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Noi veşti bune pentru locuitorii din Chişoda: în
scurt timp, vor începe lucrările de execuție la Cen-
trul de zi pentru persoane vârstnice, pe strada
Oituz nr. 29 A.

Acest centru face parte din proiectul ,,Extindere
și modernizare anexă parter pentru amenajare cen-
tru de zi, cantină socială și prestare servicii de în-
grijire la domiciliu pentru vârstnici în Comuna
Giroc”, finanțat din fonduri europene prin Pro-
gramul POR Axa 8.3., cu o valoare totală de
1.539.969.46 lei.

Centrul va oferi servicii care cuprind dezvolta-
rea unor soluții inovatoare menite să contribuie la
bunăstarea și traiul decent al persoanelor în vâr-
stă, singure, semidependente și nedeplasabile pen-
tru a-și îmbunătăți încrederea de sine, autonomia,
securitatea și integrarea în viața activă a
comunității prin prestarea de servicii de îngrijire la
domiciliul persoanelor.

Investiţia presupune, de asemenea: moderniza-

rea și dotarea unei
clădiri, cu scopul
transformării ei
într-o cantină cu
bucătărie și anexe
pentru distribuirea
hranei calde la do-
miciliu, precum şi
dotarea cantinei și
sălii de mese pen-
tru accesul vârsni-
cilor deplasabil la
o masă caldă zil-
nică; prepararea și
distribuirea hranei
calde zilnice la 
domiciliul benefi-
ciarilor printr-o
ali men tație sufi-
cientă și soluții

personalizate de re -
gim prin persoanele
de specialitate impli-
cate în proiect; asigu-
rarea companiei și
consilierii prin con -
versație și implicare
în diferite activități
de recreere la centrul
de zi, precum si la
domiciliul beneficia-
rilor; asigurarea unui
psiholog și a unei
zone de socializare în
cadrul centrului; asi-
gurarea unor servicii
medicale de rutină
prin personal specia-
lizat.

„Acest centru a

fost creat pentru cei care au probleme de mobili-
tate sau sunt foarte în vârstă şi este nevoie să vină
cineva să le aducă mâncare acasă. 

Proiectul este complex, în sensul că ne-am gân-
dit să existe şi personal care să ştie să lucreze cu
oamenii, pentru că atunci când merg la bătrăni
acasă, apar tot felul de probleme de la schimbarea
unui bec şi până la tot felul de necazuri pe care le
au oamenii bolnavi şi neputincioşi.

Personalul specializat va prelua problemele şi
le va transmite mai departe. Cei care se pot de-
plasa vor avea posibiliatea servirii unei mese în
condiţii decente, iar apoi se pot retrage într-un
club, ca să socializeze. 

Noul obiectiv este situat într-o zonă centrală, e
aproape de dispensar, eu zic că va fi de bun augur.
Aşteptăm să vedem şi reacţiile”, a declarat Iosif-
Ionel Toma, primarul comunei Giroc.

Articol preluat de pe site-ul 
www.renasterea.ro

CCeennttrruu ppeennttrruu vvâârrssttnniiccii,, llaa CChhiişşooddaa
Investiţia este de peste 1,5 miliarde de lei
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2019

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-

legare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (sâmbătă, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (sâmbătă, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 11 martie - sâmbătă, 27 apri-

lie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sâmbătă, 22 iunie

- vineri, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 31 iulie -

miercuri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie - marți, 24

decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Li-

turghie): vinerea dinaintea Botezului Domnului (4 ianuarie);
miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (6 şi
8 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (11 și 12 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (26
aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 17, 24 și 31 martie; 7, 14, 25 și 27 apri-
lie; 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, cu excepția praznicului Bunei 
Vestiri (25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate
celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea 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 (21 aprilie – 5 mai); în pe-
rioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 
ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (marți, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(joi, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-

1989 în România (sâmbătă, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare

națională (miercuri, 27 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (joi, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (vineri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 12 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele 

comuniste (marți, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 2 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 18 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(duminică, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (miercuri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 6 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (marți, 1, şi miercuri, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (joi, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 26 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 28 şi luni, 29 

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (miercuri, 1 mai)
Ziua Copilului (sâmbătă, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 16 şi luni, 17

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (joi, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (duminică, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (miercuri, 25 şi joi, 26 

decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2019)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enume-

rate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1
- 2 februarie; 5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 sep-
tembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (4 martie - 5 mai);
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Într-o iarnă grea, un călugăr a plecat din mă-
năstire spre satul de la poalele muntelui, să vadă
de sănătatea unui copil pe care boala îl ţintuise la
pat. La marginea pădurii, a găsit, căzut în zăpadă,
un cerb mort de foame şi frig, dar şi-a continuat
drumul. Ajuns în casa băiatului, 1-a chemat pe
tatăl acestuia şi i-a spus:

- Am găsit, nu departe de aici, un cerb pe care
frigul şi foamea l-au răpus.

Haide să îl iei şi veţi avea hrană pentru o
vreme!

Bucuros, omul i-a mulţumit călugărului şi 1-a
urmat la locul cu pricina. Lângă cerbul mort, însă,
zăcea acum un lup, care, găsind între timp anima-
lul, îl devorase.

Neştiind să se oprească la timp, mânat doar de
o lăcomie exagerată, lupul mâncase mult mai mult
decât i-ar fi trebuit şi decât ar fi avut nevoie.
Acum zăcea mort, ucis de propria lui lăcomie.

Văzând toate acestea, călugărul îi spuse ţăra-
nului:

- Vezi tu, unii sunt asemenea cerbului, răpuşi
de griji şi nevoi, de lipsuri şi greutăţi. Sufletul lor
se întunecă şi „îngheaţă” în atâtea necazuri. Ace-

ştia uită de Dumnezeu şi de cele sfinte, furaţi de
viaţa grea pe care o trăiesc, când doar credinţa le-
ar mai putea încălzi sufletul. Numai dragostea şi
mila Lui Dumnezeu îi pot întări; nu trebuie decât
să le caute, însă alţii - vai de aceia! - sunt aseme-
nea lupului. 

Au ce le trebuie, au chiar mai mult decât le-ar
trebui şi, cu toate acestea, sunt şi ei morţi sufle-
teşte. Trăiesc doar pentru ei, când ar putea să dea
şi altora.  

Sufletul lor este „îngheţat” de egoism, întunecat
de lăcomie. Vai de ei, căci păcatul lor este cu atât
mai mare! Să fii copleşit de greutăţi este o nepu-
tinţă, însă să fii doborât de plăceri este o ruşine!
La Judecata ce va veni curând va fi rău de sufle-
tul îngenunchiat de greutăţi, dar va fi vai şi amar
de sufletul îngenunchiat de plăceri.

„Ispitele sunt de două feluri: sau strâmtorile
vieţii încearcă inimile, vădind răbdarea lor, sau
belşugul vieţii devine iarăşi chip de ispită. E la
fel de greu, atât să-ţi păstrezi sufletul neînjosit
de greutăţi, cât şi să nu ţi-l jigneşti în situaţii 
înalte”. (Sfântul Vasile cel Mare)

Suflet întunecat

Programul duminical de 
cateheze biblice cu genericul: 

„Veniți de luați lumină!”
Motto: „Cel ce ascultă cuvântul Meu și crede în Cel 

ce M-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, 
ci s-a mutat de la moarte la viață” (Ioan 5, 24).

„Cercetați Scripturile, că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și acelea sunt care mărturisesc des-
pre Mine” (Ioan 5, 39) este îndemnul Mântuitorului lumii, de care țin seama mulți dintre credincioșii
parohiei noastre.

Prin urmare, în fiecare duminică, seara, după Slujba Vecerniei, începând cu orele 18:30 (lunile apri-
lie-octombrie), aceștia, împreună cu părintele profesor Adrian Covan, descoperă tainele adânci ale
cuvântului biblic revelat, îmbogățindu-se, astfel, cu învățăturile dătătoare de viață ale dumnezeieștilor
Scripturi.

Ține de datoria fiecărui creștin în parte să cunoască voia și lucrările Lui Dumnezeu, săvârșite în lume
prin planul de creație și mântuire ale acesteia. Tocmai de aceea, Sfânta Scriptură sau Cartea Cărților
se află la îndemâna fiecăruia spre a fi citită, dar interpretarea textuală trebuie să se desfășoare numai
sub oblăduirea duhovnicească a slujitorilor Sfintelor Altare, precum însăși Scriptura afirmă: „Și aler-
gând Filip l-a auzit citind din prorocul Isaia, și i-a zis: Înțelegi, oare, ce citești? Iar el a zis: Cum aș
putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el” (Faptele
Apostolilor 8, 30-31).

Așadar, le adresăm tuturor credincioșilor parohiei noastre smerita invitație, să acorde studiului Sfin-
tei Scripturi câteva momente din timpul binecuvântat al Duminicii (Ziua Învierii, devenită Ziua de
odihnă a Noului Legământ) și să investească, în minte și în inimă, valorile nepieritoare ale credinței
mântuitoare, prin participarea la catehezele Bisericii, știut fiind faptul că: „Duhul este cel ce dă viață;
trupul nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață (Ioan 6, 63).

Veniți și vă bucurați întru Domnul!
Responsabil cateheze: Pr. lect. univ. dr. Adrian COVAN
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21 ianuarie - 1 februarie 2019 – Acţiu-
nea de strângere a brazilor de Crăciun;

25 martie -18 aprilie 2019 – Curăţenia
de primăvară (colectarea crengilor, a lăsta-
rilor de vie rezultate din cosmetizare);

13 aprilie 2019 – Campania de Mediu
mini colectare (acţiune de colectare a deş-
eurilor de echipamente electrice şi electro-
nice);

13 aprilie 2019 – Curăţenia pentru 1 oră
în comuna Giroc;

28 septembrie 2019 –  Campania de
Mediu mini colectare (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi
electronice);

28 septembrie 2019 –  Let’s do it, 
Romania! (acţiune  de ecologizare a 
comunei);

4 noiembrie – 29 noiembrie 2019 – Cu-
răţenia de toamnă (colectarea crengilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2019

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înfiin ţa rea, or-
ganizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
şi administrarea condominiilor, Primăria Comunei
Giroc, prin Compartimentul Juridic, contribuie la
sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari aflate pe raza Comunei Giroc.

Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice
a asociaţiei de proprietari împreună cu statutul,
acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării de
constituire se depun şi se înregistrează la
Judecătoria Timișoara, urmând ca după dobândirea
personalităţii juridice aso ciaţia de proprietari să se
înregistreze la Pri măria Comunei Giroc. Conform

legislației în vigoare, preşedinţii asociaţiilor de pro-
prietari sunt obligaţi să transmită Primăriei Co-
munei Giroc numele şi datele de contact actualizate
privind preşedintele, comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administratorul.

În ceea ce privește persoanele fizice care doresc
să obțină calitatea de administrator de imobile,
acestea sunt atestate de către Primarul Comunei
Giroc, la propunerea Compartimentului Juridic, în
baza unei hotărâri a Consiliului Local.

Compartiment Juridic,
Jr. Ana-Maria ROTARIU

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

Implică-te pentru
o comună 

mai curată!
A rămas mai puțin până la startul campa-

niei „Curăţenia pentru o oră în comuna
Giroc”, cea mai amplă iniţiativă de responsa-
bilizare civică faţă de mediul înconjurător, or-
ganizată de Primăria comunei Giroc. 

În lunile martie şi aprilie au fost și vor fi
efectuate acțiuni de ecologizare și înfrumu -
sețare a comunei. Dincolo de scopul practic,
campania urmărește şi educarea cetățenilor cu
privire la efectele negative pe care poluarea le
are asupra mediului şi asupra sănătății oame-
nilor.

Sunt invitați să participe la această campa-
nie de curăţenie toți locuitorii comunei noas-
tre.

Pentru că merităm să trăim într-un mediu
mai curat, mai sănătos și trebuie să redăm na-
turii strălucirea pe care o merită, haideți să
„Curăţăm comuna noastră” împreună!

Astfel, Primăria comunei Giroc organi-
zează în data de 13 aprilie 2019 campania
„Curăţenia pentru o oră în comuna Giroc”.

Participanţii la acţiune se vor întâlni la ora
8:30 în parcarea Liceului Teoretic „David Vo-
niga” din localitatea Giroc și în fața Școlii
Gimnaziale cu clasele I-VIII „Iosif Cioroga-
riu” din Chișoda, pentru ca la ora 09 toţi vo-
luntarii să ajungă pe teren şi să înceapă marea
curățenie.

La fel ca în anii precedenţi, organizatorii
vor pune la dispoziţia voluntarilor mijloace de
transport, saci şi mănuşi pentru a colecta deş-
eurile.

Responsabili de mediu, insp. Adelina-Io-
nela Sîrbu, tel: 0753105249, insp. Petronela-
Silvana Florea, tel: 0753149426.

Comuna Giroc este una
dintre unitățile administra-
tiv-teritoriale nu doar din
Timiș, ci și din țară, cu
una dintre cele mai mari
creșteri demografice.

Astfel, conform datelor
publicate de Direcția
Județeană de Statistică
Timiș, populația comunei
Giroc, după domiciliu, la
data de 1 iulie 2018 a fost
de 14.993 locuitori. Dintre
aceștia, 7.229 sunt bărbați,
iar 7.764 sunt femei.

Conform acelorași date,
între 0-4 ani sunt 1.182 de
locuitori (616 băieți și 566
fete), între 5-9 ani, 943 de
locuitori (470 băieți și 473
fete), între 10-14 ani, 690
de locuitori (367 băieți și
232 fete), între 15-19 ani,
500 de locuitori (247
băieți și 253 fete), între
20-24 de ani, 634 de lo-
cuitori (300 băieți și 334 fete), între 25-29 de ani,
1.455 de locuitori (637 bărbați și 818 femei), între
30-34 de ani, 1.874 de locuitori (880 bărbați și 994
femei), între 35-39 de ani, 1.801 locuitori (936
bărbați și 865 femei), între 40-44 de ani, 1.322 de
locuitori (653 bărbați și 669 femei), între 45-49 de
ani, 1.071 locuitori (527 bărbați și 544 femei), între
50-54 de ani, 805 locuitori (385 bărbați și 420

femei), între 55-59 de ani, 612 locuitori (305 bărbați
și 307 femei), între 60-64 de ani, 756 de locuitori
(352 bărbați și 404 femei), între 65-69 de ani, 555
de locuitori (246 bărbați și 309 femei), între 70-74 de
ani, 318 locuitori (126 bărbați și 192 femei), între
75-79 de ani, 208 locuitori (88 bărbați și 120 femei),
între 80-84 de ani, 149 de locuitori (52 bărbați și 97
femei), 85 de ani și peste, 118 locuitori (42 bărbați și
76 femei).

SSttrruuccttuurraa ppooppuullaațțiieeii
ccoommuunneeii GGiirroocc
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Sintetizând în câteva cuvinte mesajul volumului
„Bănățeni pentru viitorul României”, acesta ar putea fi
„Apel din Timișoara: Trezește, Doamne, Țara!”, un
mesaj plin de dorința schimbării, un mesaj afișat pe
unul din banerele din Piața Victoriei în luna martie a
anului 1990, atunci când a fost lansată Proclamația de
la Timișoara.  

„Bănățeni pentru viitorul României” este un volum
ce a fost lansat miercuri, 20 martie, în Aula Academiei
Române filiala Timișoara și a fost posibil grație unei
inițiative ce a venit din partea jurnalistului și scriitoru-
lui chișozean George Lână, inițiativă care și-a găsit fi-
nalitatea ca urmare a sprijinului și susținerii ce au fost
acordate din partea președintelui de onoare al Acade-
miei Române filiala Timișoara, academician Păun Ion
Otiman. 

Volumul a fost încheiat la primele zile ale lunii mar-
tie, iar începuturile redactării lui se găsesc în luna au-
gust din anul trecut. Coordonatorii volumului sunt
George Lână, scriitor și jurnalist și Păun Ion Otiman,
cercetător științific, gradul I. În paginile acestui volum
și-au unit penițele 38 de personalități care trăiesc și tru-
desc în Banat, depunând eforturi ca această provincie
istorică și, odată cu ea întreaga României, să-și mențină
cursul european pe care s-a situat din cele mai vechi
timpuri.

Modelul de la care a pornit această carte se regăsește
în anul 1938, în Regatul României, un Regat al căror
cetățeni nu au mai recunoscut atunci, la 20 ani de la În-
tregire, idealurile pentru care s-a realizată această Între-
gire. Astfel că, intelectualii acelor vremuri, ancorați în
istoria lui 1 Decembrie 1918, au ajuns la concluzia că
dorințele exprimate atunci, la Alba Iulia, au cam fost ri-
sipite sau uitate, astfel că, sub coordonarea marelui om
politic național-țărănist Iuliu Maniu, au adresat un „Me-
morandum” Regelui Carol al II-lea, prin care își exprimă
nemulţumirile românilor din Transilvania, Banat, Cri-
şana şi Maramureş. Reamintim că pe atunci, în 1938, Re-
gatul României se afla în plin regim de autoritate regală,
partidele politice și democrația fiind anulate. 

Din acel „Memorandum”, redăm în cele ce urmează,
un fragment: „Trei elemente au fost componentele de că-
petenie ale ideologiei politice româneşti de peste Car-
paţi: ideea naţională, dreptatea socială şi regimul
democratic. Aceste trei principii, adânc împletite şi or-
ganic legate, formau în spiritul Ardealului şi Banatului o
treime atât de strânsă, încât se confundau în acelaş mare
ideal de eliberare, de unire şi de înălţare a naţiunei”.

Astăzi, Banatul și, poate, întreaga zonă de vest a Ro-
mâniei se confruntă, de decenii bune, cu un altfel de au-
toritate, cea a centralismului excesiv care aduce multă
nemulțumire comunităților locale, obligate să susțină din
munca lor, regiuni ale țării, județe, care nu prea au ca-
pacitatea, forța de a face mai mult pe plan local,
județean.

În anul în care a fost editat acest volum se împlinesc
30 ani de la momentul izbucnirii revoltei împotriva re-
gimului totalitar socialist/comunist, la Timișoara, 16 De-
cembrie 1989, iar pentru că reformarea societății
românești începută atunci în Banat, nu a reușit pe de-a-
ntregul nici astăzi, cei mai destoinici dintre bănățeni s-au
gândit, ca de alte câteva ori din Decembrie 1989, să lan-
seze un nou proiect pentru întreaga României, un pro-
iect prin care fiecare comunitate să-și ia în primire locul,
iar din resursele respectivului loc să poată trăi decent,
civilizat, european. De asemenea, volumul a fost lansat
în anul în care Banatul împlinește 100 ani de
administrație românească, iar autorii acestei cărți au avut
în vedere și faptul că anul 1919 a fost pentru Banat, un
nou început, un început al unei administrații de la care și-
au dorit să fie tratați după puterile lor, după resursele lor
și înțelepciunea de a trăi din aceste resurse ale locului.
Din păcate, administrația centrală de atunci a nesocotit
de multe ori dorințele Banatului, iar din această pricină,
de multe ori, în opiniile publice, bănățenii au considerat
că Banatul a fost un teritoriu anexat la Regatul Româ-
niei. Descentralizarea a lipsit și atunci.

Prezent la momentul lansării, „Bănățeni pentru viito-
rul României”, președintele de onoare al Academiei Ro-
mâne filiala Timișoara, Academician Păun Ion Otiman,
referindu-se la apariția acestui volum, a rostit: „A apărut
ideea să ne spunem câteva puncte de vedere cu privire la
câteva linii directoare pe care noi, din această parte de
țară, din Banat, din Timiș, putem să le creionăm într-un
volum care să reprezinte un punct de reper, o bază de
discuție, și nu numai, zicem noi, pentru ce ar trebui să se
întâmple în România de astăzi în economie, în societate,
pentru c-am apreciat că, de fapt, România, economia și
societatea românească, nu se află pe cele mai bune căi de
urmat, poate chiar în derivă. Și atunci ne-am pus pro-
blema să aducem alături de această inițiativă cât mai
mulți specialiști din cele mai diverse domenii care să
emită o idee, două, trei, câte doresc, pentru o mai bună
cale de urmat în economie, societate, în învățământ, în
sănătate, în cultură, în știință, în administrație, în gene-
ral în societatea românească”. 

Cartea se deschide prin cuvântul prozatorului și jur-
nalistului Gheorghe Jurma, „Centenarul României - o
lecție care ne angajează”, continuă cu luarea de cuvânt a
distinsului Academician Păun Ion Otiman, Președinte de
Onoare al Academiei Române, filiala Timișoara, „Ne-
voia de viitor a României”, după care, autorii care au lu-
crat la acest volum își expun un cuvânt de introducere
sub titlul de „Ce ne îndreptățește pe noi bănățenii, să ne
adresăm națiunii române?”. Între paginile 16-460, cei 38
de autori care au consimțit să publice în volum, își expun
punctele de vedere. Volumul se încheie cu un capitol al
jurnalistului George Lână, capitol ce se intitulează „Sun-
tem solidari cu România, însă doar cu o Românie de-
mocratică și prosperă”. 

În punctul 11 al Proclamației de la Timișoara se
vorbește despre descentralizare, iar una din ideile aces-
tei cărți se referă la descentralizare, atât adiministrativ-
teritorială, cât și una financiară, fiscală, „din toate
componentele, încât s-aducem cât mai aproape decizia
de locul în care are loc fenomenul”. Într-o României ce
se află în rândul statelor ce compun Uniunea Europeană,
condiția esențială pentru dezvoltare o reprezintă această
descentralizare, întârzierea acestei descentralizări a arun-
cat România pe ultimele locuri ale Uniunii Europene în
privința nivelului de trai, sănătatea, educația, infrastruc-
tura, se află în derivă în România rămasă încă la vechile
structuri. 

Mai mulți autori ai acestui volum s-au aflat în Aula
Academiei Române la momentul lansării. Unii dintre au-
torii prezenți au luat cuvântul și au rezumat despre ce au
scris în volum. 

Astfel, li s-a oferit cuvântul, pe rând, profesorului
emerit Toma-Leonida Dragomir, profesorului universitar
doctor Silviu Cerna, doctorului chirurg, Trăilă Tiberiu
Nicola, fostului prefect liberal al județului Timiș și
președinte al județului, dr. Viorel Coifan, președintelui
Forumului Democrat al Germanilor din Banat, Ioan Fer-
nbach, omul de afaceri, Romeo Dunca profesorului Ma-
rius Lobază, profesorului universitar doctor Gheorghe
Clitan, inginerului silvic Aristotel Vișoiu, jurnalistului
Ioan Crișan, profesorului universitar doctor Paul Pîrșan,
editorul Liviu Curtuzan, directorul editurii „Waldpress”,
editura la care a apărut acest volum, ultimele alocuțiuni
fiind susținute de jurnalistul George Lână și academi-
cianul Păun Ion Otiman, coordonatorii acestui volum.

În cuvântul rostit, scriitorul George Lână, unul din co-
ordonatorii volumului lansat, a vorbit astfel, referindu-se
la munca depusă pentru apariția cărții: „Au fost câteva
luni extraordinare. Cred c-am mai avut parte o singură
dată de un travaliu atât de susținut, de aceeași intensi-
tate, dar nu de așa mare întindere. Am încercat să văd, în
primul rând, lansând această idee, cum stăm la capitolul
viteză de solidarizare c-o idee, iar concluzia finală este
una bună. Mă bucur c-am reușit să demonstrăm că
bănățenii au și această capacitate de a construi. O chestie
care nu se vede. Cunosc bine Banatul și m-am străduit
să-l cunosc pe părticele. Titlul cărții este un pic generic.
Nu suntem bănățeni 100%., adică născuți aici. Suntem
20 dintre cei care au creangă bănățenească, iar ceilalți
18 provin din tot atâtea județe, dar unii-au făcut școala
generală, alții au făcut liceul și majoritatea au făcut
facultăți aici și au rămas, s-au fixat aici, motiv pentru
care pot fi considerați bănățeni asimilați, categoric. Unii
sunt în zonă din 1960, ceilalți, mai de la 1986, ̓ 87. E su-
ficient cât să-i admitem ca și bănățeni asimilați”.

Președintele de Onare al Academiei Române, filiala
Timișoara, Academician Păun Ion Otiman, a încheiat
lansarea volumului, rostind: „Având în vedere cele di-
cutate astăzi, și mai cu seamă faptul că tot mai mulți din-
tre oamenii responsabili doresc să spună ceva pentru mai
binele României, pentru mai binele societății românești,
eu vă propun ca, în viitor, să găsim o modalitate ceva
mai evoluată, mai rafinată, prin care, prin fiecare dome-
niu în parte sau pe ansamblu, să impunem câteva puncte
de vedere care să fie luate în considerare de cei care
decid în această țară, pentru că, se pare, de la un timp în-
coace, societatea civilă este mult mai reactivă decât cea
politică și, de aceea, cred că avem obligația ca pentru
generațiile viitoare să găsim soluții de ameliorare, de
amendare a stării precare în care ne aflăm astăzi”.

Cornel SERACIN

UUnn nnoouu pprrooiieecctt ddee țțaarrăă,, îînnttrr--uunn vvoolluumm iinnttiittuullaatt
„„BBăănnăățțeennii ppeennttrruu vviiiittoorruull RRoommâânniieeii””,, llaannssaatt llaa

AAccaaddeemmiiaa RRoommâânnăă,, ffiilliiaallaa TTiimmiișșooaarraa
Inițiativa i-a aparținut jurnalistului și scriitorului chișozean George Lână
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Pau Pușchiță se ocupă de cultivarea florilor de
aproximativ 15 ani. Soția sa, Adriana, însă, se
ocupă de când s-a născut, practic, trăind într-o fa-
miliei a cărei pasiune este creșterea florilor. „Afa-
cerea am preluat-o de la părinții soției, Ion și Petra
Hergane, și lucrez împreună cu soția. Dintre cei
doi frați ai soției, doar sora crește flori, la Urseni”,
ne spune Adriana Pușchiță.

Întrebarea care vine firesc este dacă se poate trăi
din creșterea și comercializarea florilor. „Se poate,
ne spune Pau Pușchiță, numai că e multă muncă.
Fără muncă nu se poate, și nu doar la flori, ci și în
orice alt domeniu. În spații acoperite cultivăm flori
pe aproximativ 2.500 de metri patrați și mai avem
încă 500 de metri patrați care nu sunt acoperiți.
Pot să spun că trecem anual de 100.000 de plante,
în cele trei sezoane câte sunt la flori. Este sezonul
de martie, cu binecunoscutele sărbători de 1 și 8
martie, când producem zambile, brândușe și pri-
mule. Apoi e sezonul de primăvară, când vin plan-
tele pentru casă, curte, de pus în balcoane. Aici
avem de la mușcate, crăițe, petunii, până la bego-
nii. În toamnă cultivăm doar crizanteme și
panseluțe. Am produs cu ani în urmă și crăciunițe,
însă acestea se cresc greu, iar dacă în sezonul de
Crăciun e frig, nu le poți vinde și rămâi cu ele, pier-
zând investiția. Preferăm să nu riscăm”.

Îl întrebăm pe florarul Pau Pușchiță ce pământ și
semințe se folosesc pentru a avea o astfel de
producție. „Pământul este de import, din păcate. Îl
comand la o firmă din Arad care îl importă din Li-
tuania, Germania și alte țări. La fel se întâmplă și
cu sămânța, care și ea e importată, o parte din Italia,
o parte din Germania”, vine răspunsul.

Pentru orice florar - ca și pentru orice agricultor
- vremea capricioasă poate fi o problemă. „Nu am
găsit pe cineva care să ne asigure sera în caz de
calamități. În iarna care a trecut o parte din seră s-a
lăsat din cauza greutății zăpezii. Dar nimeni nu ne
ajută, dimpotrivă, ni se pun și bețe-n roate”, se
plânge Pau Pușchiță.

În ceea ce privește vânzarea florilor, preferă să le
vândă la bucată și mai puțin la en-gros. „Avem
clienți care ne știu de ani de zile, vin și se aprovi-
zionează de aici. Noi le pregătim jardinierele,
punem pământul, floarea. Ca o glumă, unii sunt
foarte mulțumiți că nu mai sunt nevoiți să se mur-
dărească pe mâini. Manopera nu se plătește la noi,
ci doar floarea și pământul care intră în jardiniere.
Pot spune că oamenii sunt mulțumiți de calitatea
florilor pe care le avem și de serviciile pe care le
prestăm. Noi în această afacere suntem patru oa-
meni, adică întreaga familie. Chiar și copiii, Daniel
și Denis, mai pun mâna la treabă când e nevoie.
Vreau să spun că ne-ar fi foarte greu fără socrii mei,

e un mare ajutor să-i avem lângă noi. Ne susțin în tot
ce facem, și în creșterea copiilor, și în muncă”.

Pau Pușchiță a venit, cum se spune în Banat, gi-
nere în casa familiei Hergane. Ne spune că majori-
tatea lucrurilor pe care le-a învățat în meserie le știe
de la socrul său, Ioan Hergane. Apoi a muncit sin-
gur și, cum spune, a învățat din tot ce a făcut, fie că
a fost bine, fie că a fost mai puțin bine. A citit cărți,
a consultat internetul...

O altă problemă care apare la flori sunt bolile. „În
această privință ne descurcăm foarte greu. Nu găsim
specialiști în Timișoara care să ne spună ce boli au
florile. Nu sunt tratamente, totul se aduce din Un-
garia, la prețuri mai mari. Vă dau un exemplu: un
litru de soluție costă o sută de euro. Nu poți să ai o
afacere și să nu ai cheltuieli. Noi însă nu forțăm
foarte mult florile cu îngrășăminte, pentru că odată
ce planta a ajuns la cineva acasă, aceasta trebuie să
trăiască în condițiile de acolo. Ele sunt pentru orna-
ment și nu sunt mulți cei care se pricep la flori. Le
cumpără pentru frumusețea lor. Le creștem în așa
fel încât acestea să reziste în casele oamenilor după
ce pleacă de la noi. Și pot spune că prin aceste lu-
cruri suntem noi cunoscuți”.

Despre tehnica florăritului, Pau Pușchiță ne dez-
văluie unele lucruri: „O parte dintre butași sunt
aduși din Italia, iar o parte îi facem noi, din planta
mamă. Apoi vin puși în ghivece. Ne-am cumpărat,
din Germania, o mașină automată de plantat în ghi-
veci, în urmă cu trei ani. A costat 7.000 de euro la
mâna a doua, una nouă costând 28.000 de euro.
Mașina face totul, ia ghiveciul, pune pământul, face
gaura, iar noi doar punem răsadul. Fără această
mașină nu făceam față la volumul de muncă.
Mașina pune 3.000 de ghivece pe oră. Astfel am
crescut în productivitate datorită tehnologizării”.

Și mai are Pau Pușchiță o „durere”: „Este vorba
despre concurența neloială care apare pe piețe. Con-
cret, se vede cine produce flori și cine aduce de din-
colo sau de la noi din țară și vinde aici. Dar se
pretind tot producători. Noi muncim de dimineața
până seara. Problema este că se obțin foarte ușor
certificatele de producător. Le obțin chiar și oameni
care, dacă te duci la ei acasă, nu au un fir de plantă
pus. 

Concurența neloială ne afectează foarte mult. La
8 martie, de exemplu, toți sunt florari - de la cel care
vinde cartofi, la cel care vinde ceapă. Și vă mai dau
un exemplu: noi dăm mușcata cu 8 lei, iar în Unga-
ria am văzut că se vinde cu echivalentul a 9 lei, iar
la en-gros cu 6 lei. Pe piața noastră, aceeași mușcată
pe care noi o dăm cu 8 lei, o găsiți cu 10 lei. Noi,
producătorii adevărați, avem prețul mai mic”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Primăvară, culoare și mireasmă

DDeesspprree fflloorrii ccuu PPaauu PPuușșcchhiițțăă
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Se măresc alocațiile
pentru copii!

În  data de 22 februarie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial ORDONANŢĂ DE UR-
GENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 pri-
vind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și astfel, începând
cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, cuantumul
alocaţiilor de stat pentru copii va fi următorul:

Structura
anului școlar

2019-2020
În data de 20 Februarie 2019, a fost publicat în Monito-

rul Oficial Ordinul nr. 3191/2019- privind structura anului
şcolar 2019-2020

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 va fi ur-
mătoarea:

Anul şcolar 2019-2020 începe la data de 1 septembrie
2019, se încheie la data de 31 august 2020 şi are 35 de săp-
tămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2019-2020 încep
la data de 9 septembrie 2019.

Prin excepţie de la prevederile menționate se stabilesc
următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă
redusă, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se în-
cheie la data de 29 mai 2020;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 34 de săptămâni
de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2020;

c) pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehno-
logică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru
clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de
săptămâni de cursuri.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de
lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se or-
ganizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectora-
tele şcolare marchează prin manifestări specifice ziua de 5
octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5
iunie – Ziua învăţătorului.

Programul naţional „Şcoalaaltfel” se va desfăşura în pe-
rioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de
5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la
decizia unităţii de învăţământ. (Intervalul aferent progra-
mului „Şcoala altfel” nu va coincide cu perioada în care
se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).

Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin, după par-
curgerea programei şcolare, cu cel puţin 3 săptămâni în-
ainte de finalizarea semestrului.

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organi-
zează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, con-
form calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.

Ziua Porților Deschise la Liceul
Teoretic „David Voniga” din Giroc
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a 16
secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se
compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu
pauză de 5 secunde între ele. 

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

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
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Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,
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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 
Imprimeria Mirton Timișoara

ÎNSCRIEREA LA CREȘA DIN GIROC
anul școlar 2019-2020

1. Pentru anul şcolar 2019-2020 DOSARELE COMPLETE se
depun la Creșa Giroc în perioada 27 mai - 31 mai 2019

2. Actele necesare pentru întocmirea
dosarului de înscriere la creşă: 

a) Cerere de înscriere
b) Copie de pe certificatul de naștere al copilului
c) Copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentanților legali,

certificatele de naștere ale fraților minori și, după caz, copie a hotărâ-
rii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea
adopției

d) Adeverință de la locul de muncă al părinților/ reprezentanților legali
din care să rezulte că raportul de muncă/serviciu este activ sau că urmează
să înceapă serviciul/munca dintr-o anumită dată

e) Adeverință de la medicul de familie, în care să se menționeze că res-
pectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă

f) Dosar cu șină.

3. Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în cazul în care numărul de
solicitări va depăşi numărul de locuri disponibile în creşe. 

Criterii – punctaj aferent:
1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc

- 10 puncte
2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza comunei Giroc - 5

puncte
3. Data reluării activității profesionale de către părintele care se află

în concediu pentru îngrijirea copilului:
- Celor care își reiau activitatea până la 31 august - 5 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna septembrie - 4 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna octombrie - 3 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna noiembrie - 2 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna decembrie  - 1 puncte
- Celor care își reiau activitatea începând cu luna ianuarie a

anului următor - 0 puncte.
4. Frați care frecventează deja creșa/grădinița - 1 punct
5. Situația familială:
- Familie monoparentală - 10 puncte
Excepţii:
- în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi

părinte/reprezentant legal, când  nu este liber decât un loc la grupa de
vârstă a copilului, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de
vârstă corespunzătoare;
- în cazul copiilor gemeni/tripleţi etc. se completează câte un dosar pen-
tru fiecare, iar dacă numărul de locuri libere nu este suficient, se va su-
plimenta numărul de locuri din grupa de vârstă  corespunzătoare.

4. DOSARUL MEDICAL

Se va depune la intrarea copilului în colectivitate (la creşă) pentru copiii
declaraţi admişi şi va cuprinde:

- avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu
24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii.

- adeverința medicală(formular tip M.S. cod 18.1.1)
- fişa de imunizări  întocmită conform prevederilor elaborate de Min-

isterul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate (avizul epi-
demiologic cu vaccinările efectuate la zi eliberat de medicul de familie).

1. Pentru anul şcolar 2019-2020
DOSARELE COMPLETE  se depun la
Creșa Chișoda în perioada 27mai-31 mai 2019

2. Actele necesare pentru întocmirea
dosarului de înscriere la creşă:

a) Cerere de înscriere
b) Copie de pe certificatul de naștere al co-

pilului
c) Copie de pe actele de identitate ale

părinților/reprezentanților legali, certificatele
de naștere ale fraților minori și, după caz, copie
a hotărârii/sentinței de plasament sau a
sentinței de încredințare în vederea adopției

d) Adeverință de la locul de muncă al
părinților/reprezentanților legali din care să re-
zulte că raportul de muncă/serviciu este activ
sau că urmează să înceapă serviciul/munca
dintr-o anumită dată

e) Adeverință de la medicul de familie, în
care să se menționeze că respectivul copil este
sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă

f) Dosar cu șină.

3. Criterii de departajare

Criteriile de departajare se vor aplica în
cazul în care numărul de solicitări va depăşi
numărul de locuri disponibile în creşe. 

Criterii – punctaj aferent:
1. Domiciliul stabil al părinților/tutorelui

legal pe raza comunei Giroc - 10 puncte
2. Reședința părinților/tutorelui legal pe raza

comunei Giroc - 5 puncte
3. Data reluării activității profesionale de

către părintele care se află în concediu pentru
îngrijirea copilului:

- Celor care își reiau activitatea până
la 31 august - 5 puncte

- Celor care își reiau activitatea în luna

septembrie - 4 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna

octombrie - 3 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna

noiembrie - 2 puncte
- Celor care își reiau activitatea în luna

decembrie  - 1 puncte
- Celor care își reiau activitatea înce-

pând cu luna ianuarie a anului următor - 0
puncte

4. Frați care frecventează deja cr e șa/gră di -
nița -1 punct

5. Situația familială:
- Familie monoparentală - 10 puncte

Excepţii:
- în cazul fraţilor, copiilor aflaţi în îngrijirea

aceluiaşi părinte/reprezentant legal/când  nu
este liber decât un loc la grupa de vârstă a
copilului, se va suplimenta numărul de locuri
din grupa de vârstă corespunzătoare;

- în cazul copiilor gemeni/tripleţi etc. se
completează câte un dosar pentru fiecare, iar
dacă numărul de locuri libere nu sunt sufi-
ciente, se va suplimenta numărul de locuri din
grupa de vârstă  corespunzătoare.

4. DOSARUL MEDICAL
Se va depune la intrarea copilului în colec-

tivitate (la creşă) pentru copiii declaraţi admişi
şi va cuprinde:

- avizul epidemiologic, eliberat de medicul
de familie al copilului cu 24-48 de ore înainte
de a începe frecventarea unităţii.

- adeverința medicală (formular tip M.S. cod
18.1.1)

- fişa de imunizări  întocmită conform
prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii
cu privire la intrarea copilului în colectivitate
(avizul epidemiologic cu vaccinările efectuate
la zi eliberat de medicul de familie).

ÎNSCRIEREA LA CREȘA DIN CHIȘODA anul școlar 2019-2020
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Rebeca Sârbu
4 ani și 4 luni, Giroc

Tudor Andreica
5 ani și 3 luni, Giroc

Ștefan-Luca Moldovan
5 ani și 4 luni, Giroc

Marco-Ionuț Barna
5 ani și 7 luni, Giroc

Robert Almăjanu
5 ani, Giroc

Debut spectaculos în noul sezon
de motociclism 

viteză pentru Patrick 
și Ionel Pascota

Au avut loc pri-
mele două etape ale
C a m p i o n a t u l u i
Național de Viteză
pe Circuit, etape
care au contat și în
Campionatul Euro-
pean BMU, printre
concurenți regă-
sindu-se și piloții
Patrick și Ionel Pas-
cota.

Între 22 și 24
martie 2019, circui-
tul de la Serres,
Grecia, a fost gazda
etapelor de debut
ale Campionatului
Național de Viteză
pe Circuit. Așa cum
era de așteptat, la
startul competiției
s-au înscris și cei
doi piloți Pascota, puștiul Patrick și tatăl
său, Ionel.

În privința lui Ionel Pascotă, care parti-
cipă la clasa 600 cmc Supersport, nu mai
există nicio surpriză atunci când spunem că
a încheiat ambele etape pe prima poziție a
clasamentului competiției interne. 

De asemenea, în ceea ce privește Cam-
pionatul European BMU, Ionel Pascotă a
terminat pe locul 4 în ambele etape, având
în față încă opt etape pentru a „recupera”
poziția de lider pe care a avut-o la finalul
ediției trecute a competiției continentale.

Marea surpriză s-a dovedit a fi, din nou,
puștiul minune - Patrick Pascota. La nici 12
ani, cea de-a patra generație Pascota care
„îmbrățișează” motocicletele sportive, a
participat, în premieră, la clasa 300 cmc Su-
persport, aceasta fiind prima lui cursă pe un
circuit cu asfalt și prima cursă oficială pe o
motocicletă atât de mare, din toate punctele
de vedere.

Ei bine, „fenomenul” Patrick, cel mai
mic sportiv din competiție la clasa sa, a în-
cheiat ambele etape ale competiției
naționale pe locul 3, în timp ce în Campio-
natul European BMU a punctat din pozițiile
7, respectiv 8.

„A fost o etapă de vis! Patrick reușește
să ne surprindă din nou cu comportamentul său pe circuit. S-a descurcat excepțional și sunt foarte
mânderu de el. 

În cazul meu, lucrurile puteau sta și mai bine, dar competițiile sunt destul de lungi și am timp
să recuperez terenul pierdut. 

Aici mă refer la Campionatul European BMU, acolo unde nu am reușit o clasare așa cum mi-
am dorit!”, a explicat Ionel Pascota la revenirea pe meleaguri mioritice.

Cei doi poloți Pascotă mulțumesc fanilor care le sunt alături, fie din postura de spectatori, fie
din postura de telespectatori, dar și sponsorilor și autorităților locale și județene, fără de care nu
și-ar putea realiza obiectivele îndrăznețe pe care și le fixează la începutul fiecărui sezon
competițional. (V.T.)

ȘAH, faza județeană –
echipe gimnaziu

La data de 22 februarie 2019, la Timișoara a avut loc faza
județeană a Olimpiadei Gimnaziilor la șah, pe echipe ale
școlilor. Girocenii s-au clasat pe locul 3, ratând în ultima rundă,
la mustață, titlul de campioni județeni. 

Practic totul a depins, la un moment dat, de o singură partidă,
pierdută de către unul dintre jucătorii noștri după ce obținuse
avantaj clar.

Echipa Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc, formată
din Mihai Iucu, Ștefan Juravle, Andrei Juravle și Angelina

Coman, se calificase în finala județului după victoria la faza zo-
nală, în care a avut două meciuri câștigate cu 4-0. Dar nu puteam
spera să ajungem departe la această ediție a olimpiadei, întrucât
la masa fetelor avem o elevă din clasa I, limita superioară fiind
clasa a VIII-a.

Echipa școlară este în reconstrucție, după trecerea la liceu a
celor care au adus Girocului titlurile de campioni naționali la
echipe școlare în 2015 și 2016: Alexandra Paraschiv, Paul Pa-
raschiv și Denis Alboni. 

Mihai Iucu și Ștefan Juravle, care au făcut parte din formația
campioană, nu pot înlocui o echipă întreagă. Speranța este la
grupul compact de jucători din ciclul primar, care se ridică. 

Încă nu avem informații despre calendarul ediției 2019 a
Campionatului Național de Șah pe Echipe „Elisabeta Polihro-
niade”, unde există secțiune separată pentru echipele din ciclul
primar.

Zamfir MOLDOVAN


