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Portret de campion: Patrick Pascota

„Vreau să depăşesc
performanţele tatălui

meu, multiplul 
campion!”, spune cu

dezinvoltură tânărul
motociclist girocean

Patrik Pascota
Dar lucrurile nu se opresc aici: 

adolescentul Patrick Pascota duce 
mai departe o altă tradiţie a familiei

sale - muzica de fanfară

Secretele din spatele titlului 
de campion mondial obţinut 

de chişozeanul Răzvan-Florin Bica
Tânărul sportiv este campion mondial de karate WUKF, 

titlu obţinut la Cluj Napoca • Anul viitor îşi va apăra titlul 
de campion mondial în Florida, Statele Unite ale Americii
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INFORMARE
Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi

şi/sau petrolieri şi a stimulentului pentru energie
Sezonul rece 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022

Începând cu data de 18 octombrie se preiau cererile şi declaraţiile pe propria răs-
pundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului
pentru energie, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie şi a Nor-
melor Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 1073/2021, pentru
sezonul rece 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.

Pot beneficia de acest drept familiile care realizează venituri lunare nete pe mem-
bru de familie de până la 1.386 lei, respectiv persoanele sigure care realizează veni-
turi nete lunare până la 2.053 lei şi care nu deţin bunurile cuprinse în Lista bunurilor
care conduc la excluderea acordării ajutorului social, anexată prezentei informări şi
prevăzută în anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
50/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile – declaraţiile pe propria răspundere, însoţite de documentele justificative
privind componenţa familiei, veniturile şi bunurile deţinute se pot depune la Serviciul
Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Giroc în următorul pro-
gram: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 9-15, vineri între orele 9-13.

Acte necesare pentru dosarul de ajutor  pentu
încălzirea locuinţei  în sezonul rece 2021-2022

Cerere tip (de la Primăria comunei Giroc)
Acte de identitate pentru toţi membrii familiei (b.i./c.i., certificate de naştere pentru

copiii sub 14 ani);
Certificat de căsătorie;
Act de proprietate (extras de c.f., contract de închiriere);
Acte doveditoare de venit (adeverinţe de la angajator, cupoane de pensie, cupoane

de indemnizaţie handicap, cupoane de alocaţie sau alte acte care dovedesc venitul
realizat în luna anterioară depunerii cererii);

Adeverinţă de la registrul agricol;
Adeverinţă de la instituţia de învăţământ pentru elevi/studenţi;
Factura de gaz (din luna în curs sau luna anterioară depunerii cererii);
Pentru persoanele care nu realizează venit, este necesară o declaraţie pe propria

răspundere.
Notă! Personalul serviciului public de asistenţă socială din cadrul Primăriei co-

munei Giroc poate solicita acte suplimentare sau efectuaea unei anchete sociale în
cazul în care există suspiciuni.

Târg de Crăciun la Giroc 
şi Chişoda

Primăria comunei Giroc şi Casa de
Cultură „Ionel-Lucian Şipoş” din
Giroc organizează anul acesta două
Târguri de Crăciun, unul la Giroc şi
unul la Chişoda.

La Giroc evenimentul va avea loc
în data de 5 decembrie, între orele 16-
18, în Grădina de Vară a Căminului
Cultural, în timp ce la Chişoda eveni-
mentul va avea loc în 12 decembrie,
tot între orele 16-18, în Grădina de
Vară a Casei Naţionale.

Participă la evenimente Ansamblul
Folcloric „Ghiocelul” din Giroc, con-
dus de coregrafii Victor Jicheran şi
Alexandru Galuşkă, manager Dan-
Mihai Şipoş, Corul Bisericii Orto-
doxe Giroc, dirijor Mircea Sturza,
Fanfara din Giroc, condusă de Ioel
Pascota, GMT Tinerii muzicieni din
Giroc, dirijor Sergiu Simionese, pre-
cum şi solişti de muzică folclorică din
Banat.

În fiecare dintre cele două zile, în
intervalul orar 13-19, doritorii vor

putea achiziţiona, din locurile menţionate, produse tradiţionale de Crăciun.
Intrarea se face pe baza certificatului verde!
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A treia ediţie a Crosului Viitorilor Campioni
Atleţii de la CS Giroc-Chişoda au obţinut zece medalii
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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).

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie,
Biserica cinsteşte So borul Sfinţilor Mi-
hail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor
cereşti celor fără de trupuri. Lumea
îngerească a fost creată de Dumnezeu
din nimic, nu din ceva preexistent şi nici
din fiinţa Sa. Referatul biblic despre
creaţie nu vorbeşte în mod precis despre
crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi afirmă
că la creaţie nu se vorbeşte explicit de-
spre îngeri din două motive: evreii,
înclinaţi spre idolatrie, ar fi căzut uşor
în rătăcirea idolatră a popoarelor vecine
şi că în cartea Facerii se urmăreşte
numai înfă ţi şarea începutului lumii
văzute. 

În ceea ce priveşte ierarhia
îngerească, Dionisie Areopagitul vede
cetele îngereşti în număr de nouă,
aşezate în câte trei grupuri suprapuse:
Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii,
Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli,
Îngeri. Sărbă toarea de faţă a fost la orig-
ine o simplă aniversare anuală a sfinţirii
unei biserici a Sfântului Arhanghel Mi-
hail, ridicată la termele lui Arcadius din
Constantinopol. 

Astfel, ea apare în cele mai vechi
sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a
devenit o sărbătoare comună a tuturor
Sfinţilor Îngeri. 

În Mineiele ortodoxe întâlnim alte
patru zile liturgice consacrate pomenirii
Sfinţilor Ar han gheli sau unor minuni
făcute prin puterea lor: La 6 septembrie
se săvârşeşte pomenirea unei minuni
făcute de Sf. Ar hanghel Mihail, la

Chones, în Colosse din Frigia;
La 26 martie, a doua zi după praznicul

Buneivestiri, prăznuim Soborul (Adunarea)
mai-marelui voievod Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor
al Arhanghelului Gavriil, care este la
origine ziua sfinţirii unei biserici vestite
a Sfântului Arhanghel Gavriil; Serbarea
Arhanghelului Gavriil din Adin, în ziua
de 11 iunie (fără slujbă), când se
aniversează apariţia acestui sfânt
Arhanghel la o chilie din Sf. Munte
(Adin), unde el ar fi învăţat pe un
călugăr să cânte pentru prima oară
partea de la început a Axionului Sfintei
Fecioare.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil

Sfântul Apostol Andrei, 
Ocrotitorul României

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit pe data de 30 noiembrie. S-a născut în
Betsaida Galileia, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret, în nordul Ţării
Sfinte. Din Sfânta Scriptură aflăm că era fratele lui Simon Petru. Amândoi au fost
pescari, alături de tatăl lor. Având în vedere că Andrei era evreu, nu ştim cu cer-
titudine dacă numele Andrei era numele său real (acesta fiind de origine grecească).
Potrivit cerce tătorilor, numele Andrei era destul de prezent printre evrei, încă din
perioada sec. II-III d.Hr. Pentru români, numele apostolului Andrei este legat de
lupi. Se susţine că acest nume – Apostolul Lupilor – derivă din vechea denumire a
dacilor, daoi (lupi), dar şi de la simbolul lor – lupul. Lupul era chiar un simbol al
sanctuarelor Daciei. Legendele spun că acest animal a fost alături de daci la
căderea Sarmizegetusei şi că acela care era căpetenia lupilor l-ar fi vegheat pe
Apostolul Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost.
Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al Lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului
Ioan Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în momentul în care
Sfântul Ioan rosteşte cuvintele: „Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii” (Ioan 1, 29). 

Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu şi este relatată de Sfântul
Evanghelist Matei: „Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi
fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja
în mare, căci erau pescari. Şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de
oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după El” (Matei 4, 18-20). Scriptura
îl descoperă pe Andrei la înmulţirea pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi după în-
vierea lui Lazăr, când, împreună cu Filip, îi spune lui Hristos că nişte elini, veniţi
în Ierusalim cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, doresc să-L vadă (Ioan 12, 20
- 22). Potrivit tradiţiei, teologilor şi istoricilor, Sfântul Apostol Andrei a fost primul
propovăduitor al Evangheliei la geto-daci. În „Istoria bisericească”, Eusebiu de
Cezareea (+ 339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi
ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui
Toma i-au căzut sorţii să meargă în Parţia, lui Andrei în Sciţia, lui Ioan în Asia”.  

Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Martirologiile istorice occidentale (sec. VIII-
IX) susţin şi ele ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciţia. Tradiţia că Sfântul
Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată şi de scriitori bisericeşti. De ex-
emplu, călugărul Epifanie (sec. VIII), în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”, afirmă
că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. 

Sinaxarul Bisericii constantinopolitane men ţio nează că Andrei „a predicat în
Pont, Tra cia şi Sciţia”. După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar, Sfântul Apos-
tol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos sau Odessos (Varna de azi), pe
ucenicul său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la
30 octombrie.
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Modernizarea străzilor 
din comuna Giroc, prin
Programul Naţional de

Investiţii „Anghel Saligny”

Prin Programul Naţional de Inves-
tiţii „Anghel Saligny”, Primăria co-
munei Giroc are depus un proiect de
modernizare a mai multor străzi de
pe raza unităţii teritorial-administra-
tive.

Necesitatea modernizării străzilor
vine, conform celor propuse în stu-
diile de fezabilitate, DALI şi SF, care
fac obiectul proiectului, ca urmare a
dezvoltării localităţii şi creşterii di-
rect proporţionale a numărului de lo-
cuitori, din dorinţa asigurării
accesului populaţiei la utilitaţile de
bază.

Proiectul de investitii are urmatoa-
rele caracteristici pricipale:

Valoarea totală a investiţiei –
14.285.074,28 lei cu TVA;

Durata de realizare a investiţiei –
24 luni;

Lungime investiţie drum comunal
– 7.749 m;

Valoarea solicitată de la bugetul
de stat – 13.894.301,05 lei cu TVA;

Valoarea solicitată de la bugetul
local – 390.773,23 lei cu TVA;

Număr străzi propuse – 29.

Proiect de extindere 
a reţelei de apă uzată
în zona Aleea cu Plopi

Primăria comunei Giroc va depune
spre finanţare, prin Programul Naţional
de Investiţii „Anghel Saligny”, un pro-
iect de extindere a reţelei de apă uzată
în zona Aleea cu Plopi. Necesitatea ex-
tinderii acestor reţele, propusă în stu-
diile de fezabilitate care fac obiectul
proiectui, a venit ca urmare a dezvoltă-
rii localităţii şi a creşterii direct propor-
ţionale a numărului de locuitori şi din
dorinţa asigurării accesului populaţiei
la utilităţile de bază.

„Oportunitatea realizării investiţiei
rezidă pe de o parte din posibilitatea ac-
cesării finanţării nerambursabile prin
PNDL, iar pe de altă parte din premi-
sele de dezvoltare ulterioară a condiţii-
lor de viaţă ale locuitorilor comunei,
respectiv asigurarea racordurilor popu-
laţiei la reţelele de apă şi apă uzată”,
transmit reprezentanţii Primăriei comu-
nei Giroc.

Proiectul de investiţii are următoa-
rele caracteristici principale:

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA
– 5.282.813,32 lei;

Durata de realizare a investiţiei – 24 luni;
Lungime reţea canalizare – 11.550 m;
Gospodării deservite – 930;
Valoare solicitată de la bugetul de stat (cu TVA) – 5.116.314,54 lei;
Valoare de la bugetul local (cu TVA) – 166.498,78 lei.
Numărul de străzi pe care se va introduce canalul – 28.

Avertisment al pompierilor timişeni la începutul
sezonului rece. Salvatorii spun că această perioadă
aduce o creştere a incendiilor produse în gospodării
şi îi îndeamnă pe timişeni să fie precauţi.

Pompierii timişeni spun că, în perioada similară a
lui 2019, au intervenit la 1.614 incendii, dintre care
465 s-au manifestat la gospodării. Focul a provocat
pagube de peste 17 milioane de lei, iar 17 persoane
au fost rănite şi şapte au decedat.

„Începutul sezonului rece aduce cu el o creştere
semnificativă a incendiilor produse la gospodăriile
populaţiei.

În ciuda campaniilor de informare demarate anual,
în colaborare cu autorităţile publice locale, numărul
incendiilor la gospodării în sezonul rece continuă să
crească producând pagube materiale, iar în cazuri mai
grave, ducând la pierderi de vieţi omeneşti”, transmit
reprezentanţii ISU Banat.

Mai bine de jumătate dintre incendiile din gospo-
dării înregistrate în aceeaşi perioadă din 2019 s-au
produs din cauza instalaţiilor electrice defecte sau ex-
ploatate necorespunzător.

Pe a doua poziţie s-au clasat incendiile provocate
de coşurile de fum defecte sau necurăţate, iarna tre-

cută înregistrându-se 110 astfel de incendii.
Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pom-

pieri în timpul intervenţiilor a fost fumatul în locuri
neprotejate. Numai în iarna lui 2019 au fost înregis-
trate 79 de astfel de intervenţii. Astfel, cei de la ISU
Banat vin cu următoarele recomandări:

Recomandări privind exploatarea
instalaţiilor electrice:

Nu folosiţi instalaţii şi/sau aparate electrice cu de-
fecţiuni sau improvizaţii.

Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea
simultană a mai multor receptori.

Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub
tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi
altele asemenea.

Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supra-
dimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului ca-
librat.

Nu efectuaţi lucrări de întreţinere, revizii şi repa-
raţii la instalaţiile electrice cu personal necalificat şi
neautorizat.

Recomandări privind folosirea coşurilor 
şi a burlanelor pentru  evacuarea fumului:
Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele

combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei
de cărămidă a coşului cu 25 cm. 

În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă intro-
ducerea unui strat de materiale necombustibile.

Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de ele-
mente combustibile ale acoperişului sau planşeului.

Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu
cel puţin 80 cm.

Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de eva-
cuare a fumului, de către personal specializat în do-
meniu.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor
cauzate de fumat:

Nu fuma în pat sau când eşti obosit ori ai luat me-
dicamente.

Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea

şi umple cu apă scrumiera în care se află mucurile 
înainte de le arunca.

RReeccoommaannddăărrii aallee ppoommppiieerriilloorr ppeennttrruu sseezzoonnuull rreeccee
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În perioada 23-26 septembrie s-a desfăşurat la Cluj
Napoca a noua ediţie a Campionatului Mondial de
Karate, Federaţia WUKF. Au participat 1.302 sportivi
din 39 de ţări. Tânărul sportiv chişozean Răzvan-Flo-
rin Bica a cucerit medalia de aur a categoriei la care
a concurat (minicadeţi +65 de kilograme), impu-
nându-se în finala disputată contra unui sportiv de pe
continentul american.

Familia Bica s-a stabilit la Chişoda în urmă cu
şapte ani, iar Răzvan a început să practice karate-ul
la vârsta de 6 ani, când a intrat în clasa pregătitoare.
Iniţial, tatăl său l-a dus la fotbal, pe când avea 5 ani,
însă a constatat că fiului nu-i prea place acest sport.
„De mic mi-a plăcut acest sport, ne spune Răzvan.
Am văzut că la şcoala noastră se făceau cursuri de ka-
rate şi aşa am început să merg şi eu la acele cursuri.
Acum, după şapte ani de karate, am centura mov,
fiind antrenat, de când am început şi până acum, de
Laszlo Bede (Sport Record Original). Am participat
la la multe concursuri, unde am şi urcat pe podium.
Primul concurs a fost la Salonta, însă nu am câştigat
nici un premiu atunci, dar de atunci încolo am luat
premii aproape la fiecare competiţie. Am participat şi
la un concurs în Ungaria. Mă antrenez la sală cam o
oră şi jumătate pe zi la karate”.

Un lucru foarte important în dezvoltarea viitorului
sportiv ni-l dezvăluie tatăl campionului, Ciprian Bica:
„Nu l-am forţat în niciun fel. La început a fost clar o
joacă şi o modalitate de a face mişcare. Pe la vârsta
de 8 ani şi jumătate – 9 antrenorul său, Laszlo Bede,
a spus că Răzvan poate mai mult, că e talentat şi do-
reşte să facă o grupă de performanţă cu câţiva copii.
L-a luat şi pe el în acea grupă. La început nu a fost
strălucit, ci de nivel mediu. 

Dar, fiind foarte ambiţios, a muncit până a ajuns la
nivelul celorlalţi copii, care deja erau mai avansaţi.
Răzvan a început să prindă şi gustul concursurilor. I-
a fost mai greu până a câştigat primul loc pe podium.
După aceea nu ştiu dacă sunt două sau trei concursuri
în care nu a luat loc pe podium. Şi aceasta tot din
«vina» lui, până la urmă. Pentru vârsta lui, Răzvan
este foarte dezvoltat fizic faţă de ceilalţi copii şi are
o forţă mai mare decât mulţi dintre aceştia şi a fost
descalificat la concursurile de care pomeneam. La ka-
rate nu trebuie să loveşti puternic, regulile sunt foarte
stricte; trebuie să punctezi şi să stăpâneşti procedeele.
I-a fost greu până a reuşit să-şi controleze loviturile
şi să fie cumpătat”.

Ciprian Bica spune că la karate fiul său şi-a mode-
lat caracterul: „Îi încurajez pe părinţii care îşi doresc
pentru copiii lor practicarea unui sport să încerce şi
la karate. Karate-ul este în sport care formează carac-
tere, în primul rând, pe lângă faptul că aici copiii pot
face mişcare. 

Pot să vă spun că Răzvan, pentru un copil de vârsta
lui, este foarte responsabil. E un copil pe care te poţi
baza în orice situaţie. Pot să spun că o mare parte din
caracter i l-a format sportul, dar şi antrenorul, pentru
că şi acest lucru contează. Pentru Răzvan, antrenorul
este ca al treilea părinte”. Ciprian Bica spune că la
formarea caracterului fiului său a contribuit şi faptul
că Răzvan a fost introdus de mic în lumea chinolo-
gică, acolo unde familia Bica activează cu un deose-
bit succes: „Şi în acest sector este foarte ambiţios,
atent şi cumpătat în tot ce face. Are fler şi simţ în
acest domeniu. L-am lăsat să prezinte câinii noştri în
concursuri, dar şi pe ai altor crescători, câini la care
mie poate mi-ar fi fost frică să intru, să-i iau şi să-i
plimb în lesă. A şi câştigat multe premii cu câinii. Şi
acasă se ocupă de îngrijirea câinilor şi mă consult cu
el de fiecare dată”.

Despre competiţia de la Cluj Napoca, cea în urma
căreia a obţinut titlul de campion mondial, Răzvan ne

spune că a avut şi puţin noroc, la categoria sa de vâr-
stă şi greutate fiind înscrişi doar trei concurenţi. Ast-
fel, a ajuns direct în finală, pe care a câştigat-o. Anul
viitor, în perioada 2-7 iulie, îşi va apăra titlul la Cam-
pionatul Mondial din Statele Unite, Florida, unde va
ajunge graţie unei sponsorizări obţinute de la Keune
Romania, firmă la care lucrează tatăl său, Ciprian
Bica. Până atunci se concentrează pe următoarele
competiţii la care va participa, următoarea fiind în 27-
28 noiembrie la Sighişoara. 

În 11-12 decembrie va participa la Cupa Campio-
nilor Europeni, competiţie ce va fi găzduită tot de
Cluj Napoca.

În Federaţia WUKF, în cadrul căreia activează clu-
bul la care este legitimat Răzvan Bica,  lotul naţional
al României se formează din sportivi care au împlinit
vârsta de 16 ani. Ciprian Bica ne dă mai multe amă-
nunte: „Şi Răzvan îşi doreşte să ajungă în lotul naţio-
nal. 

Până atunci, ar mai fi trei ani, noi, părinţii, susţi-
nem tot ce înseamnă competiţii, antrenamente, echi-
pamente şi aşa mai departe. În momentul în care va
intra în lotul naţional deja lucrurile vor sta altfel. Vor
fi susţinuţi de către federaţie. De exemplu, la Cam-
pionatul Mondial de la Cluj Napoca un coleg de-al
lui Răzvan de la club a câştigat titlul mondial. Spor-
tivul are 21 de ani, este în lotul naţional al României,
şi a fost premiat cu suma de 7.000 de euro pentru
acest titlu. Este un lucru care te impulsionează. Răz-
van trage tare să ajungă în lotul naţional. Până atunci,
e bine că are rezultate, iar antrenorul se bazează foarte
mult pe el”.

„Cu siguranţă voi continua în acest sport, ţelul meu
fiind acela ca la 16 ani să fiu cooptat în lotul naţional
al României de karate”, ne dezvăluie Răzvan princi-
palul său obiectiv în sport. Recunoaşte că pentru a-şi
atinge ţelul este nevoie de multă muncă şi seriozitate.

Pe lângă karate, Răzvan este pasionat, pasiune in-
spirată de tatăl său, de creşterea câinilor din rasa cio-
bănesc românesc de Bucovina. De altfel, şi la acest
capitol, al câinilor de rasă, familia Bica este cam-
pioană mondială.

Lui Răzvan îi mai place şi fotbalul, însă îl practică
doar cu prietenii, în curtea şcolii sau acasă la Chişoda.
Apropo de şcoală, Răzvan reuşeşte să se împartă
foarte bine între karate, pasiunile sale şi învăţătură,
fiind bursier de merit până anul acesta.

Pentru Răzvan, elev la Şcoala Gimnazială nr. 30
din Timişoara, urmează o perioadă de refacere, după
care va începe pregătirea pentru Campionatul Mon-
dial din Florida (2022).

Secretele din spatele titlului de campion mondial
obţinut de chişozeanul Răzvan-Florin Bica

Tânărul sportiv este campion mondial de karate WUKF, titlu obţinut la Cluj
Napoca • Anul viitor îşi va apăra titlul de campion mondial în Florida, 

Statele Unite ale Americii
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Proverbul românesc „Aşchia nu sare departe de
trunchi” se adevereşte din plin în familia Pascota, cea
mai titrată familie din motorsportul românesc, iar do-
vada „vie” a acestei afirmaţii este noul titlu obţinut de
tânărul Patrick. Cel mai tânăr motociclist al familiei
Pascota a obţinut primul titlu de campion european din
carieră, deşi are doar 14 ani.

Prezent la etapa finală Campionatului European
„Fim Europe Cup 2021”, desfăşurată în Italia, pe cir-
cuitul din Cremona, Patrick Pascota a obţinut locul 2
în ultima cursă, ceea ce i-a asigurat prima poziţie a po-
diumului final al clasei 300 cmc Supersport. Patrick
este al doilea sportiv din România care obţine acestă
medalie la Motociclism Viteză, după ce, în 2008, tatăl
său, Ionel Pascota, a reuşit să obţină aceeaşi perfor-
manţă la clasa 600 Supersport.

„Deşi are doar 14 ani, Patrick a scris istorie pentru
familia mea şi pentru Federaţia Română de Motoci-
clism. Sunt cel mai mândru tată din lume, în acest mo-
ment! Sunt extrem de bucuros pentru reuşita fiului meu,
iar fericirea mea este şi mai mare la gândul că obţine
aceste performanţe la numai 14 ani, având în faţa sa po-
sibilitatea unei cariere extrem de strălucitoare. Ţin să
mulţumesc Consiliului Judeţean Timiş în frunte cu pre-
şedintele acestuia, Alin Nica, fără de susţinerea cărora
nu era posibil să ajungem la aceste performanţe şi mai
vreau să mulţumim tuturor sponsorilor care ne-au spri-
jinit şi ne sprijină la fiecare cursă. De asemenea, doresc
să mă înclin în faţa tuturor susţinătorilor noştri, oameni
deosebiţi, care ne trimit sute şi mii de mesaje şi cărora
nu ne ajunge timpul să le mulţumim întotdeauna per-
sonal, fanii noştri care ne sunt alături, prin orice mij-
loace posbile, la toate cursele”, a declarat Ionel Pascota,
la revenirea în România, alături de Patrick, fiul său.

De vorbă cu proaspătul campion european
Puţină lume ştie că Patrick-Ionel Pascota, cel mai

proaspăt campion al familiei cu multipli campioni Pas-
cota, s-a născut în 7 mai 2007, în... Germania, la Mag-
deburg. Şcoala primară şi gimnazială le-a urmat la
Giroc. Acum este în clasa a VIII-a şi se pregăteşte pen-
tru examenul care va încununa cei opt ani de studii.

Patrick a crescut într-o familie de motocilişti, fiind
a patra generaţie de sportivi pe două roţi. „Am început
de la 5 ani să merg pe motocicletă, ne spune proaspătul
campion european. Mi-a povestit mama că eram mic,
nu cred că aveam un an, şi mergeam cu rotobilul până
la motocicleta tatei şi o mângâiam. M-am născut cu pa-
siunea în sânge pentru aşa ceva. Îmi plac motoarele de
când sunt mic”.

Prima competiţie care l-a avut la start pe Patrick Pas-
cota a avut loc când acesta avea cinci ani şi jumătate.
„Cum e şi firesc, prima dată m-am dat cu motorul prin
curtea casei noastre, apoi m-am antrenat pentru concurs
pe câmp, unde avem noi un traseu. Primul concurs a
fost la Arad, aveam o motocicletă Yamaha cu roţi aju-
tătoare. Am avut norocul ca de  la prima cursă să iau
locul întâi, lucru care m-a încurajat şi m-a stimulat în
acelaşi timp”.

Motociclismul este, însă, şi un sport periculos. Nu
puţine sunt accidentele, şi ne referim aici doar la com-

petiţii, în care sunt implicaţi sportivii. Nici Patrick nu
a scăpat de ele: „În 2016 mi-am rupt mâna la motocros.
Am stat patru luni cu mâna în ghips. Primul lucru des-
pre care am fost întrebat de medici, dar şi de tatăl meu,
când am ajuns la spital a fost dacă mă mai urc pe motor.
Le-am spus că da! 

Nu m-am descurajat. Pot spune că nu am avut noroc
atunci când am căzut. Era o dună de nisip şi o groapă
din traseu era acoperită cu nisip, nu se vedea deloc.
Roata a intrat în groapă, am fost aruncat în faţă, am
picat, motorul a fost aruncat şi el, iar în cădere ghidonul
m-a lovit în mână. Dar m-am făcut bine şi am luat-o de
la capăt”.

Revenirea a fost cu succes, Patrick continuând tra-
diţia familiei, aceea a unor adevăraţi campioni. „Ultima
dată când le-am numărat, aveam peste 160 de trofee
doar ale mele. Am participat la multe concursuri în care
a concurat şi tatăl meu; el la categoria lui, eu la a mea.
De obicei, cursele mele sunt înaintea celor ale tatălui
meu. Dacă stă să se uite la cursa mea, are emoţii şi nu
se poate concentra pe cursa lui”.

Alte pasiuni ale lui Patrick sunt legate tot de sportul
pe roţi. „Mă pot lăuda că am învăţat să merg cu bicleta
pe o roată şi am mers odată cinci străzi încontinuu aşa.
Altfel, mai joc şah cu tata din când în când. Nu sunt
foarte bun la fotbal, dar ştiu să dau cu piciorul în
minge”.

Patrick s-a aplecat puţin şi spre mecanică, fiind toată
ziua în preajma motocicletelor. „M-a mai ajutat şi Mir-
cea (Mircea Doncean – mecanicul echipei, n. aut.) să
cunosc din tainele motocicletei. De când am fost mic
am înţeles motorul foarte bine. Nu mi-e frică să merg,
pentru că eu conduc cu cap; ştiu ce pot eu, ştiu ce poate
motorul”, spune Patrick.

De multe ori, în competiţii Patrick s-a întrecut cu
sportivi mai mari decât el ca vârstă. „Au fost concurenţi
de 17, 18 ani, care merg de mult, mai înalţi şi cu mai
multă forţă decât mine, iar aceste lucruri contează. Un
avantaj pe care îl am este acela că atunci când ies din
viraje, fiind mai uşor, iar motocicleta şi ea, automat,
este mai uşoară, o fac mai repede decât concurenţii mai
mari”.

După un an plin de succese, Patrick se gândeşte la
anul care vine, unul în care va concura în campionatul
italian şi speră să ocupe o poziţie cât mai bună la final,
într-un campionat despre care spune că este mai puter-
nic decât cel din România.

Întrebat dacă crede că va putea depăşi performanţele
tatălui său, Patrick este tranşant: „Da!”.

Nu în ultimul rând, Patrick duce mai departe o altă
tradiţie a familiei: aceea a fanfarei. De trei ani, de când
a murit bunicul său, Ionel Pascota senior, conducător al
fanfarei din Giroc, Patrick cântă la trompetă, pentru
care ia lecţii de muzică, câte trei-patru ore pe săptă-
mână.

Dorinţa lui Patrick este ca, după absolvirea celor opt
clase, să intre la Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu”
din Timişoara. „Sunt a patra generaţie din familia mea
şi la motociclism, şi la trompetă”, spune, fără falsă mo-
destie, Patrick Pascota.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Portret de campion: Patrick Pascota
„Vreau să depăşesc performanţele tatălui meu,

multiplul campion!”, spune cu dezinvoltură
tânărul motociclist girocean Patrik Pascota

Dar lucrurile nu se opresc aici: adolescentul Patrick Pascota duce mai departe o altă tradiţie a familiei sale - muzica de fanfară
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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.

Curăţenia de toamnă 
pe raza Comunei Giroc

Până în 26 noiembrie, Primăria comunei Giroc, prin inspectorii Compartimentului Pro-
tecţia Mediului, organizează colectarea resturilor vegetale (crengi, vrejuri de la legume,
lăstari de viţă de vie, arbuşti) rezultate din cosmetizare şi tăiere.

Resturile vegetale (legate în snopi) vor fi depozitate la limita proprietăţii (lângă drum),
pentru a facilita încărcarea în remorci. 

Menţionăm faptul că pe fiecare stradă se va trece o singură dată. 
Scoaterea deşeurilor în faţa casei după ce utilajele au ridicat crengile de pe strada nu

este permisă.
În situaţii excepţionale (condiţii meteo nefavorabile, nerespectarea programului din mo-

tive obiective etc.) perioada de colectare a crengilor va fi decalată.
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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
CLINICA VETERINARĂ CHIŞODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chişoda

Telefon: 0728-445.054
Program

Luni-vineri: 10-19
Sâmbăta: 10-17

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

Program
Luni-vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-14

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 4, 10, 11, 17, 18, 23 și 25 noiembrie 2021 în Po-
ligonul de tragere Chişoda, se execută trageri ziua şi noap-
tea 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

Secţia Atletism a C.S. Giroc-Chişoda a participat
duminică 31 octombrie la Caransebes, pe stadionul
municipal, la concursul de copii Memorialul „Iosif
Korka”. În competiţie au intrat aproximativ 250 de
copii de la cluburile din vestul ţării, la care s-au adau-
gat reprezentanţii judeţelor Argeş şi Vâlcea. 

Competiţia se regăseşte în calendarul competiţio-
nal al Federaţiei Române de Atletism şi se adresează
copiilor de 13 ani şi mai mici. 

De-a lungul timpului aici au concurat viitori mari
atleţi ai României, iar noi sperăm că sportivii care ne-
au reprezentat vor face şi ei parte în viitor din elita
atletismului.

Aşa cum ne-am obişnuit, şi de această dată sporti-
vii noştri au fost la înălţime şi au obţinut următoarele
rezultate:

- Maria Rămneanţu - două medalii de aur în pro-
bele de 50m şi 300m categoria spiriduşi;

- Victor Roman - două medalii de aur în probele
de 50m şi 300m categoria copii 4;

- Natalia Gavrilovic - două medalii: aur la 50m şi
argint la 300m categoria copii 4;

- Denisa Pop - două medalii: aur la 60m şi argint
la săritura în lungime categoria copii 1;

- Maia Bulacu - medalie de aur la 1.000m catego-
ria copii 1;

- Adina Lăpuşcă - trei medalii: argint 60m, argint
săritura în lungime şi bronz la 800m la categoria copii
2;

- Sara Ţîştea - două medalii: argint 50m şi bronz

300m categoria spiriduşi;
- Sofia Dumitraşcu - medalie de argint la 300m ca-

tegoria spiriduşi;
- Ştefania Popescu - medalie de argint la 500m ca-

tegoria copii 3;
- Mălina Macarie - medalie de bronz la 50m cate-

goria spiriduşi;
- Alexandra Barna - medalie de bronz la 50m ca-

tegoria copii 4;
- Luca Ciocoiu - medalie de bronz la 50m catego-

ria copii 3.

În total, aşadar, CS Giroc-Chişoda a obţinut 19
medalii (şapte de aur, şapte de argint, cinci de bronz).

„Doresc să precizez că toţi ceilalţi copii au parti-
cipat extraordinar la acest concurs, fiecare dintre ei
realizând recorduri personale, chiar dacă nu au reuşit
o clasare pe podium dar sunt sigur că aceasta se va
întâmpla, deoarece noi facem acest sport cu multă pa-
siune şi nu sunt mulţi care pot practica sportul spor-
turilor”, a transmis Sorin Staicu, cel care alături de
Oana Staicu se ocupă de pregătirea tinerilor atleţi din
comuna Giroc.

Salbă de medalii pentru atleţii de la 
CS Giroc-Chişoda la Memorialul „Iosif Korka”

Crosul Viitorilor Campioni – Decathlon.ro şi-a derulat
în 14 noiembrie cea de-a treia ediţie. 

Competiţia de la Giroc a reunit 190 de concurenţi din
regiunea de vest a ţării şi reprezentanţi ai unului club din
Aiud. În total, în concurs au intrat opt cluburi din ţară.

Sportivii secţiei de atletism a CS Giroc-Chişoda, pre-
gătiţi de Oana şi Sorin Staicu, au obţinut rezultate fru-
moase după cum urmează:

- Mai Ţîştea locul 1 şi campioană - 400m Spirisuşi II;
- Sara Ţîştea locul 1 şi campioana - 700m SpiriduşiI;
- Mălina Macarie locul 2 medalie de argint - 700m Spi-

riduşi I;
- Sofia Dumitraşcu locul 3 medalie de bronz - 700m

Spiriduşi I;
- Bogdan Dronca locul 3 medalie de bronz - 800m Spi-

riduşi I;
- Natalia Gavrilovic locul 1 şi campioană - 800m copii

IV;
- Victor Roman locul 3 medalie de bronz – 1.000m copii

IV;
- Adina Lăpuşcă locul 2 medalie de argint – 1.200m

copii II;
- Maia Bulacu locul 2 medalie de argint – 1.500m;
- Alesia Pop locul 3 medalie de bronz – 2.000m.
Au mai obţinut rezultate deosebite şi următorii sportivi

fiecare pe categoria lui de vârstă:
- Julia Necşa locul 5, Roxana Roşioru locul 6, Dominik

Dumitraşcu locul 4, Luca Ciocoiu locul 5, Alexandra
Bârna locul 4, Denisa Pop locul 4, Deea Ioanovici locul 6,
Iris Cristescu locul 6, Denis Reitmaier locul 4, Adnana
Crîsnic locul 6.

Cu un număr de zece medalii şi o prestaţie deosebită,
secţia de atletism a încheiat ultima competiţie a anului
2021. 

Oana Staicu, antrenoare în cadrul secţiei de atletism a
CS Giroc-Chişoda, ne-a declarat că se doreşte ca această
competiţie să devină tradiţională nu doar pentru comuna
Giroc, ci şi pentru calendarul competiţional naţional în anii
ce urmează. Foto: Adrian SĂCĂLUŞ

A treia ediţie a Crosului Viitorilor Campioni
Atleţii de la CS Giroc-Chişoda au obţinut zece medalii


