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În ultima vreme, ca urmare a lucrărilor de
investiţii la drumuri derulate de Primăria
Giroc, s-a creat aglomeraţie în traficul rutier
dinspre Giroc spre Timişoara şi invers. Cum
orice astfel de lucrare crează, pe durata desfă-
şurării ei, disconfort, mai mulţi cetăţeni s-au
plâns de condiţiile de trafic.

Primăria Giroc a venit, prin vocea domnu-
lui primar dr. Iosif-Ionel Toma, cu lămuriri
privind situaţia şi cu soluţii pentru rezolvarea
problemelor. 

Astfel, am aflat, din declaraţiile pe care edi-
lul comunei Giroc le-a dat presei timişorene,
că traficul îngreunat de pe Calea Timişoarei
are ca sursă şi unele lucrări desfăşurate de Pri-
măria Giroc pe strada Macilor. Începând din
12 mai, nu s-a mai permis accesul şoferilor pe

str. Gospodarilor spre str. Macilor, pentru lu-
crări de asfaltare. Primăria Giroc anunţa atunci
că se va circula pe sensul unic de pe str. Gos-
podarilor cu viraj dreapta către Calea Timişoa-
rei, iar pe str. Gospodarilor dinspre str.
Zefirului sau Bd. Aviaţiei va fi permis virajul
la stânga către Calea Timişoarei.

Domnul primarul Toma
spune că se va termina cu co-
zile cândva la sfârşitul acestei
luni, pentru că se creează o
rută alternativă pe str. Maci-
lor.

„Uşor-uşor, problema se
rezolvă. Se finalizează strada
Macilor până la sfârşitul lunii,
am dat o variantă de ocolire
spre Musicescu. Primăria Ti-
mişoara a pus pe Gospodari-
lor sens unic spre Giroc ca
să-i deservească pe riveranii
de acolo. Noi am găsit o va-
riantă tot cu sens unic pe Ma-
cilor, ca să facem un circuit

un pic mai încolo. Am mai găsit şi alte va-
riante, le-am amenajat, pe Macilor va fi asfal-
tare. Acolo punem şi o balustradă, pentru că
este un canal pe margine. Va fi cu sens unic şi
se va circula ca uns”, a declarat domnul pri-
mar Iosif-Ionel Toma.

Edilul crede că lucrările de asfaltare vor fi
gata până la sfârşitul acestei luni, dacă şi vre-
mea ţine cu constructorul.
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Soluţii de la Primăria Giroc 
pentru gestionarea traficului 

spre şi dinspre Timişoara
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Sfinţii Constantin şi Elena –
istorie, tradiţii şi obiceiuri
Creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe 21

mai pe Sfântul Împărat Constantin cel
Mare şi pe mama sa, Elena, cunoscuţi
drept cei care au dat libertate creştinismu-
lui. Datorită sfinţilor Constantin şi Elena,
creştinismul a devenit religie permisă, jert-
fele sângeroase au fost interzise, iar dumi-
nica a devenit zi de odihnă în Imperiul
Roman.

Cine a fost Constantin

Gaius Flavius Valerius Aurelius Con-
stantinus (27 februarie 272 - 22 mai 337),
cunoscut ca Sfântul Constantin cel Mare,
a fost împărat roman, proclamat Augustus
de către trupele sale în data de 25 iulie 306.

Istoricii bisericeşti Eusebiu de Cezareea
şi Lactanţiu afirmă că înaintea luptei de la
Pons Milvius (Podul Vulturului), din 28
octombrie 312, contra lui Maxenţiu, Con-
stantin a văzut pe cer, ziua, o cruce lumi-
noasă, deasupra soarelui, cu inscripţia
„Prin acest semn vei învinge”. Noaptea, în
vis, i s-a arătat Mântuitorul, cerându-i să pună pe steagurile armatei sale crucea creştină,
ca semn protector în lupte. Constantin a câştigat bătălia, iar dovadă a credinţei sale în aju-
torul divin este inscripţia de pe Arcul lui Constantin din Roma, păstrată până astăzi, prin
care el mărturiseşte că a câştigat lupta „prin inspiraţie divină”.

În ianuarie 313, împăratul Constantin cel Mare emite Edictul de la Milan, prin care
creştinismul devine „religie permisă”, alături de altele din imperiu. El ia totodată măsuri
în favoarea Bisericii creştine, înlătură din legile penale pedepsele contrare creştinismului,
îmbunătăţeşte tratamentul în închisori, uşurează eliberarea sclavilor acordând episcopilor
şi preoţilor dreptul de a-i declara liberi în biserici. Protejează prin lege pe săraci, orfani
şi văduve, modifică legislaţia privind căsătoria, îngreunează divorţul şi pedepseşte adul-
terul.

De asemenea, el a atribuit Bisericii creştine casele imperiale de judecată (basilikos
oikia), care vor purta în continuare numele de bazilici. Încă din anul 317, a început să
bată monedă cu monograme creştine.

Împăratul Constantin cel Mare a declarat, în 321, duminica, sărbătoarea săptămânală
a creştinilor, drept zi de odihnă în imperiu, zi în care şi soldaţii asistau la slujbă.

Împăratul şi familia sa au sprijinit repararea bisericilor, dar au ajutat şi la construirea
altora mai mari şi mai frumoase la Ierusalim, Roma, Antiohia, Nicomidia, Tyr etc. Toto-
dată, împăratul Constantin cel Mare a construit o nouă capitală - inaugurată la 11 mai 330
-, transformând oraşul Bizantium în oraşul Constantinopol, care timp de o mie de ani va
fi capitala creştină a Imperiului Roman. Aici a construit numeroase lăcaşuri de cult printre
care Biserica Sfinţiilor Apostoli.

Din dorinţa de a ajuta Biserica, a convocat Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul
325, împotriva ereziei lui Arie. Sub influenţa Sfântului Atanasie cel Mare, Sinodul a pro-
clamat învăţătura ortodoxă despre dumnezeirea Fiului care este „Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut”
(Simbolul credinţei sau Crezul).

Sfântul Constantin cel Mare a murit în Duminica Rusaliilor, la 22 mai 337, şi a fost
înmormântat în Biserica Sfinţii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.

Cine a fost Elena

Originară, probabil, din Drepanum (numit după aceea Helenopolis), din Golful Nico-
midia, se presupune că era fiica unui hangiu. O legendă ulterioară, menţionată de Geoffrey
of Monmouth, spune că era fiica regelui Coel, care a căsătorit-o cu Constantius Chlorus
I pentru a evita războaiele dintre britanici şi Roma. Constantius Chlorus a divorţat de ea,
în jurul anului 292, pentru a se căsători cu fiica vitregă a lui Maximian, Teodora. Con-
stantin, fiul Elenei, a devenit apoi împărat al Imperiului Roman şi, ca urmare a ascensiunii
acestuia, ea a devenit o prezenţă importantă la curtea imperială.

Potrivit istoricului Eusebiu, Sfânta Elena a primit botezul în anul 313. Sfânta împără-
teasă a fost o creştină foarte evlavioasă, sprijinind ridicarea a numeroase lăcaşuri de cult,
printre care Biserica Învierii Domnului zidită lângă Sfântul Mormânt, biserica din Ghet-
simani, precum şi alte 18 lăcaşuri de cult. De asemenea, Sfânta Elena a mers la Ierusalim,
unde a găsit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. Sfânta Cruce a fost
mai apoi înălţată solemn în văzul poporului creştin de episcopul cetăţii Ierusalimului,
Macarie I, la 14 septembrie 326. Sfânta Împărăteasă a murit la Roma, în anul 327.

Tradiţii şi obiceiuri în ziua sfinţilor Constantin şi Elena

În România există o serie de obiceiuri şi superstiţii în această zi. 
Din bătrâni se spune că aceia care vor munci pământul în această zi vor avea parte de

o invazie a păsărilor dăunătoare.
În această zi nu se lucrează ogoarele, nu se dă cu sapa, nu se plivesc ierburile. Mai

mult, în alte zone se spune că aceasta este ziua în care păsările îşi învaţă puii să zboare.
În calendarul popular, sărbătoarea Sf. Constantin şi Elena este o sărbătoare a păsărilor

de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. 
În această zi era interzis să se muncească, iar prin odihna de la muncile câmpului se

credea că recoltele nu vor fi mâncate de păsări. 
Ziua de Constantinul Puilor era ultima zi în care se mai semănau porumbul, ovăzul şi

meiul.
În popor se spune că tot ce se seamănă după această zi se usucă. Este ziua în care păs-

torii hotărăsc cine va fi baci, unde se vor face stânele şi pe cine vor angaja să le păzească
pe timpul păşunatului. Se măsoară şi se înseamnă pe răboj laptele de la oile fiecăruia.

De Sfinţii Constantin şi Elena femeile dau cu tămâie şi stropesc cu aghiasmă pentru a
alunga duhurile rele şi necurate.

Pentru sănătate şi bunăstare, în ziua praznicului, unul dintre membrii familiei este bine
să ducă la biserică trei bujori îmbobociţi, flori de lămâiţă, dulciuri făcute în casă şi pâine.

Bucuria Învierii 
Domnului la Giroc

Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, credincioşii au avut posibilitatea ca în
Noaptea Sfântă a Învierii să poată veni la lăcaşurile de cult pentru a primi Lumina de
la Ierusalim.

Bucuria Învierii a fost împărtăşită, şi la Giroc, de o mulţime de credincioşi, care

s-au adunat la noua biserică din localitate pentru a primi vestea cea mare şi a trăi ală-
turi unii de alţii cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii.

Imaginile surprinse de colegul nostru Adrian Săcăluş spun totul despre modul în
care girocenii au celebrat Învierea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos...

Primul botez în noua biserică
din Giroc

După slujba Învierii, care s-a ţinut
pentru prima dată în noua biserică din
Giroc, cu Hramul „Pogorârea Sfântu-
lui Duh”, iată că s-a consemnat şi pri-
mul botez oficiat în noul lăcaş de cult.

„«Mare eşti Doamne şi minunate
sunt lucrările Tale şi niciun cuvânt nu

este de ajuns spre lauda minunilor
Tale!». Primul Botez din istoria Biseri-
cii «Pogorârea Sfântului Duh» Giroc.
Micuţa Natalia Maria Petruş a primit
Sfânta Taină a Botezului în 22 mai
2021. 

Dumnezeu să o binecuvinteze şi să o
bucure alături de părinţi, frăţior şi naşi!

Întru mulţi şi fericiţi ani!”, a anunţat
părintele paroh Marius Şonea pe o reţea
de socializare.
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În atenţia proprietarilor 
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, vă
aducem la cunoştinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit. r), obligativitatea persoanelor
fizice şi juridice este de a asigura luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor neocu-
pate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comuni-
caţie rutiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului, împreună
cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au în atenţie terenurile
nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de
locaţii neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca măsură preventivă re-
comandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind men-
ţinerea stării de curăţenie şi protejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situaţii critice,
prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul�de�mediu,�
insp.�Petronela-Silvana�FLOREA

insp.�Adelina-Ionela�SÎRBU

Compania RETIM în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Deşeuri Timiş şi toate primăriile asociate au lan-
sat campania de informare-conştientizare  „Colectarea separată a
deşeurilor, obligaţie legală”. 

Prin această campanie ne dorim ca toţi cetăţenii să înţeleagă că
au o responsabilitate şi o obligaţie legală faţă de modul cum co-
lectează deşeurile. Doar colectarea separată ne dă posibilitatea
creşterii cantităţii de deşeuri reciclate şi implicit a reducerii can-
tităţii de deşeuri depozitate.

În momentul de faţă, din miile de tone de deşeuri care sunt co-
lectate lunar de către RETIM în zonele de operare din judeţul
Timiş, doar o mică parte pot fi reciclate. Din neglijenţă sau nepă-
sare, deşeurile sunt aruncate amestecate în containere sau la în-
tamplare, iar această situaţie face imposibilă sortarea şi reciclarea.  

Infrastructura disponibilă

În localităţile din judeţul Timiş există un sistem de colectare a
deşeurilor municipale, compus din pubele şi containere separate
pentru diferite categorii: recipiente galbene/saci galbeni, clopote
verzi, compostoare (doar în mediul rural), precum şi recipiente
negre. Acestea sunt puse la dispoziţia generatorilor de deşeuri fie
la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie în spaţiile comune
de la blocuri. 

Prin urmare, există toate conditiile, dar este absolut necesar ca
şi cetăţenii să respecte un set minim de reguli de colectare sepa-
rată, reguli simple care sunt comunicate pe toate mediile disponi-
bile – https://retim.ro/utile/ghid_tm/ 

Ca mod de lucru, echipajele RETIM vor folosi un sistem de
etichetare a recipientelor care conţin deşeuri colectate necores-
punzător, iar în final orice recipient neconform nu va fi ridicat.

- Etapa 1 – O ETICHETĂ GALBENĂ se va aplica pe recipien-
tele care conţin alt tip de deşeuri decât cele pentru care sunt dedi-
cate. Această etichetă va conţine şi un marcaj care va arăta care
este tipul neconformităţii, iar cetăţenii să înţeleagă unde au gresit.
În această etapă deşeurile vor fi colectate de către echipajele
RETIM.  

- Etapa 2 – O ETICHETĂ ROŞIE va fi lipită pe recipientele în
care se constată că deşeurile sunt colectate amestecat. În această
situaţie recipientele NU vor mai fi ridicate, iar pe eticheta rosie
va fi precizat motivul necolectării. În acest caz, cetăţenii sunt ru-
gaţi ca până la viitoarea colectare să sorteze corect deşeurile, in-
formându-se mai bine în ceea ce priveste regulile de colectare
separată - link ghid https://retim.ro/utile/ghid_tm/

- ATENTIE! Autorităţile locale vor efectua controale şi vor
aplica amenzi conform legislaţiei în vigoare, fiind sancţionată ne-
colectarea separată a deşeurilor.

Concluzii

Reţineţi! Colectarea separată a deşeurilor este o obligaţie le-
gală, conform Legii 101/ 2006. 

Pentru ca demersurile noastre, ale tuturor, să fie încununate de
succes, apelăm şi la spiritul civic al cetăţenilor, care sunt rugaţi
să sesizeze autorităţile despre orice nereguli constatate la punctele
de colectare a deşeurilor. De asemenea, dacă sunt probleme la ri-
dicarea deşeurilor de către operatorul RETIM se sesizează această
situaţie, fiind realizate fotografii sau video care se trimit la urmă-
toarea adresă: contractare@retim.ro

Campania se derulează pe mai multe medii de informare –
presa scrisă, presa online, radio, televiziune, Facebook, dar şi prin
distribuţie de pliante, afişe şi ghiduri. 

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website
www.retim.ro , www.adidtimis.ro , pagina oficială de Facebook
RETIM sau la serviciul Call Center la numărul +40 374 885 692,
de luni până vineri, între orele 7-19.

Colectarea separată 
a deşeurilor, 

obligaţie legală

Înscrierea gospodăriilor în
registrul agricol, obligatorie!

Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Agricol, reaminteşte cetăţenilor că
au obligaţia legală de a declara, pentru înscrierea în Registrul Agricol al Comunei Giroc,
datele privind gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, după cum urmează:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind
membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de
transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agri-
cultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu perso-
nalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul
anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cum-
părării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ie-
şiri;

b) între prima şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de
folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în re-
gistrul agricol şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de
la apariţia oricărei modificări.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria
răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gos-
podăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu comple-
tarea registrului agricol sau la primărie.

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă
se poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţie.

Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea datelor care fac obiectul
registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul
persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500
lei.

Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care lo-
cuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole
etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul
agricol sunt rugate să se prezinte la Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Co-
munei Giroc pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol.

Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Agricol este următorul: luni-
miercuri: marţi între orele 10-14, joi, între orele: 14-18 şi vineri între orele 10-14. In-
formaţii suplimentare pot fi obţinute la numerul de telefon 0256.395.648.

Menţionăm că pentru formularele necesare declarării la registrul agricol sau pentru
alte solicitări legate de activitatea Compartimentului Agricol puteţi accesa site-ul Pri-
măriei Comunei Giroc.
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Primăria Giroc cere Calea
Timişoarei de la CJ Timiş
Consilierii locali din Giroc au votat, într-o şe-

dinţă, „solicitarea de trecere a unui bun imobil
din domeniul public al judeţului Timiş în dome-
niul public al comunei Giroc”. Este vorba despre
Calea Timişoarei, şoseaua lărgită acum câţiva ani
de Consiliul Judeţean Timiş, care acum a ieşit din
garanţie.

Primăria Giroc vrea „să sistematizeze” dru-
mul, inclusiv să amenajeze sensuri giratorii şi se-
maforizări, dar şi să renunţe la o bandă de
circulaţie pe direcţia Giroc-Timişoara.

„Vrem să gestionăm mai bine acest drum, care
este deja un drum de incintă, nu mai este un drum

judeţean. A fost o mare eroare de la înfiinţarea
lui, pentru că el străbate două localităţi şi iese tot
în Timişoara. 

Vrem să sistematizăm circulaţia, să investim
pentru eliminarea primei benzi pe direcţia Giroc
– Timişoara. Avem foarte multe lucruri de făcut,
dar nu putem pune în aplicare aceste idei dacă nu
suntem proprietari. Avem mai multe propuneri,
să vedem care sunt mai bune. 

Am avut discuţii preliminare, iar Consiliul Ju-
deţean Timiş este de acord să preluăm acest tron-
son, pentru că drumul a ieşit din garanţie”, ne-a
declarat Ionel Toma, primarul comunei Giroc.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Dezvol-
tare din Primăria Giroc, se lucrează la un proiect
pentru reglementarea circulaţiei în toată comuna,
inclusiv pe DJ595 Calea Timişoarei.

„Vrem lucrări privind reglementarea şi sigu-
ranţa circulaţiei rutiere, trebuie să reglementăm
din punct de vedere rutier tot ceea ce înseamnă

comuna Giroc. Avem în lucru un proiect prin
care vom avea aceste lucrări în întreaga comună,
ambele sate, plus cartierele noi. Gândim pe vii-
tor, Girocul este în mare dezvoltare. 

e gândim să fluidizăm traficul, în primul rând,
este nevoie ca şi acest drum să ajungă la noi ca
să putem să avem nişte lucrări de siguranţa cir-
culaţiei pe el. Discutăm deja de o perioadă bună
cu cei de la Poliţia Rutieră, în vederea efectuării
unor marcaje pe Calea Timişoarei, a unor sensuri
giratorii, a unor semaforizări. 

Nu este bătut în cuie cum va arăta Calea Timi-
şoarei, avem un plan, îl dezbatem încă împreună
cu firma care ne asigură consultanţă pe aceste lu-
crări”, a explicat şi doamna Manuela Bîlc din
partea Primăriei Giroc în şedinţa de consiliu local
de miercuri.

Potrivit aceleiaşi surse, se lucrează şi la un stu-
diu de fezabilitate pentru Bd. Soarelui, pentru
conexiunea pe Calea Urseni.

Soluţii de la Primăria Giroc pentru gestionarea
traficului spre şi dinspre Timişoara

În fiecare an, în prima zi de vară se celebrează
Ziua Internaţională a Copilului, prilej de a sărbători
cea mai frumoasă perioadă din viaţa fiecărui om –
copilăria, de a oferi sprijin copiilor, de a aprecia şi
iubi copiii şi de a promova bunăstarea copiilor din
toată lumea. 

A fost sărbătorită pentru prima dată la nivel na-
ţional în Turcia în data de 23 aprilie 1920. Ziua In-
ternaţională a Copilului - 1 Iunie a intrat în istorie
ca având începuturile în anul 1925, an în care la
Geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială pentru bu-
năstarea copiilor.

1 iunie - Ziua Internaţională a Copilului este ziua
în care revenim cu toţii la momentele tandre şi plă-
cute ale copilăriei inocente, alături de generaţia în
creştere. 

Este ziua în care încercăm încă o dată să con-
ştientizăm că interesul pentru copil trebuie să fie
unul prioritar şi că toţi copiii au nevoie de sprijinul
şi atenţia noastră zi de zi.

ONU a susţinut această iniţiativă şi a proclamat
protecţia drepturilor, vieţii şi a sănătăţii copiilor
drept una dintre priorităţile sale de activitate.

Declaraţia cu privire la drepturile copilului a fost
aprobată pe 20 noiembrie 1959 şi a proclamat drep-
turi egale pentru copii la educaţie, învăţământ, asi-
gurare socială, dezvoltare fizică şi spirituală
indiferent de culoarea pielii, naţionalitate, origine
socială, situaţie materială sau alte statuturi. 

Declaraţia face un
apel la părinţi, organi-
zaţii negurnamentale şi
guvernele tuturor state-
lor de a recunoaşte şi a
respecta drepturile co-
piilor. 

Declaraţia de la Ge-
neva cu privire la
Drepturile Copilului a
proclamat necesitatea
unei protecţii speciale a
copiilor. 

Decizia despre insti-
tuirea unei zile pentru
protecţia copiilor a fost
adoptată de către Fede-
raţia Democratică In-
ternaţională a Femeilor în cadrul unei sesiuni
speciale din noiembrie 1949.

Societatea noastră are nevoie de copii educaţi şi
sănătoşi, copii, de care să fim mândri. 

Astăzi devine tot mai evidentă preocuparea
structurilor atât la nivel naţional, cât şi internaţio-
nal, asupra domeniului protecţiei drepturilor copi-
lului. 

Prin ratificarea de către ţara noastră a Convenţiei
internaţionale cu privire la drepturile copilului, sta-
tul s-a angajat să asigure ocrotirea drepturilor co-

pilului, devenind responsabil pentru elaborarea şi
adoptarea de politici naţionale clare pentru  protec-
ţia copilului, precum şi folosirea unor  mecanisme
eficiente, iar în toate acţiunile sale, să ţină cont de
interesul prioritar al copilului.

Dacă mulţi copii se vor distra şi vpr sărbătorii
alături de cei dragi, astăzi fiind poate mai răsfăţaţi
decât în alte zile, este bine de ştiut că există şi copii
care nu au puterea să zâmbească, aceştia trăind o
viaţă prea dură pentru vârsta lor şi cunoscând pro-
blemele triste ale vieţii de la o vârstă prea fragedă.

1 Iunie - Ziua Internaţională a copilului
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La Centrul de vaccinare din comuna Giroc
se administrează, de curând, şi vaccinul Pfi-
zer/BioNTech.

Persoanele care doresc să se vaccineze se
pot programa pe plat forma online RoVacci-

nare sau se pot prezenta direct
fără programare, în cadrul
centrului de vaccinare, cu car-
tea de identitate sau cu paşa-
portul şi vor fi intercalate cu

persoanele care au programare în platformă,
astfel încât să se evite formarea de aglomerări
de persoane şi să se respecte pe cât posibil pro-
gramarea persoanelor planificate.

Programul de funcţionare al centrului de
vaccinare este zilnic, între orele: 8-20.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să
apelaţi numărul de telefon: 0256-706.049.

Acţiuni de deparazitare
şi deratizare

Primăria comunei Giroc a derulat, în ultima perioadă, ac-
ţiuni menite să combată căpuşele şi rozătoarele de pe raza
localităţilor Giroc şi Chişoda.

Prima acţiune a avut loc în 6 mai şi a constat în depara-
zitarea terestră a căpuşelor, dăunători care provoacă multe
neplăceri în acest sezon. Au fost vizate, cu precădere, par-
curile şi spaţiile verzi destinate recreerii.

În 7 mai a avut loc acţiunea de deratizare exterioară pe
raza comunei Giroc, localităţile Giroc şi Chişoda.

În 12 mai a avut loc şi acţiunea de deratizare a domeniu-
lui public. Raticidele utilizate au fost sub formă de pastă –
Murin Pasta şi Rattidion Pasta şi blocuri cerate – Murin
Blocuri, protejate în staţii de intoxicare confecţionate dintr-
un material rezistent (PVC)– special concepute pentru com-
baterea rozătoarelor.

Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de impor-
tant, deoarece acestea constituie un pericol permanent de
îmbolnăvire (boli bacteriene, virotice şi parazitare) atât a
populaţiei umane, cât şi a animalelor, precum şi pierderi
economice (poluare, distrugere materială etc.)

Acţiunile au fost efectuate de SC Deraton SRL, conform
contractului de prestări servicii nr. 24.919/2021 – Servicii de
deratizare exterioară pe raza Comunei Giroc, judeţul Timiş.

COMBATEREA AMBROZIEI, 
O PRIORITATE!

În zilele de 26 şi 27 mai 2021,
începând cu ora 10, în localită-
ţile Giroc şi Chişoda, au avut loc
acţiuni de erbicidare pentru
combaterea buruienii ambrozia. 

Primăria Comunei Giroc
aduce în atenţia cetăţenilor fap-
tul că aspectele cu privire la
combaterea ambroziei sunt re-
glementate prin Hotărârea nr. 17
din 27.01.2021 privind modifi-
carea şi completarea normelor
metodologice de aplicare a Legii
nr. 62/2018, privind combaterea
buruienii ambrozia, aprobate
prin H.G. nr. 707/2018.

Conform legislaţiei în vi-
goare, proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, ai căilor
ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au
obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia,
denumită ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei
adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravi-
lane.

În scopul distrugerii buruienii şi al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfăşura,
periodic, lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări
şi metode specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei
plante şi apariţia primelor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fie-
cărui an şi se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Nerespectarea obligaţiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii
lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor
de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie
şi se sancţionează cu avertisment.

Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii
sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor
publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai ba-
zinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele
fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Precizăm faptul că, la nivelul comunei Giroc, se desfăşoară periodic lucrări specifice de 
combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreţinere spaţii
verzi. Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost, şi de către proprietarii terenurilor
care necesită astfel de intervenţii.

Vaccinare cu Pfizer/ BioNTech la Giroc
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2021
25 ianuarie – 5 februarie 2021 – Acţiunea de strângere a brazilor de 

Crăciun;

29 martie - 16 aprilie 2021 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

17 aprilie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

2 octombrie 2021 –  Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

1 noiembrie – 26 noiembrie 2021 - Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor,
a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

Anunţ privind 
distribuirea sacilor 

galbeni către cetăţenii
comunei Giroc

Primăria comunei Giroc vă informează că începând cu data de
13.05.2021 s-a reluat distribuirea sacilor galbeni către populaţie.

Menţionăm faptul că listele în baza cărora se repartizează sacii
galbeni sunt realizate de către SC Retim Ecologic Service SA.

Cetăţenii comunei Giroc pot prelua sacii, pe baza actului de iden-
titate, până în data de 30.07.2021, de pe str. Unităţii (în incinta fostei
Unităţi Militare) din localitatea Giroc, după următorul program:

luni – miercuri între orele 10-15
joi între orele 10-17.
Precizăm că, începând cu luna august, sacii galbeni se vor ridica de

la sediul societăţii Retim Ecologic Service S.A.
Detalii suplimentare pot fi obţinute apelând numerele de telefon:
0753 105 249 – Adelina Sîrbu
0753 149 426 – Petronela Florea

Recensământul general
agricol

Recensământul general
agricol este o acţiune de
mare anvergură care va asi-
gura informaţiile complexe
şi datele statistice pentru rea-
lizarea unui tablou al carac-
teristicilor structurale ale
exploataţiilor agricole, nece-
sare fundamentării progra-
melor şi politicilor agricole
şi de dezvoltare rurală.

Legislaţia europeană 
referitoare la structura ex-
ploataţiilor agricole şi re co -
mandările Organizaţiei
Na ţiunilor Unite pentru Ali-
mentaţie şi Agricultură
(FAO) prevăd organizarea şi
efectuarea de recensăminte
generale agricole la intervale
de zece ani.

Datele şi informaţiile vor
fi colectate de la utilizatorii
suprafeţelor agricole şi/sau
deţinătorii de efective de ani-
male. Conform metodologiei
Uniunii Europene, la toţi in-
dicatorii referitori la suprafe-
ţele agricole se aplică
principiul utilizării, iar la cei
referitori la efectivele de ani-
male se aplică principiul pro-
prietăţii. Datele vor fi
colectate la nivelul întregii

exploataţii agricole, indiferent în câte locaţii utilizează suprafeţe agricole sau de-
ţine efective de animale.

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.
Colectarea datelor se desfăşoară printr-un interviu faţă în faţă cu capul/şeful

exploataţiei agricole, cu şi fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă per-
soană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin interme-
diul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către
Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu structurile teritoriale din subordinea
acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ,
cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Recensământul general agricol 2020 va evidenţia schimbările intervenite de
la Recensământul general agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale
ale exploataţiilor agricole, în ceea ce priveşte situaţia suprafeţelor agricole utili-
zate, a suprafeţelor aflate sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adă-
posturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de
dezvoltare rurală etc.

Rezultatele Recensământului general agricol trebuie să răspundă atât cerinţelor
europene pentru respectarea criteriilor de compatibilitate internaţională, cât şi
cerinţelor naţionale, asigurând informaţii care vor fi utilizate de către decidenţii
politici, cercetători, fermieri şi publicul larg, pentru a înţelege mai bine starea şi
structura sectorului agricol şi impactul agriculturii asupra mediului.

Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea şi evaluarea
Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu
58,82 miliarde de euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al
Uniunii Europene.

Conducător auto, prins 
când arunca gunoi pe raza 

comunei Giroc

În ziua de 11.05.2021, în jurul orei 12, poliţiştii locali din cadrul Ser-
viciului Poliţiei Locale Giroc au depistat şi sancţionat conducătorul unei
autoutilitare despre care existau informaţii că, în ultima perioadă, se
ocupă de colectarea deşeurilor din Moşniţa Nouă, Sânmihaiu Român,
precum şi din municipiul Timişoara.

Conducătorul auto, la solicitarea ilegală a unor persoane interesate,
transporta şi depozita deşeurile, contra unei sume de bani, pe raza co-
munei Giroc.

Menţionăm faptul că acesta a fost sancţionat cu suma de 3.000 lei,
având totodată obligaţia să salubrizeze zona afectată.
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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 ENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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CENTRUL DE PERMANENŢĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0765.778.162
Program

Luni-vineri: 20-08; 
sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale: 

permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0356.437.661

Program
Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marţi: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chişoda

Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289

Program
Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marţi: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

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

Fax: 0356.437.661
Program

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

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

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marţi, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUŢA

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

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

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

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

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

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

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)

FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9:30-18:30

Sâmbătă: 10-14

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

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16

Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
CABINET DE CONSULTAŢII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

FARMACIA CATENA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc

Program
Luni-vineri: 8-21

Sâmbătă: 9-16
Duminică: 9-13

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, 

administrarea şi asigurarea sistemului de iluminare
artificială a localităţilor Giroc şi Chişoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul
public care nu funcţionează, vă rugăm să apelaţi numerele
de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale şi farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

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

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chişoda

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în

data de 03 a lunii 
următoare) şi intervalul

14-16 al fiecărei luni 

casieria este deschisă şi
sâmbătă între orele 9:00 –

13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848
Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni
Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dialog cu cetăţenii”

Trageri în Poligonul
Chişoda

În zilele de 2, 3, 10, 17, 24 şi 29 iunie 2021 în Poligonul de
tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noaptea cu întreg
armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în
sectorul de grenade se aruncă grenade de mână de război.
Unităţile economice, societăţile comerciale agricole şi alte orga-
nizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre în zona
periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RESTRICŢIO-
NATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (ani-
male izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme
proprietate personală, motociclete, biciclete, căruţe sau pe jos.
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Din cauza pandemiei de coronavirus, rubrica „Ba, al meu e mai frumos!” 
se suspendă, urmând a fi reluată atunci când situaţia va reveni la normal

Handbaliştii de la CS Giroc-Chişoda, locul 9 pe ţară!

În 9 mai, la Timişoara, s-a desfăşurat Crosul Europei, competiţie la care tinerii atleţi
de la Clubul Sportiv Giroc-Chişoda, antrenaţi de Oana şi Sorin Staicu, au obţinut nu
mai puţin de 13 medalii.

Pe podiumul de lângă stadionul „Dan Păltinişanu” au urcat:
- Maya Ţîştea - spiriduşi II - medalie aur 300m;
- Maria Rămneanţu - Spiriduşi - medalie aur 500m;
- Adina Lăpuşcă - Copii II - medalie aur 1.200m;
- Ionela Rămneanţu - Copii I - medalie aur 1.200m;
- Deyan Bălănescu - Spiriduşi II - medalie argint 400m;
- Sara Ţîştea - Spiriduşi - medalie argint 500m;
- Victor Roman - Copii IV - medalie argint 800m;
- Iris Cristescu - Copii III - medalie argint 800m;
- Deea Ioanovici - Copii II - medalie argint 1.200m;
- Maia Bulacu - Copii I - medalie argint 1.200m
- Radu Roman - Spiriduşi II - medalie bronz - 400m;
- Mălina Macarie - Spiriduşi - medalie bronz 500m;
- Denisa Pop - Copii I - medalie bronz 1.200m.
„Felicitări sportivilor din Giroc şi Chişoda, au avut două zile grele, dar au reuşit să

meargă înainte. Felicitări şi părinţilor care vă susţin”, a transmis Oana Staicu, antre-
noarea tinerilor atleţi din Giroc şi Chişoda.

Medalii pentru CS Giroc-
Chişoda la Crosul Europei

Clubul Sportiv Giroc – Chişoda a organi-
zat, în premieră, la sala de sport a Liceului
Teoretic „David Voniga”, un puternic tur-
neu de handbal masculin rezervat categoriei

juniori 3 – Valoare.
Mai exact, a fost vorba despre returul gru-

pelor E şi F, în care au fost implicate şi re-
prezentante ale celui mai vestic judeţ al ţării.

Echipele participante, alături de gazda CS
Giroc-Chişoda – a7ată sub comanda antre-
norului Oana Ionescu, au fost Academia Mi-
naur Baia Mare, LPS Bihorul Oradea,
Liceul „Liviu Rebreanu” Tur da, Şcoala Ge-
nerală 7 Timi şoara şi CSC Moşniţa Nouă. 

Organizarea a fost posibilă cu sprijinul
Primăriei Giroc.

La 6nalul turneului, echipa de handbal
juniori 3 a Clubului Sportiv Giroc-Chişoda
a încheiat participarea la Campionatul Na-
ţional de Handbal pe un onorabil loc 9 la
nivel naţional. 

Deşi s-a dovedit cea mai puternică forma-
ţie din Banat, a lipsit totuşi un punct pentru
ca echipa să intre în primele opt din ţară şi
să participe la turneul 6nal. În cadrul ulti-
mului turneu, desfăşurat chiar la Giroc, nu
au lipsit seriozitatea, perseverenţa, andu-
ranţa, munca asiduă a copiilor, îndrumarea
continuă a an tre norilor, sprijinul autorită-
ţilor locale, suportul părinţilor. Cu toţii au
dovedit că se poate! Se poate face perfor-
manţă chiar şi într-un timp scurt, cu o
echipă tânără.

Performanţe deosebite la 
Junior Arhletics Championship

În 22 mai Clubul C.S. Giroc-Chişoda a fost din nou la înăl-
ţime, de data aceasta în cadrul competiţiei de atletism Junior
Athletics Championship!

Astfel, Ionela Rămneanţu a obţinut două medalii de aur, în
proba de 800 m C1 şi proba de 1000 m OPEN.

Maria Rămneanţu a obţinut tot două medalii de aur, în proba
de 50 m şi proba de lungime (3,70 m, record personal)

Adina Lăpuşcă a obţinut o medalie de aur la lungime şi un
record personal de 4,45 m şi o medalie de argint la 300 m şi
record personal.

Sara Ţîştea a obţinut locul 1 la 300 m şi locul 2 la viteză 50
m.

Natalia Gavrilovic a obţinut locul 2 la 50 m viteză.
Victor Roman a fost al doilea la săritura în lungime.
Mălina Macarie a obţinut locul 2 la 300 m.
Ştefania Popescu a obţinut locul 2 săritura în lungime.
Maia Bulacu a fost a doua la  800 m.
Denisa Pop a obţinut locul 3 la 800 m. 
În proba de 800 m sportivele au ocupat primele trei locuri,

cu recorduri personale.
În total au fost şase medalii de aur, şase de argint şi una de

bronz, CS Giroc-Chişoda fiind clubul din regiunea de vest cu
cele mai multe medalii obţinute.

În această perioadă, sportivii pregătiţi de Oana şi Sorin
Staicu se pregătesc pentru Campionatul Naţional în Aer Liber,
care are loc la Bucureşti în 25 şi 26 iunie. Din lot fac parte spor-
tivele Ionele Rămneanţu, Denia Popa, Maia Bulacu, Adina 
Lăpuşcă, Deea Ioanovici, Karin Pfeil şi Diana Blaj.


