie asigurarea protecției în
vederea evitării oricărui contact direct
sau indirect cu păsările sălbatice.

Exploatațiile comerciale autori-
zate/înregistrate sanitar-veterinar:

- au obligația să reactualizeze măsu-
rile generale și specifice de biosecuri-
tate aplicate la nivelul acestor
exploa tații, conform Ordinului AN-
SVSA nr. 21 din 2018;

- programele de biosecuritate afe-
rente fiecărei unități avicole vor fi revi-
zuite, după introducerea de măsuri
suplimentare de biosecuritate, țintite,
pentru a se evita introducerea și disemi-
narea virusului influenței aviare;

- să respecte programul de monitori-
zare și control al influenței aviare, con-
form Ord. ANSVSA nr. 35/2016;

- să respecte Ord. 14/2014 privind
condițiile sanitar-veterinare care trebuie
respectate la comercializarea păsărilor
domestice pe teritoriul României.
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de se-
cunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu
pauză de 6 secunde între ele. 

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente ENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839

ISS
N 1

58
4/3

06
8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;

Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

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

Tiparul executat la 
Tipografia Garamond Cluj Napoca

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

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

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

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

Fax: 0356.437.661
Program

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

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

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

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

Fax: 0256.412.289
Program

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

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

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

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

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

Fax: 0356.437.661
Program

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

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

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

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

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

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

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

SR. ION LIVIU
Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda

Telefon: 0744.702.573
Program

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

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

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

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

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

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

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

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

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

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

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

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

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA

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

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

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

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

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

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

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

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii urmă-
toare) și intervalul 14-16
al fiecărei luni casieria

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

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848
Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni
Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”

ANUNŢ IMPORTANT!
Primăria Co-

mune i  Gi roc
anunță că se
pre lungește pe-
rioada de colec-
tare a crengilor
rezultate din
cos metizare și
tăiere. Insti tu -
ția men ționea -
ză că se vor
ridica, cu aceas -
tă ocazie, toate
deșeurile vegetale de pe domeniul public.

Utilajele vor trece o singură dată pe �ecare stradă pentru a ridica
crengile și, ulterior, vor reveni pentru a ridica sacii cu frunze.
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Din cauza pandemiei de coronavirus, rubrica „Ba, al meu e mai frumos!” 
se suspendă, urmând a fi reluată atunci când situaţia va reveni la normal

Karina Ștefan, adolescenta din Giroc care a încân-
tat, în urmă cu patru ani, publicul din întreaga țară
cu vocea ei, a reușit o nouă performanță în domeniul
artistic. După ce a fost %nalistă a concursului „Vocea
României junior”, ocupând locul doi la %nal, iată că
acum, la 15 ani, a participat la o nouă provocare, tot
un concurs televizat, și anume „X Factor”. Despre ce
a făcut Karina în ultima perioadă am stat de vorbă zi-
lele trecute.

- Ce-ai mai făcut de la ultima prezență pe scena
„Vocea României”?

- După apariția de la „Vocea României”, unde am fost
finalista Andrei și unde am luat locul doi, am continuat cu
muzica, am lansat și o melodie care se numește „Hai să fim
mai buni”, care are un mesaj foarte frumos. M-am găndit
ca prin prima mea piesă să transmit un mesaj ce poate ajuta,
care să aducă înțelegere și armonie între oameni. 

- Cărui gen corespunde muzica pe care ai continuat-o?
- Eu cânt de toate, în mare parte. Mie-mi place muzica,

ascult toate stilurile, îmi place să cunosc de toate, să ascult
toți artiștii. În mare parte, eu cânt muzică pop, muzică
ușoară, dar, în general, v-am spus, ascult de toate.

- Ai luat lecții de muzică între timp?
- Nu. Eu am făcut canto timp de trei ani, în perioada în

care am participat la „Vocea României junior”, adică acum
patru ani, dar am renunțat, pentru că, deja, cunosc tehnică.
Mă pot ajuta singură, pot studia singură, acasă.

- Cu școala cum stai?
- Cu școala stau foarte bine. Din păcate, facem on-line,

că nu se poate altfel, din cauza coronavirusului...

- Am văzut că ai cântat și pe la Giroc, cu colegii.
- Da. A fost un an destul de greu, anul acesta, din cauza

pandemiei, plus că am avut examenul de capacitate, pentru
care am învățat foarte mult și am muncit foarte mult să iau
o notă bună. Am intrat la liceul la care mi-am dorit, Cole-
giul Bănățean. La Giroc, când am fost în ultimul an la
școală, ne-a lovit pandemia și n-am mai reușit să cânt, n-
am mai reușit să particip la activități, dar pe viitor, dacă o
să mai existe activități, eu o să revin să cânt la Giroc de fie-
care dată cu drag, pentru că e locul meu de suflet. 

- Cum ai decis să mai încerci încă un pas pe scenele
bucureștene?

- E o poveste destul de simplă și frumoasă. După patru
ani în care am continuat în ritmtul ăsta, am fost contactată
de cei de la „„X Factor” și întrebată dacă vreau să particip
la preselecție. Am fost un pic sceptică, la început. N-am
știut dacă să accept sau nu, având în vedere că a fost toată
nebunia cu pandemia (îmi era și frică, în același timp), dar
am zis că, dacă mi se oferă șansa asta, trebuie să profit de
ea. Și, asta a fost! 

Am mers la audiții, la București, am ajuns pe scenă,
acolo am cântat. Am cântat o melodie din repertoriul Alicia
Kiss, „If I ain’t got you”. Am reușit să iau trei de „Da”. Flo-
rin Hlistei mi-a dat „Nu” (cu el am lucrat). Ideea este că cei
de la „„X Factor”” au un regulament al lor. 

Dacă luam patru de „Da”, intram la Ștefan Bănică, dacă
luam trei de „Da”, intram pe listă de așteptare, și de pe lista
de așteptare eu am fost preluată de Florin Hlistei, căruia îi
mulțumesc din suflet că a avut încredere în mine și că m-a
luat în echipa lui. 

Am reușit să facem ceva foarte frumos, ce, sper, este și
pe placul publicului.

- Cum ați reușit să strângeți echipa, cum ați reușit să
vă omogenizați, pentru că v-ați descurcat destul de bine
acolo, și scenic, și melodic?

- Ideea este că noi am fost contactate, toate, de Florin
Hlistei, prin intermediul wattsup-ului, pentru că n-am avut
cum altfel. Am făcut un grup, apoi au urmat câteva  repetiții.
Avem vârste între 14 și 17 ani. Au fost din toate colțurile
României, din Banat, din București, Galați, Cluj. A urmat
o întâlnire pe Zoom, pe video. 

Am repetat puțin acolo. Florin a fost foarte încântat că
ne înțelegeam foarte bine și vocile noastre se armonizau
perfect. 

Apoi, bineînțeles că au urmat repetițiile de la București,
unde am fost la el la studio, am repetat cu el. Am muncit
foarte mult în trei zile. Ne-am cunoscut și am și repetat. În
trei zile am reușit să facem tot ce-am făcut.

- Sunteți aproape profesioniste. 
- Aproape. Mai avem de-nvățat!

- Cum îți săpânești emoțiile pe scenă?
- Eu zic că îmi stăpânesc bine emoțiile pe scenă. Foarte

mulți îmi spun că nu am emoții, că ei nu mă văd
emoționată. În schimb, să știți că am foarte multă emoție,
pentru că sunt pe scenă, dar încerc să le acopăr. Eu cred că
m-ajută, într-un fel, pentru că transmit ceea ce cânt prin
emoțiile acelea. Eu îmi doresc să transmit mesaje să ajungă
la sufletul publicului. Sper să reușesc.

- Cu Andra mai ții legătura?
- Da, vorbim cât se poate de des, o sun, vorbim pe video.

Vorbesc și cu Eva, și cu David, și cu Cătălin. Îi iubesc foarte
mult! Din păcate, nu ne-am mai văzut de mult, nu a mai
avut concerte pe aici, prin Timișoara, din cauza pandemiei,
dar, cu prima ocazie cu care vine aici, în Timișoara, să
cânte, sau în Giroc, de ce nu?, o să o sun și o să ne vedem.
La fel voi face dacă merg eu la București.

- Ai fost deja în două studiouri, ai lucrat cu doi
profesioniști din muzică. Cum ți se pare, nu ești tentată
să te poți „lipi” de cineva, să încerci niște înregistrări?

- Vă dați seama că, lucrând cu doi artiști mari, cu Andra
și cu Florin Hlistei, sunt foarte încântată și m-aș bucura
foarte mult să mă „lipesc” de unul dintre ei, să muncesc ală-
turi de ei, să colaborez cu ei, dar, deocamdată, vreau să
muncesc pentru mine, să cunosc mai mult, să studiez mai
mult, ca atunci când o să ajung la nivelul acela la care să
pot colabora cu ei să dau tot ce e mai bun din mine. 

- Ce mai face Karina, pe lângă muzică? Ce alte
hobby-uri mai ai?

- Pe lângă muzică, Karina face de toate! Cum a fost pe-
rioada aceasta, când am stat mai mult în casă, am avut
foarte mult timp pentru mine. Am avut timp să mă regăsesc.
Am avut timp să citesc mai mult, am avut timp să mă cu-
nosc pe mine. 

- Ce-ai descoperit în autocunoașterea aceasta?
- Mi-am dat seama că eram foarte încăpățânată. Acum

m-am mai domolit. Am învățat să fiu mai reținută, uneori,
când este cazul. Am învățat când să vorbesc, când să-mi
spun părerea. Cred că mi-a priit foarte bine perioada de stat
în casă. 

- Ne întoarcem un pic, când ai cântat solo pe scena
de la „X Factor” și când te-a jurizat Bănică și a început:
„sunt fete frumoase”, ce-ai zis, că-ți trântește un „Nu”?
Cum ai fost atunci cu emoția?

- Când am participat în audiții, în prima mea apariție la
„X Factor”, unde am cântat singură, și când urma răspunsul
lui Ștefan Bănică, atunci am avut extrem de mari emoții,
pentru că a încercat să mă păcălească.

- Cred că v-a păcălit pe toți, și pe voi, și juriu.
- Da, da, chiar și Florin Ristei a spus, i-a stat inima. Am

avut emoții mari! Aveam încredere în mine, îmi doream să
trec mai departe. Am reușit să trec mai departe, chiar dacă
nu în echipa lui Ștefan, ci în echipa lui Florin Ristei. Am
avut mari emoții, dar s-a dovedit a fi bine până la urmă. 

- Cine ți-a dat „Nu”, din cei patru?
- Florin Ristei mi-a dat „Nu”. 

- Asta ca să te duci la el în echipă. Dacă-ți dădea
„Da”, te duceai mai departe și ajungeai la Bănică. 

- Da, dar el a spus așa: „Îți dau «nu» pentru că vreau să
am șansa de a te lua la mine-n echipă”. A spus că mă dorește
foarte mult la el în echipă și de asta îmi dă „Nu” și speră ca
ceilalți din juriu să-mi dea „Da”, ca să mă poată lua el în
echipă. 

- Ai văzut, orice rău are și un pic de bine.
- Da, să știți! Important e să vedem binele-n orice.

- Mama, tata te sprijină-n continuare?
- Mama și tata mă sprijină dintotdeauna și vreau să le

mulțumesc extrem de mult, că fără ei n-aș reuși să fac nimic
din ce fac. Mă susțin, mă iubesc! La București au stat cu
mine mama, dar a fost și tata prezent.

- Cum vezi tu „X Factor” de anul acesta?
- După părerea mea, sezonul acesta „X Factor” a fost cel

mai tare sezon din toate câte-au fost. Mi se pare că au venit
concurenți foarte, foarte, foarte buni. Dau câteva exemple
din echipa mea, Bianca, Carla, Alexandra, sunt trei fete mi-
nunate pe care le iubesc și mă bucur că le-am cunoscut. Noi
am fost ca o familie acolo. Au fost concurentele de la Ștefan
Bănică, Andrada, care este fetița oarbă (nu știu dacă știți).
E genială fata! În primul rând că e un suflet foarte cald și e
o voce minunată. Apoi, Alexandra Sârghi, tot de la Ștefan.
Delia are concurenți foarte buni, printre care Sonia.  Ștefan
a avut concurente foarte bune. Eu mă încadram în echipa
lui, ca vârstă, și mă încântă foarte mult concurentele lui.

- Acum, poate e un pic prea devreme, dar anii urmă-
tori vei mai participa la „Vocea României”, la „X Fac-
tor”? La „I umor” nu cred că te duci.

- Cred că m-aș încadra și la „I umor”! Un artist poate să
facă ce simte el. Încă nu am 16 ani și nu pot să merg la „I
umor”.

- Ce îți dorești pe final de an?
- Îmi doresc să treacă frumos sărbătorile de Crăciun, să

intrăm în Anul Nou cu bine, îmi doresc să continui cu mu-
zica, să reușesc să fac tot ce îmi propun și să am succes. 

A consemnat 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

„UN ARTIST POATE SĂ FACĂ CE SIMTE EL”
Interviu cu Karina Ștefan, participantă la emisiunea „X Factor” 2020


