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Iubiţi credincioşi!
În aceste zile de vară aud mereu vorbindu-se de

planuri de vacanţă şi întâlniri cu cei dragi, mai ales
după ce atâta vreme am fost îngrădiţi de restricţii şi
norme sanitare deosebite. 

Cu siguranţă că atunci când plecăm la drum una
dintre cele mai mari dorinţe este să ne întoarcem cu
bine ACASĂ! 

Însă trăim momente în care pentru fraţii noştri
afectaţi de inundaţii cuvântul ACASĂ este sfărâmat
de durerea necazului pe care îl trăiesc din cauza
acestor evenimente. 

Vă adresez rugămintea să nu-i uităm! 
Să nu-l regăsim pe Hristos prin aproapele nostru

doar de Crăciun şi de Paşti! 
Să înţelegem că putem fi aproape, dăruind din pu-

ţinul sau preamultul nostru! 
De aceea, organizăm campania Filantropică

„ŞTERGEM LACRIMILE DIN APUSENI”. Orga-
nizăm colectă de alimente şi electrocasnice pentru
cei cărora inundaţiile le-au distrus agoniseala de o
viaţă. 

Am reuşit să primim liste cu cei afectaţi în mod
real şi intenţionăm să mergem spre a duce aceste
„daruri de sărbători” în aceste zile în care chiar sunt
de mare ajutor!

Înainte de a trece mai departe, vă îndemn să cu-
getaţi. Vă îndemn să vă gândiţi câtă nevoie avem să
fim uniţi şi apropiaţi în aceste momente grele! 

Mergem în Apuseni şi îi sprijinim pe cei in nevoi!
Preot Marius ŞONEA, Asociaţia Filantropică

Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” Giroc

Campania Filantropică
„ŞTERGEM LACRIMILE 

DIN APUSENI!”

Giroceanul Patrick
Pascotă, cel mai tânăr

câştigător al etapelor de
Campionat Naţional la

Motociclism Viteză

„Umbrele ascund 
lumini, dacă suntem

pregătiţi să le primim”
Dialog cu artista Amalia Gaiţă

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa  5555

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa   8888

Tineri cu care de mândrim: 

Iulian Florea a fost admis fără 
concurs la 
Academia

Forţelor Terestre,
ca urmare a
rezultatelor 
din perioada

studiilor liceale
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021

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 (marţi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marţi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi, 22 iunie - luni, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 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 (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 şi 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 şi 28 martie; 4, 11, 18 şi 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepţia 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 Înălţarea Domnului

se va săvârşi doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârşeşte doar Litia mică pentru morţi); în zilele aliturgice; în pe-
rioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989 în România (marţi,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare naţională (sâmbătă, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei -

1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creştine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare a

violenţelor împotriva creştinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta şi Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai) 
Ziua Copilului (marţi, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marţi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marţi,
22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii Maicii
Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (luni, 15 no-
iembrie - vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marţi, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marţi, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Sfântul Mare Proroc Ilie
Tesviteanul

La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Ro-
mână sărbătoreşte ridicarea la cer a Sfântului
Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei
mai importanţi proroci din Vechiul Testa-
ment, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare
făcător de minuni şi aducător de ploi în
vreme de secetă. 

Sfântul şi marele Proroc Ilie, înger întru-
pat în carne ce a primit de la Dumnezeu pu-
terea de a deschide şi închide cerurile, era de
origine din Tesvi în Galaad. Tradiţia apo-
crifă, care a transmis aceste detalii despre
naşterea Prorocului, precizează că el era din
tribul lui Aaron şi era preot. Se spune că la
naşterea sa tatăl său a văzut oameni îmbră-
caţi în alb învelindu-l în scutece de foc şi,
dându-i numele, i-au dat să mănânce o fla-
cără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care
l-a mistuit de-a lungul întregii sale vieţi. 

Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile Legii şi se ţinea în permanenţă
în faţa lui Dumnezeu printr-o feciorie indiferentă, post neîncetat şi rugăciune ar-
zătoare, care îi făcură sufletul ca focul şi făcură din el modelul vieţii mănăstireşti.
A activat în Regatul de Nord, în timpul regelui Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o
principesă păgână, Isabela, care l-a ademenit şi pe el să cadă în idolatrie; lipsa de
pioşenie şi depravarea predecesorilor săi ajunse la culme. Încurajat de soţia sa,
respingătoarea Izabel, el îi persecuta pe Proroci şi pe toţi oamenii rămaşi credin-
cioşi lui Dumnezeu şi se închina idolilor Baal şi Astarte. Sfântul şi Marele Proroc
Ilie l-a abordat în chip direct, purtând o aprigă luptă pentru dreapta credinţă a po-
porului, care prin exemplu mai marilor săi era târât în idolatrie. 

La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se abătu atunci, ca febra, asupra pă-
mântului: totul a secat, devastat, ars; bărbaţii, femeile, copiii, animalele domestice
şi animalele sălbatice, toate mureau din lipsa hranei, izvoarele secau, plantele se
ofileau şi nimic nu scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranţa că foametea
îl va face pe poporul lui Israel să se căiască şi să se întoarcă la credinţă.

Din porunca lui Dumnezeu, Prorocul, acoperit cu o piele de oaie şi înveşmântat
cu piele de viţel, a părăsit ţinutul lui Israel şi s-a dus la râul de Chorrath (Kerrith),
aflat dincolo de Iordan (după tradiţia bisericească, în acest loc a fost ridicată apoi
mănăstirea Hozeva, care mai există şi astăzi, şi unde a trăit şi Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul). Se adăpa cu apa cascadei, iar Domnul îi trimise corbi - animale pe
care evreii le considerau impure şi care aveau reputaţia unei mari cruzimi faţă de
progeniturile lor - pentru a-i duce pâine dimineaţa şi carne seara, ca să trezească
în proroc mila pentru poporul care suferea. 

Când cascada secă, Dumnezeu îşi trimise slujitorul său la Sarepta din Sidon,
lăsându-l să vadă de-a lungul drumului efectele dezastruoase ale secetei, pentru
a trezi încă o dată în el milă. Ilie ajunse la o văduvă săracă, păgână, care aduna
lemne pentru a coace pâine pentru ea şi fiul ei. În ciuda sărăciei, ea puse înainte
de toate datorate ospitalităţii şi îndată ce Prorocul i-o ceru, ea îi pregăti o pâine,
cu făina şi uleiul pe care le mai avea. 

Primi fără întârziere răsplata ospitalităţii sale: la cuvântul Prorocului, covata
sa cu făină şi ulciorul cu ulei nu se mai goliră până la revenirea ploii. Trecuseră
câteva zile de când Ilie era găzduit la această văduvă, când fiul ei muri. 

Cum femeia, în durerea ei, îl acuza pe omul lui Dumnezeu că ar fi adus neno-
rocirea asupra casei ei, Ilie îl luă pe copil, îl urcă la etaj, acolo unde locuia el, şi
după ce a suflat de trei ori asupra trupului neînsufleţit, chemându-l cu strigăte pu-
ternice pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tânărul băiat viu mamei sale, profeţind astfel
învierea morţilor. Ajuns prin râvna sa pe culmea cea mai de sus a virtuţii, Sfântul
Proroc Ilie nu a trecut la cele veşnice, ci a fost ridicat la cer, fiind considerat demn
de a vedea faţă în faţă slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei trei
Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17). 

Sfârşitul lui Ilie este prezentat ca o minune care s-a petrecut cu puterea lui
Dumnezeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multă autoritate. Se spune că, simţind el că
zilele pe pământ sunt numărate, şi-a ales ca succesor pe Elisei. Atât de mare a
fost personalitatea lui, încât Domnul i-a făcut această favoare de a se muta din
viaţa aceasta pământească la viaţa cea cerească fără a trece prin poarta morţii.

Este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălţat cu trupul la
cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălţat la cer pe o căruţă
de foc trasă de cai.

În tradiţia populară, Sf. Mare Proroc Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor
şi a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu de credinţă şi curaj demne
de urmat. 

Biserica Ortodoxă îi aduce multă cinstire, pentru că este pomenit ca mare băr-
bat şi erou al credinţei. Fiii Bisericii Ortodoxe Române au o evlavie profundă
pentru acest sfânt făcător de minuni. Există tradiţii populare diferite din toate zo-
nele geografice ale Românei, încât unitatea este cinstea deosebită care i se cuvine
profetului Ilie. Oamenii cred că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice
spectaculoase Ilie, de fapt, traversează cerul cu căruţa lui de foc, pentru a ne
ocroti. El este mereu şi mereu în slujba binelui. Dreptatea şi autoritatea precum-
pănesc în raport cu alte virtuţi ale sfinţilor Noului Testament. Fiind unul dintre
Profeţii evrei, Biserica Ortodoxă îl cunoaşte sub numele de Sfântul Mare Proroc
Ilie Tesviteanul.

Potrivit tradiţiilor, de Sfântul Ilie se manâncă, pentru prima dată, roada nouă
de mere şi de struguri, nuci şi alune. Sfântul Ilie este considerat şi patronul api-
cultorilor: în această zi, la sate, apicultorii recoltau mierea de albine, activitate
cunoscută sub denumirea de „retezatul stupilor”.

Sfântul Ilie este ocrotitorul Forţelor Aeriene Române.
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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, efectuează verificări pe
linia depistării de locaţii neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

Activităţile de verificare şi control se vor derula zilnic, iar ca acţiune preventivă re-
comandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să adopte măsurile necesare privind men-
ţinerea stării de curăţenie şi protejarea mediului. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

Primăria îi va amenda pe 
cei care nu curăţă terenurile

intravilane/extravilane
Neîngrijirea terenurilor intravilane/extravilane e o problemă de interes public. Pe lângă

faptul că aduc un impact negativ asupra peisagisticii rurale, acestea se pot transforma în
adevărate focare de infecţie, punând, în unele cazuri, sănătatea, viaţa şi siguranţa cetăţenilor
în pericol.

Vă informăm că asigurarea şi păstrarea curăţeniei pe teritoriul comunei Giroc, buna gos-
podărire a acesteia, constituie o obligaţie fundamentală a persoanelor fizice şi juridice.

Astfel, deţinătorii cu orice titlu (în proprietate, închiriere sau concesiune) de terenuri vi-
rane în intravilanul sau extravilanul comunei au obligaţia de a asigura întreţinerea şi cură-
ţenia terenurilor, prin cosirea periodică a vegetaţiei ierboase.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi a prevenirii răspândirii acesteia, se vor des-
făşura lucrări de întreţinere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări
şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfârşitul perioadei de vegetaţie a bu-
ruienii.

Pentru ca acţiunea de prevenire, combatere şi distrugere a ambroziei să aibă succes, este
important ca acţiunile iniţiate de administraţia locală să fie completate de cele ale proprie-
tarilor de terenuri.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 15/2011 privind constatarea şi sancţionarea con-
travenţiilor pe teritoriul comunei Giroc şi a legislaţiei privind combaterea buruienii am-
brozia adoptată la nivel naţional prin Legea nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr.
62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia aprobate prin H.G nr. 707/2018, proprie-
tarii de terenuri sunt obligaţi să asigure salubrizarea, cosirea buruienilor, vegetaţiei ierboase
şi lemnoase, colectarea şi transportul deşeurilor rezultate de pe terenurile virane pe care le
deţin.

Menţionăm că reprezentanţii Compartimentului Protecţia Mediului, împreună cu poliţi-
ştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei Locale Giroc, au permanent în atenţie terenurile
nesalubrizate aflate pe raza comunei Giroc, efectuând în această perioadă verificări pe linia
depistării de locaţii neîngrijite, neigienizate şi neîmprejmuite.

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

După identificarea terenurilor, se va trece la somare şi ulterior la sancţionarea deţinăto-
rilor legali, în cazul nerespectării obligaţiilor ce li se cuvin.

Compartiment Protecţia Mediului,
Petronela FLOREA

Adelina SÎRBU

Cum se fac
programările pentru

obţinerea Cărţilor
de Identitate

Regulamentul de programare online la SPCLEP Giroc
pentru depunerea cererii în vederea eliberării actului de
identitate/înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe
actul de identitate este următorul:

Art. 1 Programul la ghişeul online în vederea obţinerii
actelor de identitate se face pe pagina de internet a Pri-
măriei Comunei Giroc-http://www.giroc.ro/ de către per-
soana interesată. Nu se pot face programări prin email,
fax sau telefonic.

Art. 2 Programarea este gratuită şi netransmisibilă,
iar înainte de completarea programării solicitantul se
asigură că deţine toate actele necesare depunerii cererii
pentru obţinerea actului de identitate.

Art. 3 Durata unui interval de depunere a cererii este
de 15 minute pentru fiecare persoană, un interval fiind
alocat unei singure persoane şi nu unei familii.

Art. 4 Neconcordanţa dintre datele înscrise în formu-
larul de programare (nume, prenume, CNP) şi datele de
identificare ale persoanei care prezintă la depunerea ce-
rerii duce la anularea programării. Neprezentarea la
data şi la ora programată, neconformitatea datelor din
formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc
la anularea programării.

Art. 5 Nu se fac programări pentru zilele nelucră-
toare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative,
zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publi-
cul.

Art. 6 Prin continuarea procedurii de programare on-
line, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile Regu-
lamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal privind libera circulaţie a acestor date şi de
abrogare a Directivei 95/46/CE.

Art. 7 După realizarea programării va fi verificată că-
suţa de e-mail. La adresa de e-mail indicată în formula-
rul de înregistrare se va trimite de sistem o confirmare
cu data şi ora programării.

Art. 8 Programul de lucru cu publicul aferent activi-
tăţii de primire a cererilor pentru eliberarea actului de
identitate se desfăşoară în zilele lucrătoare de luni-vi-
neri, conform intervalului orar: luni - 9-14; marti - 9-15;
miercuri - 9-15; joi - 9-12; 14-18; vineri - 8-14 - eliberări
acte.

Art. 9 Cererile pentru eliberarea actului de identitate
se depun personal sau pe bază de procură specială obţi-
nută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale
României din străinătate. Înainte de depunerea cererii
se vor achita taxele necesare pentru eliberarea actelor
de identitate la casieria unităţii.

Este obigatoriu ca persoana care depune cererea să
prezinte toate documentele necesare eliberării actului de
identitate, conform listei de documente. Actele se pre-
zintă obligatoriu în original şi copie.

Art. 10 Termenul de soluţionare a cererilor stabilit de
SPCLEP Giroc este fixat la 7 zile lucrătoare, excepţie fă-
când situaţiile în care sunt necesare verificări prevăzute
de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile. Func-
ţionarul care primeşte cererea înmânează solicitantului
o dovadă care cuprinde numărul de înregistrare şi data
înregistrării, precum şi data prezentării pentru elibera-
rea actului de identitate.

Nu se fac programări online pentru eliberarea docu-
mentelor.

Art. 11 Pentru cererile care vizează cetăţenii care nu
au avut niciodată domiciliul în România  (dobândire/re-
dobândire cetăţenie), respectiv care solicită schimbarea
domiciliului din străinătate în România nu se fac pro-
gramări online, persoanele interesate urmând să se pre-
zinte la sediul nostru.



4 DIALOG CU CETĂŢENIIAAccttuuaalliittaattee

INCENDIILE DE
VEGETAŢIE USCATĂ 

IAU AMPLOARE
În primele 11 zile ale lunii iulie în judeţul Timiş au avut loc 53

de intervenţii la incendii de mirişte şi vegetaţie uscată, informează
reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)
Timiş.

Temperaturile crescute înregistrate în ultima perioadă au favorizat
creşterea numărului de incendii de vegetaţie uscată.

Pompierii timişeni trag un semnal de alarmă şi îndeamnă la res-
ponsabilitate. În urma celor 53 de incendii la care au fost solicitaţi
să intervină, au fost afectate peste 130 de hectare de mirişte şi ve-
getaţie uscată. 

În multe cazuri, incendiile s-au extins şi la culturile agricole, afec-
tând peste 50 de hectare de grâu, 7 hectare de secară şi 5 hectare de
orz. De asemenea, au mai fost afectaţi de incendii mai mulţi copaci
şi pomi fructiferi, baloţi de fân şi butuci de viţă de vie.

Pe lângă aceste pagube financiare suferite de fermieri, incendiile
de vegetaţie şi mirişti sunt foarte dăunătoare mediului, deoarece de-
termină poluarea aerului prin fumul rezultat, sărăceşte solul de ma-
terie organică iar microfauna solului este distrusă. 

De asemenea, arderea miriştilor omoară zeci de animale anual şi
distruge habitatul natural al acestora. 

Pentru a evita producerea unui incendiu care poate genera o tra-
gedie, cetăţenii sunt rugaţi să respecte recomandările cu privire la
prevenirea incendiilor:

• NU aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări şi chibrituri
aprinse!

• NU utilizaţi foc deschis în zonele afectate de uscăciune avan-
sată!

• NU efectuaţi lucrări care creează condiţii favorizante pentru
producerea de incendii!

• Asiguraţi protejarea faţă de efectul direct al razelor solare
a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care
conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin
depozitare la umbră!

• Informaţi-vă şi respectaţi măsurile stabilite de autorităţi!
• Anunţaţi în cel mai scurt timp orice început de incendiu pe

care îl observaţi, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă -
112!

• NU vă deplasaţi prin perdeaua de fum generată de incen-
diu!

Ziua Imnului
Naţional al României

Ziua imnului naţional al României se sărbătoreşte în mod oficial pe data
de 29 iulie. Această zi de sărbătoare este marcată de autorităţile publice şi
de alte instituţii ale statului prin manifestări cultural-educative şi programe
cu caracter evocator şi ştiinţific.

În anul 1998, ziua imnului naţional al României a fost instituită prin
Legea nr 99/1998, care prevede organizarea ceremoniilor militare specifice
în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de In-
terne, dar şi organizarea mai multor programe şi manifestări cu caracter
educativ şi ştiinţific.

Imnul „Deşteaptă-te române” a fost prima dată intonat pe 29 iulie 1848,
în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea. Imnul „Deşteaptă-te române” a fost
interzis aproape jumătate de secol după instaurarea regimului comunist,
iar după decembrie 1989 a fost ales Imnul Naţional al României, consfinţit
prin Constituţia din anul 1991. La originea compoziţiei imnului naţional
este poemul patriotic „Un răsunet” de Andrei Mureşanu, pe o melodie se-
lectată de Anton Pann, publicat în numărul iunie-iulie al suplimentului
„Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, anul 1848. Imnul a fost intonat
în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), în Primul Război
Mondial, la Marea Unire din anul 1918, dar şi în cel de-al Doilea Război
Mondial.

Imnul Naţional – simbol naţional
împreună cu drapelul tricolor, 
stema ţării şi sigiliul statului

„Deşteaptă-te române” a fost ales imn naţional al României şi a fost
consacrat prin Constituţia din 1991, ulterior modificată şi completată prin
Legea de revizuire nr.429/2003. În forma actuală, prin articolul 12, Con-
stituţia prevede că imnul este considerat simbol naţional împreună cu dra-
pelul, stema ţării şi sigiliul statului.

Lucruri mai puţin ştiute despre 
Imnul Naţional al României

Timp de câţiva ani, imnul „Deşteaptă-te române” a fost şi imnul naţional
al Republicii Moldova, iar ulterior acesta a fost înlocuit cu „Limba noas-
tră”, în 1994.

Imnul Naţional este format din unsprezece strofe, iar primele trei şi ul-
tima strofă sunt cântate la ocazii festive.

De-a lungul timpului, România a mai avut şi alte imnuri naţionale. Prin-
tre acestea s-au numărat: „Trăiască Regele”, de Vasile Alecsandri (1866-
1948, „Zdrobite cătuşe”, pe versurile de Aurel Baranga şi muzica de Matei
Socor (1848-1953), „Te slăvim Românie”, „Trei culori”, pe muzica lui Ci-
prian Porumbescu.

La iniţiativa Senatului României, data de 29 iulie a devenit Ziua Imnului
Naţional.
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Artista giroceană Amalia Gaiţă a susţi-
nut, alături de colegii săi de trupă, un
concert la Timişoara, în cadrul evenimen-
tului „Străzi pentru comunitate”, organi-
zat de municipalitatea timişoreană. 

A fost motivul pentru care am dorit să
a ăm de la Amalia cum a fost reîntâlnirea
cu publicul după mai bine de un an şi ju-
mătate de restricţii, dar şi ce preocupări
şi planuri artistice are pentru perioada
următoare.

- După multă vreme, aţi avut posibilitatea de a
vă reîntâlni cu publicul, în cadrul unui concert.
Cum s-a simţit de pe scenă această reîntâlnire?

- De fiecare dată, întâlnirea cu publicul e o expe-
rienţă uimitoare. Şi de fiecare dată e altfel, se simte
diferit, în funcţie de oameni, de context. În cele din
urmă, conexiunea e acolo, se întâmplă prin şi pentru
muzică şi e tare frumos. Încă nu mi-am potolit dorul
de concerte, a fost un an şi jumătate plin de provocări
pentru lumea culturală, dar cred că am învăţat să ne
bucurăm altfel de fiecare moment în parte, să trăim
mai asumat prezentul.

- Ce a făcut artista Amalia Gaiţă în pandemie
şi în ce fel v-a afectat această situaţie?

- La modul pragmatic, a trebuit să ţinem muzica în
casă, am fost nevoiţi să ne oprim temporar activitatea,
să aşteptăm cuminţi până situaţia devine mai clară şi
putem ieşi din nou „în lume”. Constrângerea asta a
fost probabil cea mai dureroasă, dar m-a şi învăţat
foarte multe. Umbrele ascund lumini, dacă suntem
pregătiţi să le primim. Am muncit dublu în pandemie,
pe partea de fotografie, de bine, de rău, am avut acti-
vitate, m-am susţinut prin asta. Mi-am continuat stu-
diile, am terminat pedagogia, am citit mai mult, am
compus mai mult, am petrecut timp în linişte şi soli-

tudine şi am aşteptat.  

- Aţi putut continua, în condiţiile de pandemie,
proiectele la care lucraţi?

- În pandemie am început o serie de clipuri îm-
preună cu băieţii din trupă, serie pe care o numim
„Home Sessions”. Fiecare, din cuibul lui, a cântat un
pasaj din piesele noastre, fragmente pe care le-am
montat ulterior şi am lansat bucăţi de cântece de
acasă. Am menţinut prin asta o comunicare cu publi-
cul nostru în mediul online. Există o sete de con-
exiune cum n-am mai văzut/simţit demult, iar
oamenii au primit foarte bine orice fel de iniţiativă
care să încurajeze apropierea. Văd asta şi la ultimele
concerte, publicul îmi pare mai atent, mai prezent. N-
avem cum să nu rămânem cu ceva după toate astea.

- Apropo de proiecte, dacă aveţi în derulare pro-
iecte, vă rugăm să le detaliaţi.

- Coacem ceva frumos şi ne facem planuri pentru
viitorul apropiat, idei care se conturează lin în bucă-
tăria trupei. Le vom anunţa pe toate la momentul po-
trivit. Până una alta, ne bucurăm de muzică.

- Odată cu redeschiderea pentru public a acţiu-
nilor artistice, ce urmează, din punct de vedere
concertistic, pentru dumneavoastră?

- Suntem spontani şi deschişi la invitaţii, iniţiative,
oportunităţi de a concerta. Încă pluteşte un dram de
nesiguranţă în aer, e dificil să ne facem planuri când
nu depindem doar de noi. Sper ca, încet, lucrurile să
revină la normal şi să ne reluăm activitatea într-un alt
ritm. Vom anunţa pe pagina de Facebook următoarele
concerte, încă păstrăm vibraţia serii de sâmbătă, de
la „Străzi pentru comunitate”.

- Vă rog să ne vorbiţi şi despre colegii dumnea-
voastră de trupă, cei cu care aţi urcat pe scenă în

cadrul proiectului „Străzi pentru comunitate”.

- De data aceasta, surpriza a fost Emi Kui, care l-a
înlocuit pentru acest concert pe Adi Şchiopu, toboşa-
rul formulei. E doar a doua oară când cântăm îm-
preună şi cred eu că ne-am conectat instant. Alături
de Emi, am urcat pe scenă împreună cu Michi Mol-
doveanu şi Vlad Cotruş, colegii mei de trupă de la în-
ceputul ei. Ne-am bucurat să cântăm acasă, într-un
cadru inedit. Probabil voi privi diferit sensurile gira-
torii de acum înainte. Mulţumesc prietenilor vechi şi
noi pe care i-am simţit aproape. Aştept cu nerăbdare
să cântăm iar.

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

„UMBRELE ASCUND LUMINI, DACĂ
SUNTEM PREGĂTIŢI SĂ LE PRIMIM”

Dialog cu artista Amalia Gaiţă
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Giroceanul Iulian Florea, absolvent al Colegiului
Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a
fost admis la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu fără a mai susţine concurs de admi-
tere, ca urmare a distincţiilor obţinute pe timpul stu-
diilor liceale, la etapele naţionale ale olimpiadelor
şcolare şi concursurilor naţionale aprobate şi finanţate
de Ministerul Educaţiei.

Iulian a obţinut în anul 2019 Premiul II la Concur-

sul Naţional Interdisciplinar „Cultură şi civilizaţie în
România” (etapa naţională).

„Iulian s-a remarcat în colegiul militar prin parti-
ciparea la numeroase concursuri şi olimpiade şcolare
din sfera umanistă, fiind un elev extrem de implicat
şi în activităţile de voluntariat ale colegiului. Absol-
ventul a făcut parte şi din echipa de dezbateri şi a fost
membru al cercului de jurnalism al colegiului.

Felicitări, Iulian, îţi dorim succes în toate activită-

ţile tale viitoare!
Potrivit legislaţiei în vigoare, absolvenţii de liceu

care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii
la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şco-
lare recunoscute de Ministerul Educaţiei beneficiază
de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului
de admitere, la programele de studii universitare de
licenţă”, scrie pe pagină de Facebook a Colegiului
Naţional Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Tineri cu care de mândrim: 

Iulian Florea a fost admis fără
concurs la Academia Forţelor 

Terestre, ca urmare a 
rezultatelor din perioada 

studiilor liceale

Spectacolul naturii la Giroc, surprins de Adrian Săcăluş
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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 10, 11, 17, 19, 24, 26 şi 31 august 2021 în Poli-
gonul 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 organizaţii sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre
în zona periculoasă şi de siguranţă a poligonului (ZONA RES-
TRICŢIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de
vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, auto-
turisme 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

În această lună s-au desfăşurat etapele a III-a şi a
IV-a a Campionatului Naţional de Motociclism Vi-
teză, etape care au contat şi în Campionatul European
BMU, fost al Europei de Est. Timişeanul Patrick Pas-
cotă a uimit din nou pe toată lumea, câştigând ambele
etape la clasa Supersport 300 cmc.

Deşi are numai 14 ani, a reuşit să se impună în am-
bele etape ale Campionatului Naţional de Motoci-
clism Viteză, disputate la finalul săptămânii
precedente pe circuitul din Serres, Grecia. Patrick a
obţinut cei mai buni timpi în ambele curse care au
contat pentru competiţia internă, timpii obţinuţi adu-
cându-i poziţia a treia în cursa de sâmbătă şi locul se-
cund în etapa de duminică, în cadrul Campionatului
European BMU. Mai precis două podiumuri, într-o
competiţie cu concurenţi mult mai experimentaţi
decât el, la clasa 300 cmc Supersport.

„Trăiesc un vis minunat, alături de copilul meu!
Parcă nu îmi vine să cred ce rezultate reuşeşte Patrick
să obţină cu motocicleta pe circuite. Dacă etapa a IV-
a avea un tur de circuit suplimentar, Patrick putea ob-
ţine, poate, chiar primul loc în cadrul Campionatului
European BMU. A avut un parcurs excepţional şi
pare că i-a prins bine etapa de Campionat European
«mare», la care a participat cu o săptămână mai de-
vreme. Sincer, nu mă aşteptam să obţină locul întâi,
dar ne dovedeşte că-şi doreşte tot mai mult şi tot mai
sus”, a declarat Ionel Pascotă, tatăl lui Patrick.

De asemenea, Ionel Pascotă a participat şi el la cele
două etape ale Campionatului Naţional, adjudecându-
şi, cum era firesc, prima poziţie pe podium la clasa
Supersport 600 cmc, în timp ce în Campionatul Eur-
păean BMU a ocupat poziţia secundă a podiumului.
Din nefericire, în cadrul etapei a IV-a a competiţiei
interne, Ionel Pascotă a fost nevoit să abandoneze din
motive tehnice, însă bucuria rezultatelor obţinute de
Patrick, l-au făcut să treacă repede peste acest semi-
eşec.

Patrick şi Ionel Pascotă au participat cu succes la
etapele 5 şi 6 ale Campionatului Naţional de Moto-
ciclism Viteză, etape desfăşurate în Slovacia. 

Weekend-ul trecut, sportivii celei mai titrate fami-
lii din istoria motociclismului românesc s-au prezen-
tat excelent în cadrul celor mai noi etape ale
Campionatului National de Motociclism Viteză. 

Plecat de pe prima poziţie a grilei de start, atât în
etapa 5 cât şi în etapa 6, Patrick Pascotă s-a impus
clar în prima dintre cele două curse, iar în ultima
etapă, după prima sa „alergare” pe ploaie, a încheiat
pe locul secund.

Ca urmare a acestor rezultate, micul Pascotă a de-
venit, la numai 14 ani, lider al Campionatului Natio-
nal de Motociclism Viteză, clasa 300 cmc Supersport.

Întrucât cele două etape au contat şi pentru Cam-
pionatul European Alpe Adria, rezultatele  obţinute
de  Patrick i-au adus un bine meritat loc 7.

Celălalt motociclist al familiei Pascotă aflat în ac-
tivitate, Ionel, a obţinut locul întâi atât în etapa de
sâmbătă, cât şi în cea de duminică, ambele în Cam-
pionatul Naţional de Motociclism Viteză, iar în Cam-
pionatul European Alpe Adria s-a clasat pe poziţia a
cincea în cursa de sâmbătă, reuşind să termine o po-
ziţie mai sus în cursa de duminică, desfăşurată pe
ploaie.

„Sunt extrem de fericit pentru rezultatele obţinute
de fiul meu. Mă face foarte mândru de el şi de faptul
că la vârsta lui a ajuns lider al clasei 300 cmc in Cam-
pionatul Naţional. Mă bucur, de asemenea, şi pentru
rezultatele mele, cu care încă mă pot mândri, chiar
dacă nu mai sunt la prima tinereţe”, a declarat Ionel
Pascotă la revenirea în România.

Lumea motociclismului intră într-o pauză compe-
tiţională în următoarea perioadă, până la finalul se-
zonului estival, când adrenalina revine la cote
maxime pe circuit, cu noi etape de campionat naţio-
nal. (I.N.)

Giroceanul Patrick Pascotă, cel mai tânăr
câştigător al etapelor de Campionat Naţional 

la Motociclism Viteză
Patrick este lider în Campionatul Naţional de Motociclism Viteză la Clasa 300 Supersport

În zilele de 10 şi 11 iulie, la Craiova, s-a desfăşurat
Campionatul Naţional U16 la atletism.

Clubul Sportiv Giroc-Chişoda a avut-o reprezen-
tată pe Alesia Pop, care a concurat în proba de 3 ki-
lometri marş. 

La final, Alesia a obţinut locul 6 în clasamentul
general şi locul 3 la categoria sa de vârstă. 

Tânăra atletă din Giroc este în primul an de ju-
nioare 2007, iar cu ocazia concursului de la Craiova
a obţinut şi cel mai bun rezultat personal: 17:30:45.

Ea a mai concurat şi în iarnă, atunci când a obţinut
locul 11 şi un timp de 19:44:30.

Alesia Pop este pregătită la CS Giroc-Chişoda de
antrenorii Oana şi Sorin Staicu.

Alesia Pop, rezultate notabile 
la Campionatul Naţional U16 

de atletism


