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Emilian Frunză, veteranul de război
din Chişoda, aniversat la 101 ani

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa  6666

Campania Filantropică
„Împreună pentru educaţie”

În această perioadă, în care în-
ceputul unui nou an școlar bate la
ușă, este bine să nu uităm că sunt
copii pentru care un ghiozdan nou
cu rechizite pare a 6 ceva greu de
împlinit. 

Însă, așa după cum am fost ală-
turi de cei care au „mai puțin”,
nici acum nu vom sta deoparte! 

Am pregătit scrisori pentru cei
care doriți să ajutați un copilaș să
meargă la școală și vă îndemnăm
să preluați cu aceeași dragoste un
copil și să puneți un sprijin în dru-
mul său către scoala. 

Pentru detalii și scrisori, ne
puteți contacta pe Messengerul
Asociației Filantropice Ortodoxe
„Sfântul Dimitrie” - Giroc.

Datorită faptului că mai multe persoane ar dori să doneze bani pentru această
campanie, iară regăsiți contul în care puteți vira bani, cu mențiunea - Pentru școală:
RO69BRDE360SV66342483600 vdeschis la BRD TIMIȘOARA.

Preot Marius ȘONEA

A fost încheiat contractul
de lucrări pentru obiectivul
„Reabilitarea şi extinderea
clădirii pentru Şcoala Gene-
rală cu clasele 0-VIII din co-
muna Giroc, judeţul Timiş” –
zona UM, lucrări ce vor fi
realizate din fonduri euro-
pene prin Programul Opera-
ţional Regional, Axa 10. 

Valoarea totală a lu crărilor
se ridică la 5.000.000 de
euro. 

Durata de execuţie este de
24 de luni. 

Proiectul vizează reabili-
tarea şi modernizarea celor
trei clădiri existente în zona
fostelor Unităţi Militare şi
extinderea acestora prin con-
strucţia unei săli de sport şi
a unei pasarele care va lega
clădirile din infrastructura
vizată.

În momentul de faţă se lu-
crează la organizarea de şan-
tier, amenajări ale căilor de
acces, decopertări, precum şi
la împrejmuirea terenului.
Ulterior va fi emis ordinul
de începere al lucrărilor.

S-a semnat contractul de
lucrări pentru şcoala din zona

Unităţilor Militare

Va începe execuţia 
centurii dintre

Giroc şi Timişoara

A fost încheiat contractul de execuţie a lucrărilor
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 legă-
tură între localităţile Giroc şi Timişoara (zona Calea
Şagului), menit să ocolească localităţile Giroc şi Chi-
şoda. 

Centura (varianta de ocolire) are o lungime de apro-
ximativ patru kilometri, iar durata de execuţie este de
12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lu-
crărilor.
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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).

Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului, numită în popor şi Uspenia (termenul slav) sau

Sfânta Maria Mare, este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare
Maria, deşi mărturii despre existenţa ei nu avem decât începând din secolul al V-
lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după
Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a ho-
tărât că Maica Domnului este Născă-
toare de Dumnezeu.

Sărbătoarea bisericească a sfârşi -
tului vieţii pămân teşti a Fecioarei a în-
ceput probabil în Ierusalim, unde
Mormântul Maicii Domnului din Ghet-
simani este şi astăzi un loc de pelerinaj.
Încă din secolul al VI-lea, sărbătoarea
a fost celebrată, iar din anul 600 a fost
fixată la 15 august.

Două momente diferite formează
praznicul: în primul rând, moartea şi
îngroparea Maicii Domnului şi, în al
doilea rând, înălţarea ei la cer. În Oc-
cident, sărbătoarea este cunoscută sub
numele de Înălţarea Maicii Domnului. 

Textele ortodoxe au dezvoltat tradi-
ţia conform căreia apostolii şi ucenicii
au fost adunaţi în mod minunat din
toate colţurile lumii, pentru a fi pre-
zenţi în Ierusalim la moartea Fecioarei,
şi că i-au îngropat trupul în Grădina
Ghetsimani; conform unei tradiţii, câţiva israeliţi au încercat să întrerupă proce-
siunea înmormântării. 

Apostolul Toma nu a fost printre cei prezenţi şi, când a sosit, la trei zile de la
înmormântare, şi a vrut să vadă trupul Maicii Domnului, a descoperit că mor-
mântul era gol. 

Conform majorităţii textelor liturgice, sărbătoarea aduce cu sine un simţ al in-
terrelaţionării diferitelor aspecte din istoria răscumpărării şi un simţ al venerarii
lucrării dumne zeieşti înfăptuite. 

Biserica slăveşte pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut şi recunoaşte sfinţenia
ei, cea care este „Izvorul vieţii şi Născătoarea de Dumnezeu”.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul
credincioşilor ortodocşi, având rânduită o perioadă de două săptămâni de postire,
înaintea sărbătorii, ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment
sfânt.

Tăierea capului Sfântului
Ioan Botezătorul

Creştinii ortodocşi şi catolici cinstesc în 29 august tăierea capului Sfântului Proroc
Ioan Botezătorul. Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul, cel ce a anunţat venirea lui Hristos,
propovăduind „vestea cea bună” a Întrupării Sale, este singurul sfânt căruia Biserica Or-
todoxă Română i-a închinat o zi specială de post.

Sfântul Ioan, Înaintemergător al Domnului, a fost înaintea Mântuitorului Hristos atât
în viaţă, cât şi în moarte. Astfel, a făcut cunoscută venirea Domnului şi sufletelor care
erau ţinute în iad ale sfinţilor strămoşi, căci se arătase în lume Mesia cel aşteptat. La fel
cum Iisus Hristos avea să pătimească pentru păcatele oamenilor, tot aşa şi Mergătorul
Său înainte a suferit moarte mucenicească pentru fărădelegea lui Irod.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergător al Domnului propovăduia în pustia
Iordanului rugăciunea şi postul, pocăinţa sinceră şi mărturisirea greşelilor. „Şi erau bote-
zaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele mulţimii de iudei” (Matei 3;6).
Acest botez, simbolizând şi consfinţind curăţia sufletească dobândită prin întoarcerea ini-
mii către Dumnezeu, deschide şi pregăteşte calea Mântuitorului: „Pocăiţi-vă că s-a apro-
piat Împărăţia cerurilor” (Matei 3;2).

În vremea Sfântului Proroc Ioan, Galileea era condusă de Irod Antipa, care fiind căsă-
torit cu fiica emirului Arabiei, a îndepărtat-o pe aceasta şi s-a căsătorit cu soţia fratelui
său Filip, Irodiada. Legătura se pare că dura încă de când fratele său, Filip, era în viaţă,
făcându-se Irod „ca un răpitor desfrânat şi amestecător de sânge” (Vieţile Sfinţilor).

Sfântul Ioan, după ce i-a înfruntat pe farisei şi pe cărturari, nu s-a sfiit să-l înfrunte şi
pe rege, spunând că nu îi este îngăduit să ia pe femeia fratelui său.

Dată fiind influenţa Botezătorului asupra mulţimilor, Irod îi pune gând rău, mai ales
că prorocul condamna în auzul tuturor legătura nelegiuită dintre el şi soţia fratelui său.
Temându-se totuşi de furia pe care ar fi putut-o isca în rândul poporului uciderea lui,
acesta se mulţumeşte să-l închidă pe Sfântul Ioan într-una din cetăţile lui.

În ziua aniversării sale, Irod dă o petrecere la care invită mulţi demnitari. După ce se
ameţesc de vin, Irodiada o pune pe fiica ei, Salomeea, să danseze în faţa invitaţilor. Pentru
spectacolul oferit de aceasta, Irod îi oferă un mare dar: să-şi aleagă până la jumătate din
împărăţie. 

La sugestia mamei sale ea refuză însă averile şi cere să i se dea pe tipsie capul lui Ioan
Botezătorul. În miezul nopţii, regele porunceşte tăierea capului Sfântului Ioan, care i-a
fost adus pe o tipsie lui Irod cu sângele care încă mai picura.

După această crimă, Irod a suferit o înfrângere într-un conflict cu arabii şi a pierdut
conducerea regatului, fiind trimis în surghiun, în Spania, împreună cu Irodiada şi fiica
acesteia, unde au avut un sfârşit pe măsura faptelor lor. Mai întâi Salomeea şi-a pierdut
viaţa, fiind decapitată prin strângerea gheţii în jurul capului, după ce a încercat să traver-
seze un râu îngheţat, iar gheaţa s-a rupt. 

Capul i-a fost adus lui Irod şi Irodiadei, aşa cum odată se adusese capul Mergătorului
Înainte; dar nu tăiat de sabie, ci de gheaţă.
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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, efectuează verificări pe
linia depistării de locaţii neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca acţiune preventivă re-
comandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind men-
ţinerea stării de curăţenie şi protejarea mediului. 

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 gos-
podărire a acesteia, constituie o obligaţie fundamentală a persoanelor fizice şi juridice.

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

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi a prevenirii răspândirii acesteia, se vor des-
făşura lucrări 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 bu-
ruienii.

Pentru ca acţiunea de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei să aibă succes, este
important ca acţiunile iniţiate de administraţia locală să fie completate de cele ale proprie-
tarilor de terenuri.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 15/2011 privind constatarea şi sancţionarea con-
travenţiilor pe teritoriul comunei Giroc şi a legislaţiei privind combaterea buruienii am-
brozia adoptată la nivel naţional prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr.
62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia aprobate prin H.G nr. 707/2018, proprie-
tarii 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 poliţi-
ştii 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 neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă reco-
mandăm 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 de-
pozitări necontrolate de deşeuri de orice fel.

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

Compartiment Protecţia Mediului,
Petronela FLOREA

Adelina SÎRBU

Cum se fac
programările pentru

obţinerea Cărţilor
de Identitate

Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc
pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de
identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe
actul de identitate este următorul:

Art. 1 Programul la ghişeul online în vederea obţinerii
actelor de identitate se face pe pagina de internet a Pri-
măriei Comunei Giroc-http://www.giroc.ro/ de către per-
soana interesată. Nu se pot face programări prin email,
fax sau telefonic.

Art. 2 Programarea este gratuită şi netransmisibilă,
iar înainte de completarea programării solicitantul se
asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii
pentru obţinerea actului de identitate.

Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este
de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind
alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formu-
larul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de
identificare ale persoanei care prezintă la depunerea ce-
rerii duce la anularea programării. Neprezentarea la
data şi la ora programată, neconformitatea datelor din
formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc
la anularea programării.

Art. 5 Nu se fac programări pentru zilele nelucră-
toare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative,
zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publi-
cul.

Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare on-
line, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 7 După realizarea programării va fi verificată că-
suţa de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formula-
rul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare
cu data şi ora programării.

Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activi-
tăţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de
identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vi-
neri, conform intervalului orar: luni - 9-14; marti - 9-15;
miercuri - 9-15; joi - 9-12; 14-18; vineri - 8-14 - eliberări
acte.

Art. 9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate
se depun personal sau pe bază de procură specială obţi-
nută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României din străinătate. Înainte de depunerea cererii
se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor
de identitate la casieria unităţii.

Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să
prezinte toate documentele necesare eliberării actului de
identitate, conform listei de documente. Actele se pre-
zintă obligatoriu în original şi copie.

Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de
SPCLEP Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie fă-
când situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute
de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile. Func-
ţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului
o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data
înregistrării, precum şi data prezentării pentru elibera-
rea actului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea docu-
mentelor.

Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu
au avut niciodată domiciliul în România  (dobândire/re-
dobândire cetăţenie), respectiv care solicită schimbarea
domiciliului din străinătate în România nu se fac pro-
gramări online, persoanele interesate urmând să se pre-
zinte la sediul nostru.
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Predarea deşeurilor 
voluminoase, 

periculoase şi a DEE-urilor
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

informează că utilizatorii serviciului de salubritate de pe
raza localităţilor din Zona 1 Timişoara (din care fac parte şi
localităţile Giroc şi Chişoda) au posibilitatea de a se deba-
rasa de deşeurile voluminoase, periculoase şi de DEE-uri în
mod gratuit, prin aport voluntar.

Deşeurile pot fi predate prin aport voluntar la Staţia de
Transfer Timişoara, str. Ovidiu Cotruş nr. 40, deschisă de
luni până vineri între orele 7-21, iar sâmbăta între orele 7-
15.

Deşeurile voluminoase care se pot preda 
sunt următoarele:

- mobilier, comode, mese de cafea, de toaletă, decorative;
- mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere meta-

lice;
- covoare, carpete, preşuri;
- canapele, paturi, dulapuri, birouri, scaune, banchete, sal-

tele;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă, robineţi, cabine

de duş, suporturi, baterii sanitare, chiuvete, bideuri, capace
vase de toaletă, lavoare, rezervoare de apă pentru vase de
toaletă;

- obiecte mari de folosinţă îndelungată precum: calorifere
din fontă, calorifere din aluminiu, uşi, tocuri de uşi şi tocuri
de geamuri etc.

Deşeurile periculoase care se pot preda 
sunt următoarele:

- ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase
sau sunt contaminate cu substanţe periculoase;

- ambalaje metalice care conţin o matrică poroasă solidă
formată din materiale periculoase (ex. azbest), inclusiv con-
tainerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanţi, ma-
teriale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă
parte);

- materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie con-
taminate cu substanţe periculoase;

- vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu conţinut de sub-
stanţe periculoase;

- baterii şi acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alaca-
line sau baterii şi acumulatori nesortate conţinând aceste ba-
terii;

- solvenţi, acizi, alcali;
- uleiuri şi grăsimi, altele decât cele comestibile;
- detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase;
- bultelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut

de substanţe periculoase;
- deşeuri din lemn cu conţinut de substanţe periculoase;
- pesticide;
- deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi or-

ganici sau alte substanţe periculoase.
DEE-uri (deşeurile de echipamentele electrice, electro-

nice şi electrocasnice) care se pot preda sunt următoarele:
- televizoare;
- maşini de spălat;
- frigidere, radiouri;
- echipamente de iluminat;
- computere etc.
NU se preiau alte categorii de deşeuri: reziduale, re-

ciclabile, deşeuri din construcţii şi deşeuri vegetale.

Se dotează 
Creşa din 
Chişoda

A fost demarată procedura de achiziţie
a dotărilor pentru noua Creşă din localita-
tea Chişoda. 

Menţionăm faptul că proiectul este fi-
nanţat prin programul PNDR SubMăsura
7.2  şi are o suprafaţă de 786 mp. 

Clădirea va dispune de săli de grupă,
dormitoare, săli de joacă, cabinet medical,
sală multifuncţională şi spaţiu de joacă
amenajat în aer liber. 

Valoare acestui proiect este de 720.000
euro.

Pietruire pe străzi din Giroc 
şi Chişoda

În localităţile Giroc şi Chişoda, pe mai
multe străzi, în zonele în care s-au con-
struit recent sau încă se construiesc lo-
cuinţe, Primăria comunei Giroc a
intervenit pentru a remedia problemele le-
gate de infrastructura rutieră. Astfel, pe o
lungime totală de 11 kilometri, în cele
două localităţi s-a aplicat piatră pe străzi,
astfel încât accesul cetăţenilor să fie înles-
nit, iar aceştia să fie scutiţi, în prag de
toamnă, de inconvenientele produse de
vremea schimbătoare.

Consiliul Judeţean (CJ) Timiş informează
că a eliberat certificatul de urbanism pentru
construirea unei noi conducte de gaz, Timi-
şoara - Moraviţa, proiect ce va soluţiona pro-
blema gazului în zona Deta. 

Transgaz a început demersurile de con-
struire a conductei, pe traseul Timişoara -
Giroc - Deta - Denta - Moraviţa. Iniţiativa ga-
rantează extinderea reţelei în mai multe loca-
lităţi de pe traseu. 

CJ Timiş susţine în totalitate proiectul,
acesta luând naştere în urma discuţiilor, întâl-
nirilor şi consultărilor. Un sprijin considerabil
a venit din partea Secretariatului General al
Guvernului, prin secretarul general adjunct al
Guvernului, Bogdan Ghelbere, care a căutat
soluţii pentru continuarea furnizării gazelor
naturale în zona Deta, acolo unde aceasta a
fost oprită de mai multe ori în ultimii ani. De
acest serviciu vor beneficia peste 40.000 de ti-
mişeni.

Asumarea de către conducerea Transgaz a
construcţiei unei noi conducte în Timiş este o
decizie istorică pentru care, în numele judeţu-
lui, le mulţumesc. Prin noul proiect de infras-
tructură energetică, vorbim despre gaz livrat
la cu totul alte standarde decât au fost cetăţenii
obişnuiţi, vor fi eliminate pierderile, presiunea
scăzută, dar mai ales riscul unor întreruperi
care au afectat timişenii din sudul judeţului”,
a spus preşedintele CJ Timiş, Alin Nica.

Conducta de 52,7 km care va traversa teri-
toriul localităţilor Giroc, Pădureni, Jebel, Voi-
teg, Deta, Denta şi Moraviţa va fi realizată în
aproximativ doi ani jumătate. 

Ioana N.

Au început demersurile 
pentru construirea unei 

noi conducte de gaz
Aceasta trece şi prin comuna Giroc
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Din agenda Consiliului
Local Giroc

Proiecte de hotărâri adoptate 
în şedinţa din 25 august 2021:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal – LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE în extravilan Giroc, pentru terenul înscris în CF
407260 Giroc, cu numărul cadastral 407260, în suprafaţă totală de 11.600 mp.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr.
105/29.05.2017 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 2.497.971,00 lei în vederea ga-
rantării obligaţiilor de plată a avansului de 2.497.971,00 lei din fonduri nerambursabile
pentru implementarea proiectului intitulat „Extindere reţea apă potabilă şi apă uzată în
localitatea Giroc, zonele Calea Urseni şi Calea Martirilor 1989”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de predare către domeniul public al
Comunei Giroc a investiţiilor constând în extindere reţea apă şi canal şi realizare bran-
şament în regie proprie.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 şi art. 2 ale Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 60 din 30.06.2021.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Giroc nr. 66 din 28.03.2017.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completare anexei Hotărârii Consiliului
Local al Comunei Giroc nr. 150 din 29.11.2018.

7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei în cuantum de 50 de lei cu TVA necesară
întocmirii şi eliberării avizelor de principiu referitoare la existenţa reţelelor publice de
apă şi canalizare pentru amplasamentele solicitate.

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului CĂPĂŢÂNĂ
PETRICĂ.

9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.499 lei pentru tipărirea cărţii „M-
or murit lăudătorii”, scrisă de poetul Petru Chira.

10. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.499 lei pentru tipărirea cărţii „Con-
cert de trompetă în vie”, scrisă de poetul George Lână.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 72 mp, situat în intravilanul localităţii Giroc şi înscris în CF nr. 412172
Giroc cu numărul cadastral 412172, teren ce aparţine domeniului privat al Comunei
Giroc, jud. Timiş.

Combaterea
ţânţarului tigru 

şi acţiuni 
de dezinsecţie

Având în vedere modificările climatice (temperaturi ridicate) şi a im-
porturilor de plante acvatice ornamentale, s-au dezvoltat şi înmulţit ţân-
ţarii tigru (Aedes albopictus), care este o specie invazivă, mult mai

agresivă decât ţânţarii autohtoni. Conform informaţiilor furnizate de
către specialiştii Institutului „Cantacuzino”, aceasta este o specie pur-
tătoare a peste 20 de tipuri de maladii. În aceste condiţii se utilizează
insecticide care să acopere şi această specie, conform unui comunicat
transmis de SC Deraton SRL.

Pentru combaterea acestor ţânţari se solicită sprijinul cetăţenilor, că-
rora li se cere să ia următoarele măsuri:

- efectuarea de operaţiuni de dezinsecţie în mediul privat al acestora;
- înlăturarea anvelopelor uzate, pentru împiedicarea stagnării apei în

acestea;
- îndepărtarea recipienţilor cu apă în exteriorul locuinţelor (grădini,

curţi etc.).
De altfel, Primăria comunei Giroc a continuat acţiunile de dezinsec-

ţie, una dintre acestea desfăşurându-se în dimineaţa şi seara zilei de 12
august, când s-a stropit, aerian şi terestru, pentru combaterea ţânţarilor,
muştelor şi altor insecte dăunătoare.

Cea mai răspândită dintre speciile de buruieni
aparţinând genului Ambrosia o reprezintă specia Am-
brosia artemisiifolia, cunoscută sub denumirea popu-
lară de iarba de paragină, iarba pârloagelor sau
floarea pustei, în funcţie de zonă.

Este rezistentă la secetă şi arşiţă, fapt ce a determi-
nat ca în ultimii ani secetoşi buruiana să aibe condiţii
favorabile să se dezvolte foarte rapid şi să cuprindă
areale întregi.

Perioada de vegetaţie se încheie odată cu primele
brume şi îngheţuri din luna decembrie.

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante
existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de
adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.

În România, ambrozia este răspândită în aproape
toate zonele (cu excepţia zonei dealurilor înalte şi a
zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai
puţin fertile, uşor alcaline.

Creşte spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în
principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe
marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea
pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe
terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute, dar
şi în grădini şi parcuri neîngrijite, pe şantierele de
construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ exca-
vat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, pro-
ducând pagube semnificative de recoltă.

Buruiana ambrozia produce mari cantităţi de polen
începând de la mijlocul lunii iulie, în funcţie de con-
diţiile pedoclimatice şi se încheie spre finalul lunii
septembrie. În verile călduroase, polenul este răspân-
dit de vânt la distanţe foarte mari, cu precădere în ve-
rile secetoase.

În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită şi
ocupă spaţii/vetre compacte. 

Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot obţine
prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea
diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în
special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor şi
pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul
tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor
crovuri, stufărişuri, denivelări etc., distrugerea se
poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, gră-
pat sau prin folosirea unor cositori mecanice.

Când buruiana este răspândită pe suprafeţe mai
mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de pri-
măvara devreme când buruiana are 10 - 15 cm şi
poate fi recunoscută cu uşurinţă.

În vederea stabilirii tipului de erbicid şi a dozei,
proprietarii/deţinătorii/administratorii de terenuri pot
apela la specialiştii direcţiilor pentru agricultură ju-
deţene pentru a primi informaţii detaliate sau după
caz la specialişti din cadrul primăriilor.

În cazul existenţei unor focare izolate, buruiana
poate fi smulsă relativ uşor folosind mănuşi de pro-
tecţie pentru evitarea iritaţiilor, distrusă cu sapa sau
prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai efi-
ciente, cositul mecanic sau manual trebuie efectuat
cât mai aproape de suprafaţa solului în vederea dis-
trugerii tuturor ramificaţiilor care pornesc din tulpina
principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina
principală iar restul ramificaţiilor se dezvoltă, înflo-
resc şi produc în continuare polen.

Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până

la eradicarea completă a buruienii.
În conformitate cu prevederile art. 1 alineatelor (1)

– (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea bu-
ruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face
de către toţi proprietarii sau deţinătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cur-
surilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai ba-
zinelor piscicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de
construcţii, unde au fost identificate focare de infes-
tare. 

Aceştia au obligaţia ca după distrugerea buruienii
să informeze în scris autorităţile administraţiei pu-
blice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în
vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administra-
torii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor pis-
cicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de construcţii
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii
nici după ce au primit sancţiunea de avertisment pot
fi amendaţi drastic. În acest caz, persoanele fizice se
sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar
persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la
20.000 lei.

Combaterea ambroziei
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Luna trecută venerabilul
domn Emilian Frunză din
Chişoda a împlinit 101 ani.
A fost prilej de sărbătoare
în familia domniei sale,
ziua fiind una plină de ve-
selie. Din partea familiei
sale a primit un tort aniver-
sar, iar din partea ministru-
lui Apărării Naţionale,
Nicolae Ionel Ciucă, o di-
plomă prin care i se mulţu-
meşte pentru statutul său
de model pentru generaţiile
care au venit după el.

Redăm, în cele ce ur-
mează, conţinutul scrisorii
pe care ministrul Apărării i-
a transmis-o domnului
Emilian Frunză cu prilejul
Zilei Veteranilor de Răz-
boi, datată Bucureşti, 29
aprilie 2021: „Sunt foarte
onorat să vă urez viaţă lungă, sănătate şi bucurie cu prilejul
cu prilejul Zilei Veteranilor de Război, ziua care ne rea-
minteşte şi astăzi că libertatea de a trăi, de a visa şi de a
iubi are întotdeauna un preţ plătit de înaintaşii care au
văzut în lupta pentru eliberarea şi întregirea neamului ome-
nesc o cauză mai presus de propriile vieţi, iubiri ori aspi-
raţii.

Permiteţi-mi să vă mulţumesc, în numele Armatei Ro-
mâniei, pentru credinţa şi bărbăţia cu care aţi înfruntat
acele vremuri de grea încercare pentru naţiunea română.
Generaţia noastră are privilegiul de a învăţa de la dumnea-
voastră dragostea curată de ţară, singura în măsură să ne
lumineze calea în vremurile tulburi şi să ne racordeze pe
noi, românii, la o dimensiune eroică.

Credinţa în eroi naşte eroi, astfel că tinerii noştri au
şansa unică de a înţelege de la dumneavoastră că fiecare
poartă în suflet virtuţile patriotismului şi că trebuie să pună
mereu eroii înaintea lor şi Ţara înaintea tuturor.

România este eternă prin amintirea, din generaţie în ge-
neraţie, a luptelor duse în numele unui ideal, astfel că lupta
şi sacrificiile dumneavoastră se vor adăuga în coloana fără
de sfârşit a dragostei de ţară.

Credinţa în bunul Dumnezeu, cea care v-a ocrotit în cele
mai grele bătălii, lăsând loc speranţei că într-o zi vă veţi
întoarce la cei lăsaţi acasă, trebuie să fie şi credinţa noastră
că vom izbândi în toate provocările lumii de astăzi.

Vă scriu în calitate de ministru al apărării naţionale vre-
melnic, de altfel, dar vă scriu şi în calitate de militar în re-
zervă. De aceea aceste rânduri aduc cu ele recunoştinţa
celor de astăzi, cei care cred în valoarea jurământului dat
pe Drapel, să îşi apere ţara cu preţul vieţii, şi care au învăţat
de la dumneavoastră că «un popor care nu-şi cunoaşte is-
toria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii».

De asemenea, vă mărturisesc că ne bucurăm că acest
prilej ne oferă onoarea de a vă putea cunoaşte şi de a putea
aşeza în sufletele generaţiilor de mâine povestea Acelui
Om care, aşa cum adevărat spunea Geo Bogza, «n-a vorbit
despre patrie, în timp ce patria s-a hrănit cu sângele lui;
povestea Acelui Om care n-a visat să aibă statuie, în timp
ce toţi suntem pietre în statuia lui». Alături de camarazii
de arme, veterani supravieţuitori ai celui de-Al Doilea Răz-
boi Mondial, Dumneavoastră sunteţi Acel Om căruia îi da-
torăm o Astfel de Ţară, iubită de Dumnezeu şi de fiecare
dintre destinele noastre. (...)”.

Emilian Frunză s-a născut în 11 august 1920, în Buco-
vina de Nord, în localitatea Storojineţ. Împreună cu familia
s-a refugiat în România prin anul 1942, în plină desfăşurare
a celui de-Al Doilea Război Mondial. Au venit prin Cer-
năuţi, Suceava şi s-au stabilit la Şandra, în judeţul Timiş,
unde au locuit în gazdă.

Emilian Frunză a făcut armata la artilerie grea, la tunuri,
fiind dislocat la Sibiu. Evenimentele din 23 august 1944,
când România a schimbat tabăra şi a întors armele împo-
triva Germaniei naziste, l-au găsit pe Emilian Frunză la
Bucureşti.

Revenit din armată, şi având la „activ” o lungă perioadă
de pribegie, în 1951 pentru familia lui Emilian Frunză a
urmat o alta – deportarea în Câmpia Bărăganului. Familia
Frunză a rămas în Bărăgan şi după anul 1956, când ulti-
mele familii s-au întors din deportare, pentru că nu aveau
unde şi la ce să se întoarcă. Au stat acolo până în 1974 şi
au reuşit, prin muncă, să îşi facă un rost. Cu banii strânşi
în urma muncii au cumpărat teren şi şi-au construit o casă
în Chişoda. La început, ca fiecare dintre cele peste 40.000
de familii deportate în Bărăgan, au găsit, în loc de casă, un
loc încadrat de ţăruşi. Satul se numea Fundata şi era în co-
muna Perieţi. Norocul a fost că la vreo câţiva kilometri se
afla o lizieră, de unde, după ce li s-a dat voie, oamenii au
adus lemne. Au săpat o groapă, au pus lemnele, au făcut
legături de stuf cu care să acopere coliba care era jumătate
în pământ. Îşi aduce aminte că a venit o ploaie care a um-
plut acea groapă cu apă. Pe fiica cea mare mama a ţinut-o
sub fustă, de teamă că s-ar putea înneca. Mai târziu familia
Frunză şi-a ridicat şi o casă, tot cu lemne din lizieră, pentru
că autorităţile nu le-au furnizat, ca în alte sate ale deporta-

ţilor, materialele necesare.
În urma căsniciei – s-a căsătorit cu Clementina, în vre-

mea în care a locuit în Şandra – au rezultat trei copii: Re-
gina, Rodica şi Cornelia. Prima fiică s-a născut în Şandra,
în timp ce celelalte două au văzut lumina zilei în Bărăgan.
Are patru nepoţi, are strănepoţi şi stră-strănepoţi.

Emilian Frunză a lucrat în agricultură, dar a avut şi cai
şi căruţă, cu care a făcut cărăuşie. La vârsta de 55 ani a
schimbat meseria, angajându-se la Fabrica de ciorapi din
Timişoara, unde a muncit până a ieşit la pensie. Om gos-
podar, Emilian Frunză a ţinut, cât a fost în putere, vaci,
porci, oi.

Acum, la vârsta centenară, îi este dor de locurile natale,
unde a stat până când, pe vremea în care avea 22 de ani,
războiul l-a făcut, alături de familie, să ia calea pribegiei.
E liniştit, însă, că aici, la Chişoda, este înconjurat mereu,
cu dragoste, de familie – copii, nepoţi, strănepoţi şi stră-
strănepoţi...

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Emilian Frunză, veteranul de război din Chişoda,
aniversat la 101 ani

- Ce a făcut artista Doriana
Talpeş în pandemie şi în ce fel v-
a afectat această situaţie?

- Cu siguranţă, pe fiecare dintre
noi ne-a afectat acest an şi a fost o
perioadă în care a trebuit să ne
adaptăm unui nou stil de viaţă! Noi,
avându-l pe micuţul nostru, Ga-
briel, ne-am bucurat că am putut să
fim acasă, lângă el, să ne bucurăm
de primele lui cuvinte şi primii lui
paşi. Dacă lucrurile se desfăşurau
în modul lor firesc, ar fi rămas mai
mult cu bunicii, noi fiind mai mult
plecaţi! 

În această perioadă am încercat
să rămân aprope de public prin apa-
riţii la diverse emisiuni, prin cân-
tece noi pe care în această perioadă
le-am oferit celor ce ne îndrăgesc,
dar şi prin mediul on-line, care ne
este astăzi la îndemână tuturor!

- Aţi putut continua, în condiţiile de pandemie,
proiectele muzicale la care lucraţi? 

- Din păcate, am fost nevoiţi să amânăm lansarea
celui de-al treilea album al meu, dar am început să
promovăm melodii care vor fi cuprinse pe acesta! 

La sfârşitul anului 2019, înainte de a începe acestă

perioadă de restricţii, lucram îm-
preună cu cei de la Box Office la
piesa „Împreună cu tine mereu”, o
melodie de dragoste, inspirată din
iubirea ce ne-o purtăm eu şi soţul
meu! Am reuşit să filmăm videocli-
pul şi să prezentăm această piesă
publicului abia anul acesta, pe 7
iulie, şi ne bucurăm că a ajuns re-
pede la sufletul ascultătorilor! 

- Puteţi să enumeraţi proiectele
pe care le aveţi în derulare şi cele
pe care le pregătiţi pentru viitorul
apropiat?

- Pentru că la fiecare album pe
care l-am lansat a fost şi un specta-
col de lansare al albumului, îmi do-
resc şi acum, la cel de-al treilea, să
păstrăm tradiţia! Acestea sunt pro-
iectele pe care ne-am propus să le
îndeplinim, când lucrurile vor re-
veni la normal, şi vorbesc la plural

pentru că în toate sunt ajutată de soţul meu, prof. Gri-
gore Vulcănescu, cel care coordonează şi formaţia ce
îmi poartă numele. 

- Aţi avut posibilitatea de a vă reîntâlni cu pu-
blicul iubitor de folclor şi dacă da, cum a fost
această reîntâlnire?

- Mi-a fost dor de spectacolele cu public numeros,
în care să îmbrac cele mai autentice şi frumoase cos-
tume! Lucrurile au fost aproape ca înainte şi ne-am
bucurat să le cântăm oamenilor la evenimentele pe
care le aveau deja programate cu mult timp în urmă,
am cântat la rugi, unde au venit să ne asculte oameni
pătimaşi, iubitori de folclor, dar am avut parte, în ul-
timele luni, şi de spectacole de ţinută! Publicul ne-a
dus dorul şi bucuria e cu atât mai mare cu cât oamenii
ne arată că ne îndrăgesc, chiar dacă o bună vreme nu
le-am fost alături, aşa cum îi obişnuisem!

- Ce aşteptaţi de la perioada viitoare, având în
vedere că, iată, s-au mai ridicat din restricţii, iar
accesul la evenimente a devenit mai lesnicios pen-
tru oameni?

- Totul e încă incert şi nu putem şti cum vor evolua
lucrurile! Perioada prin care am trecut poate să revină
oricând şi am învăţat, în tot acest timp, că trebuie să
profităm de momentul pe care îl avem acum!

- Vă rugăm să transmiteţi, în final, un mesaj ci-
titorilor ziarului nostru.

- În primul rând vreau să vă mulţumesc dumnea-
voastră pentru că mereu mă purtaţi în gând şi prin in-
termediul ziarului nostru, al girocenilor, ajung în
casele oamenilor! Cititorilor le doresc să se bucure de
multă sănătate, să aibă parte de cei dragi şi să iu-
bească folclorul nostru curat şi autentic!

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Am învăţat, în tot acest timp, că trebuie să profităm 
de momentul pe care îl avem acum!”

Dialog cu artista giroceană Doriana Talpeş
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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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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
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda
Telefon: 0728-445.054

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 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 şi 30 septembrie 2021 în
Poligonul 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 RESTRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de
oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole,
combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, bici-
clete, 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

Mezinul familiei Pascotă, Patrick, a devenit lider
în Campionatul European la clasa sa - 300 Supersport
Cup, după două clasări pe poziţia secundă, în etapele
desfăşurate în weekend în Croaţia. 

La finele săptămânii trecute, circuitul Grobnik din
Rijeka (Croaţia) a fost gazda celor mai recente etape
ale Campionatului European, etape care au contat şi
pentru Campionatul Naţional de Motociclism Viteză,
etapele VII şi VIII. La start au fost prezenţi şi piloţii
Pascotă Racing Team Timişoara, Patrick şi Ionel Pas-
cotă, micul „gigant” al celei mai titrate familii din
motorsportul românesc, care a impresionat din nou
audienţa. 

Atât în cursa de sâmbătă, cât şi în cea de duminică,
Patrick a reuşit să urce pe poziţia secundă a podiu-
mului, ceea ce l-a propulsat în poziţia de lider al cla-
sei sale în cadrul Campionatului European de
Motociclism Viteză. De asemenea, rezultatele obţi-
nute pe circuitul din Rijeka i-au adus lui Patrick alte
14 puncte în fruntea clasamentului general al Cam-
pionatului Naţional de Motociclism Viteză, la aceeaşi
clasă.  

Patrick are mari şanse să devină campion european
300 Supersport Cup în actualul sezon. Din competiţia
continentală a mai rămas o singură etapă de „alergat”,
programată pe circuitul Adria Raceway din Italia, în
perioada 29-31 octombrie 2021, iar micul Pascotă are
deja un avans de 26 de puncte. 

Nici Ionel Pascotă nu se lasă mai prejos în Cam-
pionatul Naţional de Motociclism Viteză, acesta reu-
şind cea mai bună clasare în ambele etape. De
asemenea, Ionel Pascotă este liderulul la zi al clasei
Supersport 600 cmc, în competiţia internă.

„Aşa cum mă aşteptam, forma şi curajul lui Patrick
creşte de la o cursă la alta, la nivelul acesta. Expe-
rienţele avute până în prezent îi sunt de mare folos şi
pune în practică tot ceea ce învaţă, atât de la noi, cei
care îi suntem mereu «în spate» la boxe, cât şi din

ceea ce vede în fiecare zi pe circuit. Mă bucur enorm
pentru că reuşeşte să ţină ştacheta sus şi să obţină re-

zultate din ce în ce mai frumoase şi sper ca viitorul
său să fie din ce în ce mai strălucitor. Vreau să le mul-
ţumesc tuturor celor care sunt alături de noi: staff-
ului tehnic, sponsori, Consiliului Judeţean Timiş,
spectatorilor şi fanilor motorsportului românesc!”, a
declarat Ionel Pascotă, la revenirea în ţară.

De precizat că, în situaţia în care Patrick reuşeşte
să devină campion european, aceasta va egala perfor-
manţa tatălui său din anul 2008, atunci când Ionel a
reuşit să devină primul român care aduce medalia de
aur a acestei competiţii continentale în ţara noastră,
la motociclism viteză.

Următoarea etapă a Campionatului Naţional de
Motociclism Viteză a fost programată în Serbia, lângă
Belgrad, pe data de 12 septembrie 2021.

I.N.

Giroceanul Patrick Pascotă, lider în Campionatul
European de Motociclism Viteză

Sub îndrumarea antrenorilor Oana şi Sorin Staicu,
35 de atleţi, componenţi ai secţiei de atletism ai Clu-
bului Sportiv-Giroc Chişoda au efectuat un cantona-
ment de pregătire pe malul Mării Negre.

Reîntorşi acasă, tinerii sportivi continuă antrena-
mentele pe baza de la terenul din Giroc, pregătind vii-
toarele competiţii la care urmează să participe.

Vă reamintim, deşi o secţie „tânără”, secţia de at-
letism a Clubului Sportiv Giroc-Chişoda s-a întors cu
numeroase premii şi medalii de la competiţiile de
profil la care au participat, reuşind să obţină chiar şi
un titlu de campion naţional.

Tocmai pentru că se dovedeşte că la Giroc şi Chi-
şoda există un potenţial deosebit, copii cu capacitatea
de a face performanţă, părinţii sunt încurajaţi să-şi în-
drepte copiii spre secţia de atletism.

La secţia condusă de Oana şi Sorin Staicu se de-
rulează antrenamente zilnice, pe care le efectuează
zeze sportivi care fac parte din lotul naţional. De ase-
menea, din informarea pe care ne-a transmis-o antre-
noarea Oana Staicu, se efectuează antrenamente şi
pentru aruncarea suliţei, aruncarea bilei, a discului şi
un program special pentru cei mai mici atleţi, cei din
categoria sportivilor născuţi în anul 2015.

Părinţii care doresc să-şi îndrepte copii spre atle-
tism se pot adresa cu toată încrederea celor doi an-
trenori giroceni, la următoarele numere de telefon:
Sorin Staicu – 0761.327.181, Oana Staicu – 0768-
570.442. (V.T.)

Tinerii atleţi din Giroc au încheiat 
cantonamentul de la mare


