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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2018

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 (vineri, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (miercuri,

29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă, 7

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie

- vineri, 29 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 au-

gust - miercuri, 15 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 14 noiembrie -

luni, 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 (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 februa-
rie); în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și 25
martie; 5 și 7 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în
zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri),
începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv.

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 Împă-

răteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pome-
nirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri)
ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la
Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol
Toma (1 – 15 aprilie); în perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare na-

ţională (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada

1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei an-

tinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele

comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ia-

nuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni, 28

mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,

26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enu-
merate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împă-
răteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secu-
lui de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Cră-
ciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a trăit pe vre-
mea împăratului Diocleţian (284-305). S-a născut
ca fiu al unor părinţi creştini, Gherontie Stratilatul
şi Polihronia, care aveau să-şi sfârşească viaţa mu-
ceniceşte.

El a fost crescut, din fragedă vârstă, în dreapta
credinţă. Tatăl său era originar din Capadocia şi slu-
jise în oaste în Armenia. Rămas fără tată, Sfântul şi
mama sa au plecat în Palestina, în cetatea Lida,
locul de naştere al mamei sale, pentru că aveau rude
şi multe averi acolo. Ajuns la vârsta potrivită, fiind
frumos la chip şi viteaz în luptă, prin osteneală, pri-
cepere şi destoinicie, tânărul Gheorghe s-a făcut
preţuit şi, îmbrăţişând viaţa de ostaş, a cucerit, în
scurtă vreme, cele mai mari cinstiri, până şi dem-
nitatea de duce, fiind în garda împăratului.

În anul 303 însă, împăratul Diocleţian, din în-
demnul ginerelui său Maximian Galeriu, a început
prigonirea creştinilor.

Cunoscând aceasta, Sfântul Gheorghe s-a înfăţi-
şat îndată de bunăvoie înaintea împăratului Diocle-
ţian şi, înaintea întregii curţi împărăteşti, a
mărturisit deschis că este creştin şi că înţelege să
slujească în oastea împăratului numai ca ucenic al
Lui Hristos. Uimit de această mărturisire, Diocle-
ţian a dat poruncă să fie dus în temniţă şi pus la chi-
nuri, ca să se lepede de credinţă.

Şi a fost Sfântul Gheorghe trecut prin toate chi-
nurile muceniciei: loviri cu suliţa, bătăi la tălpi, les-
pezi de piatră pe piept, chinul la roată, groapă cu
var, încălţăminte plină de cuie care îl înţepau în
tălpi, băutură otrăvită, bătaie cu vine de bou şi al-
tele. Toate acestea şi altele asemenea Sfântul Ghe-
orghe le-a îndurat cu bărbăţie, stând tare în credinţă,
întărit şi păzit de harul lui Dumnezeu.

Văzând chinurile prin care trecea Sfântul Ghe-
orghe şi că rămâne viu şi nevătămat, mulţi dintre
cei de faţă s-au lepădat de idoli şi au venit la cre-
dinţa în Hristos, slăvind cu un glas pe Dumnezeul
creştinilor. 

Mai mult, în vremea ţinerii lui în temniţă, Sfân-
tul Gheorghe, atingându-se de un mort, l-a înviat.
Însăşi împărăteasa Alexandra, soţia lui Diocleţian,
văzând acestea, a crezut în Hristos şi şi-a mărturi-
sit credinţa ei.

În cele din urmă, împăratul a încercat să-l îndu-
plece, ademenindu-l cu cinstiri lumeşti, ranguri şi
averi, dar Sfântul a ales să rămână pentru totdeauna
cu Hristos. În faţa acestei mărturisiri, văzând că
toate încercările lui sunt zadarnice, Diocleţian a dat
poruncă să li se taie capetele, atât Mucenicului, cât
şi împărătesei Alexandra şi celorlalţi ostaşi care cre-
zuseră în Hristos.

Împărăteasa, însă, slăbind cu trupul, şi-a dat
duhul în pace, înainte de mucenicie, iar Sfântul
Gheorghe, fiind dus la locul hotărât, şi-a ridicat gla-
sul şi s-a rugat cu căldură, mulţumind lui Dumne-

zeu pentru toate binefacerile primite. Astfel, ru-
gându-se, cu bucurie şi-a plecat capul sub sabie şi
a fost tăiat, în ziua de 23 aprilie 303, păzind până la
capăt credinţa fără prihană şi luând cununa cea ne-
veştejită din mâna Lui Hristos, Domnul său.

Dintre toţi Sfinţii sărbătoriţi în lumea creştină,
puţini au ajuns la faima de care s-a bucurat şi se 
bucură Sfântul Gheorghe în poporul nostru. În sa-
tele şi oraşele ţării noastre foarte multe biserici sunt
ridicate în cinstea lui. Mulţi oameni, bărbaţi şi
femei, îi poartă numele. 

De asemenea, şi mai multe localităţi din ţară. Al
treilea braţ al Dunării, în Deltă, se cheamă Braţul
Sfântul Gheorghe. Se ştie, apoi, că din vechime
ocrotitorul oştirii române este Sfântul Gheorghe.
De asemenea, steagul Moldovei, trimis de Bine-
credinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt la
Mănăstirea Zografu, din Muntele Athos, are chipul
Sfântului Gheorghe doborând balaurul. Acest chip
al Sfântului, doborând balaurul, a fost la noi ca un
răsunet şi ca o chemare a poporului la lupta împo-
triva cotropitorilor.

O dovadă este şi rugăciunea Sfântului Voievod
Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său în anul 1500,
în al 43-lea an al domniei sale: „O, luptătorule şi
biruitorule, Mare Gheorghe, în nevoi şi în nenoro-
ciri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor în-
tristaţi bucurie nespusă, primeşte această rugăciune
a smeritului tău rob, Io Ştefan Voievod, din mila lui
Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe
el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, ca să
Te preaslăvim în veci”.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc GGhheeoorrgghhee,,
ppuurrttăăttoorruull ddee bbiirruuiinnţţăă

Într-o şcoală, la ora de religie, profesorul le vor-
bea elevilor despre nemurirea sufletului. Văzând
chipurile nedumerite ale micuţilor, domnul profe-
sor scoase un ceas mare de masă şi îl arătă tuturor:

- Vedeţi cum merge acest ceas? Ca şi un om care
trăieşte, tot astfel ceasul ticăie şi rotiţele lui se în-
vârt.

După aceea, a pus ceasul pe catedră, i-a demon-
tat cu grijă carcasa de metal şi a scos mecanismul
plin de rotiţe mici, ce continuau să se învârtă.

- Vedeţi, chiar dacă am scos motoraşul din car-
casă, el continuă să meargă. Tot aşa şi sufletul, când
părăseşte trupul, după moarte, continuă să trăiască.
Sufletul este nemuritor şi, de aceea, trebuie să ne

îngrijim nu doar de trupul nostru, ci şi de suflet.
Aşa cum aveţi grijă să nu vă murdăriţi hainele sau
să nu vă răniţi lovindu-vă, tot aşa trebuie să fiţi
mereu atenţi ca nici sufletul vostru să nu se „mur-
dărească” de păcate sau să fie doborât de ispite şi
neputinţă. Sufletul trebuie să fie mereu curat, fără
răutate şi fără păcat, fiindcă doar aşa el poate primi
lumina binecuvântată a dragostei dumnezeieşti.
Doar aşa sufletele noastre pot iubi şi pot fi iubite.

„Sufletul trăieşte veşnic şi nu poate muri, căci
este suflare din suflarea lui Dumnezeu, iar la Ju-
decata de Apoi, sufletul iarăşi se va uni cu tru-
pul”. ( Sfântul Ioan Gură de Aur )

Nemurirea sufletului
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –  Acţiunea
de strângere a brazilor de Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Curăţenia de
primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de
vie rezultate din cosmetizare);

31 martie 2018 – Campania de Mediu mini
colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi electronice);

31 martie 2018 – Curăţenia pentru 1 oră în
comuna Giroc;

29 septembrie 2018 –  Campania de Mediu
mini colectare (acţiune de colectare a deşeuri-
lor de echipamente electrice şi electronice);

29 septembrie 2018 –  Let’s Do It, Româ-
nia! (acţiune de ecologizare a comunei);

29 octombrie – 11 noiembrie 2018 - Cură-
ţenia de toamnă (colectarea crengilor, a lăsta-
rilor de vie rezultate din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi 

responsabilitatea
fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, ce-
tăţenii au obligaţia să se legitimeze pe teritoriul
României cu un act de identitate. Actul de identi-
tate este documentul care se eliberează cetăţeanu-
lui român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi
domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a
actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot
prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de
zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a
solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de
14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile
mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să soli-
cite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titu-
larului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actu-

lui de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai

corespunde cu fizionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor

legale constituie contravenţie şi se sancţionează,
după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comunei Giroc
anunţă continuarea distribuirii
unităţilor de compost individual,
cu o capacitate de 280 de litri, 
înăl ţimea de 840 mm şi diametrul
de 790 mm, în zilele de marți,
între orele 8:30-10:30, și joi,
între orele 14-17, str. Unităţii,
în incinta fostei Unităţi Mili-
tare.

Ridicarea acestora se va face
pe baza  CI/BI (copie) şi a Cărţii
Funciare a imobilului (copie).

Persoane de contact:
Insp. Adelina-Ionela SÎRBU 

Insp. Petronela-Silvana FLOREA 

Anunț privind predarea 
recipientelor pentru compost

Conform Legii nr. 230/2007 pri-
vind înființarea, organizarea și
funcționarea asociațiilor de pro-
prietari, Consiliul Local al comu-
nei Giroc sprijină activitatea
asociațiilor de proprietari pentru
realizarea scopurilor și sarcinilor
ce le revin, în conformitate cu pre-
vederile legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să
obțină calitatea de administrator
de imobile sunt atestate de către
Primarul comunei Giroc, la propu-
nerea Compartimentului Juridic,
în baza unei hotărâri de Consiliu
Local.

Cererea pentru dobândirea per -
sonalității juridice a asociației de
proprietari, împreună cu statutul,
acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de con-
stituire se depun și se înregistrează

la Primăria comunei Giroc.
Asociațiile de proprietari au

obligația să organizeze și să con-
ducă contabilitatea proprie, în par-
tidă dublă sau în partidă simplă, iar
cei care optează pentru conduce-
rea contabilității în partidă simplă
vor depune la Compartimentul
Relații Publice, Registratură și Ar-
hivă situația soldurilor elemente-
lor de activ și pasiv, până la data
de 1 martie pentru situația exis-
tentă la 31 decembrie și până la
data de 1 septembrie pentru situa -
ția existentă la 30 iunie. Asociațiile
de proprietari care optează pentru
conducerea contabilității în partidă
dublă vor depune bilanț contabil,
conform prevederilor legale.

Compartiment Juridic, 
Jr. Ana-Maria Rotariu

Jr. Cristina-Elena Rișcuța

În atenția asociațiilor de proprietari aflate
pe raza localităților Giroc și Chișoda

Primăria comunei Giroc aduce la
cunoştinţă tuturor cetăţenilor de pe
raza administrativă obligativitatea per-
soanele fizice şi juridice cu domici-
liul/sediul în comuna Giroc de a
încheia cu operatorul de salubrizare
S.C. RETIM ECOLOGIC SER-
VICE S.A., din str. Oituz, nr. 3/A, un
contract de salubrizare, conform Legii
nr. 101/2006 privind serviciul de salu-
brizare al localităţilor.

Conform art. 30 alin. 5 din Legea
nr. 101/2006, „constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 500
lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de
a încheia contract de prestări servicii
cu operatorul de salubrizare licenţiat
în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit prevede-
rilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare privind protecţia mediului, eli-
minarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate
în acest scop este interzisă.

Dacă veţi fi depistat că aţi abandonat deşeuri în
spaţii improprii, veţi suporta cheltuielile legate de
curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele le-
gate de transport, valorificarea respectiv elimina-
rea deşeurilor, cât şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contractu-

lui de salubritate, încălcaţi prevederile legale, fiind
pasibili de sancţiuni.

Autoritatea publică locală va proceda, după zece
zile calendaristice de la data publicării prezentului
anunţ, la implementarea prevederilor Legii nr.
101/2006, privind încheierea de contracte de salubri-
zare cu toţi locuitorii comunei prin intermediul Poli-
ţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Me  diului, prin efectuarea de controale operative.

Responsabili de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Obligativitatea cetăţeanului de a 
încheia contract de salubrizare

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018
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Învierea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos

La Biserica Ortodoxă din Giroc, celebrarea Învie-
rii Domnului a fost de către preoții slujitori ai paro-
hiei, Pr. Paroh Marius Șonea, Pr. Daniel Mateia și Pr.
Prof. Adrian Covan. 

Slujba a început înainte de miezul nopții, prin
aprinderea lumânării pascale, simbol al luminii Lui
Hristos cel Înviat. Această lumină sfântă a fost adusă
direct de la Ierusalim. 

După înconjurarea bisericii de trei ori, pe străzile
localității au răsunat glasurile credincioșilor ce pre-
vesteau momentul culminant al nopții: „Învierea ta
Hristoase Mântuitorule, Îngerii o laudă în ceruri. Și
pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă curată să
te mărim!”. Acest moment s-a realizat după revenirea
în fața bisericii, prin citirea Evangheliei Învierii și in-
tonarea troparului „Hristos a înviat din morți cu
moartea pe moarte călcând și celor din morminte
viață dăruindu-le!”. Tot acum, clopotele au bătut din
nou, după o săptămână în care au fost înlocuite de
toacă. Canonul Învierii, lecturile biblice și cântările
au amintit credincioşilor făgăduinţa Lui Dumnezeu,
Creator şi Mântuitor, de a fi mereu alături de om, o
făgăduinţă ce culminează cu Vestirea Învierii.

Cu ocazia prăznuirii Învierii Domnului, Preotul
Paroh le-a adresat credincioșilor un cuvânt de bucu-
rie încărcat de emoții și semnificații duhovnicești  în
care sublinia că nu este sărbătoare mai aleasă, nu este
prăznuire mai sfântă, mai bogată ca aceasta. Prin aju-
torul Lui Dumnezeu, în anii următori nădăjduim să
săvârșim aceste slujbe ale Sfintei Învieri în biserica
cea nouă, ce se înalță cu mult spor.

Biserica a intrat în perioada liturgică a Penticosta-
rului, perioadă ce se încheie cu Praznicul Pogorârii
Sfântului Duh.

Preot Marius ȘONEA
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

GGiirroocc

Biserica din Chișoda s-a arătat a fi neîncăpătoare,
și în acest an, pentru cei care au venit să prăznuiască
Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Faptul că
a fost o sărbătoare a bucuriei s-a putut vedea și în chi-
purile și sufletele oamenilor. 

Deși o oră târzie, toți cei prezenți au primit cu bu-
curie salutul „Hristos a Înviat”, iar mai apoi paștile pe
care le-au dus în sânul familiei lor.

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este un
moment de revigorare duhovnicească. După un post
în care fiecare și-a crescut și întărit virtuțile după pu-
terea sufletului său, această sărbătoare aduce un val
de bucurie și nădejde că locul nostru lângă Dumne-
zeu este pregătit și ne așteaptă să îl ocupăm. Hristos
a făcut treisfert de drum către noi, cuborând din cer,
pătimind și înviind, rămânând ca noi doar un sfert de
drum să îl mai parcurgem pentru ca să câștigăm mân-
tuirea. 

Nouă ne râmâne doar să alegem să fim cu Hristos
și nu împotriva Lui, să îl primim în sufletul nostru și
să nu fim indiferenți față de jertfa Lui. 

Învierea este un moment care ne readuce în minte
blândețea, iubirea și iertarea Mântuitorului, pentru că,
iată, pe cruce fiind răstignit, a primit în raiul proaspăt
redeschis pe tâlharul care s-a căit pe cruce, iar cu ul-
tima suflare s-a rugat pentru cei ce îl batjocoreau, spu-
nând „iartă-i, Domne, că nu știu ce fac”. 

Ca urmare, Învierea Lui Hristos aduce speranța
mântuirii în sufletele noastre, indiferent cât de „tâl-
hari” sau „batjocoritori” am fi, dacă ne căim cu ade-
vărat și credem în Hristos cel răstignit pentru
mântuirea noastră, atunci și noi putem câștiga raiul.

HRISTOS A ÎNVIAT PENTRU TOȚI!
Preot Dragoș DEBUCEAN

CChhiișșooddaa
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După tradiție, în prima și a doua zi de Paști, la Giroc
s-a celebrat Ruga. A fost, și în acest an, o sărbătoare a
întregii comunități, mii de giroceni și nu numai parti-
cipând la programul artistic - bogat și variat - pregătit
de organizatori. Primăria și Consiliul Local Giroc au
fost și de această dată la înălțime, Ruga Giroceană
2018 fiind un adevărat eveniment artistic.

Prima zi de Rugă a debutat la Biserica Ortodoxă din
Giroc, acolo unde preoții Marius Șonea și Daniel Ma-
teia au săvârșit sfânta slujbă. Deschiderea oficială a
evenimentului a avut loc în Grădina de vară a Cămi-
nului Cultural.

După ce Fanfara Giroceana, condusă de domnul
prof. Ionel Pascota, a intonat imnul de stat al Româ-
niei, primarul comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel
Toma, care a venit îmbrăcat într-un frumos costum po-
pular bănățean, le-a adresat celor prezenți salutul
tradițional Hristos a Înviat! „Bine ați venit la Ruga Gi-
roceană 2018 - a spus, în continuare, domnul primar.
Să-I mulțumim Lui Dumnezeu că a îngăduit să fim din
nou împreună, să-i vedem pe acești copii talentați, să
vedem ce au muncit timp de un an. Mulțumim Consi-
liului Local pentru contribuția pe care a adus-o ca
acești copii să poată deveni viitori artiști și pentru
suma pe care a acordat-o pentru a putea avea o Rugă
deosebită, cu artiști pe măsură. 

Le mulțumesc domnilor Victor Jicheran și Ionel-
Lucian Șipoș, precum și tuturor celor care sunt
implicați în activitatea artistică. 

Le mulțumesc tuturor consilierilor locali care sunt
de față și care au venit îmbrăcați în costume populare
cu forme tricolore, pentru a marca o sută de ani de la
Marea Unire. 

O avem alături de noi și pe șefa Comisiei de cul-
tură din cadrul Consiliului Județean Timiș, doamna
Romanița Jumanca, căreia îi mulțumim pentru
prezență”.

„Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați oferit ocazia
să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Este extraordi-
nar ceea ce faceți la Giroc. Sunt dascăl de profesie,
mă uit în jurul meu și nu pot să nu admir și să nu mă
închin în fața copiilor. Văd că aici se face cultură. Nu
este puțin lucru și vă felicit, domnule primar și dom-
nilor consilieri, pentru implicare”, le-a spus giroceni-
lor doamna Romanița Jumanca.

Doamna Florica Răcășan, de la Casa de Cultură a
Municipiului Timișoara, s-a adresat celor prezenți:
„Pentru mine este o emoție nemărginită să mă aflu în
mijlocul dumneavoastră, în localitatea mea natală. Mă
mândresc că am fost și eu membră a Ansamblului
«Ghiocelul». Îi felicit pe cei care fac astăzi parte din
ansamblu, pe cei care se ocupă de dansatori, pe
părinții copiilor și vă doresc multă sănătate. 

Felicitări domnului primar și domnilor consilieri
care sunt trup și suflet alături de Giroc, nu doar în ceea
ce privește ansamblul, le doresc multă putere de
muncă în continuare”.

Preotul Marius Șonea, parohul Bisericii Ortodoxe
„Sfântul Dimitrie”, a transmis și el câteva gânduri
celor prezenți la Rugă: „Domnule primar, stimați
invitați, iubiți credincioși și credincioase, este prea
mare bucuria că Hristos a Înviat! În urmă cu trei ani,
când ne îndreptam către acest loc pentru a porni Ruga,
ploua. Când am ajuns în față, a apărut un 
curcubeu. Îmi amintesc mărturisirea de credință a
domnului primar, care a spus: «Dumnezeu există!».
De aceea suntem noi, toți, uniți în credință și adevăr.
Trebuie să învățăm, mai ales în aceste zile, că Dum-
nezeu ne-a împăcat cu El prin jertfa Fiului Său și că
prin Învierea Lui ne dăruiește tuturor lumină și seni-
nătate. Cu aceste gânduri nădăjduiesc să petrecem nu
doar Săptămâna Luminată, ci toate zilele vieții noas-
tre. Să fim mai buni, mai îngăduitori și mai iubitori cu
cei din jurul nostru. Hristos a Înviat!”.

Domnul ing. Ilie Gâlcă, viceprimarul comunei
Giroc, i-a salutat și el pe cei prezenți: „Mă bucur că
suntem împreună la Ruga Giroceană. Ținând cont că
în acest an se împlinesc o sută de ani de la Marea
Unire din 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, toată su-
flarea românească nu trebuie să uite de credință. Vă
doresc sănătate, petrecere frumoasă și să ne vedem și
anul viitor”.

Apoi, s-a pornit hora de Rugă, în care s-au
prins aproape toți cei prezenți. Trebuie spus că
Ansamblul „Ghiocelul” a prezentat un bogat
program artistic, în care au fost cuprinse toate
grupele de vârstă, de la dansatorii cei mai mici,
până la cei mai mari.

Ca în fiecare an, la Ruga Giroceană au fost
invitați să cânte unii dintre cei mai apreciați
artiști de muzică populară bănățeană. Timp de
două zile, voia bună a fost întreținută de soliștii
Andreea Voica, Ion Dragomir, Mihaela Petro-
vici, Carmen Ienci și Lioara Boșcu, care au
fost acompaniați de orchestra condusă de dom-
nul prof. dr. Deian Galetin și de orchestra
„Ghiocelul”, condusă de domnul prof. Adrian
Safta. Vremea bună a făcut ca grădina de vară
a Căminului Cultural și zona adiacentă să fie
luate practic cu asalt de către giroceni și
invitații lor. 

Cei mai mici dintre participanți, copiii, au
avut două zone special amenajate pentru
distracție. Au fost ringhișpiluri, tobogane, ca-
rusele, dar și tonete cu dulciuri și sucuri. Im-
portant este faptul că, la fel ca și în anii
anteriori, la Ruga Giroceană au participat
foarte mulți tineri, care au arătat că știu jocul
popular bănățean, semn că la Giroc tradiția
acestei mari sărbători a comunității va fi dusă
mai departe.

Și pentru ca sărbătoarea să fie completă, fie-
care dintre cele două seri de Rugă Giroceană
2018 s-a încheiat cu un spectaculos foc de ar-
tificii.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

RRuuggaa GGiirroocceeaannăă 22001188
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În ziua de 13 aprilie, în cabinetul de istorie al
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, doamna
Kadi Lukanenok, lect. univ. dr. la Universitatea din
Talinn (Estonia), a prezentat în fața dascălilor giroceni
două teme de interes: mijloace vizuale noi de
comunicare și impactul lor asupra învățării și
proiectarea universală în învățare și în învățământul
special.

La întâlnire au participat, pe lângă doamna
directoare, prof. Mihaela Pascu, și domnul director-
adjunct, prof. Nicolae Petchescu, cadre didactice din
învățământul primar, gimnazial și liceeal din Giroc.

„Sunt aici la invitația Universitatii Tibiscus din
Timișoara, în cadrul unui proiect ERASMUS, în
calitate de profesor vizitator - a spus doamna lect.

univ. dr. Kadi Lukanenok. Suntem în aceeași Europă,
atât Estonia, cât și România, chiar dacă departe una
de cealaltă, însă ne apropie modul de a gândi
european. Este a doua oară când vizitez România,
acum trei ani am mai fost în Timișoara, cu ocazia unui
proiect, însă nu am mai vizitat alt oraș în afară de

Timișoara și localitatea Giroc, așa că, deocamdată,
pentru mine acestea înseamnă România”.

Înainte de a trece la subiectul întâlnirii, doamna
lect. univ. dr. Kadi Lukanenok a vorbit și despre țara
sa: „Estonia nu este cea mai în vogă destinație pentru
turism, dar dacă ajungeți vreodată în Riga (Letonia),
Stockholm (Suedia) sau Helsinki (Finlanda) poate vă
puteți abate de la traseu pentru a vizita și capitala
Estoniei, Talinn. Este un oraș minunat, cu foarte multe
obiectie turistice de văzut, iar pentru vizite culturale
nu vă ajung trei-patru zile. În urmă cu puțină vreme,
Estonia nu avea un standard de viață foarte ridicat,
condițiile erau destul de vitrege, inclusiv cele
educaționale. Vă prezint un tablou care se numește «În
lumina lămpii», pictat în anul 1938. Educația se
realiza încă acasă, așa cum reiese din acest tablou;
părinții își învățau copiii să citească, la lumina lămpii.
Aceasta a fost baza pe care s-a construit succesul
digital/tehnologic de acum al Estoniei, care s-a aplicat
foarte mult în mediul educațional. În evaluările
«Pisa», Estonia este pe primele locuri la gradul de
alfabetizare”.

V. TOMOIAGĂ
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

LLeecctt.. uunniivv.. ddrr.. KKaaddii LLuukkaanneennookk,, ddee llaa UUnniivveerrssiittaatteeaa
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Colectarea deșeurilor 
REZIDUALE - PUBELA NEAGRĂ

LUNI
GIROC
Străzile: Apicultorilor, Prunului, Inului, Leului,

Bârzava, Cerna, Câmpului, Crișului, Dunărea nr. 1-
71, 2-68, Eroilor, Gării, Gloria, Muncitorilor nr. 1-45,
2-56, Nivelda, Preot David Voniga, Școlii, Semenic nr.
1-35, 2-52, Timiș.

CHIȘODA
Străzile: Afinului, Armoniei, Azur, Bradului, Bu-

cegi, Caisului, Calea Chișodei, Caraiman, Coacăze-
lor, Cooperatorilor, Crângului, Erou Iosub
Constantin, Izlav, Izvor, Lacului, Mărului, Nicolae
Firu, Nucului, Oituz, Oltului, Orizont, Păcii, Piersi-
cului, Poligonului, Primăverii, Retezat, Someș, Steja-
rului.

MARȚI
GIROC
Străzile: Aleea cu Plopi, Bega, Bicaz, Carpați, Du-

nărea nr. 73-91, 70-82, Jiului, Muncitorilor nr. 47-
109, 58-106, Mureș, Naturii, Prutului, Rodnei, Satul
Bătrân, Semenic nr. 37-79, 54-106, Siretului, Tranda-
firilor.

MIERCURI
GIROC
Străzile: Aderării, Aștrilor, Aviației, Calea

Timișoarei, Ciocârliei, Constelației, Cupidon, Desti-
nului, Dimineții, Diversității, Dudului, Ecoului, Gân-

dului, Infinitului, Integrării, Libertății, Mercur, Pri-
vighetorii, Saturn, Soarelui, Solidarității, Unității,
Uranus, Venus, Vântului, Visului.

JOI
GIROC-BRAITIM
Străzile: Mierlei, Cucului, Zefirului, Gospodarilor,

Luceafărului, Ghirlandei, Fucsiei, Narcisei, Univer-
sului, Macilor, Iris, Lalelelor, Orhideea, Brândușei,
Ghioceilor, Sudului, Ecoului, Busuiocului, Lămâiței,
Crinului, Viorelelor, Begoniei, Garofiței, Magnoliei,
Daliei, Anemonei, Lavandei, Cărăbușului, Buburu-
zei, Petalei, Salcâmului, Margharetei, Cosașului, Pe-
pinierei, Fluturelui, Curcubeului, Liliacului, Roiniței,
Somnului, Rapiței, Freziei, Păpădiei, Maghiranului,
Socului, Ficusului, Bujorilor, Hortensiei, Nalbei, So-
cului, Sunătoarei, Gălbenelelor.

Colectarea deșeurilor RECICLABILE - SACUL GALBEN
GIROC, în zilele de luni 7 și 21 mai 
(săptămâna I), respectiv GIROC-

BRAITIM ȘI CHIȘODA, în zilele de luni 14 și 28 mai 
(săptămâna II)

GIROC (săptămâna I)
Străzile: Apicultorilor, Prunului, Inului, Leului,

Bârzava, Cerna, Câmpului, Crișului, Dunărea nr. 1-
71, 2-68, Eroilor, Gării, Muncitorilor nr. 1-45,2-56,
Nivelda, Preot David Voniga, Școlii, Semenic nr. 1-35,
2-52, Trandafirilor, Timiș, Aleea cu Plopi, Bega,
Bicaz, Carpați, Dunărea nr. 73-91, 70-82, Jiului,
Muncitorilor nr. 47-109, 58-106, Mureș, Naturii, Pru-

tului, Rodnei, Satul Bătrân, Semenic nr. 37-79, 54-
106, Siretului, Trandafirilor, Aderării, Aștrilor,
Aviației, Calea Timișoarei, Ciocârliei, Constelației,
Cupidon, Destinului, Dimineții, Diversității, Dudului,
Ecoului, Gândului, Infinitului, Integrării, Libertății,
Mercur, Privighetorii, Saturn, Soarelui, Solidarității,
Unității, Uranus, Venus, Vântului, Visului.

GIROC-BRAITIM (săptămâna 2)
Străzile: Mierlei, Cucului, Zefirului, Gospodarilor,

Luceafărului, Ghirlandei, Fucsiei, Narcisei, Univer-
sului, Macilor, Iris, Lalelelor, Orhideea, Brândușei,
Ghioceilor, Sudului, Ecoului, Busuiocului, Lămâiței,
Crinului, Viorelelor, Begoniei, Garofiței, Magnoliei,
Daliei, Anemonei, Lavandei, Cărăbușului, Buburu-
zei, Petalei, Salcâmului, Margharetei, Cosașului, Pe-
pinierei, Fluturelui, Curcubeului, Liliacului, Roiniței,
Somnului, Rapiței, Freziei, Păpădiei, Maghiranului,
Socului, Ficusului, Bujorilor, Hortensiei, Nalbei, So-
cului, Sunătoarei, Gălbenelelor.

CHIȘODA (săptămâna 2)
Străzile: Afinului, Armoniei, Azur, Bradului, Bucegi,

Caisului, Calea Chișodei, Caraiman, Coacăzelor, Co-
operatorilor, Crân gului, Erou Iosub Constantin, Izlaz,
Izvor, Lacului, Mărului, Nicolae Firu, Nucului, Oituz,
Oltului, Orizont, Păcii, Piersicului, Poligonului, Primă-
 verii, Retezat, Someș, Stejarului.

CCoolleeccttaarreeaa ddeeșșeeuurriilloorr rreezziidduuaallee șșii rreecciiccllaabbiillee,, îînn lluunnaa mmaaii 22001188,, ppee rraazzaa ccoommuunneeii GGiirroocc
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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, sem-
nalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele. 

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

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pen-
tru sirenele cu aer comprimat, semnalul se com-
pune 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 RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie 

Octavian GRUIŢA,  Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

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

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

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

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

Tiparul executat la TIPOMEDIA PROD,
Timişoara, Calea Aradului nr. 1, tel. 0256-244007

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 3, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 30 și 31 mai 2018, în Poligonul de
tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamen-
tul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se
aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile co-
merciale agricole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să
intre în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (ani-
male izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate per-
sonală, motociclete, biciclete, căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

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 urmă-

toare) și intervalul 14-16

al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă

între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)

orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)

Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)

Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

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

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

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

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

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
Farmacia CITY FARMA

Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu ges-

tionarea, administrarea și asigurarea sistemului de
iluminare artificială a localităților Giroc și Chișoda
pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sis-
temul public care nu funcționează, vă rugăm să
apelați numerele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

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

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Blum Lucia, cu domiciliul în comuna Giroc, str. Bârzava nr. 63,
declar pe propria răspundere că am pierdut abonamentul lunar

pe tura Giroc - Timișoara și retur, cu valabilitatea între
1.04.2018-20.04.2018. Îl declar nul.
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Andrei Biba
7 ani, Giroc

Victor Clamba
5 ani și 3 luni, Giroc

Mara Olariu
5 ani și 10 luni, Giroc

Laura-Carmen Ailincăi
4 ani și 11 luni, Giroc

Roxana Biba
3 ani și 6 luni, Giroc

Asociaţia Judeţeană de Lupte Timiş, împreună
cu CSM Timişoara şi CSU Universitatea de Vest
Timişoara, au organizat, în sala de sport a Liceu-
lui Teoretic „David Voniga” din Giroc, cu spriji-
nul Primăriei comunei Giroc, prima etapă a
Superligii de seniori şi turneul de calificare pen-
tru finala campionatului naţional rezervat acele-
iaşi categorii de vârstă.

La lupte feminine s-a impus CSM Timişoara,
însă nu la fel de clar ca în anii trecuţi, având în
Steaua Bucureşti, puternic întărită în acest an, o
rivală demnă de luat în seamă pentru prima pozi-
ţie. 

Elevele antrenorului Petru Brânduşan au strâns
162 de puncte şi au fost urmate la doar şapte lun-
gimi de echipa din capitală. Pe ultima treaptă a
podiumului s-a clasat CSM Craiova, care a obţi-
nut 145 de puncte.

Din lotul grupării timişorene, Laura Gavriliuc
(categ. 59 kg), Kriszta Incze (categ. 65 kg), Adina
Popescu (categ. 68 kg) şi Alexandra Anghel (73
kg) au fost primele la diviziile lor de greutate. Pe
locul al doilea s-a clasat Simona Pricob (categ. 57
kg), pe trei au încheiat Raluca Chircu (categ. 76
kg) şi Mădălina Pîrniche (categ. 62 kg), în timp ce
Simona Tudor (categ. 55 kg), aflată în recuperare
după o operaţie suferită anul trecut la ligamentul
piciorului stâng, a ocupat poziţia a cincea.

„A fost un concurs reuşit, au participat 216
sportivi la cele trei stiluri de lupte. Am crezut că
ne bate Steaua, dar s-au încurcat şi ele. Va fi greu
să ne menţinem sus, rivala noastră s-a întărit
foarte mult, a luat cele mai bune sportive din ţară,
inclusiv pe Roxana Ţif, din Lugoj, şi pe Estera
Dobre Tămăduianu, de la clubul nostru. Ne-au
slăbit!

Obiectivul este locul întâi, dar suntem pe mu-
chie de cuţit cu Steaua. Este o luptă echilibrată,
s-a schimbat sistemul, este mai problematic
acum. Bătaia nu este doar între noi şi Steaua.
Sportivii fără echipă te pot arunca mai în spate,
fiind şi turneu de calificare pentru finala Cam-
pionatului Naţional de seniori, care va fi la Re-
şiţa, în luna iulie. În Superligă va mai fi o etapă în
luna noiembrie”, ne-a declarat antrenorul Petru

Brânduşan, de la CSM Timişoara.
La lupte libere, clasamentul etapei inaugurale a

Superligii se prezintă în felul următor: 1. CSU
Cluj-Napoca – 175p; 2. CSU Craiova – 115p; 3.
Pasko Odorheiu Secuiesc – 103p. Ierahia la stilul
greco-romane are următoarea configuraţie: 1. CS
Astra Arad – 200p; 2. CSM Suceava – 111p; 3.
CSM Slatina – 93p. Cu prilejul evenimentului de
la Giroc, preşedintele Federaţiei Române de
Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a avut o întâlnire la Ti-
mişoara cu omologul său din Serbia şi cu Doru
Dumitraşciuc, noul preşedinte al Asociaţiei Jude-
ţene de Lupte Timiş”.

De asemenea, şeful forului din Bucureşti i-a
acordat lui Adrian Nagel, decanul Facultăţii de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii
de Vest, distincţia „Meritul Luptătorilor”. „FRL
îşi exprimă recunoştinţa faţă de domnul Nagel
pentru sprijinul acordat, de-a lungul timpului, în
activitatea luptelor româneşti”, se arată într-un co-
municat al Federaţiei Române de Lupte. (V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

CCeeii mmaaii bbuunnii lluuppttăăttoorrii aaii RRoommâânniieeii
ss--aauu îînnttrreeccuutt llaa GGiirroocc


