„Ziua de Curăţenie Naţională” 2022 în comuna Giroc

Primăria comunei Giroc împreună şi Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş s-au alăturat campaniei nationale privind mobilizarea voluntarilor şi, implicit, pentru gestionarea deşeurilor

partimentului Protecţia Mediului.
S-au colectat aproximativ 58 metri cubi de deşeuri.
Prin această acţiune am dorit să demonstrăm că

rezultate în urma activităţii de voluntariat „Ziua de
Curăţenie Naţională” 2022, proiect iniţiat de Asociaţia „Let’s Do It Romania”, care s-a desfăşurat în data
de 17 septembrie.
La această acţiune au participat angajaţi ai firmei
Giroceana şi responsabilii de mediu din cadrul Com-

putem avea o localitate curată.
Fiecare dintre noi poate fi schimbarea, iar fiecare
deşeu aruncat în locurile special amenajate contribuie la protejarea mediului înconjurător.
Mulţumim voluntarilor pentru implicare!
InspectorAdelinaSÎRBU
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Comemorarea eroilor căzuţi în luptele
pentru apărarea Girocului

În Parcul „Ion Murariu” au
fost comemoraţi eroii căzuţi în
luptele pentru apărarea Girocului,
la 17 septembrie 1944.
Organizatorii s-au bucurat de
prezenţa militarilor din garnizoana Timişoara, de a domnului
primar Dan Vîrtosu, de a părintelui paroh Marius Şonea, de a
domnului profesor Octavian
Gruiţa, de a directorilor Liceului
„David Voniga”, Mihaela Pascu
şi Nicolae Petchescu. Au mai fost
prezenţi Liviu Haţegan, fiul lui
Simion Haţegan, cel care a luptat
în acele zile pentru apărarea Girocului, componenţii Ansamblului „Ghiocelul”, alături de
consătenii care au dorit să aducă
un omagiu celor comemoraţi. Cei
prezenţi au asistat la o lecţie de istorie predată de domnul profesor
Gruiţa. Profesorul Octavian Gruiţa, fost director al şcolii girocene, 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 memorabil pentru anul 1944,
atunci când aici au fost împuşcaţi 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 colonelul 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, locuitorii din Giroc – şi aici am să evoc şi numele fostului nostru
coleg şi profesor Ion Murariu, care a trăit evenimentul, copil fiind, deoarece locuia
în apropiere – speriaţi 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 prizonieri de război, au fost împuşcaţi pe acest loc (care era viran atunci) şi pe străzile adiacente. În
ziua de 17 septembrie 1944 Girocul a fost recucerit de către armata română. În urma
luptelor care s-au dat aici colonelul Enescu a fost rănit, murind la spitalul din Timişoara. Girocul fusese eliberat, iar trupurile soldaţilor care şi-au dat viaţa au fost adunate de pe câmpul care era aici şi îngropate 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.
Glorie eternă şi recunoştinţa noastră, eroilor!
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pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii
lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. În ce
sens poate fi legată persoana Maicii Domnului
de imaginea scării? Ar fi două simbolisme. Pe
de o parte, coborârea lui Dumnezeu pe pământ
la oameni, adică naşterea lui Hristos se înfăptuieşte prin intermediul Fecioarei, iar pe de altă
parte, prin Maria cunoaştem destinul omenirii,
acela de a-L purta pe Dumnezeu în suflet prin
credinţă, dar şi în trup, prin Euharistie.
Primul între proorocii mari, Isaia, vorbeşte în
cartea sa, la capitolul 11, versetul 1, de „toiagul
din rădăcina lui Iesei”, din care va răsări o floare.
Acest toiag simbolizează, conform Sfinţilor Părinţi, persoana Fecioarei Maria. Ea este „toiagul”
prin care Marele Păstor duce turma cuvântătoare
la păşuni veşnice, „toiagul” care, rezemată pe el
fiind firea noastră, leapădă vechimea şi bătrâneţea neputincioasă, păşind uşor spre cer.

Tâlcuirea numelui Mariei

Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din
Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. În
această primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei,
rechemarea şi replăsmuirea noastră în har, schimbarea celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare, înlocuirea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea.
Cântările 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 intrarea Preotului celui Mare”.
După cum spunea un teolog român contemporan,
cu excepţia lui Hristos, doar două persoane din istoria
Noului Testament au biografia trasată înainte de naşterea lor. Acestea sunt: Fecioara Maria şi Ioan Botezătorul. Proorociile cu privire la viaţa, la misiunea
lor, preced cu mult timp apariţia acestora în istoria
mântuirii omenirii. În Vechiul Testament, majoritatea
profeţiilor mesianice sunt în mod direct sau indirect
proorocii care vorbesc şi despre Fecioara Maria.

Prefigurările Fecioarei din
Legea Veche

Preacinstitul nume al Mariei în chip armonios
s-a dat Născătoarei de Dumnezeu, Pururea Fecioarei,
după cum zice şi Fericitul Ieronim, potrivit 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 pământeşti, 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 duhovniceşti.

Întâia profeţie mesianică din Vechiul Legământ
care conţine în sine prima anunţare a mântuirii, mărturisind atât despre „sămânţa femeii”, adică Fiul
Omului, cât şi despre femeia a cărei sămânţă (Hristos) va birui pe cel rău, este din cartea Facerii 3, 15.
Acesta este textul pe baza căruia Sfinţii Părinţi vor
dezvolta o paralelă între prima Evă, prin care a venit
ispita căderii, şi a doua Evă, Maica Domnului, prin
care a venit Răscumpărătorul neamului omenesc.
Un alt simbol care vorbeşte despre persoana Maicii Domnului este „scara lui Iacov”, întâlnită în Facerea 28, 12: „Şi a visat, parcă era o scară sprijinită

„De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie stearpă,
se întreabă, în cuvântul său, Sfântul Ioan Damaschin?

Biserica Ortodoxă prăznuieşte, 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.
Ierusalimul, după patimile Mântuitorului şi după
Înălţarea la cer, a cunoscut o serie întreagă de evenimente istorice, care au fost tragice pentru locuitori.
Ierusalimul a fost distrus şi s-a tras cu plugul peste
Templu şi peste ceea ce a mai rămas după distrugerea

de către romani, în anul 70. Probabil că atunci au fost
distruse şi crucile care au căzut în prapastia de la poalele stâncii acestui munte, nu foarte înalt, Golgota,
unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta
Elena şi a făcut cercetări arheologice. 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 răstigniţi
Mântuitorul Hristos şi cei doi tâlhari. Nu s-a ştiut care
dintre ele este Crucea Mântuitorului 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 Cru-

Naşterea din părinţi sterpi

Fiindcă trebuia ca singurul lucru nou sub soare,
începătura minunilor, să fie preîntâmpinat de minuni
şi, încet-încet, din cele mai smerite să se nască cele
mai mari. Dar ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei
firea s-a biruit prin har şi a rămas supusă, necutezând
să o ia înainte. Pentru că, de vreme ce Fecioara urma
să se nască din Ana, firea n-a îndrăznit să mai ia
înainte vlăstarul harului, ci a aşteptat neroditoare,
până când harul a înflorit rodul”.
Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare, provenea din casa
lui David, şi Ana, din cea a lui Aaron, aşadar erau de
spiţă împărătească şi din neam preoţesc. Cu toate
acestea, lipsa copiilor îi supunea ocărilor venite din
partea oamenilor, pentru că, în societatea iudaică, familiile sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea
dumnezeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi
drepţi li s-a dăruit o pruncă, care, după cuvântul îngerului adresat Anei, „va fi vestitoarea bucuriei, prin
ea făcându-se mântuirea lumii întregi. De ce păreau
iudeii Ioachim şi Ana a fi vrednici de reproş potrivit
Legii? Fiindcă nu era dată încă nădejdea nemuririi,
spune Sfântul Nicolae Cabasila, adică Hristos, Mesia,
nu venise. Poporul ales aştepta cu nerăbdare naşterea
celui proorocit şi orice familie care nu avea încă copii
întârzia ivirea Izbăvitorului. Odată cu naşterea Mariei, care, prin zămislirea ei întru feciorie, a dăruit
lumii Veşnicia, obligaţia de a aduce pe lume copii şi
oprobiul adus celor care nu procreau s-au ridicat.

Maria, jertfa de curăţire a
umanităţii înainte de răstignirea
lui Hristos

Opera Întrupării Cuvântului este nu doar lucrarea
Sfintei Treimi, ci şi rodul voinţei şi credinţei Mariei.
Superioritatea Mariei în plan uman este reclamată de
faptul că Fiul lui Dumnezeu nu-Şi putea alege drept
mamă decât pe cel mai bun dintre toţi oamenii, cel în
care să se vadă scopul pentru care a creat Dumnezeu
natura umană, anume ca să existe un om capabil să
slujească gândului dumnezeiesc, acela de a face posibilă Întruparea.
Pentru ca Dumnezeu să poată mântui omenirea era
nevoie de o persoană în care dreptatea şi curăţia să
fie prezente la un nivel care să permită Întruparea.
Dumnezeu, ca şi îngerul, nu vine unde este răutate,
unde este păcat sau necredinţă. Pe toate Fecioara lea adunat în sine, făcându-se pentru noi ispăşire şi
sfinţire şi curăţie. Copila Maria este jertfa de curăţire
a umanităţii înainte ca marea jertfă a lui Hristos pe
Cruce să ne împace desăvârşit cu Tatăl.
De aceea, se cuvine să-i aducem Mamei lui Dumnezeu ca dar de naşterea ei lucrarea virtuţilor. Să nu
fim sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci să imităm
fapta celeia ce s-a născut, care a primit în sine pe
Hristos, Cuvântul.

Augustin PĂUNOIU (Sursa: ziarullumina.ro)

Î n ă lţ a re a S f in t e i C ru c i

cea Mântuitorului, el s-a
facut 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
înălţată pentru prima dată în
faţa credincioşilor, moment
ce a avut loc la Biserica „Învierea Domnului”, ridicată de Împăratul Constantin
cel Mare. De la evenimentul de la 14 septembrie 335
vine şi numele sărbătorii de astăzi: „Înălţarea Sfintei
Cruci”. De-a lungul timpului, însă, Sfânta Cruce a
fost fragmentată în diverse împrejurări, părţi din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri.
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Programul de lucru
cu publicul al Primăriei
comunei Giroc
Cetăţenii îşi pot soluţiona problemele în cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul interval orar:

Programul de lucru cu publicul
al Primăriei comunei Giroc
Luni-Miercuri: 8:00-16:00
Joi: 8:00-18:00
Vineri: 8:00-14:00

Programul casieriei Primăriei
comunei Giroc
Luni-Miercuri: 8:30-16:00
Joi: 8.30-18:00
Vineri: 8.30-14:00

PLAN DE ACŢIUNI
PE ANUL 2022

27 ianuarie – 29 ianuarie 2022 – Acţiunea de strângere a brazilor de Crăciun;
21 martie - 15 aprilie 2022 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);
15 aprilie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune
de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
30 septembrie 2022 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);
31 octombrie – 9 decembrie 2022 - Curăţenia de toamnă
(colectarea crengilor, a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).
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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 Primăriei Comunei
Giroc-http://www.giroc.ro/ de către persoana 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 formularul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de identificare ale persoanei care prezintă la depunerea cererii 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 nelucrătoare, stabilite
sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.
Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal,
în conformitate cu prevederile Regulamentului (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 căsuţa de email. La adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare se
va trimite de sistem o confirmare cu data şi ora programării.
Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activităţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vineri, conform intervalului orar:
luni - 9-14; marţi - 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 obţinută 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 prezintă obligatoriu în original şi
copie.
Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de SPCLEP
Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie făcând situaţiile în care
sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul
fiind de 30 de zile. Funcţionarul care primeşte cererea înmânează
solicitantului o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi
data înregistrării, precum şi data prezentării pentru eliberarea actului de identitate.
Nu se fac programări online pentru eliberarea documentelor.
Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu au avut niciodată domiciliul în România (dobândire/redobândire cetăţenie),
respectiv care solicită schimbarea domiciliului din străinătate în
România nu se fac programări online, persoanele interesate urmând să se prezinte la sediul nostru. V.T.)

SĂPTĂMÂNA SPORTULUI
GIROCEAN
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O săptămână plină de competiţii în fotbal,
atletism, handbal, karate şi şah

Fotbal

Atletism

CSC Milenium Giarmata a
câştigat prima ediţie a
Cupei CS Giroc-Chişoda

Ziua atletismului în Săptămâna
sportului girocean

CS Giroc-Chişoda a terminat pe poziţia
a doua competiţia desfăşurată sub egida
Săptămânii sportului girocean

Patru echipe de juniori născuţi în anul 2008 şi mai mici au
luat startul în ceea ce a fost primul eveniment sportiv desfăşurat
în cadrul Săptămânii sportului girocean, şi anume Cupa CS
Giroc-Chişoda la fotbal - ediţia I (2022). Atletico Timişoara,
CSC Milenium Giarmata, Meget Remetea Mare şi CS Giroc-

Chişoda s-au întrecut fiecare cu fiecare pentru prima poziţie a
clasamentului, întocmit la finalul celor cinci ore de întrecere.
Câştig de cauză a avut echipa din Giarmata, care a ocupat
locul I, cu 6 puncte. Pe poziţia a II-a s-au clasat alb-roşii clubului nostru, cu 3 puncte. Atletico Timişoara a terminat pe locul
III, iar Remetea Mare a patra. De fapt, nu a fost deloc important
clasamentul final, ci doar bucuria copiilor de a participa la competiţie, bucuria de a se întrece cu alţi colegi de-ai lor şi, nu în
ultimul rând, importantă este dezvoltarea corpului, a minţii şi
a caracterului prin practicarea exerciţiului fizic, a sportului!
Mulţumim celor trei oaspeţi de la Giroc, Atletico, Milenium
şi Meget, mulţumim copiilor care reprezintă Girocul şi Chişoda
în competiţiile fotbalistice şi promitem că la ediţia următoare
vom fi mai mulţi şi mai bine pregătiţi în a desfăşura această
competiţie!

Ultima zi a lui august 2022 a adunat
la pista de cros de lânga Stadionul Comunal Giroc copiii şi susţinătorii lor,
părinţi, bunici, alţi invitaţi, actuali mici
atleţi şi atlete, dar şi foşti sportivi de
performanţă sau persoane care şi-au
dorit din tot sufletul să se alăture mişcării sportive din comuna noastră.
Toată lumea s-a bucurat de ultima zi
de vară alergând şi obţinând rezultate
remarcabile în cadrul Crosului organizat cu această ocazie. Micii sportivi au
obţinut următoarele performanţe:
U16 fete: locul 1: Denisa Pop, locul
2: Maia Bulacu, locul 3: Alessia Pop.
Copii 1 fete: locul 1: Adina Lăpuşcă,
locul 2: Deea Ioanovici.
Copii 2 fete: locul 1: Stefania Popescu, locul 2: Iris Cristescu, locul 3:
Beatrice Dinu.
Copii 2 băieţi: locul 1: Dominik Dumitraşcu, locul 3: Cristel Munteanu.
Copii 3 fete: locul 1: Natalia Gavrilovic, locul 2: Alexandra Barna.
Copii 3 băieţi: locul 1: Victor Roman,
locul 2: Denis Reitmaier, locul 3: Mattias Băloi.
Copii 4 fete: locul 1: Sara Ţîştea,
locul 3: Mălina Macarie.
Copii 4 băieţi: locul 1: Bogdan
Dronca.
Spiriduşi Fete: locul 1: Maya Ţîştea,
locul 2: Sofia Dumitraşcu.
Spiriduşi 2 Fete: locul 1: Selena
Staicu, locul 2: Stefania Blaj, locul 3:
Maya Reitmaier.
Spirduşi 2 Băieţi: locul 3: Nikola.
Pe lângă probele clasice de cros ale
copiilor, şi membrii familiei au participat activ, fiind aclamaţi de propriii copii
în Cursa Populară, unde au obţinut următoarele rezultate: locul 1: Alina Ţîştea, locul 2: Cristian Roman.
Aflat la prima ediţie, acest eveniment
a adus gustul toamnei prin aroma gustărilor sănătoase savurate de toţi concurenţii şi al câştigului prezent în inima
tuturor după terminarea curselor.
La această reuniune au participat
sportivi de la Moşniţa, ACS Campioni
pentru Viitor, ACS ADINI Timişoara,
Progresul Gătaia şi CSO Deta.
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LPS Banatul şi-a adjudecat Cupa CS Giroc-Chişoda

Câştigând ambele partide disputate în sala de sport
a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, echipa
Liceului cu Program Sportiv Banatul din Timişoara

a cucerit primul trofeu pus în joc la noua competiţie
destinată Juniorilor 3, masculin (copii născuţi în anul
2008/2009 şi mai mici).
Locul al doilea a revnit echipei gazdă, CS GirocChişoda, care s-a impus în faţa adversarilor de la CS
Şcoala Generală nr. 7 Timişoara, acestora din urmă,
cu două înfrângeri, revenindu-le poziţia a treia a clasamentului.
Au fost premiate cu cupe toate cele trei echipe participante, iar pentru merituoşii sportivi care s-au
„duelat” pe parchet organizatorii au pregătit medalii.
S-au înmânat şi distincţii individuale celui mai bun
portar - Ştefan Oroşan (CS Giroc-Chişoda), celui mai
bun jucător - Tudor Moaleş (CS Şc. Gen. nr. 7 Timişoara) şi golgeterului competiţiei, Mihai Proca (LPS
Banatul Timişoara).
Felicitările noastre tuturor sportivilor implicaţi în
desfăşurarea acestui turneu, antrenorilor care i-au îndrumat de la marginea terenului, Emil Cosmescu (CS
Şc. Gen. nr. 7 Timişoara), Emanuel Hotca (LPS Ba-

Karate

Şah

Onoraţi de prezenţa la Giroc a unui
sportiv de mare clasă

Odată cu desfăşurarea competiţiei de karate din
cadrul Săptămânii sportului girocean, tinerii sportivi prezenţi în sala de sport a Liceului „D. Voniga”
din Giroc, precum şi restul spectatorilor, au avut
parte şi s-au bucurat de prezenţa, pentru o demons-

natul Timişoara), Oana Ionescu şi Ionuţ Suculiuc (CS
Giroc-Chişoda), precum şi susţinătorilor, părinţi, bunici şi alţi invitaţi care i-au încurajat frenetic!

World Ranking-Kata Cadeţi Masculin, poziţie pe
care o ocupă de 11 luni.
De asemenea Nicolas Modi a ocupat poziţia a
III-a în clasamentul Campionatului European pentru Juniori şi U21 - la kata, desfăşurat anul acesta
la Praga!

Sportivii CS GirocChişoda au ieşit
triumfători de pe tatami

Şahul a tras cortina la
încheierea Săptămânii
sportului Girocean

Sâmbătă 3 septembrie 2022 a avut loc la sala de sport
a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc un concurs
de şah, în cadrul Săptămânii sportului girocean. Competiţia a fost împărţită iniţial în două secţiuni, turneul A –
jucători legitimaţi şi turneul C – amatori, dar numărul
mare de copii până în 8 ani care s-au prezentat a determinat înfiinţarea unei secţiuni pentru boboci – turneul C.

La sala de sport a Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc s-a desfăşurat evenimentul secţiei
de Karate a Clubului Sportiv Giroc-Chişoda din cadrul Săptămânii sportului girocea, eveniment sărbătorit aşa cum se cuvine. La competiţia organizată

traţie, de kata „k la kar(a)te” a unuia dintre cei mai
promiţători sportivi pe care karateul timişorean se
pregăteşte să îl lanseze în topul mondial. Este vorba
de juniorul Nicolas Modi, un tânăr de mare perspectivă, actualmene numărul 1 mondial în Wkf

sub numele de Cupa CS Giroc-Chişoda au participat cinci cluburi colaboratoare ale secţiei de karate
din Giroc: CS Shodan Timişoara, CS Nera Bozovici, CS K-Do Timişoara, CS AIDA Sports Timişoara, CS Golden Karate Timişoara şi clubul
organizator, Clubul Sportiv Giroc-Chişoda. La
acest concurs au luat parte un număr de 54 de sportivi cu vârste cuprinse între 5-13 ani, participând la
probele de kata şi kihon.
După aproape patru ore de karate de calitate, clasamentul final pe cluburi a fost următorul: locul 3
- CS Golden Karate Timişoara, locul 2 - CS Shodan
karate Timişoara, locul 1 - CS Giroc-Chişoda.
Felicităm toţi sportivii participanţi şi antrenorii
lor pentru prezenţă şi dăruirea manifestată la acest
eveniment.

Turneul A a avut 32 de participanţi, turneul B – 12 jucători, iar turneul C – tot 12 jucători, astfel încât în total
am avut 56 de participanţi din Giroc, Timişoara, Dudeştii
Noi, Şag, Sânnicolau Mare şi Recaş. Turneul A a fost
câştigat de Adrian Breaz din Giroc, turneul B a fost câştigat de Michael Viţelar din Sânnicolau Mare, iar turneul
C de către Arthur Breaz, din Giroc (în vârstă de numai 5
ani), ultimul cu 11 victorii din 11 partide. Girocenii s-au
remarcat şi în premiile pe categorii. Mihai Badea a ocupat locul 4 general în turneul A şi locul 1 la categoria
B12. Octavian Stancea a ocupat locul 6 general (din 32
de jucători) în turneul A şi locul 2 la categoria B12, iar
Denis Puşchiţă– locul 3 categoria B12. Matteo Marinca
a ocupat locul 1 la categoria B8 în turneul A, urmat de
către Albert Breaz. Bogdan Guţu a ocupat locul 2 la categoria B10. Per ansamblu, a fost o participare frumoasă
din partea şahiştilor giroceni.
Foto: Adrian SĂCĂLUŞ

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR 2022-2023
LA GIROC ŞI CHIŞODA
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În ziua de 5 septembrie a început noul an şcolar
2022-2023. Evenimentul a fost marcat şi la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc şi Şcoala Gimnazială „Iosif Ciorogariu” din Chişoda prin festivităţi
la care au participat primarul comunei, Dan Vîrtosu,
preoţii din Giroc şi Chişoda, reprezentanţi ai Consiliului Local Giroc, alături de conducerea instituţiilor
de învăţământ, director prof. Mihaela Pascu, director
adjunct prof. Liliana Antal şi director adjunct prof.
Nicolae Petchescu.
Anul acesta festivităţile au debutat la Chişoda,
unde preotul paroh Traian Debucean a oficiat o scurtă
slujbă religioasă.
Prof. Liliana Antal a transmis un mesaj celor prezenţi: „Iată-ne la începutul unui nou an şcolar în care,
iată, suntem acasă. Ca dascăl, îmi doresc şi vă doresc
să fiţi cu sufletul alături unii de ceilalţi. Să avem un
an şcolar plin de curaj, de încredere şi blândeţe, un
an care să aducă lumină, să sădim, dragii mei colegi
învăţători şi profesori, învăţare cu rost, să oferim modele şi să construim caractere. Celor mai mici şcolari
le doresc un an de şcoală plin de împliniri. Dragii
noştri elevi, să puneţi în ghiozdane speranţă, voinţă,
zâmbet, interes şi o amintire din vacanţă. Începe
şcoala! Mult succes!”.
A urmat să se adreseze elevilor, profesorilor şi părinţilor primarul comunei Giroc, Dan Vîrtosu: „Vă
doresc tuturor un an şcolar plin de împliniri. Le doresc părinţilor să aibă răbdare cu administraţia locală.
Vă promit că suntem alături de şcoală. Le mulţumesc
cadrelor didactice şi personalului auxiliar. Copiii păşesc astăzi într-o şcoală refăcut aproape în totalitate.
Vă asigur că voi fi în permanenţă lână voi şi vă doresc, încă odată, un an şcolar cu împliniri şi succes la
învăţătură!”.
Antonia Pup, fostă elevă a Şcolii Gimnaziale „Iosif
Ciorogariu” şi fostă preşedinte a Asociaţiei Naţionale
a Elevilor, s-a adresat şi ea celor prezenţi: „Le mulţumesc foştilor mei dascăli că sunt alături de cei mai
tineri dintre elevi acum, când începe cea mai importantă parte a vieţii lor. Ştiu că noul an şcolar aduce
foarte multe modificări, dar eu sper ca acestea să vă
afecteze foarte puţin, atâta vreme cât aveţi alături de
voi cei mai dedicaţi profesori. Am să vă adresez trei
sfaturi. În primul rând, aş vrea să vă invit să fiţi curioşi în fiecare zi. Încă din cele mai vechi timpuri oamenii care şi-au pus întrebări despre cum
funcţionează lumea şi despre câte minunăţii avem în
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mediul înconjurător au fost cei mai câştigaţi. Ei au
fost cei care au pus o cărămidă în plus societăţii pentru ca ea să arate aşa cum o ştim astăzi. Cred, de asemenea, că sunteţi foarte norocoşi să fiţi elevi astăzi
când cunoaşterea şi informaţia se află atât de aproape
de voi. Ştiu că vor fi foarte mulţi oameni care vă vor
spune că ceea ce învăţaţi acum la şcoală nu mai este
de actualitate şi că la ce ne vor folosi ecuaţiile de gradul al doilea sau tabelul lui Mendeleev ori formele
de relief. Eu vă sfătuiesc să nu credeţi ceea ce vă spun
ei şi să credeţi în ceea ce vă spun profesorii voştri.
Vă îndemn să nu uitaţi că faceţi această alegere pentru că, peste zece ani de acum încolo, când veţi intra
în orice încăpere din lumea asta să nu vă fie teamă,
să vă uitaţi în ochii oricărei persoane şi să puteţi purta
o conversaţie cu acestea. Doar prin curiozitate, prin
învăţare şi cunoaştere veţi putea să fiţi adulţii de care
societatea are nevoie. Al doilea sfat este să respectaţi
regulile şi să le preţuiţi, chiar şi atunci când poate nu
le înţelegeţi. Ştiu că şi eu am fost ca voi şi îmi era
atât de uşor să cred că profesorii şi părinţii noştri au
uitat cum este să fii copil. Ne încruntam atunci când
nu ne lăsau să trecem strada la magazin sau să plecăm
mai repede de la şcoală. Aveţi în vedere că ei vă vor
binele şi vor să vă crească, să fiţi oameni drepţi întro societate care poate uneori este nedreaptă. Un gând
de preţuire îl am astăzi faţă de părinţii şi bunicii
voştri, care sunt aici, şi aş vrea să nu uitaţi câte sacrificii au făcut pentru voi. Simplul fapt că sunt aici
arată cât de mult ţin la voi. Nu uitaţi că sunteţi aici
ca într-o familie. Nu uitaţi să credeţi în visul vostru
şi nu uitaţi că doar voi aveţi forţa să mutaţi munţii.
Vă urez un an şcolar plin de rezultate, iar cadrelor didactice, administraţiei publice locale le urez să continue să facă toate demersurile, pentru că şcoala
aceasta este mai bună şi datorită lor”.
Prof. Mihaela Pascu, directoarea Liceului Teoretic
„David Voniga”, a transmis mesajul ei la începerea
anului şcolar 2022-2023: „Mă bucur să vă văd în
număr atât de mare. Le mulţumesc părinţilor şi bunicilor pentru că îi văd zâmbind, ceea ce înseamnă că
întotdeauna după nori apare soarele. Să aveţi un an
minunat, să vă bucuraţi de copilărie, de şcoală şi de
dascălii voştri care vă sunt alături”.
Momente similare s-au petrecut şi la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc, unde festivitatea de
deschidere a noului an şcolar a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de părintele paroh Marius Şonea.

SC Giroceana SRL
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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

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 4, 5, 6, 11, 13, 18, 19, 20, 25 şi 27 octombrie

2022 în Poligonul de tragere Chişoda, se execută trageri
ziua şi noaptea cu întreg armamentul de infanterie, arma-

mentul 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 po-

ligonului (ZONA RESTRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale,
turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agri-

Serviciul iluminat public

cole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete,
biciclete, căruţe sau pe jos.

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).

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.

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 MEDICAL PEDIATRIE
Dr. Ramona Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda
Telefon: 0744.925.394
Program
Luni, marţi, joi: 14-21
Miercuri, vineri: 8-15

CABINET MEDICAL MEDICINĂ DE FAMILIE
Dr. Florin Olariu
Adresa: str. Primăverii nr. 40, Chişoda

“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.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:

7

Telefon: 0729.943.898; 0256.412.289
Program
Luni, marţi, joi: 13-19
Miercuri, vineri: 8-14
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

Cabinete veterinare
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda
Telefon: 0728-445.054
Program
Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17
HAPPY VET CARE

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda
Program
Luni-vineri: 9-17
Sâmbătă: 9-14

“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.
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Patrick Pascotă şi Ionel Pascotă, campioni
naţionali înainte de „ﬁnish-ul” sezonului

Pe circuitul din Navak, Serbia, a avut loc o nouă
dublă etapă a Campionatului Naţional de Viteză al
României 2022. Competiţia a contat şi pentru Campionatul European BMU, iar piloţii Pascotă Racing
Team, Patrick şi Ionel, au devenit campioni naţionali
la clasele la care participă.
Înainte cu o etapă dublă rămasă de disputat în
Campionatul Naţional de Viteză al României, atât Patrick Pascotă, cât şi tatăl său, Ionel Pascotă, au reuşit
să-şi adjudece titlul de campion al României, fiecare
la clasa la care concurează. În prima zi de curse din
Serbia, Patrick s-a clasat doar pe poziţia a şaptea, nereuşind să se acomodeze cu ploaia, care a făcut „jocurile” pe circuit. În cea de-a doua doua zi a
competiţiei, mezinul familiei Pascotă a condus până

în cel de-al zecelea tur, când a pierdut controlul motocicletei şi a căzut. Cu toate acestea, graţie rezultatelor obţinute de-a lungul competiţiei interne, Patrick
Pascotă a devenit campion naţional la clasa 300 cmc
SuperSport.
De cealaltă parte, nici Ionel Pascotă nu a fost ferit
de „peripeţii”. Experimentatul pilot a fost acroşat,
chiar din primul tur, de un rider din Turcia, care i-a
avariat serios evacuarea motocicletei, giroceanul
fiind nevoit să concureze întreaga cursă în condiţii
improprii, neputând să vireze spre dreapta aşa cum
trebuie. Însă, cu toate acestea, a încheiat cursa pe
locul 3, în cea de-a doua etapă, după ce pe prima a
câştigat-o fără nicio problemă, în ciuda ploii, Ionel
devenind din nou campion al României la motociclism viteză la clasa 600
cmc SuperSport.
„Mă bucur nespus de faptul că Patrick, deşi a căzut
pe circuit în timp ce conducea cursa, nu a păţit nimic.
Se simte bine, atât fizic cât
şi psihic, şi acumulează experienţă, chiar dacă nu este
în totalitate una plăcută, aşa
se căleşte. Altfel, ne bucurăm din nou de rezultatele
obţinute şi vrem să vă mulţumim, tuturor, pentru sprijin şi suport. Mulţumesc
familiei care ne susţine
moral, fanilor noştri pe care
îi îmbrăţişez cu drag şi
sponsorilor pentru că ne
sunt alături etapă de etapă,
campionat de campionat, in-

CS Giroc-Chişoda are un vicecampion
european de juniori la atletism
Victor Roman s-a clasat al doilea în proba
de 600 de metri la categoria juniori U11

diferent unde şi cât participăm. De asemenea, recunoştinţa mea se îndreaptă şi spre Consiliul Judeţean
Timiş, care este un partener de nădejde pentru clubul
nostru”, a declarat Ionel Pascotă, după revenirea din
Serbia.
Următoarea apariţie pe circuit va fi atunci când Patrick participă la o nouă etapă din Campionatul Italiei,
pe circuitul de la Misano. De asemenea, în weekendul 22-23 octombrie 2022 are loc finala Campionatului European BMU, pe circuitul de la Serres, Grecia,
acolo unde ambii piloti Pascotă Racing Team îşi vor
demonstra măiestria.

Prima victorie a tinerilor
fotbalişti de la CS GirocChişoda într-o competiţie
a seniorilor!
A fost Atletico Timişoara - CS Giroc-Chişoda 0-2,
ambele reuşite ﬁind opera lui Claudiu Fudulache

„EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES”, competiţie ce s-a desfăşurat la Brno, în Republica
Cehă, între 3 şi 5 septembrie 2022, a reunit la start 1.750 de sportivi din Europa!
Victor Roman de la Clubul Sportiv Giroc-Chişoda a obţinut locul al doilea în proba de 600m U11
cu un timp fantastic de 1 min. 42,99 cu patru sutimi de secundă faţă de locul 1 şi la o secundă distanţă
de recordul competiţiei.
Dominik Dumitraşcu a pierdut medalia de bronz în proba de 800m, Juniori U12, pe ultima parte
a cursei, obţinând locul al IV-a!
Celălalte rezultate ale sportivilor noştri au fost:
Alexandra Barna - loc 5 în proba de 600m, juniori U11;
Luca Ciocoiu- loc 6 la aruncarea mingii de cricket;
Denisa Pop - loc 9 la 1.500m, Juniori U14;
Natalia Gavrilovic - loc 11 în proba de săritură în lungime;
Kristinel Munteanu - loc 13 la săritura în lungime la Juniori U12 şi loc 14 la aruncarea mingii de
cricket;
Karina Băloi - loc 17 la aruncarea suliţei.
Felicitări tuturor sportivilor care au participat la această competiţie şi antrenorilor care îi coordonează, Oana şi Sorin Staicu.

Primul meci disputat într-un campionat de seniori a fost pentru tinerii
jucători de la CS Giroc-Chişoda împotriva echipei susţinute de fostul internaţional timişean Cristian Dancia, un adevărat om de fotbal şi un caracter deosebit. Într-o notă totală de fair-play, mulţumim gazdelor noastre,
tinerii alb-roşii, printre care s-au aflat jucători născuţi între anii 2003 şi
2010, au triumfat după ce au înscris câte odată în fiecare dintre cele două
mitane. Autor, tânărul atacant Claudiu Fudulache, căruia îi dorim cât mai
multe reuşite de altfel !
Din lotul care a adus primele 3 puncte la seniori au făcut parte: Enăşescu (n. 2007), Pervescu (n. 2004), Angheluş (n. 2004), Weissmuller
(n.2003), Haisuc (n. 2006), Ioanovici (n. 2005), Boiborean (n. 2004), Unc
(n. 2004), Avrămia (n. 2006), Stanciu (n. 2006), Fudulache (n. 2004),
Matei (n. 2010), Lucaci (n. 2006), Micin (n. 2004), Babeţi (n. 2008), Ţîmbalaru (n. 2003), Vascan (n. 2006), Ciocârlan (n. 2006)!

