
Anul XXI     Numărul 8 (296) august 2018      Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

UUnn nnoouu ppaarrcc 
îînn GGiirroocc

NNooii iinnvveessttiițțiiii îînn
llooccaalliittăățțiillee

GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa

pagina 6pagina 5

IIoonneell PPaassccoottaa,,
ccaammppiioonn nnaațțiioonnaall

ccuu ddoouuăă eettaappee
îînnaaiinnttee ddee ffiinnaalluull

sseezzoonnuulluuii șșii
aapprrooaappee ccaammppiioonn

eeuurrooppeeaann BBMMUU!!

pagina 8

Pelerinaj pe Muntele Tabor

În fiecare an, în Țara Sfânta se petrec trei minuni, care pentru noi re-
prezintă, pe lângă sâmburele de credință încolțit în inima fiecăruia, încă
o încredințare a Adevărului Adevărat, pe Domnul nostru Iisus Hristos
revelat în Tatăl și în Duhul Sfânt! 

Una dinte minuni și cea mai cunoscută este venirea Sfintei Lumini la
Paști, cea de-a doua este aceea a întoarcerii cursului Iordanului la Bobo-
tează și a treia este coborârea unui nor înmiresmat pe Muntele Tabor
atunci când sărbătorim Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus
Hristos.

De aceea, în acest an, organizăm cu prilejul prăznuirii Schimbării la
Față un pelerinaj în Țara Sfântă, în perioada 18-21 august, pelerinaj ce
va avea ca obiectiv principal minunea coborârii norului pe Tabor, închi-
nare în Mormântul Mântuitorului și al Maicii Domnului, intrare în Râul
Iordan și colinda în Peștera din Betleem!

Pentru înscrieri și detalii puteți suna la tel. 0723973258 - pr. Marius
Șonea.
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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 februarie);
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 naţio-

nală (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).

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
este sărbătorită de către Biserica Ortodoxă în
fiecare an la data de 29 august. Acesta s-a năs-
cut în cetatea Orini, fiu al Elisabetei și al preo-
tului Zaharia. I-a fost atribuit supranumele de
„Înaintemergătorul”, datorită faptului că a
anunțat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul cele-
brării zilei sale de naștere, ordonă tăierea ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea
Irodiadei. În acea perioadă, Ioan Botezătorul
era în temnița din Castelui lui Irod de la Ma-
herus. Motivul întemnițării este unul simplu:
Ioan îl critica public pe Irod pentru traiul nele-
giuit de care a dat dovadă alături de Irodiada,
soția fratelui său. Urându-l până în măduva oa-
selor, aceasta îi cere fiicei sale, Salomeea, să îi
spună lui Irod că dorește capul lui Ioan ca răs-
plată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia, decide ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor
pentru a fi înmormântat la Sevastia, pe când capul său a fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a
îngropat la Ierusalim în multele Eleonului. Acolo a rămas până pe vremea împăraților Constantin și
Elena, care au dus capul la Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua aflare a capului Sfântului Ioan Boteză-
torul a luat loc la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva icoanelor, capul său a fost îngropat la Comane, iar
mai apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Constantinopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte
a capului său a fost luată de la Constantinopol de către latini și a fost dusă la o biserică din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbătoare a anului bisericesc, având în vedere că acesta
se încheie pe 31 august.

Când se vorbeşte de Sfântul Ioan Botezătorul, celor predispuşi la aprecieri pripite li se poate întâmpla
să creadă că evangheliştii văd în el doar un personaj aspru, dur şi neiertător. Un sfânt cu faţa încruntată
şi mâna ridicată ameninţător asupra oricărui păcătos ce i-ar ieşi în cale.

Căci, spun aceştia, nu poate fi altfel cineva care strigă conaţionalilor: „Pui de vipere!...” şi „Iată se-
curea stă la rădăcina pomilor!...” (Marcu, 3, 7). Sau care, în ipostaza justiţiarului intransigent, cu o
mână ridicată, tună asupra păcătosului de Irod Antipa: „Nu ţi se cuvine să ţii de nevastă pe soţia fratelui
tău!” (Marcu 6, 18). Şi astfel de exemple ale „durităţii” Înaintemergătorului s-ar mai putea găsi.

Evangheliştii, chiar în puţinele amănunte pe care le surprind, ne prezintă un Ioan Botezătorul nebănuit
la prima vedere de mai puţin cunoscătorii textelor sfinte. În câteva versete, pe deplin grăitoare, sfântul
ne apare smerit, sfios, simplu, delicat, gingaş, plin de tandreţe, afabil, îndatoritor, bun şi afectuos, pur-
tătorul unei mari şi discrete iubiri.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSffâânnttuulluuii IIooaann
BBootteezzăăttoorruull

Hramul mănăstirii Timișeni
De praznicul „Tăierii Ca-

pului Sfântului Proroc Ioan
Botezătorulˮ, din 29 august,
mănăstirea Timişeni și-a ser-
bat hramul.

Timp de două zile, marți și
miercuri, aici s-au desfășurat
slujbele de hram. Marți, înce-
pând cu ora 18, s-au ținut: Ve-
cernia cu Litie, Taina
Sfântului Maslu, Acatistul
Sfântului Ioan Botezătorul,
Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri dimineața, la ora
6, s-a sfințit apa și s-a ținut
Taina Sfântului Maslu, iar la
ora 9:30 a început Sfânta Li-
turghie arhierească. 

Mănăstirea a fost ctitorită
în 1944 de mitropolitul Vasile
Lăzărescu şi la început a
funcţionat ca metoc al mâ-
năstirii de la Partoş. Mănăsti-
rea avea doar un minim de
dotări pe atunci, iar slujbele
se oficiau într-o mică capelă. În 1959 mănăstirea a fost închisă în urma Decretului 410 al regimului co-
munist, prin care multe mănăstiri din România au fost desfiinţate şi mii de călugări siliţi să-şi părăsească
lăcaşurile. După 1959 mănăstirea de la Şag a fost preluată de ocolul silvic şi a funcţionat ca spaţiu de
locuinţe pentru muncitori. Legendele spun că se auzeau cântece religioase din interiorul mănăstirii deşi
nu mai vieţuiau monahi acolo, iar muncitorii erau speriaţi.

În urma stăruinţelor Mitropolitului Banatului, Nicolae Corneanu, în 1968 mânăstirea a fost reînfiin-
ţată. Între 1968 şi 1972 a fost construită prima biserică din mănăstire, care apoi a devenit neîncăpătoare,
deoarece numărul monahilor şi al credincioşilor care veneau pentru slujbe era tot mai mare.
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22 ianuarie – 2 februarie 2018 –
Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;

12 martie – 18 martie 2018 – Cu-
răţenia de primăvară (colectarea cren-
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din
cosmetizare);

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

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

29 octombrie – 11 noiembrie 2018
- Curăţenia de toamnă (colectarea
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
din cosmetizare).

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 pri-

vind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor ro-
mâni, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi iden-
titatea, cetăţenia şi domiciliul.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetă-
ţenii 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 solicite
eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, 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 Actului 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 contra-

venţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Primăria comu-
nei Giroc aduce la
cunoştinţă tuturor
cetăţenilor de pe
raza administra-
tivă obligativitatea
persoanele fizice
şi juridice cu do-
miciliul/sediul în
comuna Giroc de
a încheia cu opera-
torul de salubri-
zare S.C. RETIM
E C O L O G I C
SERVICE S.A.,
din str. Oituz, nr.
3/A, un contract
de salubrizare, conform Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare
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 li-
cenţiat în aria de delegare respectivă”.

De asemenea, vă informăm că potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor şi ale OUG nr. 195/2005 cu modificările şi com-
pletările ulterioare privind protecţia mediului, eliminarea 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 legate de transport, valorificarea respectiv eliminarea deşeurilor, cât
şi amenda aferentă.

În cazul în care veţi refuza încheierea contractului de salubritate, încăl-
caţi 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 salubrizare cu toţi locuitorii co-
munei prin intermediul Poliţiei Locale şi reprezentanţii Compartimentului Pro-
tecţia 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

Distribuirea sacilor
galbeni și a pubelelor

negre și verzi
Primăria Comunei Giroc informează cetăţenii că sprijină S.C. RETIM

Ecologic Service SA în acţiunea de distribuire a sacilor galbeni şi a pubelelor
de culoare neagră/verde de 120 l, prin asigurarea unui spaţiu de depozitare
a acestora.

Distribuirea sacilor galbeni se va face pentru toţi cei care au încheiat/reîn-
noit contractul de salubrizare şi se vor înlocui doar pubelele vechi (deterio-
rate) cu altele noi, iar cei care au încheiat recent contractulde colectare a
deşeurilor vor primi, pe lângă sacii galbeni, şi pubela de 120 l.

Această repartizare către populaţie se va face de către reprezentanţii S.C.
RETIM Ecologic Service SA, în spaţiul asigurat de Primăria Comunei Giroc
de pe str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi Militare.

Noi investiții edilitare în comuna Giroc:
Proiecte privind rețelele de apă și canalizare
Prin Programul Național de Dezvoltare Regională (PNDR), sub-

Măsura 7.2, se derulează proiectul „Extindere rețea apă potabilă și
apă uzată în localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea Marti-
rilor 1989”.

Concret, este vorba despre străzile: Ficusului, Bujorilor, Socu-
lui, Roiniței, Somnului, Bulevardul Soarelui, Nuferilor, Horten-
siei, Pepinierei, Cărăbușului, Albinei, Buburuzei, Bulevardul
Sudului, Fluturelui, Curcubeului, Poeniței, Lăcustei, Crizante-
mei, Sânzienelor, Brusturelui, Cicoarei, Volburei, Salviei, Urzi-
cii, Dafinului, Amarilis, Mierlei, Cucului, Ciocârliei,
Privighetorii și Rândunicii.

Tot prin PNDR subMăsura 7.2 se materializează și proiectul
„Realizare coloană de aducțiune și rețea de canal în comuna Giroc,
jud. Timiș”, străzile vizate fiind: Anemonei, Bulevardul Sudului,
Macilor, Fucsiei, Gospodarilor, Luceafărului, Universului, Nar-
cisei, Ghirlandei, Intrarea Zambilei, Câmpului, Bega, Tranda-
firilor, Cerbului, Căprioarei, Bulevardul Soarelui, Lavandei și
Delfinului.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) se va im-
plementa proiectul „Extindere rețea apă potabilă în zona Aleea cu
Plopi, comuna Giroc, județ Timiș”, care va cuprinde următoarele
străzi: Nucului, Mărului, Merișor, Murelor, Caisului, Orizont,
Strugurilor, Bradului, Căpșunilor, Părului, Măceșului, Fragilor,
Vâscului, Migdalului, Smochinului, Măslinului, Retezat, Bule-
vardul Armatei, Aleea cu Plopi, Crângului și Argeșului. (V.T.)
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Având în vedere evoluţia agresivă a pestei por-
cine africane în România, în condiţiile în care
gradul de contagiozitate este extrem de ridicat
pentru efectivele de suine, atât din exploataţiile
non profesionale, cât şi din exploataţiile comer-
ciale, vă aducem la cunoștință că este imperios
necesar să țineți cont de următoarele aspecte:

- primele semne ale pestei porcine africane
(PPA) pot fi cu greu observate;

- simptomele pestei porcine africane (PPA)
apar mai ales în formele preacute sau acute;

- fermierii pot observa cu uşurinţă o serie de
manifestări care indică îmbolnăvirea porcilor cu
pesta porcină africană (PPA) astfel:

a) un deces inexplicabil în efectivul de porci
este semn clar că trebuie să vă alarmaţi, să rapor-
taţi situaţia atât medicului veterinar, cât şi auto-
rităţilor sanitar-veterinare;

b) febra ridicată, de circa 40-42 de grade Cel-
sius, este un alt posibil semn al îmbolnăvirii por-
cilor cu PPA;

c) porcii bolnavi cu PPA prezintă înroşiri ale
pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult la
animalele cu pielea deschisă. Acest simptom
apare mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe
piept şi / sau în zona abdomenului;

d) pierderea poftei de mâncare a animalului
este un alt semn care trebuie să vă îngrijoreze;

- porcii cu PPA îşi pierd energia, devin apatici
şi înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd co-

ordonarea motrică;
- scroafele bolnave de PPA

avortează. Boala afectează în
mod egal masculii şi femelele,
iar îmbolnăvirea nu este influen-
ţată de vârstă.

- porcii cu PPA pot prezenta
stări de vomă, diaree (uneori cu
sânge) și scurgeri la ochi.

OBLIGAȚIILE care revin
crescătorilor de porcine:

- să crească porcii în spaţii îm-
prejmuite, în adăposturi închise,
cu respectarea condiţiilor de
igienă, microclimat şi bunăstare; 

- să elimine posibilitatea de a
veni în contact cu porci străini de
curtea acestora, cu porci mistreţi
sau cu alţi proprietari de porci
domestici;

- să nu intre în adăposturile
unde sunt crescuți porcii cu în-
călţămintea şi hainele purtate pe
stradă, pe domeniul public; este
recomandată chiar dezinfecţia la
intrarea în adăpost, prin punerea
unei tăviţe cu paie îmbibate în
soluţii dezinfectante;

- să nu cumpere purcei din lo-
curi necunoscute, fără a fi iden-

tificaţi
(cu crotalie) şi fără cer-
tificat sanitar-veterinar
de sănătate eliberat de
medicul veterinar de
liberă practică împu-
ternicit;

- să anunțe imediat
medicul veterinar de
apariţia oricăror semne
de boală sau mortali-
tate la animalele pro-
prii;

- să nu hrănească
animalele cu resturi
alimentare provenite
de la carnea de porc
gătită în familie;

- dacă există vână-

tori în familie care aduc carne de mistreţ, sub
nicio formă să nu dea porcilor apa provenită de
la spălarea cărnii sau a resturilor de carne;

- să nu scoată scroafele sau vierii din exploa-
taţie în scopul montei cu animale din altă exploa-
taţie;

- să nu folosească în hrana animalelor iarbă cu-
leasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină
în contact cu porci mistreţi bolnavi;

- să respecte legislaţia privind ecarisarea teri-
toriului, prin predarea cadavrelor de la porcine
moarte la unitatea de neutralizare, cu sprijinul au-
torităţilor locale.

PENTRU ORICE SUSPICIUNE DE BOALĂ
TREBUIE ANUNȚAT IMEDIAT MEDICULUI
VETERINAR DE LIBERĂ PRACTICĂ CON-
CESIONAR SAU DSVSA. 

Toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi
neutralizate, iar proprietarii ai căror porci sunt
identificaţi (crotaliaţi) şi înregistraţi în Sistemul
Naţional de Înregistrare şi Identificare a Anima-
lelor vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de
piaţă al animalelor.

ATENȚIE!
Pesta porcină africană este cea mai periculoasă

boală la porc.
Virusul nu afectează sănătatea omului.
Nu există vaccin pentru acest virus.
Virusul este foarte puternic, mortalitatea por-

cilor fiind de 100%.
Porcul contaminat moare sigur.
În mediul extern, virusul poate rezista în fecale

timp de șase-zece zile, în produsele din porc mai
multe luni, iar în carnea congelată, mai mulți ani.
Este cel mai rezistent virus, ceea ce îl face foarte
periculos.

MMăăssuurrii ppeennttrruu rreeccuunnooaașștteerreeaa șșii 
ccoommbbaatteerreeaa ppeesstteeii ppoorrcciinnee aaffrriiccaannee
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Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi
forme de muncă didactică complementară activităţilor
obligatorii. Acestea sunt activităţi desfăşurate în grădi-
niţă în afara activităţilor obligatorii sau activităţi des-
făşurate în afara grădiniţei. Este vorba despre activităţi
extracurriculare care se desfăşoară sub îndrumarea edu-
catoarelor.

Activitatea extracurriculară în sine, prin structură şi
conţinut specific, este în mod natural complementară
activităţii de învăţare realizată în clasă.

În cadrul activităţilor extracurriculare cu o deosebită
influenţă formativă sunt incluse toate formele de acţiuni
care se realizează în afara programului propriu
zis: plimbări, ieşiri în natură, excursii, tabere, serbări
cu diferite ocazii, concursuri între grupele aceleiaşi gră-
diniţe sau între grădiniţe, parteneriate şcolare pe diferite
teme etc.

În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii
şi al vieţii sociale, preşcolarii se confruntă  cu realitatea
printr-o percepere activă, investigatoare, prin acţiuni di-
recte asupra obiectelor, fenomenelor din mediul încon-
jurător, a unor zone geografice şi locuri istorice.

Pentru a răspunde în mod concret acestei teme,
doamnele educatoare de la Grupa Mare C, împreună cu
preșcolarii de la Grădinița P.P. Giroc, au organizat ex-
cursia de la Peștera Urșilor. Vizitând acele locuri, au
dobândit o mare cantitate de informaţii despre anima-
lele din zona peșterii și din peșteră, dar și despre munca
şi viaţa omului în diferite contexte, și-au format repre-
zentări simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale
unor plante şi animale, despre legi obiective ale succe-
siunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile pa-
triei, despre trecutul poporului român.

Spectacolele sau vizionările constituie o altă formă
de activitate extracurriculară în grădiniţe, prin interme-
diul cărora copilul face cunoştinţă cu lumea minunată
a artei.

Această formă de activitate i-a pus pe copilași în
rolul de actor, prin participarea la concursul „Simfonia
primăverii”, obținând locul I, cu „Dansul majoretelor”;
de asemenea, preșcolarii au jucat și rolul de spectator,
participând la teatru de păpuși, cu ocazia zilei de 1
Iunie, Ziua Inernațională a Copilului.

Serbările constituie „un izvor de informaţii”, dar, în
acelaşi timp, şi un punct de plecare în organizarea unor
acţiuni interesante. Serbările, prin specificul lor de ac-
tivitate extracurriculară, reprezintă un nesecat izvor de
satisfacţii şi bucurii, creează bună dispoziţie şi favori-
zează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi
psihic. Importanţa lor educativă constă în conţinutul ar-
tistic prezentat, precum şi în atmosfera de sărbătoare ce

se instalează cu acest prilej. Prin organizarea serbărilor,
dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă, pentru fru-
mos.

Cu drag și emoție, copii, părinți, bunici au participat
la serbarea de sfârșit de an a preșcolarilor din Grupa

Mare C, serbare intitulată sugestiv „Adio grădiniță”,
fiind ultima serbare de la grădiniță pentru majoritatea
copiilor din grupă. Într-un decor de poveste, intrepre-
tările puştilor au fost geniale, cântecelele şi poeziile,
dansurile prezentate de aceştia stârnind zâmbetul şi ad-
miraţia celor mari.

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi
analizate sunt apreciate atât de către copii, cât şi de fac-
torii educaţionali în măsura în care: valorifică şi dez-
voltă interesele şi aptitudinile copiilor; organizează
într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copii-
lor, contribuind la optimizarea procesului de învăţă-
mânt; formele de organizare sunt dintre cele mai
ingenioase, cu caracter recreativ; copiii au teren liber
pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; par-
ticiparea este liber consimţită, necondiţionată, consti-
tuind un suport puternic pentru o activitate susţinută;
au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
sunt caracterizate de optimism şi umor; creează un sen-
timent de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor;
urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în
procesul de învăţământ; contribuie la dezvoltarea ar-
monioasă a copiilor.

În acelaşi timp, rolul acestor activităţi extracurricu-
lare are un caracter colectiv care conduce la „sudarea
legăturii” dintre cei mici, îi învaţă să trăiască în grup și
să aparţină unui grup.

Prof. înv. preșcolar Claudia-Lidia BLIDĂRAN
Prof. Ionela-Simona SCRIDON

AAccttiivviittăățții eexxttrraașșccoollaarree ddeessffăășșuurraattee ddee GGrruuppaa MMaarree
CC ddee llaa GGrrăăddiinniițțaa ccuu PPrrooggrraamm PPrreelluunnggiitt ddiinn GGiirroocc

Un nou parc în Giroc
La inițiativa primarului comunei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, con-

silierii locali au votat, în cadrul ședinței de plen din 27 iulie, favorabil - cu 15
voturi „pentru” din 15 exprimate - construirea unui nou parc în localitatea Giroc.
Acesta va purta denumirea „Unității”, iar finanțarea obiectivului de investiții se
realizează din fonduri de la bugetul local. Parcul va fi amplasat în zona fostei
Unități Militare și va avea o suprafață totală de aproape 2.600 de metri patrați.
Aici vor fi amenajate alei, platforme cu dale din cauciuc, loc de joacă cu gazon,
parcare, zonă verde. Valoarea totală a investiției este de 225.923 de lei. (V.T.)

Structura anului şcolar 2018-2019
Structura anului şcolar 2018-2019 a fost stabilită de Ministerul Educaţiei. Potrivit

instituţiei, cursurile noului an şcolar încep luni 10 septembrie şi se întind pe 168 de
zile lucrătoare, respectiv 34 de săptămâni. 

Anul şcolar 2018-2019 este structurat pe două semestre, după cum urmează: se-
mestrul I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; semestrul al II-lea: 11 februarie
2019 - 14 iunie 2019.

Pentru elevii de liceu, anul şcolar se va termina pe 31 mai 2019, iar pentru cei de
clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019.

Vacanţele elevilor în anul şcolar 2018-2019 sunt aceleaşi ca în fiecare an, respectiv
vacanţa de iarnă, cea intersemestrială, vacanţa de primăvară şi vacanţa de vară.

În plus, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar
beneficiază de o vacanţă suplimentară în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.

Vacanţele elevilor în anul şcolar 2018-2019 sunt structurate astfel: vacanţa de
iarnă: 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019; vacanţa intersemestrială: 2 - 10 febru-
arie 2019; vacanţa de primăvară: 20 aprilie - 5 mai 2019; vacanţa de vară: 15 iunie -
15 septembrie 2019.

Dosarul medical al copiilor înscriși la creșă
Dosarul medical al copiilor înscriși la creșă se va depune la intrarea copilului în

colectivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi şi va cuprinde:
- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24-48 de ore

înainte de a începe frecventarea unităţii;
- analize medicale (testare la tuberculină, examen coproparazitologic, examen

coprocultură şi exudat faringian pentru copil) emise cu maximum 30 de zile anterioare;
- fişa de imunizări întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii

cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epidemiologic cu vaccinările
efectuate la zi eliberat de medicul de familie).
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Învățământul girocean,
o prioritate pentru
autoritățile locale

Ca urmare a creșterii uluitoare a numărului de elevi
care studiază în cadrul Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din Giroc, autoritățile locale au stabilit pe lista
priorităților proiectul demarat deja „ÎNFIINȚARE
CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL
PRIN SCHIMBARE DESTINAȚIE, MODERNI-
ZARE ȘI EXTINDERE CASĂ EXISTENTĂ,
COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ”. În urma
procedurii simplificate online, ale cărei etape s-au fi-
nalizat cu succes, rezultând un singur participant, SC
EUROWINDOW SRL, companie cu sediul în loca-
litatea Timișoara, care a și îndeplinit în totalitate
cerințele autorității contractante, în data de 15 iunie
2018 s-a încheiat un contract de lucrări între Primăria
Comunei Giroc și executantul SC EUROWINDOW
SRL, în valoare de 1.584.248,20 lei, cu termen de
execuție trei luni, urmărindu-se satisfacerea
necesității impuse datorită faptului ca elevii claselor
I-VIII din cadrul Liceului Teoretic „David Voniga”
din Giroc aveau nevoie de suplimentarea sălilor de
clase și activități. 

Pentru evitarea neplăcerii de a frecventa sălile de
curs după-amiaza, noua clădire este menită să satis-
facă nevoile în ceea ce privește spațiul de studiu și
recreație destinat elevilor. Noul proiect va cuprinde
parter + două nivele și va fi dotat cu săli de clasă și
activități pe fiecare nivel, în suprafață totală de
560,45 mp, acesta aducând un plus atât pentru elevii
care practică sporturi, precum șah, sau diverse
activități IT, dar și pentru iubitorii cititului și ai
cărților, aici aflându-se și Biblioteca Comunală, dar
și diferite secții și birouri legate de activități culturale
și școlare. Întreaga lucrare reprezintă un efort major
al administrației locale în ceea ce privește costurile,
proiectul find în totalitate realizat din resursele buge-
tului local al Comunei Giroc.  

Amenajare trotuare, piste
de cicliști și scurgerea 

apelor pe strada Nicolae
Firu, în localitatea Chișoda
Un alt proiect important este în derulare în Co-

muna Giroc – „AMENAJARE TROTUARE,

PISTE DE CICLIȘTI ȘI SCURGEREA APELOR
PE STRADA NICOLAE FIRU, ÎN LOCALITA-
TEA CHIȘODA”. 

Acest proiect este menit să facă legătura între str.
Nicolae Firu și str. Bujorilor (Timișoara), până la
calea ferată. Construcția acestei piste se va realiza
ținându-se seama de păstrarea a cât mai multe spații
verzi și copaci, oferind astfel cetățenilor, atât confort,
cât și siguranța participării la trafic. Proiectul tratează
lucrările de amenajare a pistelor de cicliști pe str. Ni-
colae Firu în zona situată începând cu intersecția  cu
str. Oituz și până la intersecția cu str. Izlaz, localitatea
Chișoda.  

Pe lângă realizarea pistelor și trotuarelor pe ambele
părți, care vor avea o lungime totală de 1.359m și o
lățime de 2,50m, se vor realiza accese la proprietăți
în lățime de 6 m, iar pe întreg parcursul se vor pune
pomi ornamentali pe ambele părți. 

Costurile lucrărilor de execuție a proiectului se ri-
dică la 509.796 lei, termenul de finalizare fiind de trei
luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor,
emis în data de 04.06.2018. 

Cheltuielile sunt asigurate din bugetul local al Co-
munei Giroc. Lucrarea va fi executată de compania
româno-austriacă SC PORR CONSTRUCT SRL, o
companie cu renume în domeniul construcțiilor.

Reparații la Casa Națională
din Chișoda

În această perioadă au loc reparații generale la
Casa Națională din Chișoda. Mai precis, s-a înlocuit
acoperișul și s-au făcut lucrări conexe la șarpantă și
învelitori. 

Conform contractului, lucrările, al căror cost este
de aproape 350.000 de lei, ar trebui să se finalizeze
în data de 20 august.

Alte lucrări aflate pe lista
de investiții

Lista de investiții pentru perioada următoare, pen-
tru localitățile Giroc și Chișoda, mai cuprinde, con-
form autorităților locale: amenajare platforme pavate
la „Extindere grădiniță”, pe strada Trandafirilor din
Giroc, reparații și amenajări platforme - parcări la
creșa și grădinița din Giroc, lucrări de reparații la stră-
zile Cupidon, Marte, Speranței, Infinitului, Bd-ul
Soarelui, Mierlei, Murelor, Unității, Caisului, Coacă-
zelor, Afinului, Gospodarilor, Crizantemelor, Dafinu-
lui; Brusturelui, Salviei, Sânzienelor, Păpădiei,
Hortensiei, Ficusului, Bujorior, Petalei, Cucului, Cio-
cârliei și Privighetorii, reparații de trotuare prin be-
tonare, extinderea canalizării menajere pe strada
Lămâiței, subtraversare str. Muzicescu plus două că-
mine de vizitare, amenajare și extindere podețe de
acces auto la imobilele aflate pe domeniul public al
comunei Giroc.

Pagină coordonată de 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

NNooii iinnvveessttiițțiiii eeddiilliittaarree îînn llooccaalliittăățțiillee GGiirroocc șșii CChhiișșooddaa
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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

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)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 2, 9, 16, 21, 23 și 30 august 2018, în Poligonul de tragere
Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg armamentul de in-
fanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă
grenade de mână de război. Unitățile economice, societățile comerciale agri-
cole și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona
periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILI-
TAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje
agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Noah-Nicolas Tomuța
1 an și 7 luni, Giroc

Natalia Balaci
1  an și 7 luni, Giroc

Victor Balaci
1 an și 7 luni

Albert-Eugen Curescu
1 an și 4 luni, Giroc

David-Eduard Curescu
4 ani și 9 luni, Giroc

Mototciclistul girocean Ionel Pascota a
câștigat din nou două etape consecutive în cadrul
Campionatului European BMU, etape comune
cu „Naționalul” de viteză al României, ad-
judecându-și un nou titlu de campion național,
„alergând” însă și după un nou titlu de campion
european BMU.

Motociclistul Ionel Pascota își menține la
nivel ridicat performanțele sportive și în anul
2018. Giroceanul a câștigat încă două etape din
cadrul Campionatului European BMU, a VIII-a
și a IX-a, etape care au contat și pentru Campio -
natul Național de Motociclism Viteză, care s-au
desfășurat la Serres, în Grecia. În etapa a opta a
Europeanului BMU, Pascota, la categoria Super-
sport (600 cmc), a fost nevoit să „tragă tare”,
după ce a plecat de pe poziția secundă a grilei de
start, însă câștigarea acestei curse a fost o for-
malitate.

În cea de-a doua zi de competiție, plecat din
pole-position, același Pascota a încheiat „en-fan-
fare” cursa, urcând din nou pe prima treaptă a
podiumului. Datorită faptului că cele două etape
ale Campionatului European BMU au contat și
în Campionatul Național de Motociclsim Viteză,
Ionel Pascota, prin câștigarea curselor, a reușit
să devină din nou campion național, deși mai
sunt încă două etape din competiția internă.

În Campionatul European BMU, Ionel Pascotă
ocupă poziția de lider în clasament, având un
avans considerabil de 39 de puncte, fiind foarte
aproape de obținerea unui nou titlu și în această

competiție.
„Vreau să mulțumesc, în primul rând, Consil-

iului Județean Timiș pentru sprijinul acordat pe
parcursul acestui sezon. Fără ajutorul acordat nu
aș fi putut fi la cel mai înalt nivel. De asemenea,
vreau să mulțumesc și Primăriei Timișoara,
sponsorilor, dar și familiei și fanilor, aceștia din
urmă având de asemenea un aport special în cari-

era mea sportivă. Vă mulțumesc tuturor din su-
flet și sper că vă bucurați alături de mine de acest
succes desăvârșit, la fel cum sper să o facem și
la finalul Campionatului European BMU”, a de-
clarat Ionel Pascotă, după revenirea de la Serres.

Următoarea etapă la care participă giroceanul
va avea loc pe data de 23 septembrie 2018, la
Plevna, în Bulgaria. (V.T.)

IIoonneell PPaassccoottaa,, ccaammppiioonn nnaațțiioonnaall ccuu
ddoouuăă eettaappee îînnaaiinnttee ddee ffiinnaalluull sseezzoonnuulluuii

șșii aapprrooaappee ccaammppiioonn eeuurrooppeeaann BBMMUU!!


