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Sărbătoarea Înălţării Domnului
marchează cele 40 de zile de după În-
viere, când Mântuitorul s-a ridicat la
ceruri. Cu acest prilej sărbătorim şi
Ziua Eroilor, prin pomenirea eroilor
neamului românesc, comemorându-i
pe toţi cei care au plătit cu propria
viaţă pentru libertatea generaţiilor ce
i-au urmat. 

Aşa s-a întâm-
plat şi anul
acesta la Giroc,
unde la monu-
mentele dedicate
eroilor neamului
din cele două răz-
boaie mondiale
au fost depuse
coroane de flori,
iar elevii Liceului
Teoretic „David
Voniga” au pre-
zentat momente
speciale.

În cadrul eve-
nimentului a fost
ţinut şi un paras-
tas în memoria
celor care şi-au
dat viaţa pentru
ţară pe câmpurile
de luptă. �A.B.)

Ziua Eroilor, marcată la Giroc

Sfârșit de an școlar 
la Liceul Teoretic 

„David Voniga” din Giroc
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Ziua Drapelului Naţional este marcată în
fiecare an, la 26 iunie, fiind instituită prin
Legea nr. 96/1998. Cu acest prilej sunt orga-
nizate ceremonii publice de înălţare a Drape-
lului Naţional. De asemenea, sunt organizate
ceremonii militare specifice, în cadrul unităţi-
lor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Mi-
nisterului de Interne, manifestări cu caracter
evocator consacrate istoriei patriei.

Drapelul este, alături de stemă, sigiliu şi

imn, un simbol naţional, aşa cum prevede
Constituţia României din 1991 modificată şi
completată prin Legea de revizuire nr.
429/2003. În forma actuală, Constituţia stabi-
leşte, prin Articolul 12, că „drapelul României
este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în
ordinea următoare, începând de la lance: al-
bastru, galben, roşu”, potrivit www.cdep.ro şi
www.constitutiaromaniei.ro.

Drapelul Naţional a fost decretat pentru
prima dată ca simbol naţional de Guvernul re-
voluţionar provizoriu din Ţara Românească,
la 14/26 iunie 1848, având deviza „Dreptate –
Frăţie” înscrisă pe el, aşa cum arată „Istoria

României în date” (Ed. Enciclopedică, 2003).
De-a lungul istoriei nu a suferit transformări
majore, doar distribuţia culorilor (în materie
de proporţie şi poziţie) s-a schimbat într-o
anumită măsură, fiind egalizată după Revolu-
ţia de la 1848, când, sub impactul spiritului re-
voluţionar francez, multe dintre statele
Europei au adoptat ca drapel naţional steagul
standard cu trei culori. Documente sigilogra-
fice atestă faptul că, în unele epoci istorice,

drapelul românesc avea cele trei culori
dispuse orizontal, cu roşul în partea su-
perioară, galbenul în mijloc şi albastrul
la bază. De asemenea, proporţia culo-
rilor nu a fost aceeaşi cu cea de acum
(33% pentru fiecare culoare). Cele trei
culori pot fi identificate pe steaguri da-
tând din vremea lui Mihai Viteazul şi
chiar a lui Ştefan cel Mare.

În contextul revoluţionar al anului
1848, cu arborarea noilor drapele tri-
colore ca simboluri ale unor state na-
ţionale, şi revoluţionarii români, aflaţi
la Paris la izbucnirea revoluţiei, arbo-
rau drapelul albastru, galben, roşu. Aşa
avea să fie şi consfinţit, ca drapel na-

ţional, prin Decretul nr. 252 al guvernului pro-
vizoriu de la Bucureşti, deşi, iniţial, apăruseră
drapele tricolore cu benzile dispuse pe orizon-
tală, potrivit site-ului www. presidency.ro. Gu-
vernul provizoriu întărea că „Steagul naţional
va avea trei culori - albastru, galben şi roşu”.
Deviza română, care va fi scrisă atât pe stea-
guri cât şi pe monumentele şi decretele pu-
blice, se va compune din aceste două cuvinte:
„Dreptate, Frăţie”. Drapelul naţional tricolor,
roşu-galben-albastru, astfel decretat la 14/26
iunie 1848, a fost sfinţit a doua zi, în cadrul
Marii Adunări Naţionale de pe Câmpul Fila-
retului, numit de atunci Câmpia Libertăţii.

Ziua Drapelului Naţional

AVEM DIN NOU 
O CAMPIOANĂ

NAŢIONALĂ
Comuna Giroc se poate lăuda din nou cu un titlul

major în sportul naţional. Recent, la Campi-
onatele Naţionale de Atletism pentru Copii şi Ju-

niori, Deea Ioanovici, componentă a secţiei de
atletism a Clubului Sportiv Giroc-Chişoda, a

reuşit să devină campioană naţională în proba
de marş 2 kilometri.

Detalii despre competiţie, în pagina 8
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021

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 (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marţi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi, 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 săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 şi 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 şi 28 martie; 4, 11, 18 şi 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia 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 Înălţarea Domnului

se va săvârşi doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârşeşte doar Litia mică pentru morţi); în zilele aliturgice; în pe-
rioada 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 Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989 în România (marţi,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare naţională (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 creştine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a

violenţelor împotriva creştinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
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 (marţi, 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 şi 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 (marţi, 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 (marţi, 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. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi,
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 no-
iembrie - 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. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marţi, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marţi, 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 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
sunt sărbătoriţi pe 29 iunie,
după o perioadă de post care va-
riază ca durată în funcţie de data
Sfintelor Paşti.

Sfântul Apostol Petru - fiul
lui Iona şi fratele Apostolului
Andrei - s-a născut în Betsaida
Galileei. Numele său iudeu era
Simon, însă Mântuitorul îl va
numi Chifa (piatră). 

După o pescuire minunată pe
lacul Ghenizaret, este chemat să
devină pescar de oameni. Măr-
turiseşte în numele apostolilor
dumnezeirea lui Hristos, dar se
şi leapădă de Hristos când El
este prins spre a fi răstignit.

După Înălţarea Domnului,
Petru ia cuvântul în adunarea
ucenicilor şi aleg ca apostol pe
Matia în locul lui Iuda. În ziua
Cincizecimii, după predica
Sfântului Apostol Petru, se bo-
tează trei mii de persoane. Sfân-
tul Apostol Petru a propovăduit
în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon şi, în ultima parte a vie-
ţii, la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, in anul 67,
pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin.
Sfântul Pavel a fost elevul învăţatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars şi lupta îm-
potriva creştinilor. 

A participat la uciderea arhidiaconului Ştefan. Pe calea Damascului i se arată
Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră: „Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?”.
Se converteşte şi primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul
Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se
găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul
67.

Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
Postul Sfinţilor Apostoli (popular - postul Sâmpetrului), care precede sărbătoa-

rea comună a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, este rânduit de Biserică în cinstea
celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde
acte mai importante (vezi Fapte 13,2 şi 14,23). Totodată, prin ţinerea acestui post
se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cin-
cizecime; de aceea, în vechime, acest post se numea Postul Cincizecimii.

Despre vechimea acestui post mărturisesc, în secolul IV, Constituţiile Aposto-
lice. Mărturii ulterioare se găsesc la Sfântul Atanasie cel Mare, la Teodoret, epis-
copul Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta Postul de vară sau al
Cincizecimii. Se pare că, la început, postul acesta era ţinut numai în cercurile mo-
nahale şi abia mai târziu s-a extins şi la credincioşii din lume.

Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată fixă, Postul Sfinţilor Petru
şi Pavel are o durată variabilă de la an la an, deoarece începutul lui (fixat aproxi-
mativ prin secolul VI) e în funcţie de data variabilă a Învierii lui Hristos.

Postul începe luni, după Duminica Tuturor Sfinţilor, şi ţine până în ziua de 29
iunie (inclusiv, dacă această sărbătoare cade miercurea sau vinerea, dezlegându-
se în acest caz numai la peşte şi untdelemn). Durata lui este deci mai lungă sau
mai scurtă, după cum Învierea din anul respectiv a căzut mai devreme sau mai
târziu.

În chip normal (dacă Învierea Domnului s-ar sărbători în răstimpul indicat de
regula consfinţită la Sinodul I Ecumenic, adică între 22 martie şi 25 aprilie), durata
variază de la opt zile (durata cea mai scurtă, când Învierea cade la 25 aprilie) până
la 42 de zile (durata cea mai lungă, când Învierea cade la 22 martie). 

Dar în actuala situaţie a Bisericii noastre (ca a tuturor bisericilor ortodoxe care
şi-au îndreptat calendarul, menţinând însă Pascalia stilului vechi, a calendarului
neîndreptat), Învierea este sărbătorită de fapt între 4 aprilie şi 8 mai, durata Pos-
tului Sfinţilor Petru şi Pavel se scurtează, de la 28 de zile (durata cea mai lungă)
până la desfiinţare (în anii în care Învierea cade după data de 1 mai).

Aşa s-a întâmplat în anii 1945 şi 1956 (Învierea la 6 mai), când Sfântul Sinod
a hotărât ca postul să se ţină în cele trei zile dinaintea sărbătorii Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel (sărbătoarea căzând înaintea Duminicii Tuturor Sfinţilor, în seara
căreia trebuia să lăsăm sec).

Aceeaşi situaţie am avut-o şi în anul 1983 (Învierea la 8 mai), când postul a
fost numai de două zile (27-28 iunie).

O regulă simplă şi practică spre a afla durata Postului Sfinţilor Petru şi Pavel
din orice an este următoarea: câte zile sunt de la data Învierii (inclusiv) din anul
respectiv până la 3 mai (exclusiv), atâtea zile ţine postul. De exemplu, în anul
1982, când Învierea s-a serbat la 18 aprilie, Postul Sfinţilor Apostoli a ţinut15 zile
(14-28 iunie).

După Pravila cea mare şi Învăţătura pentru posturi din Ceaslovul mare, luni,
miercuri şi vineri se mănâncă legume fără untdelemn, marţi şi joi aceleaşi cu unt-
delemn (şi vin), iar sâmbătă şi duminică, şi peşte. Dezlegarea la peşte se dă şi luni,
marţi şi joi, când cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare, iar când o
astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri, se dezleagă la untdelemn şi vin.

La hramuri şi la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) se dă dezlegare
la peşte, în orice zi a săptămânii ar cădea. După Tipicul mare, luni, miercuri şi vi-
neri se mănâncă mâncare uscată după Vecernie; iar în celelalte zile, ca mai sus.

SSffiinnţţiiii AAppoossttoollii PPeettrruu şşii PPaavveell



3DIALOG CU CETĂŢENII AAddmmiinniissttrraaţţiiee

În atenţia proprietarilor 
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vă
aducem la cunoştinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit. r), obligativitatea persoanelor
fizice şi juridice este de a asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocu-
pate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comuni-
caţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului, împreună
cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au în atenţie terenurile
nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de
locaţii neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă re-
comandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind men-
ţinerea stării de curăţenie şi protejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situaţii critice,
prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul�de�mediu,�
insp.�Petronela-Silvana�FLOREA

insp.�Adelina-Ionela�SÎRBU

Primăria îi va amenda pe 
cei care nu curăţă terenurile

intravilane/extravilane
Neîngrijirea terenurilor intravilane/extravilane e o problemă de interes public. Pe lângă faptul

că aduc un impact negativ asupra peisagisticii rurale, acestea se pot transforma în adevărate focare
de infecţie, punând, în unele cazuri, sănătatea, viaţa şi siguranţa cetăţenilor în pericol.

Vă informăm că asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul comunei Giroc, buna gospodărire
a acesteia, constituie o obligaţie fundamentală a persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, deţinătorii cu orice titlu (în proprietate, închiriere sau concesiune) de terenuri virane în
intravilanul sau extravilanul comunei au obligaţia de a asigura întreţinerea şi curăţenia terenurilor,
prin cosirea periodică a vegetaţiei ierboase.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi a prevenirii răspândirii acesteia, se vor desfăşura lu-
crări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice.
Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii.

Pentru ca acţiunea de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei să aibă succes, este impor-
tant ca acţiunile iniţiate de administraţia locală să fie completate de cele ale proprietarilor de tere-
nuri.

În conformitate cu prevederile HCL 15/2011 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
pe teritoriul comunei Giroc şi a legislaţiei privind combaterea buruienii ambrozia adoptată la nivel
naţional prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii
ambrozia aprobate prin H.G 707/2018, proprietarii de terenuri sunt obligaţi să asigure salubrizarea,
cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase şi lemnoase, colectarea şi transportul deşeurilor rezultate
de pe terenurile virane pe care le deţin.

Menţionăm că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului, împreună cu poliţiştii locali
din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au permanent în atenţie terenurile nesalubrizate aflate
pe raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia depistării de locaţii neîn-
grijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă recomandăm
tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind menţinerea stării de curăţenie
şi protejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situaţii critice, prin depozitări necontrolate de deş-
euri de orice fel.

După identificarea terenurilor, se va trece la somare şi ulterior la sancţionarea deţinătorilor legali,
în cazul nerespectării obligaţiilor ce li se cuvin.

Compartiment Protecţia Mediului,
Petronela�FLOREA

Adelina�SÎRBU

Informare de la Poliţia locală Giroc
Poliţiştii locali, din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au identificat proprietarii a patru

autovehicule abandonate pe domeniul public, respectiv pe str. Trandafirilor, str. Crinului şi fosta
U.M. Giroc, ocazie cu care aceştia au fost determinaţi să le ridice şi să le transporte în locurile au-
torizate. 

Tot în această perioadă, au mai fost depistate două căruţe şi o autoutilitară care transportau deş-
euri şi moloz spre locuri ilegale de depozitare.

S-a semnat contractul
de lucrări pentru şcoala

din zona fostelor
Unităţi Militare

În data de 25.06.2021 a fost încheiat contractul de
lucrări pentru obiectivul „REABILITAREA ŞI EX-
TINDEREA CLĂDIRII PENTRU ŞCOALA GENE-
RALĂ CU CLASELE 0-VIII DIN COMUNA GIROC,
JUD. TIMIŞ” – zona UM, lucrări ce vor fi realizate din
fonduri europene prin Programul Operaţional Regio-
nal, Axa 10. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la
5.000.000 de euro. Durata de execuţie este de 24 de
luni. 

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea a 19 săli de clasă şi a 6 laboratoare prin

reabilitarea celor 3 clădiri existente, care vor deservi
un numar de 500 de elevi.

Funcţiile propuse pentru cele 3 clădiri existente pe
terenul vizat de investiţie sunt:

C2 – săli de clasă şi laboratoare
C5 – sala de mese
C6 – spaţii de cazare
2. Crearea unei săli de sport prin extindere, pe o su-

prafaţă desfăşurată de 1517.25 mp necesară pentru
buna desfăşurarea a orelor de educaţie fizică.

Centura de legătură
între Giroc şi Timişoara

intră în faza 
de execuţie

În data de 22.06.2021 s-a încheiat contractul de exe-
cuţie a lucrărilor cu societatea STRABAG pentru
obiectivul „Realizare infrastructură rutieră de interes
local în comuna Giroc, judeţ Timiş”, finanţat prin
PNDR, cu o valoare totală de 1.367.906 euro. 

Proiectul vizează construirea unei centuri de legătură
între localităţile Giroc şi Timişoara (zona Calea Şagu-
lui), menit să ocolească localităţile Giroc şi Chişoda şi
astfel să scurteze traseul celor care tranzitează comuna.
Centura (varianta de ocolire) are o lungime de aproxi-
matv 4 km, iar durata de execuţie va fi de 12 luni de la
data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
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Pentru a marca cei 70 de ani trecuţi de la depor-
tarea în Câmpia Bărăganului, ne-am propus să pre-
zentăm pentru această ediţie recenzia unei cărţi. O
carte care este o mărturie-document din partea unui
fost deportat, în viaţă acum, din Satchinez. Ştevin
Silvestru este profesor de educaţie fizică, fost di-
rector al Şcolii Gimnaziale din Giroc, de loc din
Satchinez, de aici fiind ridicat împreună cu familia
pentru deportarea în arida Câmpie a Bărăganului,
în vara anului 1951. 

Prin volumul „Bărăgan -1951. Dislocare. Stră-
mutare. Deportare”, apărut în 2020 la editura  ti-
mişoreană „Mirton”, profesorul Silvestru Ştevin
doreşte să lase posterităţii, aşa cum scrie în primul
capitol, „Patru ani, şase luni şi nouă zile”, „o isto-
risire despre viaţa unor oameni din partea vestică
a ţării, mai precis din comuna Satchinez”. Autorul
volumului avea 4 ani, 6 luni şi 9 zile în momentul
dislocării, iar de atunci i-au rămas în memorie
acele clipe grele în care „comuniştii ne trezesc bru-
tal cu bătăi puternice în porţi, ne strâng pe toţi ai
casei într-o încăpere. Armele lor sunt în cumpănire,
ochii lor sunt duri şi privirile fără milă. Ne citesc
silabisind ceva după o foaie de hârtie. O lege, un
decret, cam aşa ceva”. 

Profesorul Silvestru Ştevin provine dintr-o fa-
milie înstărită din comuna timişeană Satchinez, bu-
nicul său avându-l unchi pe vestitul patriot şi
filantrop bănăţean, avocat Emanoil Ungureanu
(1845-1929). 

Volumul „Bărăgan -1951. Dislocare. Strămutare.
Deportare” cuprinde în 50 de pagini şi o prezentare
a comunei Satchinez înainte de deportarea în Bără-
gan, autorul prezentându-şi întreaga familie şi po-
vestind diverse întâmplări ce au avut loc în satul său
natal în perioada de dinaintea războiului, dar şi în
timpul războiului. 

Astfel, cititorul poate afla că tatăl autorului, Va-
sile Ştevin, „care era în armată când m-am născut
eu, nu ajunge pe frontul de răsărit, ci doar până la
Iaşi, unde «s-a rupt frontul». Este apoi într-un fel de
dezertare «cu voie» de la comenduire. Batalionul
său de obuziere grele nu trece graniţa de nord a ţării,
ultima lui bătălie, la care nu au tras niciun proiectil,
era prin împrejurimile Clujului. Vine acasă şi stă se-
miascuns până la pace”. 

Odată cu încheierea războiului, familia Ştevin
continuă viaţa pe care o avea înainte de izbucnirea
conflagraţiei mondiale, dar schimbările de regim
sunt simţite tot mai puternic de familie, teroarea la
care sunt supuşii cei cunoscuţi cu numele de „chia-
buri” de către noul regim, reprezentând o frână în
activităţile acestei harnice familii din Satchinez. 

Autorul relatează în paginile volumului aspecte
din viaţa familiei sale în zilele de dinaintea depor-
tării, părinţii şi bunicii purtând multă îngrijorare
pentru că prin sat începuseră să apară reprezentanţii
regimului pregătiţi să facă dislocarea. 

Volumul poartă aspecte din momentul deportării
chiar pe prima copertă, aici fiind înfăţişat portretul
unui ţăran, cu mâinile strivindu-şi obrajii a suferinţă,
iar pe fundal, un soldat înarmat şi o uşă larg des-
chisă, cea prin care, în dimineaţa de 18 iunie 1951,
familia autorului din Satchinez avea să fie alungată
din casă şi trimisă în stepa Bărăganului. 

Alături de alte familii din Satchinez, familia Şte-
vin avea să călătorească până în Bărăgan cu un tren
marfar, fără să ştie unde-i va fi destinaţia: „majori-
tatea credea că finalul drumului nostru se va termina
în apele Mării Negre, sau, în cel mai bun caz, în Si-
beria. În concluzie, când auzim că vom fi debarcaţi
în ţară, chipul nostru plin de praf - nu vă vine să cre-
deţi - se luminează”. 

Pentru următorii patru ani, deportaţii aveau să lo-
cuiască într-un sat pe care-l vor întemeia chiar ei,

ridicând în arida Câmpie a Bărăganului case mo-
deste pentru a putea locui. Satul avea să se nu-
mească Dâlga Nouă. 

Autorul relatează în capitolul XIX al volumului
episodul legat de ridicarea caselor pe locul domici-
liului obligatoriu. Sigur că, odată ajunşi în noua lo-
caţie, deportaţii nu puteau accepta că vor rămâne
aici mult timp. Din optimism, cu toţii sperau că în
scurt timp vor fi lăsaţi să revină la casele lor din
Banat, care au rămas în ocuparea reprezentanţilor
noului regim, iar atunci când li se cerea să ridice
case în noul domiciliu, oamenii refuzau şi spuneau
că „noi nu facem case! Noi avem case!”. Sub ame-
ninţarea călăilor regimului, deportaţii se învoiesc să-
şi ridice case, autorul redând următoarele legat de
acest episod din viaţa deportaţilor: „Tovarăşii veniţi
de la centru, ne lămuresc, constată, de fapt, ne
obligă şi ne ameninţă. 

Încep să aducă materiale de construcţie: uşi, fe-
restre, grinzi, căpriori. Lăzi cu cuie, lăzi cu sticlă,
smoală folosită de copii pe post de gumă de meste-
cat. Vin apoi topometrii militari însoţiţi de echipa
de şoc care aşază pe semnele marcate de cei cu mă-
surătorile macheta fundaţiei.

Înainte, suntem întrebaţi (deci, iată ceva ce hotă-
râm singuri!): «Ce tip de casă faci? Mică sau
mare?»

Oamenii gândesc rapid şi hotărăsc pe loc. Cei cu
familii numeroase 5, 6, 7 membri optau pentru
«casă mare», ceilalţi sau celor cărora le este frică de
construcţia ei, cei bătrâni, femei singure cu copii,
cei fără putere aleg tipul de «casă mică»”.

Viaţa pe care a petrecut-o în deportare, autorul
volumului, profesorul Silvestru Ştevin, o relatează
cu lux de amănunte în paginile cărţii, dedicând câte
un capitol pentru şcoală, reeducare, copilăria, pe-
rioadă în care a cules bumbacul, a smuls in, a curăţat
iarba între şinele de cale ferată în gara Dâlga, a făcut
muncă voluntar-obligatorie la cules de spice. Trece-
rea autorului de la copilărie la adolescenţă este re-
latată în paginile volumului de-a lungul unui capitol
(capitolul XXV, „Grădinile”), apoi, într-un alt capi-
tol, condiţiile meteorologice din Câmpia Bărăganu-

lui în anul 1954, un an plin de ploi. 
Revenirea din deportare, acasă, în Banat, este

relatată în paginile volumului: „Ajungem târ-
ziu, dimineaţa, la Timişoara. Iarnă grea şi aici.
În sala de aşteptare fum, mizerie, frig. Ne
urcăm în motorul de Nerău la prânz. Mă uit spe-
riat la oamenii pe care nu-i mai cunosc. Revin
în Satchinez după 5 ani. Satul sub zăpadă. Nu
simt nicio bucurie să-l revăd. Aştept, nu ştiu de
ce, să fiu primit cu ostilitate”.

Sigur că, odată revenit pe meleagurile natale,
Silvestru Ştevin şi familia sa nu încheie sufe-
rinţele. Autorul volumului mărturiseşte în pagi-
nile sale că „rămân cu sechele psihice majore. 

Mai întâi frica, un sentiment care va continua
să mă urmărească şi atunci când nu au mai exis-
tat motive... 

Apoi neîncrederea în cei din jur şi mai ales
în forţele proprii. La fel, lipsa libertăţii, un acut
sentiment al lipsei libertăţii de exprimare, de a
povesti, de a socializa, de a prezenta idei sau ju-
decăţi proprii. (...). 

Voi lupta dur şi îndelung cu toate aceste an-
xietăţi - stări negative psihice - toată viaţa. Reu-
şesc să le estompez, să le înving parţial după
anul 1989. Parţial”. 

Mărturia adusă de profesorul Ştevin în acest
volum se doreşte un mesaj lăsat posterităţii, ast-
fel încât cele îndurate de deportaţi între anii
1951-1955, 1956 „să nu se mai repete niciodată
în ţara mea şi nici în lume.

De ce? O poveste aşa cum nu pricep. De ce?
Am 78 ani, ştiu ce repede se uită ce a fost. În ultimii
30 de ani se pare că totul (sau aproape) s-a uitat.
Vreau ca ceea ce am trăit eu să nu se mai întâmple
şi nepoţilor mei”, este mărturisirea de credinţă a au-
torului acestui volum, în capitolul XXXIII, „Cartea
mea”. 

Lucrarea „Bărăgan - 1951. Dislocare. Strămutare.
Deportare” a fost tehnoredactată şi tipărită cu aju-
torul material al Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bă-
răgan din Timişoara, profesorul Ştevin mulţumind
în paginile cărţii Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bă-
răgan pentru ajutorul material primit. 

Silvestru Ştevin a fost profesor de educaţie fizică
în comuna Giroc din anul 1966, după un scurt popas
profesional la Curtici. 

În comuna Giroc, a fost director de cămin cultural
şi de şcoală, iar un timp, după 1989, a fost şi consi-
lier local. 

Profesorul Ştevin nu este la primul său volum
despre deportarea în Bărăgan. Înainte de lucrarea
„Bărăgan -1951. Dislocare. Strămutare. Deportare”,
Silvestru Ştevin a mai scris cartea intitulată „Desculţ
prin propriul destin”, publicată în două ediţii, „Bă-
răgan -1951. Dislocare. Strămutare. Deportare” pu-
tându-se considera a treia ediţie, una prezentată mai
pe larg, despre deportarea în Bărăgan.

„Bărăgan -1951. Dislocare. Strămutare. Depor-
tare” conţine numeroase fotografii din arhiva fami-
liei Ştevin, din satul natal, Satchinez, precum şi din
timpul deportării, anexe, documente de arhivă, toate
întregind un volum tragic, ce conţine amintirile din
copilăria şi adolescenţa autorului, mărturii care aduc
posterităţii, iată, acum, la 70 de ani de la trecerea
lor, un fior de îngrijorare fiecărui cititor, dar şi con-
vingerea că prin rămânerea lor în paginile acestei
cărţi, cei care le-au lăsat nu sunt învinşii regimului
de ocupaţie sovietică, ci, prin faptul că l-au înfruntat
prin speranţă, altruism şi au reuşit să-l depăşească,
sunt biruitorii lui, iar urmaşii deportaţilor, atunci
când îşi vor aminti moştenirea şi faptele strămoşilor,
le vor celebra memoria, lăsând în uitare ideologia
care le-a schilodit viaţa bunicilor şi părinţilor lor. 

Cornel�SERACIN

„Bărăgan-1951. Dislocare. Strămutare. Deportare”,
de Silvestru Ştevin, la împlinirea celor 70 ani 

de la deportarea în Câmpia Bărăganului
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Poetul în grai bănăţean Petru Chira a împlinit,
în 4 iunie, vârsta de 83 de ani. Cu acest prilej, îi
transmitem, din această pagină a ziarului „Dia-
log cu cetăţenii”, un sincer La mulţi ani! şi urări
de sănătate, putere de muncă şi inspiraţie pentru
viitoare volume de poezie în grai ori epigramă.

Pătru Chira S-a născut în 4 iunie 1938, în lo-
calitatea Chişoda, judeţul Timiş. A urmat pri-
mele patru clase în satul natal, gimnaziul
(clasele V-VII) la Şcoala generală nr. 10 din
Mehala, cartier al Timişoarei, şi şi-a continuat
studiile la Şcoala Medie Tehnică Financiară din
oraşul de pe Bega (1952-1954).

A început să lucreze fiind angajat ca muncitor
necalificat la Uzinele Mecanice din Timişoara,
perioadă în care a urmat liceul seral (secţia
umanistă) la Şcoala Medie nr. 1 (Colegiul Bă-
năţean) din Timişoara. După absolvirea liceului,
în anul 1964, a putut să ocupe un post de con-
tabil la U.M.T. De aici, în 1969, s-a transferat
în postul de contabil de la Staţiunea de Maşini
Agricole – Freidorf (Timişoara) – secţia Giroc.

Şi-a completat studiile, urmând, timp de doi
ani, şcoala postliceală de contabilitate şi, în
1970 un curs de topografie, care îi va marca
schimbarea carierei, pentru întreaga viaţă, întru-
cât, având această specialitate, s-a angajat tehni-

cian la IPROTIM şi a rămas în acest post până
la pensionare, în 1998.

A debutat, cu epigramă în anul 1966, în zia-
rul „Drapelul roşu” din Timişoara. Debutul său
editorial a avut loc în 1975, fiind inclus în vo-
lumul colectiv Antologia epigramei româneşti,
Bucureşti, coordonator: Giuseppe Navara. Va
mai publica în încă opt volume colective, apă-
rute în perioada 1994-2004, colaborarea lui re-
marcându-se îndeosebi în Gura Satului la
Radio Timişoara, III (Editura Mirton, 1994) şi
în antologia Gura Satului (Ed. Mirton, Timi-
şoara, 1996).

Volume de autor: Femeia-eterna poveste
(epigrame), Ed. Mirton, 1997, Chemarea pă-
mântului (versuri în grai bănăţean), Ed. Mirton,
2004, Romanţa unei iubiri (lirică de dragoste),
Ed. Mirton, 2006.

Activează în cenacluri timişorene: „Ri-
dendo”, CARP (al pensionarilor), „Liviu Re-
breanu”, „Constantin Brâncuşi”. Din vara
anului 1991 s-a remarcat cu o contribuţie sub-
stanţială în cadrul Cenaclului Radiofonic „Gura
Satului” din Timişoara. Are colaborări la publi-
caţiile „Drapelul roşu”, „Orizont”, „Renaşterea
bănăţeană”, „Timişoara”, „Tăt Banatu-i frun-
cea”, „Coloana infinitului” (Timişoara), „Lu-

mina satului”, „Dialog cu cetăţenii” (ultimele
două apărând la Giroc, jud. Timiş).

Tăt înaince 
Motto:

Anii mulţi nu-s o avere,
Pot să demonstrez oricui,

Dumnezeu să-mi dea putere,
Fiindcă ani am strâns destui.

Iac-a 81-a vară
Din 80 de ani de viaţă

O vinit pă drum dă sară
Şi-o ajuns dă gimineaţă.

Şî în poarta ruginită
Cu pucere o bătut,

Ca să plece-apoi grăbită
Să să piardă în trecut.

Zî dă zî în bat io chemea
Şî gângesc că m-o 3 greu
Dacă vine cumva vremea
Să vă las cu Dumnezeu.

N-o să 3e bucurie
Dar nici jale pe-unde treci,

Dar precis are să 3e
Multă pagubă-n ciuperci.

Când lungit ca faraonii
O s-ascult ca un nărod

Cum îmi cântă toţi afonii
Jumătace dă prohod.

C-am ajuns o mozomaină
Şi îi musai să suport,
Dă băjocuri şî şălaină

N-o să scap nicicând, nici mort.

C-o să mă azvârle-n groapă
Io dă asta nu măi pot,

Dar că o să dau dă apă,
Asta este prea dă tot!

Dar până-mi vine sorocu
O să birui anii grei

Că nu tăţ au şî nărocu
Să ajungă-n anii mei!

Prin pulberea 
anilor

În satu’ meu d-acum modern,
Cu blocuri, vile şî pălace,

Şi amintirile să cern
Din ce în ce măi dăpărtace.

În fuga anilor năbuni
Prin lungi tuneluri nepătrunse

Abia dă poţi să le aduni,
Atât dă bine îs ascunse.

Căci satul nu mai este sat,
S-a luat cu vremile la trântă,

Şi pe pământul nearat
Nici ciocârlia nu mai cântă.

Se îmbracă câmpul în beton,
Grădinile dispar sub piatră,
Iar la vreo dodă în balcon

Auzi un câine cum ce latră.

Nu vezi vreo gâscă pră socac,
Nici răţe-n drumul cătră baltă,

În gând îmi cânt-un pipălac
Venit dîn lumea aialaltă.

D-a lungul şirului dă pomi,
Doar vântul jalnic să auge

În satul nostru cu mulţi domni
Şe dau cu şlapu’ după duge.

S-adună aişea orăşeni
Fugind dă rău înspră măi bine,

Au devenit ei chişozeni,
Dar nu sunt consăteni cu mine.

Trecând prîn pulberea dă ani,
O să-mi închei acum cuvântul,

Că-n satu’ meu fără ţărani
Îmi este casa şî mormântul.

Poezii de Petru CHIRA

Poetul dialectal Petru Chira, 
la 83 de ani!

Epigrame de Petru Chira
Liftiera

S-a convins baciul Mitică,
Într-un lift, de-o treabă clară,

Că femeia te ridică
Şi tot dânsa te coboară!

Unui confrate
Se crede totul sau nimic,

Dar, judecându-l după poantă,
Mă simt tentat, ca bun amic,
Să merg pe-a doua variantă.

Anotimpurile femeii
Primăvara-i foc ce arde,

Vara-i munte de verdeaţă,
Toamna-i frunza care cade,
Iarna-i un pustiu de gheaţă.

Convieţuire paşnică
Sfaturi ne-mpărţim frăţeşte,

Ca să-i fiu mereu pe plac;
Astăzi numai ea vorbeşte,

Mâine-i rândul meu să... tac.

Unui cartofor
Îşi măsluieşte tainic cartea
Clipind din ochii săi miopi,

Dar l-a „filat” din umbră moartea
Şi i-a „servit” careu de popi!

Parlamentarii
Într-o limbă păsărească,

Uzitând doar vechea placă,
Unii-nvaţă să vorbească

Alţii uită să mai tacă.

Unui turist
Acum e mulţumit - se pare -
Deşi în groapă-i singur cuc,

Că, în sfârşit, găsi cazare
Fără să lase-un leu ciubuc!

Epigramiştilor olteni
Maeştrilor în poante fauri,
Plini de talent şi de rutină,

De ce vă tot culcaţi pe lauri,
Că doar aveţi şi rogojină?!

Actorul
Ca un jalnic epilog

Îşi găseşte-acum pretextul,
Cu nevasta-n dialog

Tot mereu îşi uită textul.

Fiecare cu destinul
Ţinem postul fiecare

Într-un trai nu prea integru
Guvernanţii „Postul Mare!”
Iar poporul „Postul Negru”.
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SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR LA
LICEUL TEORETIC „DAVID

VONIGA” DIN GIROC
Anul școlar 2020-2021 a luat sfârșit, odată cu ultimul sunet al

clopoţelului. După un an dificil, cauzat de pandemie, elevii și dascălii
Liceului Teoretic „Alexandru Voniga” din Giroc și a structurii Școala
Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chișoda au intrat într-o binemeritată
vacanţă.

A fost un an școlar atipic, în care dascălii, elevii, dar și părinţii, au
trebuit să se adapteze din mers unor noi forme de învăţare. Cu toate
acestea, anul școlar s-a încheiat cu bine și, ceea ce este și mai impor-
tant, la finalul său profesori și dascăli au avut ocazia să-și ia la revedere

unii de la alţii faţă în faţă.
Pentru absolvenţii claselor a VIII-a urmează intrarea într-o nouă

etapă, cea a vieţii de liceean. Pentru absolvenţii de clasa a XII-a
urmează, de asemenea, un nou stadiu, în special pentru cei care
optează să urmeze cursuri universitare în facultăţile timișorene.

Tuturor, vacanţă plăcută și mult succes în continuare!
Vă prezentăm, în cele ce urmează, imagini de la ceremoniile de final

de an, suprinse de colegul nostru Adrian Săcăluș ori postate pe pagina
de facebook a Liceului Teoretic „David Voniga”.
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

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

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

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

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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Tiparul executat la 
Tipografia Garamond Cluj Napoca

CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0765.778.162
Program

Luni-vineri: 20-08; 
sâmbătă, duminică şi 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)
Marţi: 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, Chişoda

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289

Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 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)
Marţi: 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 Chişoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUŢA

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

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9:30-18:30

Sâmbătă: 10-14

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

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 CONSULTAŢII 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

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

administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.

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

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale şi farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

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

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

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) şi intervalul

14-16 al fiecărei luni 

casieria este deschisă şi
sâmbătă între orele 9:00 –

13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848
Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni
Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

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

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 1, 6, 8, 13, 15, 20, 21 şi 22 iulie 2021 în Poligo-
nul de tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noaptea
cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe
TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână
de război. Unităţile economice, societăţile comerciale agricole
şi alte organizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre
în zona periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RES-
TRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de
vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, auto-
turisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruţe sau
pe jos.



8 DIALOG CU CETĂŢENIISSppoorrtt

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

CS Giroc Chişoda, marea
laureată a campionatului

regional de atletism 
zona de Vest

Elevii Clubului Sportiv Giroc Chişoda, pregătiţi de antre-
noarea Oana Staicu, au dominat de o manieră categorică în-
trecerile din cadrul campionatului regional de atletism din
zona de Vest, dobândind nu mai puţin de 11 medalii de aur, 7
de argint şi 3 de bronz.

La competiţia organizată pe stadionul Ştiinţa din Timişoara
au participat mai multe reprezentante ale celor 4 judeţe din
zona de Vest:  CSS Arad, CSS Caransebeş şi CSS Reşiţa (am-
bele din judeţul Caraş-Severin), Cetate Deva, CSS Deva, CSS
Hunedoara şi Jiul Petroşani (toate din judeţul Hunedoara),

CSS Lugoj, LPS Banatul Timişoara, CS Atlehics Timişoara,
CS Moşniţa şi CS Giroc Chişoda (toate din judeţul Timiş).

Dintre sportivii legitimaţi la CS Giroc Chişoda a ieşit în
evidenţă Victor Roman (născut în 2011) care a urcat pe cea
mai înaltă treaptă a podiumului la trei probe: 50m, lungime
şi 600m. Alte medalii de aur au cucerit Maria Rămneanţu (ge-
neraţia 2012) la 50m şi 300m, Maya Tâştea (cea mai mică
participantă de la generaţia 2014) la 50m şi 300m, Ionela
Rămneanţu (generaţia 2008) la 1500m, Denisa Pop (generaţia
2008) la 800m, Deea Ioanovici (generaţia 2009) în proba de
marş 2km şi Carina Băloi (generaţia 2009) la greutate.

Medaliile de argint au fost obţinute de Natalia Gavrilovici
(generaţia 2011) la 50m, lungime şi 600m, Sara Ţîştea (ge-
neraţia 2012) la 50m şi 300m, Maya Bulacu (generaţia 2008)
la 1500m şi Alesia Pop (generaţia 2007) la proba de marş
2km.

Cele trei medalii de bronz ale celor din Giroc-Chişoda au
fost dobândite de Beatrice Dinu (generaţia 2010) la 50m, Iris
Cristescu (generaţia 2010) la 600m şi Karin Pfeil (generaţia
2009) la proba de marş 2km.

AVEM DIN NOU 
O CAMPIOANĂ

NAŢIONALĂ
Comuna Giroc se poate

lăuda din nou cu un titlul
major în sportul naţional.
Recent, la Campionatele
Naţionale de Atletism
pentru Copii şi Juniori,
Deea Ioanovici, compo-
nentă a secţiei de atletism
a Clubului Sportiv Giroc-
Chişoda, a reuşit să de-
vină campioană naţională
în proba de marş 2 kilo-
metri.

La aceeaşi competiţie,
Adina Lăpuşcă (Tetrat-
lon), Maya Bulacu
(800m), Karin Pfeil (marş
2 km) şi Karina Băloi
(aruncarea suliţei) au ter-
minat competiţia pe
treapta a treia a podiumu-
lui, obţinând medaliile de
bronz. Aşadar, o salbă de
medalii pentru clubul gi-
rocean, obţinută în cadrul
competiţiei supreme a at-
letismului la nivel naţio-
nal de sportivele noastre
extraordinare.

Au mai obţinut locuri
fruntaşe: Ionela Răm-
neanţu Ionela  (C.S.
Giroc-Chişoda), locul 5
în proba de 1500 m,
Diana Blaj (C.S. Giroc-
Chişoda), locul 5 în
proba de înălţime, Seba-
stian Heinz (C.S.C. Moş-
niţa), locul 5 în proba de
aruncarea discului 1kg.

De lăudat şi prestaţia
lui Matei Popa, la aruncarea suliţei, şi Denisa Pop,
în proba de 800 m, 

„Doresc pe această cale să mulţumesc şi celor
care ne ajută prin ACS Campioni pentru Viitor. Co-
piii premianţi au fost răsplătiţi. Mulţumesc astfel:
DELU MIX MARCHET 98 SRL; SC EURO-
PEAN EXPERT SOLUTIONS SRL; SC PRO-
JECT ACE STUDIO SRL; EURO DENTAL
CENTER; FIBRAIN WIRING SRL; CASA VE-
SELĂ SRL; SC VORREI ANDRI POPA; SC
VRG CONCEPT BANAT SRL; ZIRA DEVE-
LOPMENT; SEAZON CORE SPORT SRL.

Mulţumesc părinţilor pentru susţinere şi pentru
tot ceea ce fac pentru susţinerea copiilor în Sportul
Sporturilor – atletismul”, a transmis antrenoarea Oana Staicu.

Felicitări merituoaselor noastre atlete, precum şi antrenorilor care le pregătesc,
în cel mai profesionist stil posibil, Oana şi Sorin Staicu!


