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Hramul Bisericii 
Ortodoxe din Giroc

În zilele de 25 și 26 octombrie 2018, Parohia Ortodoxă Ro-
mână Giroc a înbrăcat haine de sărbătoare pentru a-l prăznui
pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cu
acest binecuvântat prilej, girocenii au participat, timp de două
zile, la un program liturghic.

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Comuna Giroc - premiată la Gala Agenției
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Primarul comunei Giroc, dom-
nul dr. Iosif-Ionel Toma, a fost
premiat la Gala Agenției
Naționale de Finanțarea Rurală
(AFIR), organizată cu prilejul
împlinirii a 18 ani de activitate.
De asemenea, edilul comunei
Giroc a primit un premiu și din
partea Fondului Național de 
Garantare. 

Distincțiile au venit ca urmare
a atragerii de fonduri europene
pentru investiții.

Concret, comuna Giroc a accesat, prin PNDR, 
următoarele proiecte: 

„Realizare Coloană de aducțiune și rețele de
canal în localitatea Giroc, județ Timiș” - 782.586
euro;

„Realizare infrastructură rutieră de interes local
în comuna Giroc, jud. Timiș” - 2.057.341 euro;

„Construirea unei creșe în comuna Giroc,
județul Timiș” - 605.971 euro;

„Extindere rețea apă potabilă și apă uzată în 
localitatea Giroc, zonele Calea Urseni și Calea
Martirilor 1989” - 1.728.858 euro;

„Construire creșă P+1E în localitatea Chișoda,
comuna Giroc, județul Timiș” - 506.584 euro;

„Achiziție autoutilitară tip ambulanță pentru
Centrul de permanență Chișoda, comuna Giroc” -
48.999 euro;

„Dotări sediu primărie” (Program PNDR-GAL)
- 70.000 euro.

�V.T.)
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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).

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie,
Biserica cinsteşte So borul Sfinţilor Mi-
hail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor
cereşti celor fără de trupuri. Lumea
îngerească a fost creată de Dumnezeu din
nimic, nu din ceva preexistent şi nici din
fiinţa Sa. Referatul biblic despre creaţie
nu vorbeşte în mod precis despre crearea
îngerilor. Sfinţii Părinţi afirmă că la
creaţie nu se vorbeşte explicit despre în-
geri din două motive: evreii, înclinaţi spre 
idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea
idolatră a popoarelor vecine şi că în
cartea Facerii se urmăreşte numai
înfăţişarea începutului lumii văzute. În
ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele
îngereşti în număr de nouă, aşezate în
câte trei grupuri suprapuse: Serafimi,
Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri,
Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
Sărbătoarea de faţă a fost la origine o
simplă aniversare anuală a sfinţirii unei
biserici a Sfântului Arhanghel Mihail,
ridicată la termele lui Arcadius din Con-
stantinopol. Astfel, ea apare în cele mai
vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare
numai a Arhanghelului Mihail. Mai târziu
ea a devenit o sărbătoare comună a tuturor
Sfinţilor Îngeri. În Mineiele ortodoxe întâlnim
alte patru zile liturgice consacrate pomenirii
Sfinţilor Ar han gheli sau unor minuni făcute
prin puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea
unei minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail,
la Chones, în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneive-
stiri, prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui
voievod Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine
ziua sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului
Arhanghel Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin,
în ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se come -
mo rează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o
chilie din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi
învăţat pe un călugăr să cânte pentru prima
oară partea de la început a Axionului Sfintei
Fecioare.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Despre păcatul lucrului în zi
de duminică

Un țăran lucra într-o zi de duminică la câmp, în timp ce consăteanul lui credincios se ducea
la sfânta biserică.

Primul începu a-și bate joc de vecinul lui, considerându-l habotnic.
Însă credinciosul îi spuse: 
– Prietene, ce ai spune dacă eu aș avea 7 galbeni și aș da 6 galbeni unui cerșetor, pe care l-

aș întâlni în drumul meu?
– Aș spune că ești foarte darnic, răspunse țăranul necredincios, puțin ironic.
– Dar ce-ai spune dacă acest cerșetor, în loc să-mi mulțumească, mi-ar cere și pe al șaptelea?
– Aș spune că e un om de nimic, un netrebnic, și că își merită spânzurătoarea.
Acum, cel ce mergea spre biserică, îi zise zâmbind:
– Ei bine, ți-ai rostit propria ta osândă, căci din șapte zile câte sunt într-o săptămână, Dum-

nezeu ți-a dat șase pentru lucru și a șaptea o vrea să o sfințești pentru El. Dar tu o vrei și pe
a șaptea pentru tine. Faci întocmai ca acel cerșetor.

Necinstirea duminicii ca zi a Domnului și Creatorului Universului o practică foarte mulți
dintre creștinii botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Ne dorim din tot sufletul împlinirea multor dorințe, ne dorim sănătate, spor în toate, dar
fără de Dumnezeul Cel Adevărat.

Ne-am făurit dumnezeul propriu, acel dumnezeu care ascultă de noi, căruia îi facem noi
legile și regulile. Prin aceasta ne facem vinovați de ruperea armoniei lui Dumnezeu, pentru
că în toate facem voia noastră și nu cea dumnezeiască, adevărată.

Cât de superficial tratăm această necinstire a Duminicii și cât de mic ni se pare acest păcat.
Cât de neînsemnat ni se pare a face cu totul altceva atunci când întreaga creștinătate se roagă
în Biserici.

Să cugetăm cu atenție și să vedem cum și noi de multe ori ne rostim singuri sentința aseme-
nea batjocoritorului din pilda de mai sus.
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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

În atenția asociațiilor de 
proprietari aflate pe raza

localităților Giroc și Chișoda
Conform Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și

funcționarea asociațiilor de proprietari, Consiliul Local al comunei
Giroc sprijină activitatea asociațiilor de proprietari pentru realizarea
scopurilor și sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

Persoanele fizice care doresc să obțină calitatea de administra-
tor de imobile sunt atestate de către Primarul comunei Giroc, la
propunerea Compartimentului Juridic, în baza unei hotărâri de Con-
siliu Local.

Cererea pentru dobândirea per sonalității juridice a asociației de
proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-
verbal al adunării generale de constituire se depun și se înregis-
trează la Primăria comunei Giroc.

Asociațiile de proprietari au obligația să organizeze și să conducă
contabilitatea proprie, în partidă dublă sau în partidă simplă, iar cei
care optează pentru conducerea contabilității în partidă simplă vor
depune la Compartimentul Relații Publice, Registratură și Arhivă
situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, până la data de 1
martie pentru situația existentă 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

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018

Acțiune de recontractare
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a demarat o acţiune de

recontractare în perioada 01.10.2017 – 13.11.2018.
Beneficiarii care nu au contract de salubrizare şi au primit în poştă 

formularul de contract sunt rugaţi să-l trimită, conform instrucţiunilor, 
la sediul societăţii prin poştă sau online la adresa
www.retim.ro/contract/contracteonline. 

De asemenea, contractele completate vor putea fi aduse şi la punctele
de prezenţă a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., conform ur-
mătorului program:

18.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter
– Compartiment Protecţia Mediului;

20.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural
din Giroc;

25.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter
– Compartiment Protecţia Mediului;

27.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural
din Giroc;

01.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter
– Compartiment Protecţia Mediului;

03.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural
din Giroc;

08.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc,cam. 5-6, la parter
– Compartiment Protecţia Mediului;

10.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural
din Giroc.

În cazul în care NU aţi primit contract în poştă, vă puteţi adresa repre-
zentanţilor S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în zilele men-
ţionate mai sus.

Cetățenii sunt rugați să aibă asupra lor:
- Cartea de Identitate – în cazul persoanelor fizice;
- copie de pe Certificatul de Înregistrare;
- Certificat Constatator detaliat eliberat de Oficiul Registrului Comer-

ţului;
- împuternicire din partea firmei pentru persoana care vine să semneze

contractul de prestări de servicii
- copie a cărţii de identitate a acestuia, ştampila societăţii (în cazul per-

soanelor juridice).
Obligaţia de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei per-

soane fizice şi fiecărei persoane juridice care nu a încheiat contractul
pentru colectarea şi transporul deşeurilor municipale cu operatorul
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., sau al căror contract a
fost reziliat ca urmare a neplăţiiserviciului de salubrizare, conform
H.C.L. 51/29.03.2018, privind instituirea taxei speciale de salubri-
zare.

Colectarea deșeurilor voluminoase
S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE

S.A. informează cetăţenii că în data de
15.12.2018, în intervalul orar 8-16, de-
rulează campania de colectare a deşeuri-
lor voluminoase de pe raza comunei
Giroc.

Cetățenii vor avea la dispoziție un
container special, care este amplasat la
intersecţia str. Aviaţiei cu str. Unităţii.

Deşeurile voluminoase care se vor co-
lecta sunt deșeurile solide de mari di-
mensiuni (mobilier, obiecte de uz casnic și sanitar, saltele, covoare, canapele etc.), care
nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare. Acestea se vor depune voluntar în
containerul pus la dispoziție de către operator.

Se va interzice amestecarea deşeurilor voluminoase cu deşeuri periculoase sau alte
deşeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile). Nu se colectează transformatori, conden-
satori, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, produse cu conţinut de azbest.

Compartiment Protecția Mediului, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU
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- Ce a însemnat anul 2018 pentru fa-
milia Pascota?

- În primul rând, am început anul în
forță, atât eu, cât și fiul meu Patrick. Am
ieșit campion european BMU în acest
sezon, campion național al României și
campion național al Bulgariei. Patrick a
ieșit campion național la SuperMoto și
campion național la motociclism viteză,
clasa 85 cmc. Împreună, avem cinci titluri
de campioni cucerite în acest sezon. Este
un rezultat foarte bun.

- Cum au fost cursele în acest sezon?
- Și bune, și rele. Eu am debutat chiar

cu o căzătură foarte puternică în Grecia,
în prima etapă. Dar, spre final de campi-
onat și de sezon mi-am revenit și am
câștigat titlul. Acea căzătură nu a avut
urmări. S-a produs la o viteză în jur de
200 de kilometri pe oră. Am stricat com-
plet o motocicletă.

- La câte circuite ați participat anul
acesta?

- Am avut concursuri în Grecia, Un-
garia, Bulgaria, România. Cel mai plăcut
și cel mai frumos concurs de anul acesta
a fost în luna iulie, în Grecia. Am plecat
în acea cursă cu un dezavantaj de nouă
puncte. După acea etapă, în care au fost
două curse, am venit cu 39 de puncte
avans... Atunci am preluat șefia clasamen-
tului general din Campionatul European
BMU pe care nu am mai cedat-o. De fapt,
în iulie a fost cursa care a definitivat dis-
puta la titlu.

- Alte probleme, în afară de căzătură, ați în-
tâmpinat în acest sezon?

- Am avut o problemă tehnică în România, la
București, tot la o etapă de Campionat European.
Toată noaptea, până dimineață, la ora 6, Mircea,
mecanicul meu, a lucrat la motocicletă.

- Care sunt activitățile din afara sezonului?
- Săptămâna trecută am fost invitați de către Con-

siliul Județean Mureș la deschiderea oficială a unui
nou circuit - Transilvania Motor Ring. Am fost
prezent și eu, și Patrick. Am efectuate câteva tururi
demonstrative. E un circuit foarte frumos. Am fost
invitați cu motocicletele bunicului meu, cu cea a
tatălui meu. Personal, am făcut două ture de circuit
cu motocicleta bunicului meu, având anul 1938 ca an
de fabricație. A fost un sentiment foarte frumos. A
fost prezent și tata la eveniment.

- A câta generație de campioni este Patrick?
- A patra. Are deja cinci titluri de campion național.

Este al cincilea sportiv campion, din patru generații.
- Cum se descurcă?

- Bine. Progresează, suntem foarte mândri de el.
Ceea ce face el la vârsta lui, la 11 ani, eu făceam când
aveam 17-18 ani... Nivelul de performanță se atinge,
și grație motocicletelor de astăzi, mai devreme. Mo-
tocicleta lui merge foarte repede, în jur de 150 de
kilometri pe oră.

- Care sunt perspectivele pentru anul următor?
- Și eu, și Patrick, ne pregătim din nou pentru

Campionatul Național și Campionatul European.
Patrick va merge la o categorie mai mare, la 85 de
cmc. Sperăm să devină din nou campion. La fel, sper
să ies și eu din nou campion. Vom încerca și cu
Patrick la Campionatul European de SuperMoto.

- Am înțeles că intenționați să construiți un
muzeu de familie, cu toate motocicletele, toate tro-
feele...

- În urmă cu vreo patru-cinci ani, am avut o
discuție cu domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma. El
mi-a spus că acest lucru îmi lipsește: un muzeu cu
motocicletele familiei mele... Avea de gând să
încercăm să construim ceva împreună. Eu, împreună
cu tata, am hotărât să-l construim în casa familiei.

Aici vom expune motocicletele
generațiilor anterioare: cea a bunicului
meu, fabricație 1938, a unchiului meu,
fabricație 1956, a tatălui meu, fabricație
1968. Tata mai are una din anii '70. Am
păstrat una și de la Patrick, cu care a ieșit
pentru prima dată campion. Voi păstra una
și de la mine, probabil pe ultima. În final,
vor fi cam opt motociclete. Momentan,
sunt șase. Mi-am propus ca atunci când
mă voi retrage să păstrez ultima
motocicletă cu care am concurat. Avem
motocicleta Yamaha, din sezonul trecut,
cu care eu am cucerit 14 titluri de cam-
pion. Este cea mai „titrată” motocicletă.

- E greu să faci motociclism astăzi, în
România?

- Este foarte greu, din toate punctele de
vedere, inclusiv din punct de vedere al
performanței, pentru că nivelul este
foarte-foarte ridicat. Se merge foarte tare
în campionatele internaționale, unde totul
se leagă de latura financiară, de bani. Dar,
la un nivel înalt, banii nu mai contează.
Aici intervin foarte multe lucruri. Am
foarte mare noroc cu experiența mea, cu
cea a familiei mele, pentru că și eu, la rân-
dul meu, am fost învățat de mic. Acest
lucru contează foarte mult și te scutește de
unele cheltuieli financiare. Faptul că avem
o experiență ne face să nu mai testăm și
să improvizăm foarte mult. Știm deja ce
avem de făcut. Și, cum spuneam, de aici,
suntem scutiți de anumite cheltuieli.
Mecanica și prepararea motocicletelor

pentru curse le facem noi, în atelierul de la Giroc,
unde este și sediul clubului Pascota Racing Team.

- Să recapitulăm puțin din activitatea famiuliei
dumneavoastră...

- În total, am 43 de titluri de campion, incluzându-
le și pe cele de anul acesta. Am cele mai multe titluri
din istoria motosportului românesc. Constantin „Titi”
Aur, pilotul de raliuri, are 20... Bunicul meu, Ioan
Ilie, a avut două titluri, în anii 1949 și 1950, tata șase,
unchiul meu - unul, în 1979, iar Patrick, cinci... În
total, 57 de titluri de campioni!

- Vă gândiți să atrageți și alți copii și tineri din
Giroc spre motociclism?

- Avem semnat cu federația de specialitate un
parteneriat prin care Academia de Vest a României o
dețin eu. E greu să găsești tinere talente, pentru că
totul se rezumă la bani. Acest sport este foarte costisi-
tor, iar fără bani nu îl poți practica. Pentru a iniția
copii sau tineri, aceștia trebuie să facă multe sacri-
ficii, cu care părinții, câteodată, nu sunt de acord.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

DDee vvoorrbbăă ccuu IIoonneell PPaassccoottaa,, mmoottoocciicclliissttuull
rroommâânn ccuu cceellee mmaaii mmuullttee ttiittlluurrii ddiinn iissttoorriiee

- De la ce vârstă practici motociclismul?
- De la vârsta de 4 ani.
- Pe ce motocicletă ai început?
- Cu un PV mic.
- Nu ai început cu kartingul?
- Nu. Am fost o singură dată antrenament la kart-

ing.
- De unde ai deprins tainele motociclismului?
- E moștenire din familie și îmi place foarte mult.

Pasiunea mi-a fost insuflată de străbunicul meu, apoi
bunicul și tata. Sunt a patra generație de motocicliști
din familie.

- Ce rezultate ai avut în acest an?
- Două titluri de campion național.
- La ce categorie?
- La 85 de cmc, la viteză, și la 65 cmc la Super-

Moto.
- Nu ți-e frică să concurezi?
- Nu.
- Ai avut și căzături?
- Da, foarte multe. Am avut și mâna fracturată, în

urmă cu doi ani.
- Ce-ți place cel mai mult când mergi cu moto-

cicleta?
- Viteza... Însă, vreau să spun că pe primul loc

acum este școala...
- Cum se împacă sportul cu școala?
- Foarte bine.
- Dintre materii, la școală, care îți place cel mai

mult?
- Matematica.
- Ce medie ai la matematică?
- 10!
- Pe lângă învățătură și motociclism, ce altceva

îți place?
- Joc fotbal, de plăcere. Îmi place și șahul.
- Ce-ți propui pentru anul viitor?
- Să câștig cât mai multe locuri întâi și să ies cam-

pion național și campion european. Va trebui să
muncesc din greu, pentru că am trecut la altă cate-
gorie, dar sper să am rezultate frumoase.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

FFllaasshh--iinntteerrvviiuu ccuu PPaattrriicckk PPaassccoottaa
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Voleibalista Daiana-Giorgiana Mureșan s-a născut
în ziua de 6 iulie 1990, într-o familie de foști canotori.
Ambii părinți au fost multipli campioni naționali, iar
Daiana ne spune că este foarte mândră de ei. „Le
mulțumesc – ne spune – că m-au îndrumat pe drumul
spre performanță”. Mai are o soră, în vârstă de 15 ani,
care face baschet.

CV-ul sportivei cuprinde cluburile: CSU Metal
Galați, AZS Bialystok, Volei 2002 Forli, Robursport
Volei Pesaro, Pallavolo Ornavasso, Pallavolo Scandicci
Firenze sau Budowlani Lodz.

Este triplă câștigătoare a campionatului României,
în anii 2008, 2009 și 2010, și dublă câștigătoare a Cupei
României, în anii 2008 și 2009, cu CSU Metal Galați.

A îmbrăcat de 73 de ori tricoul naționalei feminine
de volei a României.

Din punctul nostru de vedere, este un copil cum
mulți părinți și l-ar dori, un sportiv care a împletit ar-
monios talentul cu munca, mai pe scurt, un om la
„înălțime” care a dus la cote ridicate rezultatele muncii
lui, un sportiv și un campion care nu s-a complăcut în
jumătăți de măsură. Este tânără și frumoasă, optimistă
și veselă, de o sinceritate debordantă, tocmai cum îi stă
bine unei domnișoare care s-a învrednicit să ducă nu-
mele de român și România peste țări și mări. 

- Unde ați urmat primele clase?
- Școala primară am început-o la Școala Generală nr.

25, după care m-am mutat la Școala Generală nr. 22, Liceul
„Grigore Moisil”. Clasa a VIII-a și liceul le-am urmat la
Galați, unde am jucat volei.

- Unde a început povestea cu acest sport?
- Am început să practic voleiul în clasa a VI-a. Am fost

descoperită de domnul profesor Andrei Bretner, în chiar
prima zi de școală. Eu numai ce schimbasem școala. Fiind
cea mai înaltă, m-a văzut și m-a întrebat dacă vreau să fac
volei. Neștiind foarte multe despre acest sport, am fost
puțin crispată. Am zis da, totuși. M-a întrebat cine sunt
părinții mei și i-am spus că îi va recunoaște, cu siguranță,
din mulțimea părinților aflați acolo în prima zi de școală,
pentru că sunt cei mai înalți. Așa a început, pot spune,
aventura mea în volei. Îmi aduc aminte primul antrena-
ment. Am intrat în sală, mi s-a dat mingea și m-au pus la
perete. Stăteam și mă uitam la fete cum atacau, iar eu stă-
team la perete și mă întrebam când voi ajunge și eu să fiu
ca și ele.

- Cum ați resimțit plecarea la Galați?
- De atunci, de la 14 ani, sunt tot plecată și de-abia acum

am reușit să mă întorc acasă și să stau mai mult timp. În
primii doi ani la Galați, revenind, mi-a fost foarte greu.
Dorul de casă și-a spus cuvântul, pentru că reușeam să vin
acasă doar o dată pe an. La noi în țară, din păcate, nu există
centre speciale pentru atleți, unde ei să crească de la juniori
și să fie îndrumați pe parcursul carierei lor, cum există în
Italia, Polonia și în alte țări. Acest lucru, consider, ține
puțin și de mentalitatea noastră. În perioada la care ne re-
ferim exista CSU Metal Galați, care era cel mai bun club
și la nivel de junioare, și la nivel de senioare. Acolo am ac-
tivat timp de șase ani, doi ani cu junioarele și patru cu se-
nioarele. În toată această perioadă am reușit să câștigăm
cupa și campionatul de fiecare dată. A fost greu, au fost sa-
crificiile de rigoare, dar dacă aș putea să dau timpul înapoi,
aș lua aceeași decizie, pentru că merită. Prieteniile pe care
le-am legat în tot acest timp, lucrurile pe care le-am învățat,
maniera de a vedea lucrurile m-au făcut o persoană mult
mai bună și mai câștigată.

- Ați reușit să împăcați școala cu antrenamentele?
- Practic, mă antrenam de la 6 la 7, de la 7 fugeam la

școală. De acolo, fugeam la masă, iar de acolo, la antrena-
ment. Am reușit totuși să termin școala cu o medie destul
de bună, semn că am reușit să împac învățătura cu sportul.
Aveam zilnic câte două antrenamente. Mi-am dat seama
că îmi doresc să am o carieră în volei și asta am făcut. A
fost vorba despre pasiune încă de la bun început.

- Cum vedeți voleiul de astăzi?
- A progresat foarte mult în ultimii ani, pentru că a în-

ceput să se investească din ce în ce mai mult, se aduc an-
trenori străini. Eu am avut onoarea să-l am antrenor pe
Zoran Terzič, antrenorul naționalei Serbiei, care a câștigat
acum Campionatul Mondial. Mi-a fost antrenor timp de
patru ani. Am avut, de altfel, antrenori foarte buni, cărora
le mulțumesc. Revenind la voleiul nostru de astăzi, din pă-
cate sunt la noi foarte multe jucătoare străine. În fiecare
țară există anumite reguli privind jucătoarele străine; în
unele campionate pot fi câte trei, dar în altele pot juca și
câte șase, cum este la noi.

- Pentru a fi un sportiv de performanță este nevoie
de mai multe „sacrificii”. Unul dintre acestea îl repre-
zintă dieta..

- Lupta cu kilogramele a existat dintotdeauna. Ține
foarte mult de genetică. Dar, ca sportiv de performanță tre-
buie să ai o dietă foarte echilibrată. Am renunțat de mică
la pâine, zahăr. A trebuit să le scot din alimentație, dar se
poate trăi și fără ele. Ceea ce organismul nu poate să di-
gere, se depune. În cazul voleiului, ca sportiv ai nevoie de
detentă, de forță...

- Cum decurg antrenamentele unei voleibaliste de
performanță?

- Într-o zi, dimineața ai antrenament de două ore, în care
te pregătești fizic, iar după-amiaza se face antrenamentul
tactic. De două ori pe săptămână se merge la sala de forță.
În Indonezia, însă, sistemul de lucru este foarte diferit. La
ora 8 dimineața eram la sală, începeam cu săriturile, și în-
cheiam la ora 11. La ora 16 eram din nou la sală și înche-
iam antrenamentele pe la orele 19-20. Mă antrenam între
șase și opt ore pe zi, ceea ce în Europa nu se întâmplă. Aici
te antrenezi la jumătate. Pentru mine a fost o schimbare
destul de dramatică și a trebuie să mă adaptez foarte mult
stilului din Asia. Aceasta și din punct de vedere alimentar,
pentru că făceam foarte des toxinfecție alimentară, deoa-
rece mâncarea este foarte diferită de cea cu care suntem
obișnuiți în Europa.

- Există și o latură mai puțin plăcută a vieții de spor-
tiv, accidentările. Ați avut parte de așa ceva?

- Accidentările sunt un risc pe care ți-l asumi ca sportiv
de performanță. Știi că se poate întâmpla oricând, de aceea
trebuie să fii foarte concentrat la antrenamente. A te acci-
denta sau nu ține foarte mult de noroc, dar și de tehnică.
Tehnica este foarte importantă în orice sport și e bină să ți-
o perfecționezi de când te apuci de el. În volei, de exemplu,
este foarte important felul în care aterizezi, felul cum
alergi. Poate părea simplu din exterior, dar este foarte com-
plex și dificil, pentru că trebuie să iei, în fracțiuni de se-
cundă, decizii foarte importante. Am suferit doar două
entorse în întreaga carieră și o operație la genunchi, din
cauza săriturilor multiple, care au fost cu miile, cu milioa-
nele... O altă chesiune este cea a instinctului, care se
dobândește în timp și pe măsură ce acumulezi experiență.

- Pe ce post sau posturi evoluați?
- Am început ca centru. În primul meu an în Italia, în

A1, am jucat și la blocaj, și în atac. Am jucat orice, mai
puțin ridicător. Prima mea șansă de a juca în A1 în Italia,
liga de cel mai înalt nivel din Europa, a fost cea de a evolua
atacant-trăgător în zona 4. Eu joc trei posturi în echipă: ata-
cant centru, zona 4 și universal.

- Pentru că ați amintit de Italia... Vorbiți-ne și despre
echipele la care ați evoluat.

- Când am plecat din țară, prima dată am jucat în Polo-
nia, la Bialystok, împreună cu prietena mea cea mai bună,
Anca Martin, care, din păcate, nu mai este jucătoare activă.
Nu mi-a fost ușor, dar fiind acolo cu ea am trecut cu bine
peste acel an. Trebuie să te adaptezi, nu știi la ce să te
aștepți într-o țară străină, nu vorbești limba. Aveam 20 de
ani când am plecat. După Polonia a urmat Italia, la Forli,
în divizia A2. Am reușit să fac un campionat foarte bun și,
mulțumesc lui Dumnezeu, mi s-au deschis ușile către A1,
care a fost visul meu dintotdeauna. Când m-am apucat de

volei mă uitam la televizor și visam să ajung să activez în
prima ligă italiană. Am jucat, după Forli, la Pesaro, Orna-
vasso, Scandicci Firenze. După cinci ani de Italia, am mai
jucat un an în Polonia, la Lodz. După acel an m-am acci-
dentat și a urmat o pauză de un an și jumătate, în care am
încercat să mă recuperez la genunchi. Am plecat în Italia
și apoi în Indonezia, unde am avut o super-experiență.

O amintire care mi-a rămas în suflet din Italia este cea
de la înmânarea trofeului de cea mai bună jucătoare pe pos-
tul meu din campionat. Publicul italian era incredibil de
afectuos. Am avut până și un cântec cu numele meu. De
fiecare dată când făceam punct, publicul cânta melodia res-
pectivă. În România, din păcate, aceste lucruri nu se în-
tâmplă. Voleiul, la noi, trebuie promovat mai mult, pentru
că merită.

- Ce poate câștiga cineva care practică voleiul? 
- Satisfacții personale foarte mari, prietenii foarte multe.

Din punct de vedere fizic, te dezvolți foarte frumos, armo-
nios, capeți rapiditate în gândire, în luarea deciziilor, îți
dezvolți spiritul de echipă. E foarte rău când spiritul de
echipă nu există. Dacă nu îl ai, trebuie să te lași de sportu-
rile de echipă și treci la unul individual. Important este ca
în echipă să nu existe ceea ce noi numim «bisericuțe». Tre-
buie să se lucreze foarte mult la coeziunea din teren, unde
trebuie să fii profesionist, chiar dacă în afara terenului nu
există coeziune între coechipieri. Acest lucru nu trebuie să
se vadă în teren. Antrenorul unei echipe de volei feminin
trebuie să fie foarte priceput și un bun psiholog pentru a
ține echipa unită.

- Cum ați ajuns în Indonezia?
- Prin intermediul unei prietene foarte bune, care a jucat

la CSM Târgoviște. Eram la jumătatea contractului cu
Olbia, din A2, prima echipă la care am jucat după acciden-
tarea la genunchi. Cei din Indonezia au văzut un videoclip
cu mine, au vorbit cu impresarul, iar la trei zile după tele-
fonul prietenei mele, am ajuns acolo, după 28 de ore de
zbor. Nu am reușit să dorm patru zile, din cauza fusului
orar. M-am antrenat imediat după ce am ajuns. Mi-a plăcut
foarte mult atmosfera și faptul că în momentul în care am
ajuns și m-au văzut în sală au început să mă aplaude. A fost
un lucru incredibil pentru mine, nu mi s-a întâmplat nicio-
dată. Sunt niște oameni foarte credincioși cei de acolo,
foarte pozitivi, respectuoși. Îi admir foarte mult. Chiar dacă
sunt extreme: oameni foarte bogați și oameni foarte săraci.

Am observat că atunci când mergi pe stradă, la noi, pe
fețele oamenilor citești greutățile vieții. La ei nu e așa, oa-
menii zâmbesc și încearcă să lase să se vadă doar partea
pozitivă. Cu străinii se comportă exemplar. Aveam trans-
latorul meu care venea unde era nevoie, fie că era vorba
despre magazin sau antrenament. Ca femeie europeană, ei
fiind musulmani, e mai greu să te adaptezi regulilor, dar
m-am adaptat.

Volumul de muncă în Indonezia a fost incredibil de
mare. Nu mă așteptam la așa ceva și nici nu cunoșteam pe
nimeni să-mi spună la ce mă înham. Sunt singura româncă
ce a ajuns să joace în Asia și sunt mândră. Am jucat din ia-
nuarie până în aprilie, cât durează campionatul, pentru că
sunt doar șase echipe. Am reușit să jucăm finala, am în-
cheiat campionatul pe locul doi, când nimeni nu se aștepta
să ajungem în finală.

Am reușit să merg de două ori în Bali, cât am fost în In-
donezia, dar pentru câte două zile, nu mai mult. Mă antre-
nam de luni până sâmbătă, câte două antrenamente pe zi.

- Cum se împacă viața personală cu sportul de
performanță?

- E greu să-ți faci o relație pentru că, de exemplu, anul
acesta sunt aici, la anul în Italia, iar în celălalt voi fi poate
pe alt continent... Nu știi niciodată unde te duce viața.

- Cum vedeți situația sportului timișorean, în gene-
ral, și a voleiului, în special?

- Aș vrea ca sportul din Timișoara să fie susținut mai
mult. Aș vrea să-l felicit pe patronul echipei Agroland,
Horia Cardoș, pentru tot ce a făcut. Timișoara a fost privată
foarte mulți ani de o echipă de volei feminin la cel mai înalt
nivel. De când sunt acasă mă întâlnesc cu ele și merg la
meciurile lor. Îmi place că nivelul a crescut tot mai mult,
și datorită antrenorului Bogdan Paul, care a lucrat cu Zoran
Terzič, de care am mai pomenit.

- Se poate trăi din volei?
- Se poate! Nu putem să comparăm salariile noastre cu

cele ale jucătorilor de fotbal. Sunt salarii modeste. Pro-
blema, în ziua de astăzi, este că ele nu se prea primesc.
Foarte multă lume promite, dar, din păcate, aceste promi-
siuni nu se țin. Pot spune că, în acești ani, am și câștigat,
dar am și pierdut bani. Dar nu doar de câștig este vorba.
Mai vreau să spun că voleiul este un sport care ajută mult
la dezvoltarea fizică și mentală a copilului și la o creștere
armonioasă a corpului. Prin practicarea acestui sport copiii
învață să fie responsabili și mai serioși. Tocmai de aceea
îndemn copiii la sport și sper, din tot sufletul, ca părinții
lor să îi susțină și să meargă de plăcere la orice activitate
sportivă cu ei. Vor avea doar de câștigat. Nu doar fizic, ci
și din punct de vedere mental și al caracterului.

- Cum v-ați caracteriza cariera?
- Din punctul meu de vedere, mi-am îndeplinit toate

obiectivele. A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ
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În atenția cetățenilor
Reguli și măsuri 

generale de prevenire 
și stingere a incendiilor

pe timpul utilizării 
focului deschis

1. În perioadele de caniculă
şi secetă prelungită, arderea
miriştii, vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale este inter-
zisă;

2. Distrugerea prin ardere a
resturilor vegetale, miriştilor,
deşeurilor sau reziduuri com-
bustibile se efectuează cu res-
pectarea legislaţiei specifice
privind protecţia mediului;

3. Arderea miriştii, vegeta-
ţiei uscate şi a resturilor vege-
tale se execută numai după
obţinerea permisului de lucru
cu focul, conform Normelor
generale de apărare împotriva
incendiilor, aprobate prin Or-
dinul ministrului administra-
ţieişi internelor nr. 163/2007;

4. Utilizarea focului deschis
în locuri cu pericol de incen-
diu şi pe timp de vânt este in-
terzisă;

5. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilorşi a
altor materiale combustibile se face în locuri special ame-
najate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se
impun, pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum
şi stingerea jarului după terminarea activităţii;

6. Utilizarea focului deschis nu se admite pe distanţe mai
mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi
lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., res-
pectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile:
lemn, Hârtie, carton, asfalt, bitum, ulei, etc., fără a fi supra-
vegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilorşi a
altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de
lucru cu focul şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la vecinătăţi, se sancţioneazăcontraven-
ţional, în conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 6.06.2007, pri-
vind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse între
1.000-2.500 de lei.

CoderDojo este o mișcare
internațională, inițiată în Ir-
landa în anul 2011, cu sco-
pul de a oferi copiilor
interesați contextul în care
să poată învăța programare
într-un mediu informal, prin
sesiuni regulate, în afara
programului școlar (acesta
este motivul pentru care se-
siunile sunt, în general, sâm-
băta).

Înțelegerea limbajelor de
programare este foarte im-
portantă în lumea modernă
și este mai bine și mai ușor
să deprinzi aceste abilități de
timpuriu. Nimănui nu ar trebui să îi fie luată
această oportunitate. Orice copil cu vârsta între
7-17 poate aplica gratuit la Dojo. La Dojo ei vor
dobândi deprinderi de a crea website, progra-
mare sau jocuri explorând tehnologii
informaționale și creative.

Este extraodinar cum s-a extins conceptul în
lume, anul acesta ajungând la 1.932 Dojo în 110
țări. Nu numai că suntem prezenți pe toate con-
tinentele, dar sunt înregistrări și în țări, precum
Afghanistan, Mozambic, Trinidad și Tobago,
Belize, și Insulele Cayman.

Conceptul Coder Dojo a ajuns la Giroc în pri-
măvara lui 2016 prin bunăvoința lui Bogdan Te-
leman care a căutat locație și a organizat primele
întâlniri. Ușor-ușor, de la cursuri de programare

în Scratch destinate copiilor cu vârsta de 10-14
ani au fost introduse și cursuri de Java, C#, C++,
limbaje de programare mult mai avansate folo-
site pe larg în industria IT. La ora actuală, la
Coder Dojo copiii pot alege aproape orice teh-
nologie doresc pentru PC, mobil, web, până și
robotică. Copiii care participă frecvent au con-
curat la competițiile Coder Dojo regionale și eu-
ropene, obținând premii la categoriile Robotică
și Gave Dev (Unity). Încă de la începutul pro-
iectului, am primit sprijinul Primăriei Giroc și
al reprezentanților Primăriei ne asigură că înce-
pând de anul viitor se va aloca o clasă în noua
clădire a Liceului Teoretic „David Voniga” din
Giroc, ajutând la dezvoltarea și mai puternică a
conceptului Coder Dojo la nivelul comunității
noastre.

La Megadojo 2018, cel
mai mare eveniment
educațional de programare
din România, am participate
cu proiecte de robotică,
Gave Dev (Unity), Web și
Scratch, unde echipa de
copii din Giroc a obținut
premii la Robotică/Har-
dware avansat.

Mentori la Clubul din
Giroc-Chișoda: 

Iasmina BOLDEA,
Remus TOMȘA 

și Alin BUMBAR

CCooddeerr DDoojjoo GGiirroocc--CChhiișșooddaa,,
llooccuull uunnddee îîmmbbiinnăămm 

ccrreeaattiivviittaatteeaa ccuu ccooddaarreeaa!!

În perioada 21-23 septembrie, Mihai Iucu și Ștefan
Juravle, reprezentând Clubul Sportiv Giroc-Chișoda,
au luat parte la concursul interjudețean de șah clasic
Memorialul „Corneliu Bușu”, secțiunea U16 (juniori
până la 16 ani). Ștefan Juravle s-a clasat locul 5 ge-
neral din 35 de jucători, fiind premiat pentru locul 3
la categoria B14. Mihai Iucu a terminat pe locul 6 la
același turneu, ocupând însă locul 2 la categoria B12.

La secțiunea seniori, girocenii Alexandra Paras-
chiv și Paul Paraschiv se disting din nou. Alexandra
ocupă locul 2 la junioare, iar Paul locul 1 la juniori,
cu un traseu incandescent: victorii la maestrul Valeriu
Grozav și maestrul internațional Alexandru Manea și
doar două înfrângeri, la maeștrii internaționali Ervin
Mozes și Lucian Miron.

În data de 29 septembrie la Timișoara s-a
desfășurat Cupa Prieteniei, turneu interjudețean de
șah rapid, organizat de către Șah Club Mediator. Au
participat șahiști de la cluburi din județele Timiș,
Arad, Prahova și Caraș Severin. Mihai Iucu, de la CS
Giroc-Chișoda, reușește un loc 3 general, dintre 100
de jucători, cu șase victorii și o singură ratare, o
neatenție în poziție mai bună, în fața arădeanului Fla-
vius Sida, care evoluează pentru CS Universitar
Ploiești.

În perioada 12-14
octombrie, Paul Pa-
raschiv este cooptat
într-o selec ționată
UVT-Ghiroda și par-
ticipă la un turneu
internațional de șah
pe echipe la Buda-
pesta, reunind juniori
cu vârste până la 20
de ani. Echipa în
care a evoluat giro-
ceanul s-a clasat pe
locul 3 general.

La data de 17 no-
iembrie în Comuna
Sînandrei a avut loc
Cupa „Sfântul An-
drei” ediția VI, dedi-
cată copiilor și
juniorilor până în 12 ani, unde au participat în total
191 de jucători. Secțiunea U12, având 25 de jucători
din județele Timiș, Arad și Hunedoara, a fost câștigată
de către Mihai Iucu, cu șase victorii și o remiză din
șapte partide. Rezultate bune au obținut de asemenea

girocenii Denis Pușchiță și Octavian Stancea, cu lo-
curile 7, respectiv 8 din 31 de jucători la secțiunea
U8, precum și Fabian Preda, cu locul 16 din 57 de ju-
cători, la secțiunea U10. 

ZAMFIR MOLDOVAN, antrenor maestru

TTooaammnnaa șșaahhiissttăă ggiirroocceeaannăă 22001188
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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; 

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 Multicolor Tipografie,
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

PIERDERI
Luța Anca Raluca, cu domiciliul în Timișoara, declar că am pierdut

abonamentul de transport în comun emis de SC Giroceana. 
Milici Raul, domiciliat în localitatea Giroc, str. Gloria nr. 31A, am

pierdut, în data de 18 octombrie, abonamentul de transport în comun
emis de SC Giroceana.

Ciobăniță Loredana, domiciliată în comuna Giroc, județul Timiș, str.
Trandafirilor, declar că mi-am pierdut abonamentul de transport în
comun emis de SC Giroceana.

Pelea David-Andrei, domiciliat în Chișoda, str. Nicolae Firu nr. 8, po-
sesor al Cărții de Identitate seria TZ 397714, declar pe propria răspun-
dere că am pierdut legitimația de călătorie emisă de SC Giroceana SRL.

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 1, 8, 15, 20, 22 și 29 noiembrie 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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Martin Lugojan,
4 ani și 9 luni, Giroc

David-Andrei Otescu
7 ani, Giroc

Maria-Delia Jurj
7 ani, Giroc

Roberta-Andreea Cocic
7 ani, Giroc

Sara Avramovici
7 ani, Giroc

O sută de ani de la Marea Unire

„TRECUT, PREZENT, VIITOR”, 
spectacol al Ansamblului „Ghiocelul”
Sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” din

Timișoara a găzduit, în seara zilei de duminică,
18 noiembrie, spectacolul „Trecut, prezent, vii-
tor”, al Ansamblului „Ghiocelul”, dedicat celor
o sută de ani de la Marea Unire, care se împli-
nesc în 1 decembrie.

Pe scenă au urcat dansatorii Ansamblului
„Ghiocelul” al Casei de Cultură a comunei
Giroc, manager Ionel-Lucian Șipoș, soliștii vo-
cali Mariana și Adriana Anghel, Carmen Popo-
vici Dumbravă, Dumitru Stoicănescu, Doriana
Talpeș, Raluca și Oana Stanca, Paul Ananie, Lo-
redana Sur, Bogdan Firu și Alexandru Pop, or-
chestra Ansamblului „Ghiocelul”, dirijată de
prof. dr. Adrian Safta și prof. Deian Galetin, fan-
fara „Pro-Amiciția”, dirijor Dan Didovici, gru-
pul vocal „Cantodena”, dirijor prof. Desanca
Lalici, Corala „Giroceana”, dirijor prof. Mircea
Sturza, actorii Ionuț Iova și Sebastian Valcea.

Coregrafia spectacolului a fost semnată de
Victor Jicheran, Ionel-Lucian Șipoș și Alexan-
dru Gălușcă. Sonorizarea a fost asigurată de Flo-
rin Cipu. Scenariul le-a aparținut lui Ionuț Iova
și Remus Grosu, iar conceptul, lui Remus
Grosu. �V.T.)

Foto: Adrian SĂCĂLUȘ


