ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

TIMIŞOARA
25.05.2014
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„BANAT” AL JUDEŢULUI TIMIŞ

BULETIN INFORMATIV
Sportivele din cadrul ISU Timiș, învingătoare la nivelul I.G.S.U.

Adriana Paraschiv, Daniela Soare și Claudia Rusu din cadrul I.S.U. Timiș au obțin câte un loc
pe podium la toate probele cupei ASPR ediția 2014, faza finală pe I.G.S.U.

A devenit o tradiție ca, anual, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă să se organizeze
numeroase competiţii sportive (atletism, fotbal, tenis, cross). Tot în tradiție s-a transformat și faptul că sportivele din
cadrul I.S.U. Timiș se întorc mereu de la aceste concursuri cu diplome, medalii și premii.
Acest lucru s-a întâmplat și anul acesta, la concursurile Asociației Sportive a Pompierilor din România, faza
finală pe I.G.S.U., ce a avut loc în perioada 07 – 09.05.2014, la Râmnicu Vâlcea. Concursul s-a desfășurat pe două
categorii. La categoria peste 30 ani, au participat plt. adj. șef Adriana Paraschiv și plutonier major Daniela Soare,
ambele participând atât la probele de atletism cât și la cea de cross 2000m. Daniela Soare a luat aurul la toate probele
de atletism, întorcându-se în Timiș cu trei medalii de aur. O poziție mai jos în clasament, Adriana Paraschiv s-a întors
cu două medalii de argint și una de bronz. La proba cross 2000m, ordinea s-a inversat însă, Adriana Paraschiv luând
argintul, iar Daniela Soare medalia de bronz.
Și la categoria sub 30 ani ISU Timiș se mândrește cu rezultate. Plutonier Claudia Liliana Rusu a obținut
medalii de bronz la toate probele de atletism.
Rezultatele foarte bune dovedesc preocuparea conducerii față de asigurarea condiţiilor necesare fortificării
organismului (conform dictonului latin „MENS SANA IN CORPORE SANO”), de menţinere a spiritului de competiţie
şi inducerea unui climat de „fair play" în cadrul relaţiilor dintre angajaţi. Însă dincolo de sprijinul instituției, rămân
ore în șir de trudă și efort susținut, petrecute în săli de sport și pe stadioane, unde fetele, cu antrenori sau pe cont
propriu, transformă aspirațiile lor în realități cu care Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,BANAT” se
mândrește.
Pe această cale, în numele întregii unități aducem felicitări și apreciere colegelor noastre!

