Taxele și impozitele locale pe anul 2021 se pot plăti online

RO06TREZ6212116020202XXX - MIJLOACE TRANSPORT P.J.;
Consiliul Local al Comunei Giroc a stabilit ca taxele și impozitele locale pentru anul 2021 să fie doar indexate cu rata inflației,
RO34TREZ62121180250XXXXX - ALTE TAXE, TAXĂ A.C., TAXĂ
adică cu 3,8%. În contextul pandemiei de coronavirus, cetățenii
C.U.;
sunt sfătuiți să apeleze la plățile online pentru achitarea
obligațiilor fiscale.
RO85TREZ62121350201XXXXX - VENITURI DIN AMENZI;
Primăria Comunei Giroc, prin Biroul Impozite și Taxe, anunță
că se pot achita online taxele şi impozitele locale aferente anului
RO30TREZ62121340250XXXXX - TAXĂ ELIBERARE C.I., C.I.P.;
2021 prin intermediul platformei ghiseul.ro (Ghiseul.ro - Sistemul
RO78TREZ62121360250XXXXX - ALTE VENITURI (caiet sarcini,
National Electronic de Plata Online) sau prin intermediul urmălicitații);
toarelor conturi:
RO08TREZ62121A300530XXXX - CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI;

RO37TREZ6212107020101XXX - CLĂDIRI P.F.;
RO84TREZ6212107020102XXX - CLĂDIRI P.J.;

RO65TREZ6215006XXX007043 - TAXĂ TIMBRU O.A.R., GARANȚIE LICITAȚIE;

RO81TREZ6212107020201XXX - TEREN P.F.;

RO09TREZ6215033XXX010387 - TAXĂ MIJLOACE TRANSPORT – peste 12 tone;

RO31TREZ6212107020202XXX - TEREN P.J.;

RO78TREZ6212107020203XXX - TEREN EXTRAVILAN;

RO56TREZ6212116020201XXX - MIJLOACE TRANSPORT P.F.;

RO54TREZ62121350250XXXXX - ALTE AMENZI;

RO65TREZ62121070203XXXXX - TAXE JUDICIARE DE TIMBRU.
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021
R e l ig i e

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 (marți, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marți, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți, 22 iunie - luni, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,
în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (15 și 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 aprilie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 și 28 martie; 4, 11, 18 și 29 aprilie; 1 mai; 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 Mare,
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 (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România (marți,
9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (sâmbătă, 27
martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei 1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creștine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a
violențelor împotriva creștinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septembrie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai)
Ziua Copilului (marți, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

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 inclusiv (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); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
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 inclusiv (28 februarie – 1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marți, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (marți, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfântul Vasile

DIALOG CU CETĂŢENII

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii
ortodoxe şi unul dintre cei mai
mari teologi creştini. S-a născut în Pont în jurul anului
329 şi a murit în Cezarea în
ziua de 1 Ianuarie 379.
Provenea dintr-o familie
creştină
binecunoscută.
Tatăl său, Sfântul Vasile cel
Bătrân, a fost un renumit învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele său, Grigore din
Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la Cezarea, la Constantinopol şi Atena, remarcânduse încă de tânăr prin profunde cunoştinţe în
filosofie, astronomie, geometrie, medicină
şi retorică. La Atena a legat o strânsă prietenie cu Grigore de Nazianz, care a fost întotdeauna impresionat de inteligenţa şi spiritul
său profund. Sfântul Vasile a devenit apoi un
strălucit profesor în Neo Cezarea.
Sub influenţa surorii sale, Macrina, Vasile
se apropie mai mult de biserică, iar episcopul Cezareii, Dianius, care îl aprecia deosebit de mult, îl încurajează să accepte o slujbă
bisericească. În căutarea căilor spre perfecţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din
Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La
întoarcerea în Pont, înfiinţează o mănăstire
pe malul Irisului. Scrierile sale din acea perioadă pun bazele vieţii monahale sistematice şi de aceea Sfântul Vasile este considerat
părintele monahismului oriental.
După moartea lui Dianius, Eusebius devine episcop şi, la rândul său, încearcă să-l
convingă pe Vasile să devină preot. În cele
din urmă, îi oferă o înaltă slujbă în cadrul
episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate în
plenitudine deosebitele sale calităţi spirituale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rândul conducătorilor imperiului, cât şi al populaţiei şi clerului. El începe o aprigă

polemică împotriva arianismului şi a
altor mişcări eretice. La 14 iunie
370, Sfântul Vasile este ales
episcop al Cezareii, cel mai important susţinător al său fiind
Grigore Nazianzus. În
această înaltă funcţie, el era
totodată Mitropolit al Cappadociei şi Exarh al Pontului,
autoritatea sa întinzându-se
între Balcani, Mediterană,
Marea Egee şi până la Eufrat.
El a depus un enorm efort la organizarea bisericii şi a luptat pentru drepturile clerului, totodată
punând un mare accent pe temeinica pregătire canonică şi spirituală a preoţilor.
O mare atenţie a acordat Sfântul Vasile
păturii sărace şi celor oprimaţi, iniţiind nenumărate acte de caritate. Începând din anul
373, o serie de evenimente întristează viaţa
sa, începând cu moartea fratelui său Grigore
şi ruptura cu Grigore Nazianzus. La acestea
se adaugă situaţia generală din Imperiul
Roman şi atacurile goţilor. Sfântul Vasile
moare în anul 379, iar la înmormântarea sa
participă un imens număr de creştini, evrei,
păgâni, localnici şi străini, ca dovadă a marii
sale popularităţi.
Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi au fost traduse pe tot globul. Sfântul
Vasile a scris câteva cărţi împotriva lui Eunomius şi a arianismului în general, în care
apără teza Trinităţii. În „De Spiritu Sancto”,
tratează chestiunea Sfântului Duh şi combate anumite mişcări din Macedonia, care
negau existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de
asemenea, un mare număr de lucrări exegetice despre Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici
şi a ţinut multe discursuri. Alte importante
scrieri ale sale sunt: „Regulile Monahale”,
„Moralele”, „Despre Judecata lui Dumnezeu”, „Despre Religie” şi 366 de epistole,
multe cu caracter dogmatic, iar altele apologetice.

Din suita celor 12 sărbători creştine importante face parte şi Boboteaza (Botezul
Domnului), ţinută în fiecare an în ziua a
şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea este menită să reamintească cele petrecute la apa
Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în
viaţa publică, la împlinirea vârstei de aproximativ 30 de ani.
Boboteaza este una dintre cele mai importante sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru cei catolici. Potrivit
scrierilor, în 6 ianuarie, Mântuitorul Iisus
Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi
Arătarea Domnului, Dumnezeiasca Arătare
sau Epifania.
Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7
ianuarie) aproape că formează una şi aceeaşi
sărbătoare. În ajun, adică în 5 ianuarie, este
zi de post negru, la fel ca în ajunul Crăciunului sau în Vinerea Mare dinaintea Paştilor.
Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanului îşi începuse activitatea profetică
Ioan Botezătorul. Prin învăţătura sa, acesta
ajunsese să uimească şi să atragă mulţi oameni.
Deşi învăţăturile sale erau înscrise în
Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu
ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le
reamintească permanent oamenilor că „s-a
apropiat împărăţia cerurilor”. Când Mântuitorul a apărut pe malul Iordanului, Sfântul
Ioan Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, la recunoscut şi l-a arătat mulţimilor. Momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a
primit botezul este consemnat de toţi cei
patru evanghelişti.
Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la râul Iordan, unde boteza Ioan Botezatorul, cerând să fie şi el botezat. Ioan i-a
spus: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine
şi tu vii la mine”, iar la răspunsul lui Iisus
că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele

din urmă de către Ioan.
Boboteaza (Botezul Domnului) este o
manifestare a celor trei elemente ale Treimii:
Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în chip
de porumbel, iar Tatăl din cer Îl declară ca
fiind Fiul său.
În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor
altare merg la casele credincioşilor pentru a
le aduce, prin stropirea cu apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei Treimi. Postul din Ajunul
Bobotezei a fost rânduit încă din vremea de
început a creştinismului.
Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de un ajun deosebit, care în trecut concentra o multitudine de practici şi credinţe
ce decurg în special din datina numită „umblatul preotului cu botezul” sau
„Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând
Chiralesa, oamenii capătă putere, toate relele fug şi anul va fi curat până la Sfântul
Andrei (30 noiembrie).
Credincioşii şi preoţii consideră că apa de
la Bobotează are o putere deosebită, pentru
că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare a
Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în
ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele
Iordanului.
Apa sfinţită la biserică în această zi şi
luată de credincioşi are puteri miraculoase.

Boboteaza şi Sfântul Ioan

Administ rație

DIALOG CU CETĂŢENII

Ce deșeuri pot ﬁ colectate de către
operatorul de salubrizare RETIM
Ecologic Service S.A. ?

Compartimentul Protecția Mediului
și Serviciul Poliției Locale Giroc doresc
să readucă în atenția cetățenilor comunei Giroc următoarele reguli de colectare separată a deșeurilor:
1. În sacul sau pubela galbenă se depozitează numai deșeurile reciclabile
din plastic, hârtie, carton sau
metal. Pentru a folosi la maximum capacitatea recipientelor, pliați, turtiți sau
striviți ambalajele.
2. În pubela neagră se depozitează
numai deșeuri reziduale și biodegradabile precum resturi de carne sau pește, resturi 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 enumerate mai sus. Ambalajele de sticlă se
vor depozita în clopotele stradale verzi.
În conformitate cu prevederile contractului de concesiune, în cazul în care se va
constata depozitarea necorespunzătoare a
deșeurilor (în recipientele de colectare sau
în proximitatea acestora), cum ar fi nerespectarea regulilor de colectare separată sau
depozitarea altor deșeuri decât cele menajere, Retim Ecologic Service S.A. va fi nevoită să refuze colectarea recipientelor
cu conținut necorespunzător, urmând ca
cetățenii să se asigure de respectarea regulilor de depozitare până la următoarea colectare programată.
Este strict interzisă depozitarea
în/lângă recipiente a următoarelor tipuri de deșeuri ce nu fac obiectul contractului dumneavoastră de prestări
servicii de salubrizare:

– deșeuri voluminoase;
– deșeuri periculoase;
– deșeuri electrice;
– deșeuri din construcții și demolări;
– deșeuri vegetale provenite din toaletarea/întreținerea 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 consilierii de informare și conștientizare din cadrul serviciului de salubrizare, ocazie cu
care pe teritoriul U.A.T. Giroc au fost constatate numeroase nereguli cu privire la
modul de precolectare separată a
deșeurilor pe fiecare tip de recipient specific.
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 persoanele juridice).
Cei în culpă vor fi obligați totodată să ridice deșeurile abandonate și să suporte
costurile privind curățarea terenului și eliminarea respectivelor deșeuri.

Compartiment Protecția Mediului,
insp. Adelina SÎRBU,
insp. Petronela FLOREA

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
insp. Adelina-Ionela SÎRBU
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Programări
on-line
la Serviciul
de Evidenţă
a Persoanei
Programare depunere
acte de identitate

Primăria Comunei Giroc, prin Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor, reaminteşte cetăţenilor că
în perioada stării de alertă, în contextul actualei pandemii,
pentru evitarea răspândirii virusului SARS COV-2 şi prevenirii îmbolnăvirilor datorate acestui virus, programarea pentru
depunerea cererilor pentru obţinerea cărţii de identitate se face
exclusiv on-line, începând cu data de 01.02.2021.
Cei interesaţi nu trebuie decât să acceseze site-ul Primăriei
Comunei Giroc, secțiunea Servicii online – Programare carte
de identitate de unde vor putea alege, în funcţie de locurile
disponibile, data şi intervalul orar la care se pot prezenta la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
Serviciul de Evidenţă a Persoanei face apel la cetăţeni să
se prezinte la ghişeu cu toate actele indicate pe site, în momentul în care programarea le este confirmată.
De asemenea, Serviciul de Evidenţă a Persoanei adresează
cetăţenilor rugămintea de a-şi anula programarea făcută în
cazul în care nu se pot prezenta la ghişeu. Astfel, locurile rămase neocupate vor putea fi valorificate de către alţi solicitanţi.
Pe site sunt afişate toate informaţiile referitoare la cartea
de identitate: acte necesare, termen de eliberare, program de
lucru cu publicul, date de contact etc.

Programare depunere
documente pentru căsătorie

De asemenea, Primăria Comunei Giroc, prin Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, vă adduce
la cunoștință că programarea zilei în care vor depune actele
în vederea oficializării căsătoriilor civile se poate realiza online.
Cei interesaţi nu trebuie decât să acceseze site-ul Primăriei
Comunei Giroc, secțiunea Servicii online – Programare căsătorii de unde vor putea alege, în funcţie de locurile disponibile, data şi intervalul orar la care se pot prezenta la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor.
Serviciul de Evidenţă a Persoanei face apel la cetăţeni să
se prezinte la ghişeu cu toate actele indicate pe site, în momentul în care programarea le este confirmată.
Pe site sunt afişate toate informaţiile referitoare la cartea
de identitate: acte necesare, termen de eliberare, program de
lucru cu publicul, date de contact etc.

4

A c t u a l i ta te

Campania de
colectare a
brazilor pe raza
comunei Giroc

Primăria Comunei Giroc organizează colectarea brazilor de Crăciun,
după următorul program:
- în perioada 25 ianuarie – 5 februarie 2021 în localitățile Giroc și
Chișoda.
Cetățenii sunt rugați să depoziteze
brazii de Crăciun la limita de proprietate (lângă drum), astfel încât să nu
afecteze circulația pietonală sau a autovehiculelor.
Menționăm că utilajele vor trece o
singură dată pe stradă.

Program
modiﬁcat
la Primărie

Comitetul Local pentru Situații de
Urgență Giroc, întrunit în ședință extraordinară în data de 8 ianuarie, a luat
următoarele decizii:
1. Începând cu data de 11.01.2021,
programul cu publicul la sediul Primăriei Comunei Giroc se va desfășura
astfel:
- LUNI, MARȚI, MIERCURI între
orele 10-14;
- JOI între orele 14-18;
- VINERI între orele 10-14.
2. Utilizarea, cu preponderență, de
către cetățeni, a mijloacelor electronice
de plată (ghiseul.ro) și de comunicare
cu Primăria Comunei Giroc (primariagiroc@yahoo.com), evitând, astfel,
prezența fizică în incinta primăriei.

Activitatea
creșelor de pe
raza comunei
Giroc rămâne
suspendată

Comitetul Local pentru Situații de
Urgență Giroc a luat hotărârea de a
prelungi suspendarea activității
creșelor de pe raza comunei până în
data de 14 februarie 2021, urmând a se
dispune alte măsuri în funcție de
evoluția ratei de infectare care va caracteriza contextul epidemiologic.

DIALOG CU CETĂŢENII

În atenţia asociaţiilor
de proprietari
aﬂate pe raza localităţilor
Giroc și Chișoda
Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, Primăria Comunei Giroc, prin
Compartimentul Juridic, contribuie la sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de proprietari aflate pe raza
Comunei Giroc.
Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de constituire se
depun şi se înregistrează la Judecătoria Timișoara, urmând ca după dobândirea personalităţii juridice, asociaţia
de proprietari să se înregistreaze la Primăria Comunei
Giroc.
Conform legislației în vigoare, preşedinţii asociaţiilor
de proprietari sunt obligaţi să transmită Primăriei Comu-

nei Giroc numele şi datele de contact actualizate privind
preşedintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul şi administratorul.
În ceea ce privește persoanele fizice care doresc să
obțină calitatea de administrator de condominii, acestea
sunt atestate de către Primarul Comunei Giroc, la propunerea Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri a
Consiliului Local.
Metodologia de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcției de administrator de condominii în Comuna Giroc, județ Timiș, este stipulată în Hotărârea
Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 11 din data de
31.01.2019.
Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

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;
- 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;
- 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;
- 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.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase

24 IANUARIE 1859 – UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE

Actualitate

DIALOG CU CETĂŢENII

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită
la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care
stă la baza României moderne. Împrejurările istorice nu au permis unirea simultană a celor trei
ţări române, astfel că statul naţional român s-a
format treptat, unirea din 1859 desăvârşindu-se
în 1918, când lupta pentru unitatea poporului
român a fost încununată de victorie.
Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic
încă în timpul revoluţiei de la 1848, iar după
revoluţie aceasta a devenit problema centrală,
dominantă, a vieţii politice româneşti, o idee care
a pus în mişcare toate păturile sociale.
Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii
din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848
avea în frunte patrioţi înflăcăraţi, între care s-au
distins Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi
Dumitru Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar
Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a.
Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins
o amplă acţiune de propagandă în favoarea
Unirii, atât în ţară cât şi în străinătate. Răspândiţi
în diverse oraşe europene importante (Viena,
Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol),
patrioţii români au desfăşurat acţiuni laborioase
şi entuziaste, pentru crearea unui curent
internaţional de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.
În vara anului 1853 izbucneşte războiul
Crimeii, început de Rusia împotriva Imperiului
Otoman, eveniment care aduce în prim-planul
politic internaţional chestiunea orientală, inclusiv
situaţia Principatelor Dunărene, unirea acestora
fiind una din problemele importante puse în faţa
Congresului de pace de la Paris (1856), reunit
după înfrângerea Rusiei.
Datorită poziţiilor divergente, Congresul din
1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii
Principatelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca
poporul român să se pronunţe în privinţa viitorului său.
În Tratatul de pace se prevedea ca poziţia
românilor din Principate să fie consultată prin intermediul unor Adunări (divanuri) ad-hoc, special constituite în acest scop.
Pregătirile şi alegerile pentru Adunările ad-hoc
s-au desfăşurat în condiţii diferite în cele două
ţări. În Ţara Românească, fostul domn, caimacamul Alexandru Ghica, a adoptat o poziţie de

înţelegere faţă de partida unionistă. În Moldova
însă, caimacamul N. Vogoride, agent al Turciei
şi al Austriei, a recurs la la un adevărat regim de
teroare si intimidare, pentru a zădărnici Unirea.
Au fost interzise gazetele favorabile Unirii şi întrunirile politice, s-au făcut destituiri din funcţii
şi arestări masive.
În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionoşti, revoluţionari de la 1848: Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan
Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anastase Panu, în Moldova, C. A. Rosetti, fraţii Ştefan
şi Nicolae Golescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi
Dumitru Brătianu, Chr. Tell, Gh. Magheru, în
Muntenia. Pentru prima dată, ţărănimea îşi trimitea aleşii săi într-o adunare reprezentativă a ţării:
Ion Roată, Tănase Constantin, Gheorghe Lupescu, Mircea Mălieru ş.a. Adunările ad-hoc şiau început lucrările în septembrie 1857, la Iaşi şi
la Bucureşti.
Într-o atmosferă de mare avânt patriotic,
Adunările ad-hoc au adoptat, în luna octombrie
1857, rezoluţii asemănătoare, în care cereau cu
hotărâre Unirea Principatelor într-un singur stat
cu numele de România, respectarea drepturilor,
a autonomiei şi a neutralităţii acestui stat şi o
Adunare Obştească care să reprezinte „toate interesele naţiei”. Rezoluţiile
Adunărilor ad-hoc au fost trimise Comisiei speciale. Aceasta
a alcătuit un raport pe care l-a
înmânat Conferinţei reprezentanţilor celor şapte puteri,
care s-au întrunit în mai 1858,
la Paris. Convenţia semnată la
7 august 1858, ca urmare a
lucrărilor Conferinţei, prevedea ca cele două ţări să se
numească Principatele Uite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti,
fiecare cu câte un domnitor,
guvern şi o Adunare Legiui-
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toare proprie si înfiinţarea unei Curţi de Casaţie
comune pentru ambele Principate, cu sediul la
Focşani. Deoarece puterile Europei nu
îndepliniseră în întregime dorinţa fundamentală
a românilor, exprimată prin Adunările ad-hoc, se
impunea o acţiune internă a întregului popor,
care să realizeze Unirea şi să pună Europa în faţa
unui fapt împlinit. Alegerile de deputaţi în
Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul
unor înverşunate înfruntări între forţele partidei
naţionale unioniste şi forţele antinaţionale,
potrivnice Unirii.
În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă
de la Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.
După alegerea din Moldova, privirile naţiunii
erau aţintite spre Bucureşti, unde Adunarea
electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.
Încă din prima zi, în Bucuresti, peste 30.000 mii
de oameni, mobilizaţi de tinerii unionişti, se
adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în
noaptea de 23 spre 24 ianuarie, deputaţii partidei
naţionale au convocat o şedinţă la hotelul „Concordia”, în care au hotărât să propună Adunării
ca domn al Ţării Româneşti tot pe Alexandru
Ioan Cuza domnul Moldovei. Propunerea făcută
de Vasile Boerescu pentru persoana lui Al. I.
Cuza a fost acceptată în unanimitate, deputaţii
conservatori fiind nevoiţi să cedeze voinţei
poporului. Unirea era condiţionată de alegerea
lui Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales,
într-o explozie de entuziasm popular! Prin propriile-i forţe, poporul român realizase Unirea şi
întemeiase statul său naţional! „Unirea naţiunea
a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în
1862. Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria Patriei noastre ca „Ziua
renaşterii naţionale”. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă
esenţială pe drumul unităţii naţionale, a cărei întregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918.
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LA VREMURI GRELE, VEȘTI BUNE!
Actualitate
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„Excelenţa nu este o abilitate, ci este o atitudine”, Ralph Marston

Șapte elevi de la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc au fost
admiși la Centrul Județean de Excelență la Limba și Literatura Română,
ca urmare a punctajelor foarte frumoase obținute la testul de admitere pe
care l-au dat online la sfârșitul lunii noiembrie. Aceștia vor participa la
întâlnirile săptămânale organizate de CJEX Timișoara pentru copiii
excepționali, demonstrând astfel că și școala din mediul rural este la
înălțime.
Suntem mândri de voi! Suntem mândri de RUXANDRA BUTCOVAN

și REBECCA CÂNȚA (clasa a VI-a A), de SARA DEGAN, MAIA MEDINSCHI-NICULESCU și ANATHEA PENTELIUC-COTOȘMAN
(clasa a VII-a A), de AIDA STAICU și ANDREI ȘONEA (clasa a VIII-a
A). Îi felicităm pentru munca lor continuă, pentru seriozitate și implicare,
pentru dorința lor de a demonstra că sunt cei mai buni.
Felicitări, de asemenea, doamnei profesor Luminița Ivan, cea care i-a
pregătit pe acești copii.
Succes în tot ce vă propuneți!

IARNA LA GIROC
văzută de Adrian SĂCĂLUȘ

SC Giroceana SRL

DIALOG CU CETĂŢENII

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

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

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 12, 14, 21 și 28 ianuarie 2021 în Poligonul de
tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în
sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război.
Unitățile economice, societățile comerciale agricole și alte
organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în
zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi
de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruțe sau
pe jos.

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.

Ut il e

Cabinete medicale și farmacii

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

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)
“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.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
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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
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.
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Mihai Eminescu – „Luceafărul” poeziei româneşti
Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie

,

Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ianuarie 1850. Este al şaptelea din cei 11 copii ai
căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o
familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al
Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic
din Joldeşti. Îşi petrece copilăria la Botoşani şi
Ipoteşti, în casa părinteasca şi prin împrejurimi, întro totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii
şi cu natura. Această stare o evocă cu adâncă nostalgie
în poezia de mai târziu („Fiind băiat…” sau „O,
rămâi”).
Între 1858 şi 1866 urmează cu intermitenţe şcoala
la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a clasificat al cincilea
din 82 de elevi, după care face două clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în
1865 şi pleacă din nou în 1866. Între timp, e angajat
ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi primărie) sau pribegeşte cu trupa TardiniVlădicescu.
1866 este anul primelor manifestări literare ale lui
Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba
română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură,
„Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti” , în care
apare şi poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”,
semnată M. Eminovici. La 25 februarie / 9 martie pe
stil nou debutează în revista „Familia”, din Pesta, a
lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-aş avea”. Iosif Vulcan
îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi
de poet şi, mai târziu, şi de alţi membri ai familiei
sale. În acelaşi an îi mai apar în „Familia” încă cinci
poezii.
Din 1866 până în 1869 pribegeşte pe traseul
Cernăuţi – Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucureşti. De
fapt, sunt ani de cunoaştere prin contact direct a
poporului, a limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor
româneşti. A intenţionat să-şi continue studiile, dar
nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleor şi copist de
roluri în trupa lui Iorgu Caragiali, apoi sufleor şi
copist la Teatrul Naţional. unde îl cunoaşte pe Ion
Luca Caragiale. Continuă să publice în „Familia”,
scrie poezii, drame („Mira”), fragmente de roman,

O, rămâi

O rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să l-ascult;
În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;
Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri.
Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

„Geniu pustiu”, rămase în manuscris; face traduceri
din germană.
Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează
ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie şi
Drept, dar audiază şi cursuri de la alte facultăţi.
Activează în rândul societăţilor studenţeşti, se
împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe
Veronica Micle; începe colaborarea la „Convorbiri
Literare”; debutează ca publicist în ziarul „Albina”
din Pesta.
Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea
îi acordă o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filozofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar nu
se prezintă la examene.
Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877.
Este director al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui,
redactor la ziarul „Curierul de Iaşi”. Continuă să publice în „Convorbiri Literare”. Devine bun prieten cu
Ion Creangă, pe care îl introduce la Junimea. Situaţia
lui materială este nesigură; are necazuri în familie,
este îndrăgostit de Veronica Micle.
În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883
este redactor, apoi redactor-şef la ziarul „Timpul”.
Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, dar
tot aici i se ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile
lui poeme („Scrisorile”, „Luceafărul” etc.).
În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte
grav, fiind internat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la
un institut pe lângă Viena. În decembrie îi apare volumul „Poezii”, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu
Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii
lui Eminescu).
Între anii 1883-1889, Eminescu scrie foarte puţin
sau practic deloc.
Mihai Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie
1889 (15 iunie, în zori - ora 3) în casa de sănătate a
doctorului Şuţu. Este înmormântat la Bucureşti, în
cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de patru elevi
de la Şcoala Normală de Institutori.
În „Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), G.

Călinescu a scris aceste emoţionate cuvinte despre
moartea poetului: „Astfel se stinse în al optulea lustru
de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi
vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în
albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau
cetate şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până
când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le
ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor
sale”.
Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010, ziua
de 15 ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale.
Ea reprezintă nu numai o zi în care celebram
„Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție
asupra culturii române, în general, a esenței românismului din sufletul fiecăruia dintre noi.

Crăiasa din poveşti

Neguri albe, strălucite
Naşte luna argintie,
Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în şezătoare
De painjen tort să rumpă,
Şi anină-n haina nopţii
Boabe mari de piatră scumpă.
Lângă lac, pe care norii
Au urzit o umbră fină,
Ruptă de mişcări de valuri
Ca de bulgări de lumină,

Dându-şi trestia-ntr-o parte,
Stă copila lin plecată,
Trandafiri aruncă roşii
Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită
Cum aleargă apa-n cercuri,
Căci vrăjit de mult e lacul
De-un cuvânt al sfintei Miercuri;
Ca să iasă chipu-n faţă,
Trandafiri aruncă tineri,
Căci vrăjiţi sunt trandafirii
De-un cuvânt al sfintei Vineri.
Ea se uită... Păru-i galben,
Faţa ei lucesc în lună,
Iar în ochii ei albaştri
Toate basmele s-adună.

La mijloc de codr...

La mijloc de codru des
Toate păsările ies,
Din huceag de aluniş,
La voiosul luminiş,
Luminiş de lângă baltă,
Care-n trestia înaltă
Legănându-se din unde,

În adâncu-i se pătrunde
Şi de lună şi de soare
Şi de păsări călătoare,
Şi de lună şi de stele
Şi de zbor de rândurele
Şi de chipul dragei mele.

Fiind băiet păduri
cuteieram

Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă isvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:
Un freamăt lintrecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.
Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
Alături teiul vechi mi se deshcide:
Din el ieşi o tânără crăiasă,
Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Călcând pe vârful micului picior,
Veni alături, mă privi cu dor.
Şi ah, era atâta de frumoasă,
Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,
Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.

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

