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A devenit tradiţie la Giroc ca în ziua de 17 septembrie
să fie comemoraţi eroii care au căzut în luptele pentru
apărarea localităţii. Şi anul acesta, la monumentul dedi-
cat lor, ridicat în parcul de pe strada Bega, din iniţiativa
regretatului profesor Ion Murariu, autorităţile locale, îm-
preună cu Liceul Teoretic „Alexandru Voniga”, au orga-
nizat un eveniment comemorativ. A fost adus un prinos
de recunoştinţă pentru tinerii care, în urmă cu 77 de ani,
s-au jertfit pentru apărarea acestui colţ de ţară: serg. Mo-
goşanu VIntilă, serg. Măciucă Grigore, cap. Gegrea Ion,
cap. Doanţa Aurel, cap. Ivanovici Ivan, sold. Baicu Gri-
gorie, sold. Motoşan Mihai, sold. Zabliuc Ioan, sold. Dă-
ceanu Ioan, sold. Stanciu Eftimie, sold. Doandă
Vichentie, sold. Sevestru Petru, sold. Daschievici Ghe-
orghe, sold. Boată Ion, sold. Dumitru Ion, sold. Cresciuc
Petru, Dobrici Moise şi Bodinel Vasile.

Viceprimarul Dan Vârtosu, al cărui străbunic a fost
luptător şi veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial,
s-a adresat elevilor şi celor prezenţi: „Astăzi facem un
pic de şcoală altfel. Mai precis, facem istorie la faţa lo-
cului. Mă bucur foarte mult că domnul profesor Octa-
vian Gruiţa ţine să ne întâlnim în această dată în fiecare
an la monument. Îi mulţumesc şi domnului profesor Ni-
colae Petchescu pentru că a dat curs invitaţiei. Consider
că este foarte important să cunoaştem mai întâi istoria
locului în care trăim pentru a putea cunoaşte apoi şi is-
toria altor popoare. Este primordial să ne ştim trecutul.
Vom continua să ne întâlnim an de an aici pentru a-i co-
memora pe eroii care s-au jertfit pentru a apăra Girocul”.

Părintele Marius Şonea a oficiat, după momentul in-
troductiv, o slujbă de pomenire în amintirea eroilor ucişi
aici în urmă cu 77 de ani.

Profesorul Octavian Gruiţa, fost director al şcolii gi-
rocene, a prezentat faptele petrecute în timpul luptelor
pentru apărarea Timişoarei şi modul în care cei 18 eroi
au pierit în luptele de la Giroc: „Ne aflăm într-un loc me-
morabil pentru anul 1944, atunci când aici au fost îm-
puşcaţi cei 18 eroi pe care îi comemorăm astăzi. În 17
septembrie 1944, şi în zilele premergătoare, armatele
germane veneau dinspre Iugoslavia (Serbia astăzi), pe
direcţia Freidorf – Chişoda – Giroc, în dorinţa de a ocupa
Timişoara. Aici a fost unitate militară, condusă de colo-

nelul Enescu, şi soldaţii despre care vorbim astăzi au
apărat Girocul în luptele crâncene care s-au dat pe acest
loc. În zilele de 16 şi 17 septembrie 1944, atunci când
Girocul încă era ocupat de către armata germană, locui-
torii din Giroc – şi aici am să evoc şi numele fostului
nostru coleg şi profesor Ion Murariu, care a trăit eveni-
mentul, copil fiind, deoarece locuia în apropiere – spe-
riaţi de invazia armatelor germane s-au urcat în căruţe,
şi-au luat familia şi ce mai puteau pune în căruţă şi au
plecat înspre Urseni şi Moşniţa Nouă. Girocul, pentru o
zi, a fost ocupat de armata germană. În ziua în care s-au
desfăşurat luptele aici, cei 18 eroi (16 militari români,
unul rus şi un translator de la Universitatea din Odesa)
au fost luaţi prizonieri. În loc să fie trataţi ca nişte prizo-
nieri de război, au fost împuşcaţi pe acest loc (care era
viran atunci) şi pe străzile adiacente. În ziua de 17 sep-
tembrie 1944 Girocul a fost recucerit de către armata ro-
mână. În urma luptelor care s-au dat aici colonelul
Enescu a fost rănit, murind la spitalul din Timişoara. Gi-
rocul fusese eliberat, iar trupurile soldaţilor care şi-au
dat viaţa au fost adunate de pe câmpul care era aici şi în-
gropate în cimitirul din Giroc. Acest monument, ridicat
în urmă cu câţiva ani, din iniţiativa domnului profesor
Ion Murariu, este pentru a marca momentul şi locul în
care aceşti eroi au fost împuşcaţi.

Mulţumesc domnilor profesori, părintelui Marius
Şonea, domnului viceprimar Dan Vârtosu, domnilor
consilieri, familiei domnului profesor Ion Murariu şi
vouă, dragi elevi, pentru că aţi găsit răgazul să veniţi as-
tăzi aici. Acelaşi lucru să-l faceţi în fiecare an. Să ne
amintim cu respect şi recunoştinţă de cei care şi-au dat
viaţa pentru apărarea Girocului şi, implicit, pentru apă-
rarea Timişoarei. Este un moment emoţionant pentru noi.
Să ne gândim întotdeauna cu mare respect la cei care şi
în timpul Primului Război Mondial, şi în cel de-Al Doi-
lea Război Mondial s-au jertfit pentru patrie: 82 de tineri,
în timpul Primului Război Mondial, 18 tineri care au lup-
tat pentru apărarea Girocului şi alţi 22 de eroi ai Giro-
cului din cel de-Al Doilea Război Mondial. Să păstrăm
această tradiţie pentru anii care urmează”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Comemorarea eroilor ucişi în luptele
pentru apărarea Girocului

Deschiderea noului an şcolar la Giroc şi Chişoda
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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).

O jumătate de veac de la sfinţirea
Bisericii Romano-Catolice din Giroc

S-au împlinit în această lună 50 de ani de la sfinţirea Bisericii Romano-Catolice
din Giroc. Să ne reamintim cu respect şi recunoştinţă de cei care, de-a lungul a
peste o sută de ani de convieţuire, şi-au adus aportul la dezvoltarea social-econo-
mică şi culturală a societăţii girocene. Dacă şcoală în limba germană nu şi-au
putut organiza, au dorit dintotdeauna a avea propria biserică catolică. În anii �60
li s-a atribuit şi un teren pe strada Muncitorilor, vis-a-vis de familia Rotaru, unde
şi-au adus şi o parte din materiale, dar autorităţile de atunci au tergiversat  acor-
darea autorizaţiilor necesare. Periodic, slujbele se ţineau în casele familiilor Mar-
tenz, iar mai apoi la familia Stelzner, unde camerele de locuit au fost transformate
corespunzător, iar Pater Lukas, de la biserica catolică din Piaţa Lahovari, oficia
cu multă credinţă şi în prezenţa a numeroşi credincioşi slujba în rit romano-cato-
lic.

Văzând ca nu este posibilă construirea unui lăcaş de cult, credincioşii hotărăsc
să vândă materialele de construcţii adunate şi să mai adune bani pentru a cumpăra
o casă pe strada Timiş, pe care apoi, printr-o serie de schimbări, să o transforme
în biserică. Nici pentru o asemenea lucrare nu s-a primit niciodată un aviz în scris,
ci doar verbal. S-au dărâmat ziduri, s-au schimbat uşi şi ferestre, s-a construit un
turnuleţ în care s-a montat un clopot, pe acoperiş a apărut o cruce, iar băncile şi
altarul s-au adus de la biserica-mamă din Piaţa Lahovari. Aşa a apărut o frumuseţe
de biserică de care nemţii din Giroc erau foarte mândri.

Biserica a fost pictată de către Matthias Kohl (din Lenauheim) şi fiica sa, He-
lene Stelzner. Lucrările de tâmplărie, zidărie şi vopsitorie au fost făcute de mese-
riaşii proveniţi din rândul comunităţii germane din Giroc, precum: Müller Peter,
Fendler Georg, Gerber Nikolaus, Gerber Anton, Muller Peter, Keller Josef şi Ger-
ber Nikolaus. Şi, astfel, concetăţenii noştri şi-au văzut împlinit un vis după multe
generaţii. Corul a fost mărit cu cântăreţi tineri, iar în prima duminică din septem-
brie 1971 are loc sfinţirea acestui lăcaş de cult, cu participarea a numeroşi cre-
dincioşi, în frunte cu Pater Lukas, care a rămas devotat până la moarte comunităţii
catolice din Giroc, dar care, din păcate, o dată cu trecerea anilor se reducea con-
tinuu. La slujba de oficiere, alături de Pater Lukas au participat preotul Klemens
şi Pater Johanness, în prezenţa locţiitorului episcopului, dr. Kernweiss. Ca oaspeţi
de seamă, după ceremonie au participat preoţii ortodocşi Iosif Gaiţă şi Horea Vi-
şoiu alături de numeroşi români ortodocşi.

Octavian GUIŢA

Naşterea Maicii Domnului
Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din

Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. În această
primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei, în 8 septem-
brie, rechemarea şi replăsmuirea noastră în har, schim-
barea celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare,
înlocuirea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea. Cân-
tările acestei sărbători vestesc bucuria că „iată, cămara
Luminii şi Cartea Cuvântului vieţii din pântece sterp a
ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit aşteaptă intra-
rea Preotului celui Mare”. Preacinstitul nume al Mariei
în chip armonios s-a dat Născătoarei de Dumnezeu, Pu-
rurea Fecioarei, după cum zice şi Fericitul Ieronim, po-
trivit cu preştiinţa şi sfatul lui Dumnezeu, după cum era
mai înainte hotărât să se nască Maica Lui. Numele Maria,
care a fost menit să slujească tainei Întrupării iconomice
a lui Dumnezeu Cuvântul, adună în sine atotputernicia,
înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. Provenind din
ebraicul „Aia”, Maria se tâlcuieşte „Doamna”, fiindcă ea
domneşte şi stăpâneşte peste toate zidirile cereşti şi pă-
mânteşti, ca Maică a lui Dumnezeu, având desăvârşită

putere. În al doilea rând, cuvântul Maria se tâlcuieşte „luminare”, după Sfântul Grigorie al
Neocezareii, care zice: „Căci Maria, cea aleasă, se tâlcuieşte luminare”, de vreme ce etimologia
îşi are izvorul în lumina cea curată şi este, precum zice Împăratul Solomon, „strălucirea luminii
veşnice”, ca desăvârşire a înţelepciunii. În ultimul rând, Maria înseamnă şi „mare”, conform
interpretării pe care o face Sfântul Ambrozie. Maria este simbolul bunătăţii şi al harului lui
Dumnezeu, pe care le posedă Născătoarea de Dumnezeu. Astfel, Maria a primit puterea de la
Tatăl, ca fiică a Lui, ca să săvârşească pe pământ ca Maică ceea ce Dumnezeu săvârşeşte în
cer ca Tată; a luat înţelepciunea de la Fiul, ca Maică a Lui, ca să găsească calea de a împăca
cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu omul. A luat şi bunătatea, şi harul de la Duhul Sfânt, ca
mireasă a Lui, ca să împartă tuturor creaturilor, cereşti şi pământeşti, darurile şi harurile ei du-
hovniceşti.

Înălţarea Sfintei Cruci
Biserica Ortodoxă prăz nuieşte, pe 14 septembrie, Înălţarea Sfintei Cruci, una dintre cele

mai vechi sărbători creştine. Spre deosebire de alte praznice împărăteşti, Înălţarea Sfintei Cruci
se serbează cu post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile şi Moartea Mântuitorului. Crucea
pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit este pentru creştini obiectul unei cinstiri deosebite.
Cultul Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai ales după descoperirea ei la Ierusalim, în anul 326, de
către Sfânta Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare. Se păstrează astăzi la Ierusalim
locul unde s-a descoperit Sfânta Cruce. Este un fel de grotă şi chiar se spune că aici a stat
Sfânta Elena şi a supravegheat lucrările. Au fost descoperite cele trei cruci pe care au fost răs-
tigniţi Mântuitorul Hristos şi cei doi tâlhari. Nu s-a ştiut care dintre ele este Crucea Mântuito-
rului Hristos şi, atunci, Sfânta Elena şi episcopul de atunci al Ierusalimului, Macarie, au socotit
că este bine să aducă trupul unui evreu bolnav care să fie atins de cele trei cruci. Într-adevăr,
un tânăr care era foarte grav bolnav a fost atins de cele trei cruci, iar când s-a atins de Crucea
Mântuitorului, el s-a făcut sănătos, şi atunci s-a stabilit că această cruce este cea pe care a fost
răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. La 14 septembrie 335, la Ierusalim, Sfânta Cruce a fost în-
ălţată pentru prima dată în faţa credincioşilor, moment ce a avut loc la Biserica „Învierea Dom-
nului”, ridicată de Împăratul Constantin cel Mare. 



3DIALOG CU CETĂŢENII AAddmmiinniissttrraaţţiiee

Deoarece până la apariţia sezonului rece este doar
un pas, vă facem o serie de recomandări privind res-
pectarea unor măsuri de prevenire a incendiilor la ex-
ploatarea mijloacelor de încălzire.

Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei) de alimentare
cu lemne a sobei, se va monta o tabla metalică (cu di-
mensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât jarul căzut
accidental din sobă să nu intre în contact cu materia-
lele combustibile şi astfel să provoace un incendiu.
În sobă nu se vor introduce lemne mai lungi decât fo-
carul, iar portiţa de acces nu se va lăsa deschisă. 

De asemenea, copiii nu vor fi lăsaţi nesuprave-
gheaţi în încăperile unde sunt utilizate astfel de sis-
teme de încălzire. 

Jucându-se, copiii pot amplasa materiale textile
sau jucării pe sobă sau pot umbla la focar, generând
incendii ce pot avea consecinţe tragice.

De asemenea:
- nu se vor depozita materiale combustibile la o

distanţă mai mică de jumătate de metru faţă de sobă;
- nu folosiţi decât materialul combustibil pentru

care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea
acesteia.

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:

- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizo-
late şi materialele combustibile din vecinătate va fi
de cel puţin 1 m;

- pardoseala combustibilă de sub acestea se va pro-
teja printr-un postament termic izolator; acest posta-
ment va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa
uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Totodată, o atenţie sporită trebuie avută la repara-
rea, izolarea şi curăţarea periodică a coşurilor de fum,
întrucât funinginea rezultată prin arderea materialului
lemnos şi depusă în interiorul coşurilor de fum, pe
fondul supraîncălzirii sobelor, se poate aprinde şi pro-
voca incendii, fie prin efect termic fie din cauza ja-
rului (scânteilor) ajunse în contact cu materialele
combustibile din construcţia locuinţei. 

În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile ale
coşurilor de fum, scânteile pot duce la aprinderea ma-
terialelor combustibile din construcţia planşeelor sau
acoperişurilor. 

Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indicat
ca porţiunea coşului de fum care trece prin pod să fie
văruită (var alb), astfel încât orice problemă apărută
să poată fi observată imediat şi remediată.

Pentru mijloacele de încălzire având drept com-
bustibil gazele naturale se va avea în vedere verifica-
rea şi întreţinerea instalaţiei de gaze naturale
(conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se orice
posibilitate de producere a scăpărilor de gaze.

Exploatarea şi curăţarea coşurilor de fum

Execuţia centurii dintre
Giroc şi Timişoara

Luna trecută 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 legătură între localităţile Giroc şi Timişoara (zona Calea Şagu-
lui), menit să ocolească localităţile Giroc şi Chişoda. 

Centura (varianta de ocolire) are o lungime de aproximativ patru
kilometri. Lucrările au demarat deja, în zona căii ferate din Giroc,
spre Chişoda, durata de execuţie fiind de 12 luni de la data emiterii
ordinului de începere a lucrărilor.

După ce a fost încheiat contractul de
lucrări pentru obiectivul „Reabilitarea şi
extinderea clădirii pentru Şcoala Gene-
rală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc,
judeţul Timiş” – zona UM, s-a deschis
şantierul. Lucrările, în valoare totală de
5.000.000 de euro vor fi realizate din
fonduri europene prin Programul Opera-
ţional Regional, Axa 10. Durata de exe-
cuţie este de 24 de luni. 

Proiectul vizează reabilitarea şi mo-
dernizarea celor trei clădiri existente în
zona fostelor Unităţi Militare şi extinde-
rea acestora prin construcţia unei săli de
sport şi a unei pasarele care va lega clă-
dirile din infrastructura vizată.

Au început lucrările 
la şcoala din zona
Unităţilor Militare
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Oaspeţi de seamă la Liceul
Teoretic „David Voniga”
Ziua de 13 septembrie a fost una specială pentru comu-

nitatea giroceană. Deschiderea noului an şcolar a generat
emoţii în rândurile elevilor, dascălilor, dar şi al părinţilor
sau bunicilor. Aceasta mai ales că, spre deosebire de anul
trecut, acum la festivitate a fost permisă prezenţa fizică a
părinţilor.

La Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc au venit
oaspeţi de seamă pentru deschiderea festivă. Alături de
gazde, directoarea şcolii, prof. Mihaela Pascu, şi vicepri-
marul comunei, Dan Vîrtosu, au fost prezenţi deputatul
Ben-Oni Ardelean şi preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, Alin Nica.

Părintele paroh Marius Şonea a oficiat o scurtă slujbă
înainte de deschiderea unui nou ciclu de învăţământ.

După o scurtă introducere, Ben-Oni Ardelean, deputat
de Timiş, a adresat un cuvânt celor prezenţi: „Vreau să vă
felicit pentru că aţi avut curajul să veniţi fizic la festivitatea
de deschidere a anului şcolar. Cred că este un moment
emoţionant pentru fiecare dintre voi, acela de a vă revedea
cu ceilalţi colegi nu din spatele ecranelor şi monitoarelor,
ci fizic, pentru a putea interacţiona din nou şi să învăţaţi
împreună. Îi felicit pe părinţi şi pe bunici că au reuşit să
treacă peste această perioadă grea şi i-au îndrumat pe copii
şi nepoţi în acest an şi jumătate în care procesul educaţio-
nal nu a fost deloc uşor. Ca autorităţi locale şi centrale ne
propunem să susţinem, cu toate resursele, efortul vostru de
a merge mai departe şi de a privi cu bucurie spre ceea ce
ne rezervă viitorul. Chiar dacă sunt încă momente dificile,
chiar dacă trebuie să purtăm masca de protecţie, acesta este
un moment de speranţă pentru noi. Şcoala nu este doar des-
pre note, despre competiţia care urmează după şcoală, ci
despre dezvoltarea personală, despre interacţiunea cu cei
din jurul nostru, despre modul în care dascăli, părinţi, bu-
nici ştim să creem viitorul acestor copii, viitorul României.
Vă doresc succes tuturor!”.

Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, a
spus, la rândul său: „Iată că bunul Dumnezeu ne-a dat să
fim din nou împreună la o nouă deschidere a anului şcolar.
Aveţi o şcoală foarte frumoasă, una dintre cele mai bine
puse la punct din judeţul nostru şi am ţinut neapărat să fiu
părtaş la bucuria revederii, la bucuria primilor paşi pe calea
învăţării, pentru cei mici, sau la ultimul an petrecut aici
alături de colegi în clasa a VIII-a, pentru cei mari. Vă urez
un an şcolar plin de realizări şi bucurii pentru toţi elevii;
să-i faceţi mândri pe părinţi, pe cei care vă învaţă şi să ne
faceţi mândri pe toţi cei care ne punem speranţele în voi,
generaţiile viitoare, că veţi fi cetăţeni respectabili şi res-
ponsabili ai acestei societăţi. Vă doresc un an fără restricţii,
fără complicaţii generate de pandemie şi să ne vedem cu
bine şi la sfârşitul anului şcolar. Spor la muncă şi învă-
ţare!”.

Viceprimarul Dan Vârtosu a spus, în cuvântul său:
„Dragi părinţi şi bunici, stimat corp profesoral, preaiubite
Părinte, domnule deputat Ben-Oni Ardelean, domnule pre-
şedinte al Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, stiţi care
este scopul principal al educaţiei? Să transforme oglinzile
în ferestre!

De aici încolo, dragi copii, veţi auzi mereu: trebuie să
te duci la şcoală! Trebuie! Trebuie să te duci la liceu! Tre-
buie să-ţi iei o diplomă!

Şi eu sunt aici ca să vă confirm. DA! TREBUIE! Nu
pentru ca aşa vrea cineva, ci pentru că educaţia este singu-
rul lucru pe care nimeni nu-l va putea lua înapoi de la voi,
niciodată. Iar acest lucru merită orice sacrificiu şi investi-
ţie.

Odată ce aţi învăţat să citiţi şi să vă însuşiţi cunoştinţe,
veţi fi liberi pentru totdeauna!

Şi am ţinut să vă spun aceste lucruri, de la bun început,
într-una dintre cele mai frumoase zile din an: prima zi de
şcoală!

Începutul acesta de an şcolar este un motiv de reflecţie
pentru ceea ce înseamnă şcoala. Şcoala este principala

sursă a performanţei viitoare, iar rezultatele bune la învă-
ţătură sunt cea mai bună bază pentru ca această perfor-
manţă viitoare să se întâmple.

Ştim cu toţii că educaţia primită la şcoală este cheia for-
mării personalităţilor de mâine, este esenţială în formarea
caracterelor puternice, este esenţială pentru a îi învăţa pe
copii să lucreze în echipă.

Ştim cu toţii că buna educaţie nu stă numai într-o clădire
frumoasă, bine dotată, proaspăt văruită, echipată cu inter-
net. Buna educaţie înseamnă un efort şi o datorie pe care
ne-am asumat-o cu toţii - autorităţile locale şi judeţene,
cadre didactice şi părinţi.

Acesta a fost punctul de plecare atunci când am decis
ca şcoala, educaţia, să reprezinte o prioritate a administra-
ţiei şi le-am tratat ca atare. Atunci când ne gândim la in-
vestiţiile în educaţie, fie că înseamnă şcoli mai noi şi
moderne, fie că vorbim de grădiniţe, fie că vorbim de per-
fecţionarea profesorilor, ne întrebăm care vor fi efectele
acestor lucruri asupra elevilor, cum vor fi educaţi să înveţe
mai bine, să se adapteze mai rapid noilor existenţe sau într-
un cuvânt, cum vor fi adaptaţi la viaţă?!

Şcoala nu este şi nu trebuie să fie o fabrică de diplome,
ci trebuie să-i formeze pe viitorii oameni maturi, într-un
sistem de valori puternice, care să îi pregătească pentru vii-
tor.

Vrem ca şcoala să dea şanse egale fiecărui copil, indi-
ferent de familia din care provine, pentru că şcoala în-
seamnă şansa unei cariere de succes în viitor. În acelaşi
timp, trebuie să ne gândim cu toată atenţia şi la cei care
formează copiii, la oamenii maturi de mâine, şi mă refer
aici la dascăli.

Avem mare nevoie să redescoperim dascălul de vocaţie,
mentorul, profesorul care îţi rămâne în memorie şi la 30
de ani şi la 50 de ani. Şi avem nevoie de dascăli care să
educe copiii, care să le insufle curajul de a spune şi de a
recunoaşte adevărul, de a gândi liber şi de a preţui cinstea.

O educaţie care preţuieşte democraţia şi libertatea şi, nu
în ultimul rând, îi învaţă pe copii elementarul bun simţ. De
aceea, cred cu tărie că elevii au nevoie de mentori adevă-
raţi, care sunt în primul rând învăţătorii, apoi profesorii, şi
nu de aşa-zişii idoli creaţi de ecranul televizorului sau al
calculatorului!

Şi, Har Domnului, avem asemenea dascăli in comuna
Giroc! Şi mă-nclin în faţa lor!

Despre asta e vorba! De aceea TREBUIE să mergem la
şcoală! De aceea AVEM NEVOIE de dascăli!

Şi ştim cu toţii că banii nu rezolvă întotdeauna proble-
mele, pentru că, aşa cum se întâmplă întotdeauna, omul
este cel care sfinţeşte locul. Prin urmare, atât corpul pro-
fesoral, cât şi administraţia şi comunitatea locală au un rol
important în modul în care se fac investiţiile în infrastruc-
tura şcolară locală, cât mai eficient şi, mai ales, în folosul
copiilor.

Întâmplarea face că, după cum bine ştiţi, am anunţat că
am demarat proiectul pilot al primului buget participativ

Deschiderea noului an şcolar la Giroc şi Chişoda
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al comunei Giroc. Asta înseamnă că am deschis adminis-
traţia către comunitate, astfel încât, de azi încolo, deciziile
să vină de jos în sus, dinspre dvs înspre Primărie.

Aşadar, veţi putea, în funcţie de nevoile dvs, ale familiei
dvs, ale comunităţii din care faceţi parte să vă înscrieţi cu
proiecte pe care noi, administraţia publică locală, le vom
finanţa, începând de anul viitor, după aprobarea bugetului.

Şi doresc să-i mulţumesc dlui preşedinte Alin Nica ca a
susţinut acest proiect al nostru de buget participativ. Nu
numai ca l-a susţinut dar s-a si implicat, ce-i drept, Consi-
liul Judetean Timiş fiind promotorul acestui concept la
nivel de regiune.

În final, doresc, la acest început de an şcolar, mult suc-
ces elevilor, în primul rând, dar şi profesorilor, cu convin-
gerea că făcând această investiţie în generaţia tânără
asigurăm României de mâine, un viitor prosper”.

Directorul instituţiei, prof. Mihaela Pascu, a rostit cu-
vântul de bun-venit: „Mă încearcă azi o bucurie, explica-
bilă de altfel, aceea că vă reîntâlnesc de la mic la mare.
Parcă a trecut mult prea mult timp de când curtea şcolii a
rămas pustie; azi primeşte frumuseţea şi râsul nostru mo-
lipsitor.

Cred că toţi ne bucurăm de reîntâlnirea cu colegii şi das-
călii. (...) Mi-aş dori să păstrez în inima mea acest tablou
viu, reprezentat de chipurile voastre, să simt emoţia prin
transpiraţia mânuţelor şi bătăile repezite ale inimii, prin
ochişorii voştri iscoditori şi nerăbdători în care găsesc spe-
ranţa că veţi continua prin educaţie şi implicare, prin res-
pect, să construiţi o lume mai bună, să transformaţi
defectele în calităţi.

Un calificativ bun sau mai puţin bun nu vă va face cel
mai bun sau cel mai rău, nu nota obţinută de colegul din
clasă vă va pune în situaţia de a concura loial, ci ambiţia,
dorinţa, puterea de a fi buni pentru voi înşivă; performanţa

vine prin muncă, acceptare a efortului continuu, bună dis-
poziţie. Sunteţi copii, dar cărarea în viaţă acum începeţi să
o urmaţi. Depinde de voi cât de mult efort presăraţi în rea-
lizarea obiectivelor.

Unitatea, colectivul clasei, aduce valoare în dezvoltarea
voastră ca viitori adulţi. Fapul că învăţăm să ne acceptăm,
faptul că suntem parte din colectivul, din familia acestui
liceu – «David Voniga» - ne dă tuturor, dascăli şi părinţi,
speranţa că lucrurile vor căpăta un alt contur.

Nu uitaţi: educaţia ne ajută să înţelegem ce este bine şi
ce este rău în dezvoltarea noastră. Educaţia este cea mai
puternică armă să schimbi lumea. Educaţia începe de
acasă, apoi prin frecventarea şcolii educaţia este conti-
nuată.

Educaţia ne ajută să luăm cele mai bune decizii şi să fim
stăpâni pe propriile vieţi, independent de ceilalţi. O edu-
caţie bună nu este doar despre succes şi bani, ci ea ne aduce
foarte mult respect din partea celorlalţi. Persoana educată
câştigă respect şi recunoaştere în societate. Persoanele edu-
cate au succes în diferite arii ale vieţii, fiind un drept de
bază al fiecărei persoane.

Probleme sociale decurg din lipsa educaţiei. Educaţia
joacă un rol vital în învăţarea şi dezvoltarea personalităţilor
noastre, ajută la construirea moralităţii, abilităţilor mentale
şi este baza succesului profesional, dar şi personal.

Alături de ei, de copiii voştri, de elevii noştri, vom fi
noi, dascălii şi părinţii, ghidându-i în deciziile pe care le
vor lua, încurajându-i în a face lucruri utile, lucruri plăcute.
În acelaşi timp, noi, dascăli şi părinţi, vom crea o stare de
sănătate fizică şi psihică a copilului dumneavoastră, prin
acordarea unui timp de calitate. 

E nevoie de un copil sănătos pentru a avea o societate
sănătoasă”.

Emoţii în prima zi 
de şcoală la Chişoda

Emoţii mari au fost şi la Chişoda în prima zi de şcoală.
Adunaţi pe platoul de la Casa Naţională, elevii, părinţii şi
profesorii au asistat la festivitatea de deschidere. 

Părintele paroh Traian Debucean a oficiat o scurtă
slujbă religioasă, aşa cum se obişnuieşte la fiecare început
de an şcolar.

Directorul adjunct, prof. Liliana Antal, le-a adresat tu-
turor cuvântul de întâmpinare: „Dragi elevi, dragi profe-
sori, dragi părinţi, orice început de an şcolar înseamnă
speranţe şi emoţii atât pentru copiii care păşeşc timid, pen-
tru prima dată, într-o sală de clasă, cât şi pentru elevii care
revin în mediul şcolar familiar. 

În aceeaşi măsură, înseamnă speranţe şi emoţii
pentru părinţi şi pentru noi, dascălii. 

Dragi elevi, dacă lumea se va îmbunătăţi, va fi datorită
vouă, generaţiei care traversaţi această realitate. 

Din punctul meu de vedere, voi nu sunteţi generaţia de
sacrificiu, voi sunteţi tinerii curajoşi şi responsabili care
vor câştiga lupta cu vremurile, vor ieşi căliţi şi capabili de
a face faţă oricăror provocări, cei care vor aşeza viaţa
noastră pe noi şi autentice fundamente valorice.

Am toată încrederea că veţi decide să vă bazaţi pe va-
lori durabile, cum ar fi onestitatea, munca asiduă, respon-
sabilitatea, corectitudinea, generozitatea, respectul faţă de
ceilalţi.

Bobocilor de clasa pregătitoare le doresc bun venit într-
un şcoală minunată. 

Distinşi colegi profesori, profesionalismul de care aţi
dat mereu dovadă este unul dintre atu-urile şcolii noastre.
Alături de responsabilitatea ce vă caracterizează şi de pre-
ţuirea pentru elevii noştri, vom reuşi să desfăşurăm şi în
acest an şcolar un act educaţional calitativ.

Vă doresc un an şcolar în care să rămânem sănătoşi, să
putem asigura elevilor noştri şansa la educaţie.

Tuturor – profesori, elevi şi părinţi –, multă sănătate,
încredere şi putere!

Mult succes în noul an şcolar!”.
Pagini realizate de Petru Vasile TOMOIAGĂ

Foto: Adrian SĂCĂLUŞ
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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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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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8 Colectivul de redacţie:

Iosif Ionel TOMA - director fondator
Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;

Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 
Mircea STURZA - cultură; 

Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecţia mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEŞ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la 
Tipografia Garamond Cluj Napoca

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.
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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

Ultimele două etape ale Campionatului Naţional
de Motociclism Viteză, etape care au contat şi în
campionatul European BMU, au avut loc pe circuitul
Navak. Familia Pascotă s-a întors cu nu mai puţin de
şase titluri de campion.

Patrick Pascotă are numai 14 ani şi a reuşit să-şi
adjudece, după ultimele două etape ale Campionatu-
lui Naţional de Motociclism Viteză, titlul de campion
naţional la clasa Supersport 300 cmc. O parte din eta-
pele „naţionalului” românesc au făcut parte şi din
competiţia internă din ţara vecină, iar Patrick şi-a ad-
judecat şi titlul de campion naţional al Serbiei.
Această etapă a contat şi în Campionatul European
BMU, astfel Patrick a reuşit să obţină tot cea ai bună

clasare, dar şi titlul de campion european BMU.
Ionel Pascotă a reuşit, asemeni fiului său, să-şi ad-

judece titlurile de campion naţional, atât al României,
cât şi al Serbiei, dar şi pe cel de campion european
BMU.

Deşi sezonul competiţional este pe final, Patrick
Pascotă mai poate reuşi o performanţă notabilă –
aceea de a deveni chiar campion european la clasa la
care participă, în Campionatul european – 300 Su-
persport Cup. Competiţia are o etapă în acest an, pe
circuitul din Cremona (Italia), în perioada 29 – 31 oc-

tombrie. În această competiţie, micul Pascotă are deja
un avans de 26 de puncte.

„Sunt fericit pentru mine, dar sunt extrem de fericit
şi încântat de realizările lui Patrick, care nu ne amă-
geşte deloc. 

Sper din tot sufletul ca ultima etapă a Campiona-
tului European să-i aducă cel mai important trofeu
din cariera sa, să reuşească să atingă performaţa mea:
aceea de a deveni campion european. Ar fi al doilea
român care ar reuşi asta, după tatăl său, şi m-ar face
extrem de mândru”, a spus Ionel Pascotă.

În cel mai titrat sport olimpic, atletismul, viitorul
arată foarte bine la nivelul judeţului Timiş. Aproape
de sfârşitul sezonului, micii atleţi din Giroc şi Moş-
niţa Nouă (pregătiţi de antrenorii Sorin şi Oana
Staicu) au participat la finala Campionatului Naţional
de la Bucureşti. Nu mai puţin de şapte medalii au
adunat sportivii timişeni:

- Deea Ioanovici (C.S. Giroc-Chişoda) - locul 1 şi
campioană naţională pentru a treia oară în acest sezon
2km marş;

- Paula Golbano (C.S.C. Moşniţa Nouă) - locul 2
şi vicecampioană naţională în proba de Greutate 2 kg
fiind la prima participare într-o finală de C.N.;

- Cătălina Oprişoreanu (C.S.C. Moşniţa) - locul 2
şi vicecampioană naţională în proba de aruncarea su-
liţei 400g şi locul 5 la Greutate 2kg;

- Maia Bulacu (C.S. Giroc-Chişoda) - locul 3 şi
medalia de bronz în una din cele mai tari curse, şi
anume 800m cu un rezultat de excepţie;

- Karin Pfeil (C.S. Giroc-Chişoda) - locul 3, me-
dalia de bronz şi surpriza frumoasă a lotului nostru
în această finală 2km marş;

- Karina Băloi
(C.S. Giroc-Chişoda)
- locul 3, medalie de
bronz în proba de
aruncarea suliţei
400g;

- Adina Lăpuşcă
(C.S. Giroc-Chişoda)
- locul 3 şi medalie
de bronz în cea mai
grea probă la această
vârstă (tetratlon -
60m, Lungime, arun-
carea mingii de oină,
600m);

Au mai obţinut lo-
curi fruntaşe: Ionela
Rămneanţu (C.S.
Giroc-Chişoda) locul
5 în proba de
1.500m, Diana Blaj
(C.S. Giroc-Chişoda) locul 5 în proba de înălţime,
Sebastian Heinz (C.S.C. Moşniţa) locul 5 în proba de

aruncarea discului 1kg.
De lăudat şi prestaţia lui Matei Popa la aruncarea

suliţei şi Denisa Pop în proba de 800m.
„Doresc pe această cale să mulţumesc şi celor care

ne ajută prin ACS Campioni  pentru Viitor, copiii pre-
miaţi fiind răsplătiţi cu sprijinul: DELU MIX MAR-
CHET 98 SRL; SC EUROPEAN EXPERT
SOLUTIONS SRL; SC PROJECT ACE STUDIO
SRL; EURO DENTAL CENTER; FIBRAIN WI-
RING SRL; CASA VESELĂ SRL; SC VORREI
ANDRI POPA; SC VRG CONCEPT BANAT SRL;
ZIRA DEVELOPMENT; SEAZON CORE SPORT
SRL. Mulţumesc părinţilor pentru susţinere şi pentru
tot ceea ce fac pentru susţinerea copiilor în sportul
sporturilor – atletismul”, a transmis antrenorul Sorin
Staicu.

Patrick şi Ionel Pascotă - campioni europeni
şi campioni naţionali ai României şi Serbiei

Viitorul arată bine pentru atletismul timişean


