REABILITARE TERMICĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ
„IOSIF CIOROGARIU” DIN CHIȘODA

Începând de la mijlocul lunii februarie, mai mulți elevi de la Școala Gimnazială „Iosif
Ciorogariu” din Chișoda au fost mutați temporar la Giroc, în clădirea Liceului „David
Voniga”. Mutarea a survenit în urma lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii
Școlii Gimnaziale „Iosif Ciorogariu”, în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii,
lucrări pe care autoritățile locale le-au demarat odată cu al doilea semestru al anului școlar.
Proiectul a primit finanțarea prin programul Operațional Regional, axa 3.1B. Acesta își
propune transformarea școlii gimnaziale (generale) într-o clădire prietenoasă cu mediul,
cu o înaltă eficiență energetică, cu o amprentă redusă de CO2. Instalațiile propuse în clădire vor duce per ansamblu la un consum rațional și eficient a utilităților puse la dispoziție:
gaze naturale, apă și energie electrică prin instalarea sistemului de încălzire în pardoseală
și a sistemelor de climatizare și ventilație cu recuperare de căldură și prin propunerea
unor sisteme de iluminat interior cu led și alimentarea acestora de la sistemul fotovoltaic.
Lucrările de reabilitare energetică au ca termen de execuție luna septembrie a acestui
an. Totodată, Școala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” va deveni o școală smart datorită faptului că, odată cu aceste lucrări, vor fi achiziționate echipamente de tip smart, care vor
permite mult mai ușor interacționarea online dintre profesori și elevi în perioada pandemiei.
Transportul copiilor de la Chișoda la Giroc și retur va fi asigurat zilnic, atât dimineața,
cât și la orele prânzului, de o firmă externă.
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C.S. Giroc-Chișoda are
primul campion naţional!

Sâmbătă 20 februarie Federația Română de Atletism împreună cu Asociația
Județeană de Atletism Timiș a organizat în
Timișoara Finala Campionatului Național
de Marș.
Deea Ioanovici a obținut medalia de aur
și titlul de campioană națională în proba
de 1,5 km marș copii 2, obținând astfel și
cea mai bună performanță națională din
toate timpurile în această probă: 8:14.54.
În concursul pe echipe la această categorie
C.S. Giroc-Chișoda este campioană
națională cu echipa formată din Deea Ioanovici, Ana Lăpușcă și Karin Pfeil.
Tot în acest concurs vicecampioanele
naționale de anul trecut de la cros au
obținut la categoria copii 1 medalia de
bronz în proba de 2 km marș (Denisa Pop,

Ionela Rămneanțu, Diana
Blaj, Maia Bulacu),
această probă nefiind
proba specifică lor.
Nu se poate uita nici
prestația excelentă de la
junioare 3 a sportivei
noastre Alesia Pop, care
este în primul an la
această categorie.
Astfel, C.S. Giroc-Chișoda obține trei medalii la acest Campionat Național,
din care două titluri de campion național.

Oana STAICU, antrenor C.S. Giroc-Chișoda
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Cum a afectat pandemia
industria HoReCa din comuna Giroc
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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).

Întâmpinarea Domnului

DIALOG CU CETĂŢENII

Întâmpinarea Domnului este prăznuită la
40 de zile de la nașterea
lui Hristos, pe 2 februarie. Mântuitorul este dus
la Templu de Fecioara
Maria și dreptul Iosif
pentru împlinirea Legii,
care prevedea ca orice
întâi născut de parte
bărbătească să fie afierosit lui Dumnezeu în a
40-a zi de la naștere.
În acel moment se
făcea și curățirea mamei. În Templu sunt
întâmpinați de dreptul
Simeon și prorocița
Ana. Potrivit Tradiției,
dreptul Simeon a făcut
parte din traducătorii
Pentateuhului din limba
ebraică în greacă.
În momentul în care
a ajuns la textul „Iată
Fecioara va lua în pântece și va naște fiu”, a
înlocuit termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredința sa, Dumnezeu i-a
făgăduit că nu o să moară până nu va
vedea pe Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).
Simeon, om al rugăciunii, reprezintă așteptarea împlinirii profețiilor.
În momentul în care acesta Îl ia în
brațe pe Hristos, rostește: „Acum
slobozește (eliberează) pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace,
că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe
care ai gătit-o înaintea feței tuturor
popoarelor, lumina spre descoperirea
neamurilor și slava poporului Tău,
Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere
a fi eliberat nu pentru că era plictisit
sau obosit, ci pentru că era împlinit.
Din cântările specifice acestei sărbători aflăm că el pleacă spre a vesti
și morților că Fiul lui Dumnezeu S-a
întrupat.
Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost introdusă la Roma de papa
Gelasiu în anul 494. Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbătoare păgână
a Lupercaliilor, de la începutul lui fe-

bruarie, când aveau loc și procesiuni
în jurul orașului cu făclii aprinse, în
onoarea zeului Pan, supranumit și Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau
ocrotitorul turmelor împotriva lupilor.
În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în penultimul an al domniei
împăratului Justin I (526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul secolului
VI, începând din anul 534, când împăratul Justinian a schimbat data sărbătorii de la 14 februarie la 2
februarie (40 de zile socotite de la 25
decembrie, noua dată a sărbătorii
Nașterii Domnului).
Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui spre închinare a rămas ca
pildă și la noi, ca îndatorire a mamelor de a aduce pruncii la biserică, la
patruzeci de zile după naștere, pentru
molifta de curățirea lor și închinarea
pruncilor la sfintele icoane.
Mama care a născut vine în biserică și în numele familiei aduce pe
noul născut ofrandă lui Dumnezeu,
închinându-l la altar.

Harpa

David, un tânăr păstor, a fost adus la curtea regelui Saul şi în scurtă vreme a
devenit favoritul tuturor.
Odată, pe când toţi curtenii erau adunaţi, el a cerut voie regelui să cânte la
harpa care se afla lângă tronul lui. Regele i-a spus:
- N-are rost, au mai încercat şi alţii şi n-au putut!
David a insistat. Când a atins corzile harpei, s-a auzit o muzică atât de minunată, încât toţi au izbucnit în lacrimi. Corzile fremătau la atingerea mâinilor lui,
ca o fiinţă vie.
Regele s-a mirat:
- Cum se face că la alţii, harpa a rămas mută, iar tu ai putut cânta?
- Toţi ceilalţi au vrut să cânte propriile lor cântece. Dar harpa s-a împotrivit.
Eu am cântat propriul ei cântec. I-am adus aminte de vremurile frumoase, când
era copac în pădure, când păsărelele ciripeau printre ramurile lui, iar frunzele i
se scăldau în soare…şi aţi auzit cu toţii veselia harpei. Apoi i-am mărturisit mila
mea, pentru suferinţa prin care a trecut în acea groaznică zi, când oamenii au doborât copacul. Am asigutat-o că moartea copacului nu a fost zadarnică, pentru
că din lemnul lui a fost făcută ea, o harpă care bucură sufletele oamenilor şi care
poate cânta imnuri de slavă lui Dumnezeu. Harpa a înţeles toate acestea şi mi-a
răspuns… cântecul ei.

DIALOG CU CETĂŢENII

Înscrierea gospodăriilor în
registrul agricol, obligatorie!

Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Agricol, reaminteşte cetăţenilor că au obligaţia
legală de a declara, pentru înscrierea în Registrul Agricol al Comunei Giroc, datele privind gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, după cum urmează:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele
de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum
şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca
urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieşiri;
b) între prima şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol
şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere
de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea
persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe
bază de documente, anexate la declaraţie.
Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului
agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol sunt rugate să se prezinte
la Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Comunei Giroc pentru declararea şi înscrierea
datelor în registrul agricol.
Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Agricol este următorul: luni-miercuri: marți
între orele 10-14, joi, între orele: 14-18 și vineri între orele 10-14. Informaţii suplimentare pot fi
obținute la numerul de telefon 0256.395.648.
Menționăm că pentru formularele necesare declarării la registrul agricol sau pentru alte solicitări
legate de activitatea Compartimentului Agricol puteți accesa site-ul Primăriei Comunei Giroc.

Combaterea ambroziei,
o prioritate!

Primăria Comunei Giroc aduce în
atenția cetățenilor faptul că aspectele cu
privire la combaterea ambroziei sunt reglementate prin Hotărârea nr. 17 din
27.01.2021 privind modificarea și completarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 62/2018, privind
combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018.
Conform legislaţiei în vigoare, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai
căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să
desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea
instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile
intravilane sau extravilane.
În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura, periodic,
lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an și se menţin până la
sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.
Nerespectarea obligațiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor
de construcţii, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor,
ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.
Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
Precizăm faptul că, la nivelul comunei Giroc, se desfăşoară periodic lucrări specifice de combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreținere spații verzi. Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost, și de către proprietarii terenurilor care necesită astfel de
intervenții.

Administ rație

Ce deșeuri pot ﬁ
colectate de către
operatorul de
salubrizare RETIM
Ecologic Service S.A. ?
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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
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CUM A AFECTAT PANDEMIA INDUSTRIA
HORECA DIN COMUNA GIROC
A c t u a l i ta te
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Pandemia de coronavirus a dat peste cap economia țărilor de
pe întreg mapamondul. Nici România nu face excepție,
greutățile cu care se confruntă întreg spectrul economic românesc fiind deja cunoscute. Una dintre cele mai grav afectate de
pandemie este și industria HoReCa (hoteluri, restaurante, catering). Este de ajuns să spunem că, potrivit unor statistici,
numai din acest sector au fost disponibilizate la nivel național
peste 100.000 de persoane. Faptul că hotelurile și restaurantele
au fost închise lungi perioade de timp i-a afectat pe patronii
din acest sector. Pentru a vedea cum s-au descurcat patronii de
hoteluri și restaurante din Giroc am stat de vorbă cu câțiva dintre ei...

Restaurant „Cuina” din Chișoda

Hotel-restaurant „Trio”
și „Trio Events” din Giroc

„Cuina” a fost deschisă în anul 2016, iar lucrurile au mers foarte bine până în
luna martie a anului trecut. De atunci avem tot felul de probleme. Spațiul interior
este închis de un an, am trecut prin patru etape de carantină, iar subvențiile de la
stat trebuie să vină de șase luni și nu mai ajung. Am fost nevoiți să trimitem 80%
dintre angajați în șomaj tehnic. Din 20 de angajați au mai rămas patru care fac
doar livrări în comună și în oraș. De asemenea, profitul a scăzut cu 80%. Prin livrările la domiciliu am compensat doar o mică parte, respectiv să-i putem plăti
pe cei patru angajați și să fim cu cheltuielile de întreținere la zi. Sperăm ca rata
de incidență a infectărilor să scadă sub 3 la mia de locuitori pentru a putea redeschide restaurantul. Va mai dura până când lumea se va obișnui să revină la vechile
obiceiuri.

Florin Bulfă și Adrian Ciurariu, patroni

Pensiunea „Ivu și Raul” din Giroc

Înainte de pandemie, la „Trio” lucrau peste aproape 25 de persoane. La începutul pandemiei, marea maоoritate a oamenilor au fost trimiși în șomaj tehnic.
În perioada stării de urgență nu am funcționat deloc. Acum, pe partea hotelieră,
lucrăm la o capacitate de 30% din cele 20 de camere pe care le are hotelul. Pandemia ne-a afectat extrem de mult. Noi suntem la un sfert din capacitatea pe care
am avut-o înainte. Suntem doar zece oameni cu totul, evenimente nu se mai organizează, catering-ul merge așa și așa, pentru că e concurență mare. Statul
român, în afară că a suportat șomajul tehnic, nu ne-a ajutat cu absolut nimic. Sperăm din tot sufletul ca situația să se îmbunătățească, pentru că în condițiile actuale
nu știu cât vom mai putea rezista. Sper, ca om, în primul rând, ca, treptat-treptat,
să revenim la viața de dinainte. Eu cred că statul are puterea să ne ajute, însă se
pare că altele sunt prioritățile acum.

Patricia Marincu, patroană

Pensiunea noastră este deschisă din anul 2010, iar până la pandemie lucrurile
au mers cum trebuie. După declanșarea pandemiei, ne-am descurcat mai greu. A
scăzut mult numărul clienților, cazările s-au diminuat din cauza restricțiilor. Ne-
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Complex „Flonta” din Giroc

am chinuit și am reușit să păstrăm personalul. Noi nu am cerut șomaj tehnic. Restaurantul, care este doar pentru clienții pensiunii. este închis și acum. Deocamdată,
statul nu ne-a ajutat cu nimic. Sperăm să se termine pandemia și să revenim la
normal pentru a ne putea continua activitatea.

Constanța și Maricel Ivu, patroni

„Lake House” din Chișoda

Afacerea noastră de familie funcționează din anul 2010. Înainte de pandemie,
în week-end-uri aveam 120 de angajați, iar în restul săptămânii 80, foarte mulți
din Giroc. Acum mai avem doar 30 de persoane angajate. Șomajul tehnic pentru
cei trecuți la această formă de plată vine cu întârziere. În această perioadă am
cheltuit peste 35.000 pentru a ține personalul la lucru, pentru a nu-i trimite pe toți
în șomaj tehnic. Avem și mulți foști angajați care s-au recalificat și clar nu ne
vom mai putea baza pe ei. Ne va fi foarte greu să aducem înapoi personalul pe
care l-am avut, după ce va reîncepe lucrul. Sperăm să ne dea voie să organizăm
evenimente, pentru că altfel nu știu cum o scoatem la capăt. De la Guvern nu am
primit nici un ajutor. Am primit, în schimb, promisiuni. Avem dosarul cu numărul
5.200 înscris pentru granturi, dar acordarea acestora s-a oprit la dosarul cu numărul 3.000. Măsura cu acordarea a 70% cifra de afaceri a anului 2019 corelată
cu pierderile din anul 2020 cred că este doar praf în ochi. Ni s-a spus că ne vor
da 20% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nimic. Se cer tot felul de expertize
și am înțeles că lucrurile se vor întinde până în luna decembrie a acestui an. Cei
mai vitregiți suntem noi, cei din sectorul HoReCa. Noi suntem pericolul, care
avem unde să punem clienții conform distanțării fizice, și nu metroul, de exemplu? Am participat la prima demonstrație de protest a celor din sectorul HoReCa,
organizată chiar în fața localului. Nu a venit nimeni să ne întrebe ceva. Am fost
și la cea de-a doua, din Piața Libertății din Timișoara, împreună cu tot personalul.
Nu s-a văzut nici o îmbunătățire, nu s-a luat nici o măsură. Am participat și la ultima manifestație, cea din Piața Unirii. Toate au rămas fără ecou. Iar faptul că Girocul a fost de patru ori în carantină, ne-a terminat pur și simplu, pentru că a
trebuit să închidem și terasa. Noi facem acum și livrări la domiciliu, am mai construit un cuptor pe lemne pentru pizza, totul pentru a le da oamenilor de lucru.
Dacă tragem linie, noi ducem mâncarea la domiciliul clienților aproape pe gratis.
Ultima carantină s-a impus de pe o zi pe alta. Am făcut aprovizionarea pentru
week-end, iar sâmbăta seara, la ora 24, ne-au închis. Totuși, sper să fie mai bine,
sper la un ajutor, care ne-a fost promis, de altfel. Sau, dacă nu ne ajută, să ne lase
să deschidem măcar terasele și să putem organiza evenimente în aer liber, cu 50
de persoane, cum a fost anul trecut.

Daniel Flonta, Ioan Flonta, Daniela Flonta, Miruna Flonta patroni

„Braserie” Giroc

Știe toată lumea că industria HoReCa s-a oprit în totalitate. Noi aici am avut,
pe lângă restaurant, și lacul pe care se desfășurau activități de pescuit sportiv,
anulate și ele acum în pandemie. Singurul mod în care putem să ne desfășurăm
activitatea în momentul de față este livrarea la domiciliu. Avem platforme pentru
livrări la domiciliul clienților. Ce pot spune că nu am dat nici un angajat afară, ci
îi ținem în șomaj, cu speranța că lucrurile vor reintra în normal. Statul a suportat
doar ajutorul de șomaj pentru cei 32 de angajați, în rest nu am primit nici un fel
de sprijin. Sperăm ca pandemia aceasta să se sfârșească, pentru că nu știm cât
vom mai putea rezista în acest ritm.

Florin Hanciu, patron

Localul nostru ființează de un an și jumătate aici, în Giroc. Mai avem o locație,
deschisă acum trei ani, în Dumbrăvița. Pentru noi, pe lângă necazul care ne-a
lovit, problema cea mai mare a fost lipsa de ajutor din partea autorităților centrale
și reacția zero pe care au avut-o față de acest domeniu. Noi, ca antreprenori am
primit... zero lei. Au ajutat doar angajații. Noi, deocamdată, la niciuna dintre
locații nu am dat afară pe nimeni. I-am păstrat cu speranța că vom reveni la o oarecare normalitate. Noi am avut și cheltuieli cu amenajarea terasei aici la Giroc,
5.000 de euro partea de structură și alte 3.500 de euro iglu-urile pe care le-am
amplasat, a căror situație nu este încă reglementată. Se pune discuția dacă au mai
mult de un perete și un acoperiș. E o discuție, să spun, de geometrie și se spațiu
închis. Problema mare este că județul Timiș este încă în cod roșu, din cauza mult
mai numeroaselor teste făcute în raport cu alte județe, care sunt în scenariul verde.
Sper ca pe viitor să ne lase să putem munci. Suntem dispuși să ne adaptăm
normalității vremurilor pe care le trăim. Autoritățile nu s-au gândit niciodată că
nu noi neapărat, ca patroni, suntem în colaps, ci oamenii. Avem angajați, avem
firme de distribuție, care au la rândul lor angajați, plătesc taxe, benzină, marfă.
Este un cerc vicios cu efect de domino. Cea mai mare tristețe a mea este că mă
uit pe rețelele de socializare și văd oameni care se întreabă la ce ne trebuie restaurante... Lumea nu înțelege că restaurantele au funcționat tot timpul, chiar și în
perioade de război. Restaurantele nu sunt fabrici de mâncare, ci sunt locuri și
pentru suflet, și pentru socializare.

Florin Rusu și Anemaria-Alina Drăgoi, asociați
Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Ziua de Dragobete – tradiţii, obiceiuri și superstiţii

În alte zone, în ziua de Dragobete, tinerii își
crestau pe braț o formă de cruce, după care își
suprapuneau tăieturile, devenind astfel frați și
surori de cruce. Fiecare tânăr are grijă ca ziua
de Dragobete să nu îl prindă singur, deoarece
asta ar reprezenta un semn rău, prevestitor de
singurătate pe întreg restul anului.

Ziua de Dragobete se sărbătorește în fiecare
an pe 24 februarie. Dragobetele este o zi dedicată iubirii și una dintre cele mai frumoase
tradiții ale poporului nostru. De Dragobete
îndrăgostiții își fac daruri, cei căsătoriți își reafirmă iubirea, iar cei care nu au încă o pereche,
acum e momentul cel mai potrivit să o caute.
Dragobetele este ziua constituirii perechilor,
atât pentru oameni, cât și pentru păsări.
În calendarul popular ziua de Dragobete
marchează începutul vremii frumoase, a primăverii, a renașterii naturii. Oamenii se înseninează și lasă în urmă frigul și urâtul de peste
iarnă.

Legenda dragobetelui,
cine a fost Dragobete

Se știe conform tradiției că Dragobete ar fi fost fiul
babei Dochia, un tânăr chipeș și voinic care influența
în bine viața celor pe care îi întâlnea. Timp de sute de
ani, Dragobete apărea în visele tinerilor pentru a-i
învăța tainele iubirii.
La naștere, Dragobete a avut patru ursitori de
seamă, care i-au oferit daruri din cele mai alese.
Prima ursitoare a fost primăvara care i-a oferit iubirea. A doua ursitoare a fost vara, care i-a dat în dar
dulceața fructelor și căldura dragostei. A treia ursitoare a fost toamna, care i-a dăruit un fluier pentru a
înveseli oamenii cu cântecele lui. Ultima ursitoare a
fost iarna, care i-a oferit o îmbrăcăminte albă, imaculată, cu sclipiri de diamante.
Posesor al acestor daruri, Dragobete reușea să seducă fiecare tânără care îi ieșea în cale, motiv pentru
care a devenit un simbol al dragostei și al iubirii.
Mai târziu, când devenise deja tânăr fecior, Dragobete a mers în munți, unde a învățat despre plante
și animale. Astfel, Dragobete devine, în credința populară, stăpânul păsărilor și al plantelor.
În ziua de Dragobete păsările nemigratoare se
adună în stoluri, ciripesc, își aleg perechea și încep

Superstiţii în ziua de
Dragobete pentru
bunul mers al vieţii

să-și facă cuibul.
Se spune de asemenea că Dragobete, după ce a
murit, s-a transformat într-o plantă numită năvalnic,
plantă care apare primăvara în mai toate poienile.
Această plantă se folosește conform tradiției populare
pentru descântece de dragoste și pentru tratarea rănilor. De aici și denumirea populară a sărbătorii de Dragobete – „Năvalnicul”.

Tradiţii și obiceiuri în ziua
de Dragobete

În unele zone ale țării există obiceiul ca tinerii
necăsătoriți să se îmbrace în haine curate, de sărbătoare, și să pornească la cules de ghiocei și viorele pe
care să le așeze ulterior la icoane. La întoarcere fetele
pornesc în fugă spre sat, iar băieții aleargă pentru a
prinde fata care le este dragă. De își prind aleasa,
aceștia îi fură o sărutare în văzul tuturor, sărutare ce
simbolizează legământul lor pe durata întregului an.
De aici și zicala „Dragobetele sărută fetele”.
Dacă în această zi nu se va fi întâlnit fata cu vreun
băiat, se crede că tot timpul anului nu va fi iubită de
nici un băiat, și viceversa.

Dacă nu respecți sărbătoarea Dragobetelui
ouăle se vor strica sub cloști și nu vor scoate
pui;
Nu trebuie să te cerți cu soția în casă și nici cu o
altă femeie, că-ți va merge rău;
În ziua de Dragobete se începe orice lucru, că
merge cu spor. Se scutură, se așează în casă ca să vină
binele și averea, să se întoarcă la casă;
De la Dragobete, cap de primăvară, se aprinde prin
casă rădăcină de iarbă mare, pe care o vând țigăncile
în șiruri și ține până după Mucenici;
La Dragobete femeile de la țară, ca să nu prindă
soarele pe copiii lor, le leagă de gât un șnur din arnici
roșu, împletit cu bumbac alb;
Dacă auzi pupăza de Dragobete, atunci vei fi harnic tot restul anului.

Superstiţii în ziua
de Dragobete legate
de vreme

Dacă n-a fost brumă până la Dragobete, atunci nu
va fi nici curând;
Dacă plouă în ziua de Dragobete, primăvara e devreme și va fi una frumoasă.

1 Martie – tradiţii și obiceiuri de mărţișor

Ziua de 1 Martie aduce cu ea un frumos obicei de
primăvară numit mărțișor. Mărțișorul este reprezentat
fizic de un obiect micuț legat cu două fire împletite,
înnodate, alb și roșu, care semnifică lupta vieții asupra morții, a sănătății împotriva bolii. De asemenea
mărțișorul este considerat un talisman al norocului,
al bunăstării și al prețuirii. Se obișnuiește ca bărbații
să ofere doamnelor și domnișoarelor din viața lor
mărțișoare, în semn de respect și admirație.
Scopul legării sau punerii mărțișorului este de a
avea noroc în decursul anului, de a fi sănătos și curat
ca argintul odată cu venirea primăverii.
De asemenea, mărțișorul este considerat un simbol
al primăverii, al revenirii la viață a naturii și a tot ce
o înconjoară. Mărțișorul este purtat la vedere timp de
aproximativ două săptămâni sau toată luna martie,
pentru că aduce optimism și credință.
Ziua de mărțișor aduce cu ea două frumoase legende care circulă și astăzi în spațiul public. Aceste
legende dezvăluie modul în care au apărut primii vestitori ai primăverii și cum apariția acestora este legată
de culorile mărțișorului – roșu și alb.
Prima legendă ne dezvăluie că Soarele, pus de
Dumnezeu să lumineze și să încălzească pământul, a
fost furat de un zmeu timp de trei anotimpuri, până
iarna. Atunci un viteaz l-a înfruntat pe zmeu și a eliberat Soarele. Eroul nostru a fost rănit în luptă și sângele i s-a scurs pe zăpada albă. După ce zăpada s-a
topit, în acel loc au răsărit ghiocei, vestitori ai primăverii.
A doua legendă ne spune că Primăvara, aflată la
plimbare la marginea unui păduri, a zărit un ghiocel
pe care a vrut să-l ajute să crească, îndepărtând zăpada din jurul lui. Pentru acest lucru Primăvara a fost
pedepsită de Iarna rea și necruțătoare, care a trimis
ger și zăpadă, astfel că ghiocelul a înghețat. Dorind

să-i țină de cald cu ajutorul mâinilor, primăvara
s-a rănit la un deget și câteva picături din sângele acesteia s-au scurs peste ghiocel și peste
zăpada din jurul lui. Ghiocelul a revenit astfel
la viață, iar Primăvara a învins Iarna.
În tradiția populară se spune că firul
mărțișorului, funie de 365 sau 366 de zile, ar fi
fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile
la munte. Astfel, în plan simbolic, firul
mărțișorului este firul anului, al tuturor zilelor
de peste an.
Baba Dochia umblând cu oile prin pădure,
torcea lână din furcă și, găsind o para, i-a făcut
bortă, legând-o cu un fir de ață. Asta a fost la 1
martie și de atunci s-a lățit obiceiul.
Despre tradiția mărțișorului nu se cunoaște exact
când a apărut, dar se estimează că este veche de sute
de ani. Fiind un obicei atât de frumos a fost însă împrumutat și de vecinii noștri bulgari.
În prima zi a primăverii, de mărțișor, în unele zone
din țară există obiceiul conform căruia părinții leagă
la gâtul sau la mâna copiilor câte un bănuț de argint,
ori de aur. Acest talisman este însoțit bineînțeles de
două fire răsucite, din mătase albă și roșie. În acest
mod copiii vor fi feriți de razele arzătoare ale soarelui
în timpul verii.
Unii copii vor purta mărțișorul 12 zile la gât, apoi
îl vor lega de ramura unui pom tânăr. Dacă pomului
îi merge bine (înflorește, înverzește, face fructe) se
crede că și copilului îi va merge bine. Alți copii vor
purta mărțișorul până când vor vedea prima dată un
pom înflorit și abia atunci îl lasă pe ramurile pomului.
Se leagă copiilor ață roșie cu alb și cu bani la gât,
păstrându-le până când vin berzele, și atunci zic:
Na-ți negrețele și dă-mi albețele!

În alte zone se obișnuiește ca mamele tinere să-și
pună la gât un bănuț de argint. Bănuțul este tras prin
brânză înainte de a fi purtat, ca să fie albe ca brânza
și atârnat de un fir roșu pentru a se păstra rumene la
față. Bănuțul este purtat până când vor înflori cireșii,
când va fi agățat de ramurile acestora pentru a fi frumoase și sănătoase ca florile de cireș.
În zilele noastre mărțișorul primit în dar de la o
persoană dragă se poartă toată luna martie, după care
se pune într-un pom înflorit, pom roditor. De asemenea, există credința că dacă îți vei pune o dorință
atunci când vei agăța mărțișorul de ramurile pomului,
aceasta se va îndeplini.
La începutul lunii aprilie, prin orașe, se pot observa
mulți pomi care sunt împodobiți de șnururile
mărțișoarelor agățate, semn că tradițiile și obiceiurile
sunt încă vii și păstrate de mulți dintre noi.
În zona Transilvaniei există obiceiul ca
mărțișoarele purtate să fie agățate pe la uși și ferestre
pentru ca norocul să intre în casă, iar ghinionul să
fugă și să lase loc binelui.
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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 4, 11, 16, 17, 18, 25 și 31 martie 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)
Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (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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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 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
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18
FARMACIA CATENA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc
Program
Luni-vineri: 8-21
Sâmbătă: 9-16
Duminică: 9-13

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)

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9-17
Sâmbătă: 9-14

“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.

ISSN 1584/3068

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

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,

Colectivul de redacţie:

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

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

8

S po r t

Campionatul Naţional
de Cros – faza judeţeană

În ziua de 21 februarie, la Lugoj, a avut loc
Campionatul Națioanal de Cros - faza județeană
și selecție pentru Campionatul Național - Finala
de la Botoșani, care va avea loc peste aproximativ
o lună.
Sportivii Clubului Sportiv Giroc-Chișoda au
obținut un număr de 13 medalii (șase aur, patru
argint și trei bronz) astfel:
- Maia Țîștea, loc 1 (medalie aur) în proba de
300 m cros categoria Spiriduși 2;

- Maria Rămneanțu, loc 1 (medalie aur) în
proba de 500 m cros categoria Spiriduși;
- Victor Roman, loc 1 (medalie aur) în proba
de 800 m cros categoria Copii IV băieți;
- Denisa Pop, loc 1 (medalie aur) în proba de
1.200 m Copii 1 fete;
- Maria Rămneanțu, Sara Țîștea, Sofia
Dumitrașcu, Mălina Macarie, Rebeca Niculescu,
loc 1 (medalie aur) echipe Spiriduși (2012-2013)
în proba de 500 m Cros;
- Denisa Pop, Maia Bulacu, Ionela Rămneanțu,
Diana Blaj, loc 1 (medalie aur) echipe Copii 1
(2008) în proba de 1.200 m Cros;
- Nicola Gavrilovic, loc 2 (medalie argint) în
proba de 400 m Spiriduși 2 băieți;
- Sara Țîștea, loc 2 (medalie argint) în proba
de 500 m cros categoria Spiriduși fete;
- Adina Lăpușcă, loc 2 (medalie argint) în
proba de 1.200 m cros categoria Copii 2;
- Maia Bulacu, loc 2 (medalie argint) în proba
de 1.200 m Copii 1 fete;
- Natalia Gavrilovic, loc 3 (medalie bronz) în
proba de 700 m cros categoria Copii IV fete;
- Deea Ioanovici, loc 3 (medalie bronz) în
proba de 1.200.m cros categoria Copii II fete;
- Ionela Rămneanțu, loc 3 (medalie bronz) în
proba de 1.200 m cros categoria Copii I fete.
Menționez că și rezultatele celorlalți sportivi ai
clubului nostru au fost excelente, ținând cont și
de situația actuală.
Oana STAICU,
antrenor C.S. Giroc-Chișoda

Clubul Sportiv
Giroc-Chișoda și-a
reluat activitatea

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
(CLSU) al comunei Giroc a luat hotărârea de reluare a activității Clubului Sportiv Giroc-Chișoda.
CLSU a aprobat reluarea activităților începând
din 8 februarie 2021, cu obligativitatea respectării
prevederilor Legii nr. 55/2020 privind măsurile
pentru prevenirea și combaterea pandemiei de
COVID-19, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 192/2020 și ale Ordinului nr.
1.219/22.09.2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesare a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea
practicării sporturilor de echipă în aer liber, pentru
reluarea activității de natație în bazinele acoperite
și în aer liber din România, în vederea desfășurării
activităților sportive în spații închise, respectiv
desfășurării activităților de pregătire fizică în săli
de fitness și aerobic.

DIALOG CU CETĂŢENII

Onoraţi de vizita președintelui
Federaţiei Române de Fotbal

După ce în toamna anului trecut, clubului nostru i-a
fost acceptată afilierea secției de fotbal la Federația Română de Fotbal, în 28 ianuarie 2021 am fost onorați să
primim vizita întregului staff de conducere al Federației
Române de Fotbal.
Președintele Răzvan Burleanu, secretarul general-adjunct, Gabriel Bodescu, directorul tehnic, Mihai
Stoichiță, și managerul de competiții, Felix Grigore, neau călcat pragul, vizitând Stadionul Comunal din Giroc,
sediul clubului nostru. Alături de aceștia au mai fost
prezenți și președintele Asociației Județene de Fotbal,
Romeo Malac, și vicepreședintele forului județean,
Ionel Poclid. A fost o vizită în care „am dorit să ne
cunoaștem”, după cum declara Răzvan Burleanu!
Diriguitorii federației au inspectat baza de antrena-

ment și de joc a clubului nostru, s-au interesat de modul
de organizare a secției de fotbal, de numărul de jucători
și echipe pe care le-am avut și le avem înscrise în
competiții și de planurile noastre de viitor. Este un amănunt de care suntem foarte făloși; am fost felicitați pentru ceea ce am reușit să realizăm până în acest moment
și sfătuiți în ceea ce privește viitorul apropiat.
Întrebarea care a stat pe buzele noastre încă din primul moment al acestei vizite a fost cea legată de reluarea activității competiționale la nivelul copiilor și
juniorilor.
La acest moment se poartă discuții între forul fotba-

listic de la București și conducerea Ministerului
Sănătății și cea al Tineretului și Sportului, pentru a modifica protocolul medical ce se referă la activitățile
competiționale și probabil se va alege una dintre următoarele două soluții: ori se vor face teste rapide antigen
la 14 zile, ori se va efectua un test RT-PCR înainte de
începerea competiției și se va repeta doar în cazul
apariției unui caz! Suntem convinși că tinerii noștri jucători abia așteaptă acest moment, deoarece în luna
martie se împlinește anul de când nu au mai disputat
vreun meci oficial! Nu este singurul demers făcut de
FRF până în acest moment, în acest sens, însă până
acum s-a primit aprobarea doar pentru disputarea meciurilor din Liga Elitelor U19 și U17.
Un alt demers făcut de FRF pentru sprijinirea cluburilor afiliate, în contextul actual al pandemiei, a fost ajutorul financiar dat acestor cluburi pentru sprijinirea
măsurilor anti-COVID 19!
Așteptăm așadar începerea campionatelor de copii și
juniori și mai ales al Campionatului Național de Juniori
A (U19) și B (U17) și o nouă vizită a conducătorilor
FRF pentru a vedea la lucru și „produsul nostru finit”,
viitorii fotbaliști care vor face cinste Girocului,
Chișodei, Timișoarei și Timișului!
MULȚUMIM, AM FOST ONORAȚI ȘI VĂ MAI
AȘTEPTĂM, DOMNILOR!
Conducerea Clubului Sportiv Giroc-Chișoda

Handbal, juniori III

Rezultate pozitive pentru tinerii handbaliști de la CS Giroc-Chișoda

După o lungă pauză, mult prea lungă, cauzată de
pandemia mondială, arhicunoscută, handbaliștii de
la CS Giroc-Chișoda, au debutat în cadrul turneului
I contând pentru Campionatul Național de Handbal
pentru juniori III.
A fost primul meci disputat de tinerii antrenați de
profesoara Oana Ionescu după aproape un an, un
meci care a adus o frumoasă și binemeritată victorie
pentru alb-roșii noștri.
Așadar, în Seria E, a C.N. Juniori III: CS GirocChișoda - Șc. Gen. nr. 7 Timișoara 37-23. Golgheterii echipei nostre la acest meci au fost Luca
Turcitu, marcator a 12 goluri, și frații Stănescu, Bogdan autor a 10 reușite și Răzvan, care a perforat
poarta adversarilor de 7 ori. Au mai înscris Andrei
Goga de 5 ori, Damian Toacă de două ori și Darius Matinca.
Echipa înscrisă pe raportul de arbitraj a meciului a fost următoarea: Bogdan Katalinik, Tudor Jurma, Darius Matinca,
Andrei Goga, Antonio Curelea, Patrik Botian, Damian Toacă,
Bogdan Stănescu, Rareș Cosma, Răzvan Stănescu, Casian

Vasile, Robert Varadi, Luca Turcitu și Angelo Morariu.
După succesul din prima etapă a turneului de handbal contând pentru Campionatul Național al Juniorilor III, împotriva
băieților de la Școala Generală nr. 7 Timișoara, elevii antrenoarei Oana Ionescu au mai surclasat un adversar. Este vorba
de CSC Moșnița Nouă, echipă care s-a întărit în această iarnă
cu mulți jucători proveniți de la cluburi din Timiș!
Cu un joc mai bun, alb-roșii din Giroc și Chișoda
au reușit să marcheze 39 de goluri, depășind „recordul” zile precedente!
Remarcații au fost Răzvan Stănescu (11 reușite)
și Luca Turcitu (9 goluri). Andrei Goga și Bogdan
Stănescu i-au învins pe portarii adverși de 6 și respectiv 5 ori. Darius Matinca (4), Anbgelo Morariu
(2), Rareș Cosma (1) și Casian Vasile (1) și-au trecut
și ei numele pe lista marcatorilor.
Pentru conformitate: CSC Moșnița Nouă - CS
Giroc-Chișoda 31-39.
În ultimul joc al turneului, sportivii CS GirocChișoda au dat piept cu echipa Liceului cu Program
Sportiv din Timișoara, partida încheindu-se la egalitate, 37-37.

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

