HRISTOS A ÎNVIAT!

Sărbătoarea Învierii Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne
găsește, din nou, într-un moment de
cumpănă. Să nu ne pierdem însă
speranța în Iisus cel înviat și să privim
cu încredere spre zilele ce vor veni.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale
Paștelui vă dorim ca lumina Învierii
să se reverse asupra dumneavoastră
și să vă umple de har și de bucurie
duhovnicească.
Hristos a înviat!
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Mesajele de Paști ale reprezentanţilor cultelor
din comuna Giroc
Iubiţi credincioși,
Hristos a înviat!

Cu emoție și bucurie
trăim Învierea Domnului
nostru Iisus Hristos! Cu
siguranță că această
Noapte a Învierii ne readuce mai aproape unul
de celălat, dar și de
Dumnezeu. Ne îndeamnă să vedem mai
mult Lumina decât întunericul și așează în inimile noastre nădejde, dragoste, speranță și credință.
În aceste vremuri tulburi, când avem atâta nevoie
unul de celălalt, când distanțarea fizică ar trebui înlocuită prin compasiune și apropiere sufletească, când
lacrimile celor ce s-au despărțit de cei dragi se întâlnesc cu lacrimile celor care se roagă pentru vindecare,
doresc să așez în gândurile voastre două îndemnuri
ale Mântuitorului Hristos: „Să vă iubiți unul pe altul,
precum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 15,12) și „precum
voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea” (Luca 6,31).
Nu există măsură pentru dragoste și în aceste momente cu siguranță că nu-i uităm nici pe cei care poate
că au mai puțin și prin intermediul Asociației Filantropice Ortodoxe „Sfântul Dimitrie” Giroc, cu ajutorul inimoșilor voluntari și contribuția dumneavoastră,
peste trei sute de copii din 17 localități se vor bucura
de darurile pe care le împărțim pentru a avea ce pune
pe masa de Paști, dar și pentru a se bucura de jucăriile
și dulciurile primite!
Sunt fericit pentru faptul că suntem împreună,
aproape de cei necăjiți, cu speranța că Lumina lui
Hristos luminează și inimile noastre atât de încercate
și întunecate de griji, gânduri, necazuri, supărări și păcate!
Aveți nădejde, pentru că Hristos a înviat!

Și după două milenii, indiferent de vremurile care
suflă asupra omenirii, creștinii continuă să se bucure de
Învierea Lui Hristos.
Este o bucurie pe care Dumnezeu a lăsat-o în mijlocul nostru pentru a ne aminti mereu de faptul că întâlnirea cu El, cu viața și cu iubirea Lui, este sensul pe care
trebuie să îl urmăm.
Acest timp, în care boala și teama de moarte a încercat să schimonosească Chipul Lui Dumnezeu din om, a
fost ca o retrăire a experienței Lui Hristos din grădina
Ghetsimani și apoi de pe Gogota.
Firea umană s-a înspăimântat de aducerea aminte de
moarte, a suferit răstignită cu spaimă și durere pe paturile spitalelor.
Acum a venit vremea ca sufletul omului, curățit în
spovedanie și luminat prin împărtășanie, să biruie moartea și să întâlnească Lumina Învierii Lui Hristos Cel viu,
puterea Tatălui Creator și iubirea și mângâierea Sfântului Duh.
A venit vremea ca firea omenească, fugind de boală
și de moarte, să se întoarcă la izvorul vieții veșnice. A
venit vremea ca omul să se reîntâlnească cu Dumnezeu
și să se odihnească în brațele Lui. A venit timpul să înlocuim teama cu credința, deznădejdea cu speranța reîntoarcerii la Tatăl, depărtarea cu apropierea de frații noștri
și de Hristos.
Astăzi, Iisus ne amintește că Viața a biruit întotdeuna,
că Iubirea este și va rămâne hrana omului, iar Credința
este ancora care ne va ține pe loc la limanul lui Dumnezeu, indiferent de furtunile ce bântuie viața noastră.
Astăzi Hristos ne amintește că a înviat biruitor pentru a
ne așeza împreună cu el alături de Tatăl și în iubirea Duhului.
Astăzi cu toții ne bucurăm că am primit viața ca dar
de la Dumnezeu.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Preoții
Traian DEBUCEAN și Dragoș DEBUCEAN
Preot paroh Marius ȘONEA

Hristos, Paştile nostru

1 Corinteni 5:8
Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate
şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.
Acesta este îndemnul apostolului Pavel pentru toți creștinii de peste veacuri: să
sărbătorim praznicul Învierii Domnului Isus într-o stare de curăție, eliberați de aluatul răutății, vicleniei, fățărniciei și aroganței.
În contextul lumii tensionată de nemulțumiri, temeri și pandemie, când mulți
din cei dragi au căzut secerați de virusul morții, veniți să ne întoarcem cu credință
spre Hristosul Înviat care ne oferă mântuirea, speranța și pacea Lui.
Comunitatea credincioșilor baptiști din Chișoda vă urează Sărbători fericite,
sănătate și vă adresează salutul creștinesc Hristos a înviat!
Pastor Victor Viorel ȚUȚ

Trăiește cu scop!

Mesajul sărbătorii Paștelui se referă la viața Mântuitorului, în special la moartea
și învierea Sa. Prin viața trăită, Domnul Isus Hristos a fost exemplul nostru în multe
privințe. Unul dintre exemplele pe care ni le-a oferit a fost trăirea vieții cu un scop
anume. Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte, în fiecare an, de faptul că Mântuitorul a venit în lumea noastră ca să ne răscumpere din păcatele noastre. Totodată,
El ne-a adus eliberarea de forța naturii umane corupte de păcat. E așa de trist să
vedem oameni subjugați de diferite vicii.
Dar, e așa de încurajator să vedem oameni eliberați de puterea mântuirii. Prin
moartea Sa, Mântuitorul ne oferă puterea schimbarea modului de gândire și de
acțiune. Toate faptele noastre bune sau rele sunt rezultatul unui mod de gândire care ne caracterizează. Mentalitatea lui Hristos a fost mentalitatea dăruirii, a dragostei necondiționate și a sacrificiului de sine. Creștinul are
mentalitatea lui Hristos și trăiește ca El. Schimbarea mentalității unui om se face printr-un proces lung și anevoios. Asumarea exemplului de viață trăită de Hristos produce o mentalitate ca a Lui, iar acest lucru este un
miracol.
Mântuitorul ne-a dat și nouă, urmașilor Lui, un scop în viață, trăirea pentru Dumnezeu. Trăirea pentru Dumnezeu produce o mentalitatea creștină în care aproapele este important. Lumea în care trăim are nevoie de
oameni care trăiesc cu scop, iar scopul trebuie să fie construit pe modelul lui Isus Hristos.
Să ne amintim de El, de scopul cu care a trăit în lume și să trăim și noi ca El!
Sărbători binecuvântate și Hristos a înviat!
Adrian D. STUPAR,
pastor al Bisericii Penticostale „Betel” din Giroc

„Prin Cruce la Înviere sau
prin moarte la Viaţă”

Învățătura Bisericii noastre afirmă că
prin Taina Crucii se risipește pâcla întunecată a morții, considerată drept „plată a păcatului” (cf. Romani 6, 23), iar în lume se
revarsă lumina și bucuria Paștilor Vieții.
Prin urmare, bucuria noastră pascală nu
este altceva decât cunoașterea și acceptarea acestei realități definitorii, atunci când
fiecare dintre noi își aduce propriul întuneric în fața lui Dumnezeu, pentru ca El să
transforme întunericul într-o lumină inextingibilă.
Omul pascal este, fără doar și poate, un om biruitor, care știe că în
prezența luminii lui Hristos cel înviat nu mai există temerea de întuneric și
de puterea acestuia. Elementul nou din viața celui aflat într-o neîntreruptă
celebrare pascală este tocmai îndrăzneala întru biruință, care rezultă din receptarea și purtarea în lumina neînserată a Învierii Domnului.
În altă ordine de idei, Liturghia ortodoxă, prin celebra rostire credală:
„Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie” (Articolul 12
din Crezul creștin), se prezintă ca o punte de legătură între cele două
momente solemne care marchează istoria mântuirii umane: Învierea lui
Hristos și învierea noastră. Dumnezeiasca Liturghie prelungește starea
lui Hristos cel înviat în fiecare dintre noi, oferindu-ne însăși garanția de
a nu muri, și anume: împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului
lumii.
Doar avându-L în noi pe Iisus cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă,
putem crede și nădăjdui că vom învia întru El (cf. Ioan 6, 54 și I Corinteni 15, 22).
Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu-Tatăl se prezintă poporului ales, iar
mai târziu, prin lucrarea misionară a Sfinților apostoli, întregii lumi, ca
fiind: „Învierea și Viața” (Ioan 11, 25). Prin urmare, suntem invitați să
accesăm Viața și să anticipăm Învierea, spre a rămâne și a trăi cu El în
veci.
Aflându-ne cu toții în atmosfera Sărbătorilor pascale mântuitoare, Îl
rog pe Hristos Cel Înviat să ne poarte, pe fiecare în parte și pe toți laolaltă, în iubirea Sa atotcuprinzătoare și să ne întărească cu zile îndelungate, în deplină sănătate sufletească și trupească.
Veniți, așadar, să ne bucurăm de Paști și să cântăm cu îngerii din ceruri Oda Bucuriei veșnice, care le unește pe cele nevăzute cu cele văzute: „Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor
din morminte viață dăruindu-le”.
Sărbători binecuvântate și pline de Lumina Învierii!
Pr. lect. univ. dr. Adrian D. COVAN
Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi,
nici cu un aluat de răutate și viclenie,
ci cu azimele curăției și adevărului.
1 Corinteni 5:8

Cu ajutorul lui Dumnezeu, suntem în
preajma marii sărbători a Paștelui, a patimilor
lui Hristos și învierea Lui. Deși această sărbătoare vine într-un context aparte din cauza acestei pandemii, acum, mai mult ca oricând, avem
nevoie să ne apropiem și să îl căutăm pe Dumnezeu, să putem să trecem peste această încercare și să rămânem credincioși cu speranța că
El ne poate izbăvi și să ne bucurăm că avem un
mântuitor care a murit pentru noi, ca noi, fiind
iertați de păcate, să putem într-o zi, când vom pleca de aici, să fim cu el în
veșnicii alături de Dumnezeu care ne-a mântuit. Până atunci, să rămânem
credincioși, să ne iubim aproapele, să ajutăm pe cei ce sunt în nevoi, să ne iertăm
unii pe alții și astfel vom fi fericiți cu Dumnezeu. Să aveți multe binecuvântări
din partea LUI pentru familile dumneavoastră și ne rugăm pentru cei ce au pierdut pe cei dragi în timpul pandemiei, la fel și pentru cei ce sunt cuprinși de acest
virus.
Sărbători fericite și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.
Pastor Iosif CODIȚĂ, Biserica Penticostală „Speranța” Chișoda

Cu ocazia sărbători învierii Domnului
Isus Hristos, doresc tuturor credincioșilor,
cât și celor ce caută pe Dumnezeu, ca puterea învierii Domnului nostru Isus Hristos
să aducă bucurie și credință în inimile locuitorilor acestei comune.
Coloseni 3:1-4; Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui
Dumnezeu.
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele
de pe pământ.
Căci voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
Când Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi
împreună cu El în slavă.
HRISTOS A ÎNVIAT!
Pastor Vasilică PEIA, Biserica Creștină Baptistă Giroc
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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 nr. 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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Girocul văzut „altfel” prin obiectivul lui Adrian Săcăluș

Pe Adrian Săcăluș îl știți foarte mulți dintre dumneavoastră.
Îl vedeți, de foarte multe ori, cu aparatul foto la gât străbătând
comuna în lung și-n lat ori participând la evenimentele majore
din comunitate. Născut în urmă cu 31 de ani la Giroc, Adi, cum
îi spun prietenii și cunoscuții, „îndrăznește” să se prezinte ca
fiind „fotograful oficial al comunei Giroc”.

„Sunt născut și crescut pe meleagurile girocene – își începe
Adrian Săcăluș povestea –, cunosc fiecare colțisor al acestei comune, iar în timpul liber și nu numai îmi place să imortalizez momente perfecte (le numesc eu) din acest minunat areal geografic.
Primii ani de viață i-am petrecut în sânul unei familiii de bună
credință, jucându-mă alături de fratele meu și de câțiva prieteni
vecini în fața casei, printre păsările de curte, deoarece în acele vremuri Girocul era un sat autentic de câmpie, necunoscând încă
marea dezvoltare din zilele noastre. Străzile erau pietruite, troturarele înierbate, nu aveam rețea de gaz, apă sau canalizare, dar
viața era simplă și frumoasă. Copilăria îmi va rămâne mereu un
moment drag , spre care privesc cu nostalgie.
La vârsta de 3 ani , ca orice copil, am frecventat toate grupele
grădiniței din Giroc, însă clasele primare și gimnaziale le-am
urmat la Școala generală nr.25 Timișoara (1996-2004), urmând
apoi studiile liceale ale Grupului Școlar Energetic Timișoara
(2004-2008), unde , în anul 2008, am absolvit cele 12 clase împreună cu examenul de bacalaureat. Au urmat apoi anii frumoși
și de neuitat ai studenției, petrecuți în băncile Facultății de Geografie din cadrul UVT (2008-2012), iar într-un final studiile masterale din cadrul aceleași facultăți, specializarea «Dezvoltare și
amenajare turistică», finalizate cu succes în anul 2014. Perioada
petrecută în mediul universitar, pe lângă bagajul educațional dobândit, mi-a modelat caracterul, m-a format ca om, mi-a întipărit
principii și valori sănătoase, dar a fost și un prilej de revelație sau
de regăsire. Aici am experimentat atracția ireversibilă față de mediul inconjurător, referindu-mă la natură în mod special. Nenumăratele ture și cățărări prin munții României m-au făcut să descopăr
frumusețea naturii, peisaje impresionante și obiective turistice pe
care le vedeam doar la televizor. Bineînțeles, că îmi doream să surprind în fotografii toate acele peisaje, însă neavând aparat foto îi
rugam pe colegii mei care dețineau aparate foto să imortalizeze
acele peisaje, urmând apoi să le cer fotografiile când ne întorceam
acasă”.
De aici până la pasiunea pentru fotografie nu a fost decât un
pas: „Trebuie să vă spun că primele fotografii le-am făcut cu un
aparat foto compact (de buzunar) al unui bun prieten, la diferite
petreceri unde participam ca invitat. Simțind apoi o oarecare plăcere în a fotografia, l-am rugat pe bunul meu prieten să-mi împrumute aparatul foto o periodă mai lungă de timp, pentru a fotografia
ulițele satului și împrejurimile. Eram tot timpul nerăbdător să ies
și să fotografiez. Toate fotografiile le publicasem pe rețelele de socializare, în primă fază Hi5, pe urmă Facebook. Toate acestea sau petrecut în urmă cu zece ani, deci încă nu aveam să descopăr
curând dragostea pentru fotografia artistică de peisaj.
Într-o zi, întâmplarea a făcut ca acel aparat foto împrumutat să
se defecteze fix în mâinile mele. A fost momentul când, pentru o
perioadă lungă, am încetat să mai fotografiez. Din fericire, prietenul meu nu s-a supărat pentru faptul că aparatul lui foto se stricase
în mâinile mele, drept urmare, după ce și-a achiziționat alt aparat,
a cedat rugămintelor mele și mi l-a împrumutat și pe acela. Eram
fericit!
A urmat, la fel, o perioadă când am fotografiat pe la diferite petreceri, din nou împrejurimile Girocului, dar și prin câteva călătorii. Singura problemă, dacă o pot numi așa, a fost că după fiecare
sesiune foto trebuia să înapoiez aparatul prietenului meu, asta fiind
condiția cu care acesta mi l-a împrumutat. Trebuie să recunosc că
a fost momentul când îmi doream propriul aparat foto, însă nici
acest moment nu avea să vină prea curând, bineînțeles, din motive
financiare.
Văzând pasiunea mea față de fotografie, natură și călătorii,
bunul meu prieten Andrei Lupușoru (căci despre el e vorba) mi-a
făcut o surpriză plăcută, v-ați prins, este vorba de un aparat foto.
După o călătorie de-a lui în Austria, mi-a adus drept cadou de Crăciun un aparat foto compact marca Olympus. Nu era un aparat performant, însă pentru moment era tot ce aveam eu nevoie.
Entuziasmul a căpătat proporții colosale, aparatul foto fiind
aproape nelipsit din buzunarul meu. Îl purtam cu mine peste tot și
fotografiam tot ce mi se părea interesant. A fost timpul când am
început să-mi descopăr simțul artistic, dezvoltându-mi ușor creativitatea și imaginația, într-un cuvânt îl putem numi începutul
perfecționării... Toate acestea împreună cu tainele editării foto.
Pe măsura trecerii timpului, fotografiile mele arătau din ce în
ce mai bine, cel puțin asta susțineau prietenii și cunoștințele. Cu
toate că preferam modestia, în sinea mea trebuia să recunosc că
progresul era evident. Fotografiam peste tot, în diferite condiții,
iar colegii de facultate și prietenii mei erau surprinși de frumusețea
fotografiilor pe care le realizam.
După ce am reusit să-mi găsesc un loc de muncă stabil, am
optat pentru un credit de nevoi personale din care mi-am
achiziționat primul meu aparat foto, unul semiprofesional, DSLR,
marca Nikon (martie 2015). A urmat un an în care am fotografiat

aproape zi de zi peisaje și oameni, atât în Giroc, cât și prin
Timișoara. Aveam nevoie să mă acomodez cu noul aparat, deoarece era mult mai dificil de fotografiat cu el comparativ cu celelalte
aparate. Era o tehnică nouă, nu tocmai ușoară la început. A trebuit
să învăț să lucrez cu el urmărind tutoriale pe YouTube și având
mereu asupra mea, în ghiozdan, manualul de utilizare al aparatului.
Peste un an am decis că e timpul să fac upgrade la echipamentul
meu foto și să-mi achiziționez un aparat mai performant, pe care
să îl pot folosi și la diferite evenimente (cununii, botezuri, majorate), contra cost, desigur”.

Despre Girocul văzut altfel...

Adrian Săcăluș deține și o pagină de Facebook specială, „Girocul văzut altfel”, unde postează fotografiile realizate în comună.
Despre pagină, Adi ne spune: „Totul a început în aprilie 2016, în
preajma campaniei electorale pentru alegerile locale, atunci când
în diferite grupuri ale comunității de pe platforma Facebook diverse personaje pătau imaginea comunei prin fotografii inestetice
din zone aflate în plină dezvoltare, mințind , dezinformând și intoxicând opinia publică cu diverse probleme care nu existau sau
nu erau atât de grave pe cât se prezentau. Era un război politic electoral fără perdea, care indirect afecta imaginea satului meu natal,
manipularea și dezinformarea fiind la cote maxime. Nu aș fi crezut
niciodată că anumiți locuitori băștinași ai comunității sunt capabil
să denigreze imaginea comunei doar pentru a-și atinge scopul.
Drept urmare, fiind vizibil iritat față de tot ce se petrecea sub ochii
mei, am decis să reacționez într-un fel și nu oricum, ci prin creearea unei pagini a comunității girocene care să prezinte situația altfel, privită dintr-o altă perspectivă. Așadar, după îndelungi
cugetări, mi-a venit ideea de a crea pagina sub numele de «Girocul
văzut altfel», tocmai pentru a prezenta comunitatea într-un mod
mai plăcut, știind că sunt o mulțime de locuri minunate în arealul
comunei, precum și evenimente culturale ce țin de tradițiile și obiceiurile locale, care merită să fie promovate publicului larg.
Pentru început, am dorit să prezint frumusețile locale și prin fotografiile trimise de către următorii paginii, însă aceștia nu au
reacționat pe măsura așteptărilor mele, ei arătându-se mai puțin
interesați de această idee. Văzând toate astea, a trebuit să iau
situația pe cont propriu și să întrețin pagina doar cu propriile fotografii. A urmat, în toți acești ani, foarte multă muncă de teren, sute
de kilometri parcurși, la pas sau pe două roți, îmbinând utilul cu
plăcutul, rezultatul fiind o încercare reușită de a scoate la suprafață
frumusețea acestui sat de câmpie și prezentată publicului printr-o
amplă și deosebită galerie foto. Prilej cu care pagina a devenit proiectul meu de suflet în care am investit foarte multă energie și care
m-a făcut să-mi perfecționez modul de fotografiere, descoperind
totodată dragostea pentru fotografia artistică de peisaj.
În prezent, pagina «Girocul văzut altfel» se bucură de o
audiență numeroasă (puțin peste 11.000 de aprecieri) alcătuită în
special din utilizatori Facebook ai comunității noastre, dar și din
utilizatori ai comunităților învecinate. Pe lângă aceștia, sunt și sute
de urmăritori proveniți din alte regiuni ale României, precum și
din alte țări europene.
Pentru mine, faptul că pagina a ajuns să fie atât de populară în
rândul girocenilor nu poate fi decât un motiv de bucurie și de împlinire, semn că munca mea a fost răsplătită. Sunt consăteni care
mă opresc pe stradă și mă felicită atât pentru fotografiile deosebite,
cât și pentru devotamentul cu care reușesc mereu să mă plasez în
timpul și locul potrivit pentru surprinderea acelor cadre. E minunat
atunci când cineva apreciază ceea ce faci!
Azi, ca și până acum, sunt prezent oriunde consider a fi oportunitatea realizării unei fotografii bune. Sunt mereu focusat pe
ceeea ce contează, încercând să surprind și să exploatez la maximum fiecare moment fotografic. Îmi place foarte mult să ies cu bicicleta prin natură și să fotografiez tot ce consider că e frumos și
merită publicat. De asemenea, particip cu mare drag la evenimentele culturale ale comunității, unde, la fel, încerc să surprind toate
momentele care pot aduce un plus de valoare prin promovarea lor
către publicul larg. Toate anotimpurile îmi sunt dragi, existând potential fotografic în fiecare dintre ele. Cât despre momentul preferat al zilei, pot spune că ador apusul/apusurile, deoarece emană o
emoție aparte, care se regăsește, sper, și în toate cadrele mele cu
acest moment. E o muncă cu care eu m-am obișnuit deja și pe care
o prestez cu deosebită plăcere. De curând, am descoperit și o pasiune în a urmări și fotografia animalele sălbatice, însă aceasta necesită foarte multă răbdare, caracteritistică pe care eu nu o
dobândesc pe deplin, însă promit să fiu perseverent și să vă aduc
cele mai frumoase cadre cu vietățile care cutreieră câmpurile și pădurea Girocului.
În încheiere, doresc să mulțumesc tuturor celor care îmi apreciază munca, deoarece cuvintele lor frumoase mi-au adus de fiecare dată motivația necesară pentru a continua ce am început. Îi
mulțumesc, în special, domnului primar Iosif-Ionel Toma pentru
faptul că a crezut în potențialul meu și pentru că mi-a acordat șansa
de a deveni oficial fotograful comunei Giroc. Nu în ultimul rând,
doresc să le mulțumesc părinților mei pentru educația oferită și
pentru tot sprijinul acordat, indiferent de natura acestuia (moral și
material), în a-mi atinge obiectivele”.
AntonBORBELY

AU FOST SFINȚITE CRUCILE
NOII BISERICI DIN GIROC
DIALOG CU CETĂŢENII

În Duminica a 3-a din postul Sfintelor Paști, numită
și Duminica Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Părinte
Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, a fost prezent în mijlocul comunității parohiale
din Giroc.
Primit cu tradiționala pâine și sare și întâmpinat de
primarul comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma,
Înaltpreasfinția Sa a participat, în Biserica cu Hramul
„Pogorârea Duhului Sfânt”, la Sfânta și Dumnezeiasca
Liturghie, oficiată de părintele paroh Marius Șonea,
părintele Adrian Covan și arhid. ing. Timotei Anișorac,
consilier eparhial.
Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Giroceana, condus de prof. dr. Mircea Sturza. După otpustul slujbei, Mitropolitul Banatului a rostit o omilie
referitoare la fragmentul evanghelic duminical, narat
de evanghelistul Marcu (8, 34-38; 9, 1).
În continuare, Părintele Mitropolit Ioan, împreună
cu soborul slujitor, a săvârșit slujba de sfințire a noilor
cruci, care vor fi așezate pe turlele noii biserici parohiale. Alături de credincioși, la eveniment, au participat și reprezentanții autorităților locale și județene,
dintre care îi amintim, alături de primarul comunei
Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, pe Alin Nica, președintele
Consiliului Județean Timiș, ec. Pavel Kasai, inspectorul-șef al Inspectotatului Teritorial de Muncă Timiș,
Dan Vîrtosu, viceprimarul comunei Giroc. La final,
Înaltpreasfinția Sa a exprimat cuvinte de apreciere și
gratitudine pentru toți ostenitorii și binefăcătorii care
au contribuit la edificarea monumentalului lăcaș de
cult:
„Iubiți frați și surori, în noiembrie 2015, împreună
cu mulți dintre dumneavoastră, am venit la locul
acesta, păstrat curat de când a făcut Dumnezeu cerul
și pământul ca să se facă pe el altarul, să se construiască pe el biserică spre mărirea Lui Dumnezeu. Neam gândit, cu domnul primar și cu alți frați, unde și
cum să se construiască, iar Dumnezeu ne-a spus că
acesta este locul pe care L-a păstrat pentru El de la întemeierea lumii.
Toți cei care au fost aici când s-au făcut săpăturile
pentru fundație vă pot spune că nu s-a găsit nimic altceva decât pământ reavăn și curat pe care s-a zidit biserica aceasta. Iată că a venit și timpul, în Duminica
Sfintei Cruci din Postul Mare, să sfințim și crucile care
vor fi puse pe turla bisericii.
Vă aduceți aminte cum ostașii români, după ce au
învins la Plevna, au pus acolo steagul românesc. Tot
așa și frățiile voastre așezați aceste sfinte cruci, ca drapel de biruință a Lui Hristos asupra morții, deasupra
turlei bisericii.
De astăzi, după ce se va pune crucea pe turla bisericii, nimeni, până la sfârșitul veacului, nu va avea voie
să facă altceva în lăcașul acesta decât sfântă biserică.
Vai va fi de acela care va încerca, în decursul timpului,
să facă altceva din lăcașul acesta pe care acum se
așează crucea.
Iubiți frați și surori, vor trece zeci și zeci de ani când
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turla aceasta va fi cea mai înaltă clădire din zona
aceasta.
Prima rază de soare de dimineață va săruta mai întâi
această cruce. La fel, când soarele va părăsi țara Banatului, tot ultima sărutare soarele o va da crucii de pe
biserica dumneavoastră. Iubiți crucea aceasta pentru
că pe ea este răstignit Hristos!”.
Primarul comunei Giroc, dr. Iosif-Ionel Toma, s-a
adresat și el oaspeților și credincioșilor prezenți în
noua biserică din localitate, cărora le-a urat bun venit
în lăcașul de cult. „Aștept, ca și voi, de foarte mulți ani
acest moment. Această biserică nu s-ar fi ctitorit dacă
nu venea să păstorească această Mitropolie
Înaltpreasfințitul nostru”, a spus primarul comunei
Giroc.
Un cuvânt a adresat celor prezenți și Alin Nica,
președintele Consiliului Județean Timiș, cel care, anul
trecut, a efectuat o vizită pe șantierul noii biserici din
Giroc, însoțit de părintele paroh Marius Șonea.
Lucrările la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din
Giroc vor continua și în perioada care urmează, astfel
încât, cât de curând posibil, activitățile bisericești din
localitate să se poată desfășura în monumentala clădire.

Anton BORBELY
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ
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Actualitate

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2021

25 ianuarie – 5 februarie 2021 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;
29 martie - 16 aprilie 2021 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

17 aprilie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

2 octombrie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

1 noiembrie – 26 noiembrie 2021 - Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor,
a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Anunţ privind trecerea terenurilor proprietate
privată cu destinaţia de drum deschis circulaţiei
publice în proprietatea Comunei Giroc

Trecerea terenurilor proprietate privată cu destinația de drum deschis
circulației publice, în proprietatea Comunei Giroc, prin donație sau renunțare
la drept se aprobă în următoarele condiții:
Terenul propus a fi preluat a fost reglementat urbanistic ca având destinația
de drum deschis circulației publice.
Actele care stau la baza preluării sunt: cerere tip, extrasul de carte funciară
al terenului și actul de donație sau renunțare la drept, în formă autentică.
Dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care fac obiectul
acestei solicitări, se face prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Giroc.
Terenurile proprietate privată vor fi preluate după îndeplinirea obligațiilor
prevăzute în documentațiile de urbanism și în legislația aferentă acestora.

Apărarea împotriva incendiilor
în timpul arderii miriștilor,
a vegetaţiei uscate și
a resturilor vegetale

Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se efectuează cu acordul
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea permisului de
lucru cu foc în două exemplare.
Emiterea permisului se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată în acest sens. Primarul transmite un
exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permisiunea de a arde miriştea,
vegetaţia uscată sau resturile vegetale, şi un al doilea exemplar serviciului public voluntar
pentru situaţii de urgenţă.
Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie în cazul în care resturile
vegetale şi vegetaţia uscată sunt arse în cadrul gospodariei cetăţeneşti.
În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi
a resturilor vegetale este interzisă;
În perioadele de caniculă şi secetă arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale poate fi interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite intervale orare,
prin ordin al prefectului; primarii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste
perioade şi intervale.
Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea miriștilor:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
- izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor
de stingere necesare;
- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
- pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
Măsuri de prevenire a incendiilor la arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale:
- condiţii meteorologice fără vânt;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel
încât arderea să poată fi controlată;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanentă a arderii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

DIALOG CU CETĂŢENII

Anunţ privind curăţenia de primăvară

Începând cu data de 05.04.2021 a fost demarată o amplă acțiune de
curățenie de primăvară, prin:
- măturare stradală manuală a spațiilor publice;
- colectare resturi vegetale din gospodăriile populației;
- măturat mecanizat și stropit străzi (utilaje cu aspirator, cisternă și
perie mecanică);
- ecologizare spații recreere lunca Timișului, liziera pădurii și pista de
biciclete.
Această acțiune amplă se va desfășura pe toată perioada lunii aprilie,
separat de programul obișnuit de curățenie din comuna Giroc.
Menționăm faptul că această activitate este desfășurată cu sprijinul
SC Giroceana SRL.

Un nou proiect de investiţii
se apropie de ﬁnalizare

Primăria comunei Giroc anunță faptul că se
apropie de finalizare lucrările din cadrul proiectului ,,Realizare coloană de aducțiune și
rețele de canal în localitatea Giroc”.
Coloana de aducțiune are o lungime de 2,98
kilometri și
va rezolva
presiunea
apei din zona
str. Daliei, str.
Anemonei și
Bulevardul
Sudului.
Conexiunea cu stația
Aquatim a
fost realizată
deja, iar ulterior se vor efectua procedurile de recepție la
finalizarea lucrărilor.
Aceste lucrări sunt finanțate prin programul
PNDR SubMăsura 7.2.

Acţiune de colectare a
deșeurilor electrice

Primăria comunei Giroc și Sistem de Colectare – SLC Timiș S.R.L., în calitate de
operator de colectare autorizat, desemnat de
Asociația RoRec, organizează în data de 24
aprilie o acțiune specială de colectare a
deșeurilor electrice.
Operatorul Sistem de Colectare – SLC
Timiș S.R.L. preia orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, prin simpla solicitare telefonică sau online 24/7, cu ridicare
gratuită, direct de la gospodăriile particulare
și sediile firmelor, și instituțiilor din comuna
Giroc. Pentru instituții și firme se oferă
documentația necesară raportărilor fiscale și
juridice.
Cetățenii care au de predat deșeuri electrice sunt invitați să sune sâmbătă, între orele
10-16, la numărul de telefon 0724602733,
sau să plaseze o comandă de preluare pe formularul de comenzi online www.e-deseu.ro,
pentru a solicita ridicarea gratuită.
Toate deșeurile electrice colectate de noi gratuit sunt sortate conform cerințelor/normelor tehnologice și apoi expediate la reciclatori autorizați, răspunzători pentru procesarea și eliminarea lor nepoluantă. Totodată, cantitățile colectate, sortate și trimise
la reciclare sunt raportate către autoritățile de mediu, conform cerințelor legale.
Societatea Sistem de Colectare – SLC Timiș S.R.L. este un operator de colectare
autorizat pentru gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice
(DEEE), desfășurându-și activitatea în cadrul normativ stabilit prin Legea nr.
211/2011 și OUG nr. 5/2015, prin care se transpun în România prevederile Directivei
nr. 19/2012 a Parlamentului Uniunii Europene.
Important!
Membrii echipajelor care ridică deșeurile de la domiciliu sau de la birouri operează
în conformitate cu măsurile anti COVID-19: păstrează distanța minimă obligatorie
fată de deponenți, sunt echipați cu măști de protecție și mănuși, au mașinile dotate cu
geluri și șervețele dezinfectante, pe care le folosesc înainte și după fiecare preluare a
unei comenzi. Cetățenii care vor preda deșeurile sunt rugați să poarte mască în momentul predării acestora.

SC Giroceana SRL
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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 6, 11, 12, 13, 20, 25, 26 și 27 mai 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.
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Rezultate notabile
pentru secţia
de atletism a
CS Giroc-Chișoda

În 11 aprilie, în cadrul Campionatului Național de
alergare montană, desfășurat în localitatea Câmpulung
Moldovenesc, a avut loc și Concursul Național „Cupa

Bucovinei” la alergare montană pentru copii și juniori.
Două sportive din cadrul CS Giroc-Chișoda, pregătite de Oana și Sorin Staicu, au obținut performanțe
deosebite:
- Ionela Rămneanțu - locul 2 categoria copii 1, medalie de argint;
- Denisa Pop - locul 4 categoria copii 1.
„Fetele noastre au participat pentru prima oară la
un concurs de alergare montană cu o diferență de nivel
considerabilă, dar cu toate acestea au reușit să obțină
rezultate remarcabile”, a declarat antrenoarea Oana
Staicu.
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Fotbalul juvenil revine la Giroc

După o lungă, mult prea lungă perioadă
de așteptare fotbalul își reia activitatea și la
nivelul competițiilor de juniori!
Campionatul Național de juniori se reia
după o pauză de 13 luni, pauză cauzată de
pandemia Covid-19.
11 martie 2020 a fost ziua în care
Federația Română de fotbal a suspendat
toate competițiile de juniori din țara noastră.
S-a reluat doar Liga Elitelor U19 și U17,
care începând cu luna septembrie a anului
trecut și-a desfășurat etapele sub semnul infectărilor jucătorilor, al meciurilor amânate

Național de Fotbal de la Buftea (patru
echipe).
Așadar, după opt meciuri, una din cele 80
de echipe care au luat startul în competiție
va devenii campioana națională a României!
În prima etapă a noului campionat, la
prima apariție a lor pe scena Campionatului
Național junii giroceni au înfruntat echipa
CS Hunedoara, urmașa, dacă putem spune
așa, Corvinului!
Antrenorii celor două echipe ale clubului
nostru sunt Robert Frușa, Ovidiu Preda și
Petre Țurcaș.

sau chiar nedisputate.
Începând din 17 aprilie, juniorii de 19 și
cei de 17 ani se pot duela din nou pe dreptunghiul verde!
Clubul Sportiv Giroc-Chișoda participă,
pentru prima dată de la înființare, în Campionatul Național de Juniori, competiție organizată sub egida FRF, cu finalitate
națională. Campionatul Național este al doilea eșalon al fotbalului juvenil din țara noastră, după Liga Elitelor, iar pentru această
ediție 2020-2021 suferă modificări importante în sistemul de desfășurare.
Astfel, echipele din întreaga țară au fost
împărțite în serii de câte șase sau cinci
echipe, acestea urmând să desfășoare câte
un meci cu fiecare adversară din serie, în
total cinci (patru) meciuri.
După această etapă preliminară, urmează
două etape eliminiatorii, pe terenuri neutre,
etape ce vor aduce față în față câștigătoarele
seriilor.
După aceste două etape eliminatorii se va
desfășura, la începutul lunii mai, un turneu
final la București, mai precis la Centrul

Loturile de jucători ale celor două echipe
îi include pe Raul DUMA, Rafael
ȚÎMBALARU, Robin POENARIU,
Claudiu NEAMȚ, Darius BIG, Sebastian
BIG, Dennis MUNTEAN, Dennis WEISSMULLER, Robert MINZARARIDAMȘA, Raul KRUTSCH, Andrei
MIHAI, Mario BRÎNZAN, Denis BRIE,
Iannis CUCLAROS, Denis FILIMON,
David GROZE, Alexandru COCOROIU,
Dean IOANOVICI, Raul LUCACI,
Deian MICIN, Dorian ANGHELUȘ,
Mihai CURETEU, Petre MALIȚA, Mihail STANCIU, Denis UNC, Alexandru
CODREA, Paul POTRA, Rafael BOIBOREAN, Adrian ENEDY, Sebastian
NEGRUȚ, Claudiu FUDULACHE-CAIMACAN, Darius BALOSIN și Andrei
HOȚEA!
Le dorim succes și maximum de puncte
câștigate!
Din păcate, din cauza protocolului medical cauzat de pandemia de Coronavirus, accesul spectatorilor la meciuri nu este
permis!

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

