1 no i e mb r i e - z i u a î n c a r e i - a m p o m e ni t p e c e i ră p o s a ț i

Ca în fiecare an, cimitirele din Becicherecu Mic s-au umplut de
lumină, în ziua de 1 noiembrie.
Ziua Morţilor, Ziua tuturor Sfinţilor, Luminaţia sau Luminaţiile, 1
noiembrie este ziua în care se pomenesc morţii, ziua în care gândurile
noastre se îndreaptă cu pioşenie către cei dragi care au trecut în nefiinţă.
Semnificaţia Zilei morţilor se regăseşte în spiritualitatea Bisericii Romano-Catolice, însă tradiţia a fost preluată în timp şi de ortodocşi,
luterani, calvini sau unitarieni.
În această zi, familiile curăță mormintele celor dragi și le decorează
cu flori și lumânări. Ziua morților nu ar trebui să fie înfricoșătoare, ci
sfântă, pentru că este o zi în care toți cei care au pierdut pe cineva și-l
amintesc cu drag.
A. BORBELY
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În lunile septembrie și octombrie, credincioșii romano-catolici și ortodocși din comuna Becicherecu
Mic au efectuat mai multe pelerinaje la mănăstiri din
Banat.

Pelerinaj la Maria Radna

Primul pelerinaj a fost cel al credincioșilor romanocatolici, cu ocazia sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, la Mănăstirea Maria Radna. Organizatori au
evenimentului au fost consilierul local Karin Lauer,
împreună cu enoriașele Ana Miron și Iuliana Lutz, din
cadrul Parohiei Romano-Catolice Becicherecu Mic.
Au participat 62 de enoriași Becicherecu Mic, care
au fost prezenți la Sfânta Liturghie și au parcurs „Drumul Crucii”.

Pelerinaj la mănăstirile Sfânta Ana și Prislop

În ziua de 9 octombrie, un grup de 53 de pelerini
din Becicherecu Mic, coordonat de consilierul local
Gheorghe Mușat, s-a aflat la Mănăstirea Sfânta Ana,
din Caraș Severin. Participanții la pelerinaj au vizitat
apoi Porțile de Fier, Băile Herculane și Mănăstirea
Piatra Scrisă.
Tot în aceeași zi, un alt grup de 51 de credincioși,
coordonat de Lucian-Grigore Cristea, s-a aflat în pelerinaj la mănăstirea Prislop, acolo unde a slujit părintele Arsenie Boca. După ce s-au recules la
mormântul părintelui, participanții la pelerinaj au vizitat Castelul Huniazilor, de la Hunedoara.

Pelerinaje la mănăstiri
din Caraș Severin și Timiș

În 23 octombrie, alături de părintele paroh al Bisericii Ortodoxe Sârbe din Becicherecu Mic, Milan Miocovici, 48 de credincioși ortodocși sârbi și români s-au
aflat la Mănăstirea Teiuș, de lângă Caransebeș. După
ce au asistat la slujba de Liturghie, enoriașii s-au îndreptat spre Mănăstirea Brebu, situată între
Caransebeș și Reșița, iar apoi au mers la Mănăstirea
Vasiova, situată între Reșița și Voiteni. Pelerinajul s-a
încheiat la Mănăstirea sârbă „Sfântul Gheorghe”, din
satul Mănăstire.
Pelerinajele au fost posibile grație sprijinului acordat de Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic.

S fâ nt a C uv i oa s ă Pa r a s ch ev a

2

Sfânta Parascheva, pe care Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte în 14 octombrie, s-a născut în secolul al XIlea, în satul Epivat, din Tracia, pe ţărmul Mării
Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele
Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină după Mine să
se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie”
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o fac să-şi dăruiască
hainele sale săracilor.
După o vreme, se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat
spre Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a
aşezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului.
Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că întro noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus, în
vis, să se reîntoarcă în locurile părinteşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa: „Să laşi pustia şi la moşia ta
să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu, pe
Care L-ai iubit”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să
spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici, împăcată cu
sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul.
A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei, se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul ia fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm,
iar un sihastru, care trăia acolo, i-a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând
o groapă, au găsit trupul Prea Cuvioasei Parascheva
neputrezit şi plin de mireasmă. Cu toate acestea, au
pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar în noaptea
următoare, unuia din creştinii care săpaseră groapa, cu
numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar
unul dintre aceştia îl mustră pentru că n-a scos din

groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa
pe care o văzuse în vis, şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia degrabă trupul ei
şi să-l aşeze la loc de cinste.
Credincioşii au înţeles că este un semn dumnezeiesc, drept pentru care au luat trupul Cuvioasei din
mormânt şi l-au aşezat în biserica Sfinţii Apostoli, din
Kallicrateia. Îndată au avut loc vindecări minunate, în
urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale
moaşte.
În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate la Târnovo, fiind aşezate în Biserica cu hramul Maicii Domnului.
În anul 1393, Bulgaria cade sub ocupaţia turcilor,

S fâ n tu l M u c en i c Di m i tr i e ,
I z v o r â t o ru l d e M i r

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
este cinstit pe data de 26 octombrie.
A trăit în timpul împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286305). Din viaţa sa, înscrisă în
Sinaxare, aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic. După moartea tatălui său, a fost numit guvernator al
Tesalonicului. Ţinând seama de faptul că Dimitrie nu a ascuns că este
creştin, a fost întemniţat. În vremea
aceea, creştinii erau trimişi să lupte
cu gladiatorii. În aceste lupte, creştinii erau victime sigure. Potrivit tradiţiei, Nestor, un tânăr creştin, cere
binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe Lie, gladiatorul
favorit al împăratului, pentru a pune
capăt luptelor sângeroase. Dimitrie îl
va însemna cu semnul sfintei cruci
pe frunte şi îi va spune: „Du-te şi pe
Lie îl vei birui, iar pe Hristos Îl vei
mărturisi”. Prin rugăciunile Sfântului Dimitrie, Nestor
reuşeşte să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul
acestei lupte, împăratul Maximian porunceşte ca lui
Nestor să i se taie capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu
suliţele. Din trupul lui Dimitrie nu a curs sânge, ci mir
tămăduitor de boli.
Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska Mitroviţa, în Serbia de astăzi), iar moaştele sale
au fost aduse în Tesalonic, pe 26 octombrie 413. Biserica actuală în care se află moaştele Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construită la puţin timp de la

incendiul bisericii ridicate de guvernatorul Leontie, din anii 626-634. A
fost transformată în moschee în anul
1493 şi redată cultului creştin în
1912.
Comunitatea creştină din Tesalonic
a fost înfiinţată de Sfântul Apostol
Pavel, în timpul celei de-a doua călătorii misionare. În ziua de 26 octombrie, în Tesalonic se organizează
pelerinaje şi procesiuni la sfintele sale
moaşte. Punctul culminant al sărbătorii îl constituie deschiderea raclei în
care sunt păstrate cinstitele moaşte
ale Sfântului Dimitrie. Racla este aşezată în partea stângă a naosului, întrun mic paraclis din marmură
împodobit cu fresce din viaţa sfântului.
Episcopul care participă la această
sărbătoare se roagă înaintea raclei,
apoi sfinţeşte untdelemnul pe care îl
toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale moaşte.
Acest ulei sfinţit unit cu mirul izvorât în chip minunat
este dăruit credincioşilor, spre dobândirea sănătăţii sufleteşti şi trupeşti.

Raimond Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, urează, și pe
această cale, un sincer „La mulți ani”
celor care poartă numele de Dumitru,
Dumitra și derivatele acestora.

iar bisericile bulgare au fost transformate în moschei.
Este anul în care sfintele moaşte sunt mutate la Vidin,
pentru cinci ani. După lupta de la Nicopole, din anul
1396, moaştele Sfintei Parascheva vor ajunge din
Vidin, la Belgrad – Serbia, în anul 1398.
În anul 1521, sultanul Suleiman Magnificul cucereşte Belgradul, iar moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind aşezate în
palatul sultanului. Au fost răscumpărate de la turci de
către Patriarhia Ecumenică. Moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost aşezate în Biserica Panmakaristos,
sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice. După transformarea acestei biserici în moschee, moaştele au fost
duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586), Sfântul
Dumitru de la Xiloporta (1597) şi Sfântul Gheorghe
din Fanar – noul sediu al Patriarhiei Ecumenice
(1601).
Domnitorul Vasile Lupu, ctitorind la Iaşi biserica
Sfinţii Trei Ierarhi şi amintindu-şi de Ioan Asan, care
la vremea sa a strămutat moaştele Prea Cuvioasei Parascheva de la Epivat la Târnovo, de Alexandru cel
Bun, care a adus moaştele Sfântului Ioan cel Nou de
la Cetatea Albă la Suceava, a făcut demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol, pentru ca moaştele Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iaşi.
Domnitorul a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice şi, astfel, patriarhul Partenie I şi membrii Sinodului au hotărât să-i ofere, drept recunoştinţă,
moaştele Cuvioasei.
Din actul patriarhal, datat septembrie 1641, reiese
că au fost aduse din Constantinopol, „pentru sfinţirea
ţării şi binecuvântarea şi lauda lui Vasile Lupu, cinstitele şi sfintele moaşte ale Cuvioasei Maicii noastre
Parascheva cea Nouă”.

Raimond Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, urează, și pe
această cale, un sincer „La mulți ani”
celor care poartă numele de Paraschiva,
Paraschiv și derivatele acestora.

Vederea păcatelor proprii

Două femei au venit la un stareț la spovedanie.
Una plângea și spunea că are un păcat greu, iar
cealaltă vorbea mai mult despre greșelile altora și
spunea că ea a făcut păcate mai multe dar mici (așa
le considera ea).
Atunci starețul a zis:
- Duceți-vă în curte: tu, care ai un păcat greu, adu
aici un bolovan cât poți să-l duci, iar tu adună pietricelele în șorț, ia cât poți duce.
După ce făcură așa, starețul le zise:

pi ldă c reș n ă

- Acum duceți-vă și puneți-le la loc de unde le-ați
luat.
- Femeia cu bolovanul îl duse îndată, căci
cunoștea locul, dar cealaltă, după o vreme, veni cu
șorțul cu pietricele înapoi și zise că nu mai găsește
locurile de unde le-a luat.
Atunci grăi din nou starețul:
- Păcatul acesteia a fost iertat mai ușor, pentru că
s-a gândit mereu la el, iar sufletul tău rămâne
împovărat de păcate, pentru că te-ai gândit la ale altora și nu la ale tale, să știi de unde sunt și cum să
le înlături.

În viață mereu vedem păcatele altora și mai puțin
pe ale noastre. Cu ale noastre suntem blânzi și
milostivi, iar cu cele străine aspri și neînduplecați.
De fiecare dată auzim oamenii spunând: „Dar ce
păcate mari am făcut eu?”. Abia când ajung în fața
duhovnicului acei oameni încep să realizeze câte
păcate au făcut și despre câte nici nu știau că există,
că le-au făcut sau le fac.

Del i n c v en ţa j u v en i l ă
ș i r ă s p u n d e re a
p enală a m inorilor

Delincvenţa juvenilă este o
componentă a criminalităţii. Ea
este un fenomen de devianţă,
manifestat prin incapacitatea
unor minori/adolescenți de a se
adapta la normele de conduită
din societate. Această incapacitate este provocată de motive de
ordin bio-psiho-social. Criminalitatea în rândul minorilor are
multe cauze diferite față de cele
ale criminalităţii adulţilor. Analizând acest fenomen, pe genuri
de infracţiuni s-au desprins mai
multe concluzii.
Cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile sunt:
- creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi cunoscuţi cu
comportament deviant sau preocupări antisociale, lipsa unei activităţi utile;
- lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi, supraveghetori, tutori etc.;
- familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii minori
infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi cu antecedente penale;
- intermitență în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi de
ocrotire (case de copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale) alte instituţii cu atribuţii în acest sens;
- necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor
frecventate de minori;
- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală;
- influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul minorilor
prin determinarea acestora de a comite fapte antisociale;
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool pentru creşterea unei stări euforice.
Principala cauză, însă, a apariţiei atitudinilor antisociale o constituie influenţa mediului social şi proceselor psihice la nivelul
conştiinţei individului.
În vederea prevenirii comiterii de către minori / adolescenți a
faptelor penale cu violență sau de altă natură, vă expunem prevederile Codului Penal referitoare la răspunderea penală a minorilor.
Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal,
în timp ce minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal,
numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; împlinind deja vârsta de 16 ani minorul va răspunde penal.
Măsurile educative neprivative de libertate reglementate în
Codul Penal sunt: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână și asistarea zilnică. Măsurile educative privative de libertate sunt: internarea într-un centru educativ
(pe o durată de la 1 la 3 ani) și internarea într-un centru de detenţie (pe o durată de la 2 la 5 ani sau de la 5 la 15 ani).
Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de învăţământ constituie, şi în cursul acestui an şcolar, o prioritate. Vom continua derularea de activităţi pentru creşterea gradului de securitate atât în
incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente, cât şi pe
traseele de acces către şcoli.
Colaborarea permanentă pe care o vom avea cu doamna director a unităţii de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii va
asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor în urma cărora elevii pot deveni victime ale
delincvenței juvenile.
Agent șef adjunct de poliție,
Alin CÎRNARIU
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Hotărârea nr. 78 din 24 octombrie 2016
privind încetarea mandatului de consilier local a doamnei Rus Georgeta Aurelia şi declararea vacantă a funcţiei de consilier local ocupată de aceasta;
Hotărârea nr. 79 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea modificării obiectului contractului de concesiune nr. 1777 din 23.04.2010 de
la 1.000 mp la 1.440 mp, conform extrasului CF nr. 401325, nr. cad. 747 – 748/a – 747 – 748/b;
Hotărârea nr. 80 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea plății sumei de 1.336 lei, de la cap. 65.02.20 – învăţământ, pentru decontarea
cheltuielilor de navetă a cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal”,
pentru luna septembrie anul 2016;
Hotărârea nr. 81 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF nr. 403833, nr. cad. 403833 Becicherecu Mic având destinaţia de folosinţă „drum”, cu suprafaţa totală de 16.254 mp în trei loturi, după
cum urmează: LOT 1 cu suprafaţa de 7.196 mp; LOT 2 cu suprafaţa de 7.032 mp; LOT 3 cu suprafaţa de 2.026 mp;
Hotărârea nr. 82 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea schimbării destinaţiei construcţiei înscrisă în CF nr. 403714, nr. cad. 403714
– C3 din „ŞCOALA GENERALĂ (cls. I – VIII)” în „BIBLIOTECA LOCALĂ «DIMITRIE
ŢICHINDEAL»”;
Hotărârea nr. 83 din 24 octombrie 2016
privind constatarea apartenenţei terenului extravilan în suprafaţă de 3.700 mp, înscris în CF nr.
401580, nr. cad. 401580 Becicherecu Mic, la domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consiliului Local Becicherecu Mic; aprobă modificarea descrierii imobilului şi destinaţia
imobilului în „Cimitir multiconfesional”;
Hotărârea nr. 84 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 225 mp din terenul intravilan înscris în CF nr. 403905
Becicherecu Mic, cu suprafaţa totală de 525 mp, către domnul Sulea Ciprian Cristian, pe o durată
de 5 ani;
Hotărârea nr. 85 din 24 octombrie 2016
privind aprobarea dobândirii calităţii de asociat al Comunei Becicherecu Mic, prin Consiliul
Local Becicherecu Mic, în cadrul Asociaţia de Dezvoltare INTERCOMUNITARĂ
ZUROBARA a judeţului, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică română;
Hotărârea nr. 86 din 24 octombrie 2016
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat soţilor Băicoianu Clementina şi
Băicoianu Ioan asupra terenului identificat prin CF nr. 401985, nr. cad. Cc559/1/14, cu suprafaţa
de 497 mp;
Hotărârea nr. 87 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea încheirii unui contract de asistent personal între comuna Becicherecu Mic şi
doamna Capsali Andreea Ioana;
Hotărârea nr. 88 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea alocării sumei de 1.100 lei din contul 68.15.01 – Asigurări şi asistenţă socială,
alineatul 57.02.01 – ajutoare sociale în numerar din bugetul local al comunei Becicherecu Mic pentru contractarea serviciilor de transport pentru deplasarea persoanelor cu handicap la centrele de
recuperare pentru a urma programele curative recomadate de medicii de specialitate;
Hotărârea nr. 89 din 31 octombrie 2016
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 3858 din 02.10.2006 încheiat între comuna
Becicherecu Mic şi doamna Cucură Aurica Oniţa;
Hotărârea nr. 90 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF nr. 403870, nr. cad. 3743/3483/48
– 3743/3483/49/1/1/2/67/3 Becicherecu Mic având destinaţia de folosinţă „circulaţii, zone verzi şi
rigole”, cu suprafaţa totală de 20.726 mp în trei loturi, după cum urmează: - LOT 1 cu suprafaţa de
6.771 mp; - LOT 2 cu suprafaţa de 8.972 mp; - LOT 3 cu suprafaţa de 4.983 mp;
Hotărârea nr. 91 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea dezlipiri terenului intravilan înscris în CF nr. 403803, nr. cad.Ds 53 Becicherecu Mic având destinaţia de folosinţă „drum”, cu suprafaţa totală de 995mp în două loturi, după cum
urmează: - LOT 1 cu suprafaţa de 751 mp; - LOT 2 cu suprafaţa de 244 mp;
Hotărârea nr. 92 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 401985, nr.
cad. Cc 559/1/14, cu suprafaţa de 497 mp, la preţul de pornire de 26.900 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 93 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400822, nr.
cad. 400822, cu suprafaţa de 1.067 mp, la preţul de pornire de 37.300 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 94 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400845, nr.
cad. 400845, cu suprafaţa de 766 mp, la preţul de pornire de 30.240 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 95 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400844, nr.
cad. 400844, cu suprafaţa de 766 mp, la preţul de pornire de 30.240 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 96 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400848, nr.
cad. 400848, cu suprafaţa de 500 mp, la preţul de pornire de 21.600 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 97 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400847, nr.
cad. 400847, cu suprafaţa de 500 mp, la preţul de pornire de 21.600 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 98 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400846, nr.
cad. 400846, cu suprafaţa de 500 mp, la preţul de pornire de 21.600 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 99 din 31 octombrie 2016
privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate al comunei Becicherecu Mic asupra reţelei
de alimentare cu energie electrică din PUZ NE Becicherecu Mic; se aprobă înscrierea obiectivului
recepţionat conform procesului verbal de terminare a lucrărilor nr. 6557 din 27.10.2016, în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei Becicherecu Mic cu o valoare de inventar de 280.860 lei TVA inclus;
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A j ut o r u l de î n c ă l z i r e a l o c u i n ţe i c u g a z e n a tu r a l e ,
e n e r g i e e l e c t r i c ă , co m b u s t i b i l i s o l i z i ş i p e t r o l i e ri
A început depunerea cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere însoţite de actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie
electrică, combustibili solizi şi petrolieri, conform O.U.G nr. 70/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2016 - 31 martie
2017.
Pot beneficia de acest drept familiile sau
persoanele singure cu domiciliul sau reşedinţa
în municipiul Timişoara, care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de
până la 615 lei.
Pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea
locuinţei cu energie electrică numai familiile
sau persoanele singure care nu deţin altă formă
de încălzire.

Acte doveditoare

- cerere şi declaraţie pe propria răspundere - formulare tip (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
- copie după actele de identitate pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la
adresa la care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/carte de identitate provizorie/permis
de
ședere
temporară
sau
permanentă/documente de identitate pentru cetățenii
străini sau apatrizi), certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
- adeverinţa de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi cu vârsta peste 18 ani;
- acte din care să rezulte calitatea titularului cererii
faţă de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
- proprietar: copie contract de vânzare-cumpărare,
extras de carte funciară;
- chiriaș: contract de închiriere valabil la data depunerii;
- împuternicit: contract de comodat, împuternicire
din partea proprietarului locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
- acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
- adeverinţă de salariu cu venitul net și mențiunea
dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă/ valoarea
bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.;
- cupoane de pensii;
- cupoane sau adeverință privind indemnizaţia pen-

men de 5 zile de la data modificării.
Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a
menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute de toți
membri familiei, aşa cum sunt acestea trecute în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
200 lei la 1.000 lei.

Bunuri cuprinse în Anexa nr. 4

tru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
- cupoane sau adeverință privind indemnizaţiile lunare acordate pentru persoanele cu handicap și copie
certificat handicap;
- cupoane sau adeverințe privind alocaţiile acordate
pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
- acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă etc.;
- declaraţie privind alte venituri realizate;
(persoanele care nu realizează venituri vor depune
o declaraţie în acest sens);
- copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului(unde este cazul)
- pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale – o factură de plată.
Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu curent
electric se va prezenta suplimentar:
- ultima factură de plată;
- dovada de debranșare de la furnizor pentru consumatorii care au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale.
Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu curent
electric titularul ajutorului trebuie să fie și titularul
contractului cu furnizorul.
Familiile și persoanele singure care au în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa
nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, cu modificările şi completările
ulterioare nu pot beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt
obligați să comunice orice modificare intervenită în
componența familiei și a veniturilor acesteia, în ter-

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara
locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi
curtea aferentă și alte terenuri intravilane
care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în
zona rurală
Bunuri mobile *

1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în
zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,
moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric;
(*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

Terenuri /animale și/sau păsări
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie.

Î n tr e ț i ne r ea c oș u r i l or d e f u m î n s ez o nu l r ec e

Coșurile de fum defecte sau necurățate la timp pot
cauza o serie de probleme: de la simpla defectare,
până la intoxicații cu monoxid de carbon sau chiar incendii. De aceea, ele trebuie verificate și curățate
anual, înainte de a intra în sezonul rece.
Dacă angajați un profesionist pentru curățarea
coșurilor de fum, trebuie să știți că, pentru început, datoria coșarului este să verifice aspectul exterior al
coșului de fum (fisuri, lipsa cărămizilor etc.) și abia
apoi se trece la o curățare temeinică de la partea inferioară spre terminal (prin intermediul ușii de vizitare).
Pentru asta, profesionistul vine echipat cu o serie de
scule și accesorii de diametre diferite cu ajutorul cărora acționează fără să afecteze în sens negativ integritatea și funcționalitatea coșului de fum.
Există o serie de factori care afectează
funcționalitatea coșurilor de fum, printre acestea numărându-se :
- condensul acid rezultat în urma arderii gazelor,
care poate provoca dislocarea cărămizilor, implicit înfundarea coșului (în cazul centralei sau sobei pe gaze);
- defecțiuni ca urmare a unei construcții iresponsabile;
- păsările care obișnuiesc să își construiască cuiburi

în interiorul coșului de fum;
- pânzele de păianjen care favorizează crearea unui
dop (din frunze și hârtii luate de vânt);

- folosirea combustibilului lemnos cu o umiditate
mai mare de 20%.
După cum spune o vorbă din popor, este mai bine să
prevenim decât să tratăm. Așa că nu trebuie să
așteptați să rămâneți fără căldură, să izbucnească un

incendiu sau să înregistrați un caz de intoxicare cu
monoxid de carbon ca să apelați la serviciile specializate de curățare a coșului de fum. Mai mult decât atât,
această operațiune a devenit una obligatorie, stipulată
atât în legislația română, cât și în cea europeană.
Iată câteva sfaturi, valabile mai ales pentru cei care
dețin locuinte la curte, astfel încât să evitați izbucnirea
unui incendiu:
- cel puțin o dată pe an apelați la o persoană specializată care să verifice, curețe și repare, dacă este
cazul, coșul de fum;
- soba trebuie aprisă doar cu material combustibil
adecvat;
- se evită supraîncărcarea sobei;
- ușița de la sobă trebuie să stea închisă atât timp
cât arde focul;
- este de preferat să așezați în fața sobei, în dreptul
ușiței, o tavă din metal, astfel încât, dacă va cădea jar,
să nu existe posibilitatea inflamării obiectelor din jur;
- materialele combustibile nu se țin lângă sobă;
- focul trebuie stins înainte de culcare sau atunci
când părăsiți locuința;
- nu lăsați niciodată copiii nesupravegheați cu soba
aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcțiune.

P r e v e d e r i l e g a l e p r i v i n d p r o ce s u l d e v o t
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Se apropie alegerile din 11 decembrie
În contextul desfăşurării alegerilor parlamentare din data de 11 decembrie 2016, supunem atenţiei opiniei publice prevederile
Codului Penal, cu scopul prevenirii comiterii
unor infracţiuni electorale, după cum urmează:

Articolul 385: Împiedicarea exercitării
drepturilor electorale:
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de
a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
Articolul 386: Coruperea alegătorilor:
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori
de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă
de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin.
(1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

Articolul 387: Frauda la vot:
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine
de vot decât are dreptul un alegător, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Sprijin pentru
persoanele cu
dizabilități din comuna
Becicherecu Mic

Consiliul Local Becicherecu Mic vine în sprijinul
persoanelor cu dizabilități din comună. Astfel, în
ședința din 31 octombrie, consilierii locali au votat
un proiect de hotărâre care prevede alocarea sumei
de 1.100 lei pentru contractarea serviciilor de transport pentru deplasarea persoanelor cu handicap la
centrele de recuperare pentru a urma programele

curative recomadate de medicii de specialitate. Banii
provin din contul 68.15.01 – Asigurări şi asistenţă
socială, alineatul 57.02.01 – ajutoare sociale în numerar din bugetul local al comunei Becicherecu Mic.
Astfel, problema deplasării la medic ori la
unitățile de tratare a persoanelor cu diabilități din comuna Becicherecu Mic se va rezolva pe cheltuiala
autorităților locale, scutind familiile acestora de un
efort financiar în plus. (A.B.)

exercitării unor drepturi.
Articolul 390: Nerespectarea regimului
urnei de vot:
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte
cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al
secţiei de votare ori transportarea acesteia de
către alte persoane sau în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 388: Frauda la votul electronic:
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau
falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în
format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la
unu la 5 ani.
Articolul 389: Violarea confidenţialităţii votului:
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului
se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea

Articolul 391: Falsificarea documentelor
şi evidenţelor electorale:
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de
pe lista electorală complementară a unor persoane care
nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program
informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau
determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani
şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar
stabilirii rezultatelor alegerilor.

În această perioadă, gospodarii își
curăță miriștile, după recoltare, și își fac
curățenie în curți, ogrăzi și grădini. Mulți
dintre ei recurg la metoda incendierii
miriștilor și a vegetației uscate. Tocmai
de aceea, este important ca ei să cunoască
regulile după care se face această incendiere.
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de
maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi
de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin
executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp
de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici
de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a
mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a res-

turilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să
poată fi controlată;
c) executarea arderii în zone care să nu permită
propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi
să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii;
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea
unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul
ori fals sau a unui buletin de vot fals.

At en ț i e l a ar d e r e a m i ri ș t i l o r
ș i a v e g e ta ț i ei us ca t e

C o m b a t e r e a d ă u n ă t o r i l o r î n pe r i o a da r e c e ( I )
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Vine anotimpul rece și majoritatea legumicultorilor, în
spațiile protejate (sere, solarii), se pregătesc de ciclul I de
producție, de semănatul semințelor și obținerea răsadurilor,
operațiuni ce se fac iarna (sfârșitul lui decembrie până la
jumătatea lunii februarie), iar plantarea se face primăvara
devreme.
În această perioadă, preocuparea principală a legumicultorului trebuie să fie eliminarea potențialelor surse de infestare masivă cu dăunători. Aceste surse sunt: resturile
culturilor desființate, solul infestat sau îngrășământul organic adăugat ca fertilizant ori zonele din spațiile protejate locuri pentru hibernare a unor dăunători periculoși.
Principalii dăunători care pot crea probleme viitoarelor
culturi: nematodul galicol al rădăcinilor, coropișnița, viermii albi, viermii sârmă, limacșii, melcii cu cochilie,
păianjenul lat, musculița albă de seră, păduchele
castraveților de seră, tripsul Californian, musca minieră.

Nematodului galicol al rădăcinilor

Nematozii nu sunt insecte, ci viermi rotunzi (ca și limbricul sau trichinela), de 0,5-2 mm lungime, incolori. Ca
toți dăunătorii care înțeapă și sug, introduc toxine în plante,
care în cazul nematozilor produc tumori canceroase și
necrozări (brunificări) de țesuturi.
Meloidogyne incognita Chitwood, cunoscut popular sub
numele de nematodul galicol al rădăcinilor, este o specie
foarte răspândită în țara noastră, dar numai în condiții de
seră sau solarii. Sunt viermi mici de 1,2-2 mm lungime,
masculul este cilindric, femela cu aspect piriform și gât lung
care se scurtează odată cu vârsta. Nematodul rădăcinilor
iernează în câmp, în stadiu de ou în corpul femelei, iar în
sere sau solarii iernează ca femele sau larve de vârsta a IIa. Pentru un număr sporit de generații, dăunătorului îi sunt
necesare temperaturi ridicate, de aceea în România specia
nu se găsește în câmp, ci numai în condiții de spații protejate, fiind termofil, poate avea 8-10 generații/an, la un optimum de temperatură între 20-30°C. Nematodul
rădăcinilor provoacă pagube mari la castraveți, tomate, vinete, dar și la salată, ardei și morcovi. Plantele atacate se
recunosc după faptul că prezintă pe rădăcini gale de diferite
dimensiuni, până la 5 cm diametru; forma și mărimea lor
variază în funcție de planta gazdă, efectivul populației de
nematozi, precum și de condițiile de mediu (temperatura și
umiditatea din sol).

sol din serele infestate în alte sere, se pun ștergătoare cu
formol 4%, la intrarea în seră. Aplicarea gunoiului de grajd
se face în doză recomandată de 50-80 t/ha, iar în cazul în
care nu este bine descompus poate răspândi dăunătorii de
sol și de aceea se impun precauții deosebite în serele
înmulțitor destinate producerii de răsaduri. Controlul
răsadurilor, dezinfectarea uneltelor, distrugerea resturilor
vegetale după recoltare, contribuie la combaterea acestui
dăunător. Cultivarea de soiuri rezistente și efectuarea de
tratamente cu produse nematocide reprezintă metoda cea
mai eficientă în combaterea nematodului.

Dăunătorul este polifag, atacând peste 1.500 specii de
plante, care aparțin de 40 de familii botanice. Printre
plantele preferate pot fi enumerate tomate, castraveți,
pepeni, vinete, ardei etc.

Ce se întâmplă cu plantele atacate?

Plantele atacate puternic se veștejesc, dar la un atac slab
sau la începutul atacului, planta infestată nu are caractere
deosebite față de cea sănătoasă. Deseori, galele ce au un
țesut mai puțin rezistent putrezesc, iar planta este infectată
cu organisme patogene sau saprofite din sol, la tomate și la
alte culturi (castraveți), atacul nematodului fiind asociat cu
agenți patogeni din genurile Fusarium, Verticillium, Alternaria, Pythium, fapt ce poate conduce la distrugerea totală
a recoltei. Infestarea plantelor are loc imediat după transplantarea lor, iar primele simptome se observă la 3-4
săptămâni. La o infestare de 30-40% la tomate, producția
scade cu 10-20%, iar la o infestare de 100% pierderile pot
ajunge până la 50%.

Sfaturi împotriva nematozilor…

Materialul vegetal săditor este recomandat a se procura
din surse sigure și se controlează amănunțit prin metodele
generale și specifice pentru depistarea nematozilor. Pe plan
local răspândirea speciei poate fi favorizată de apa din
precipitații sau irigări. Nu se introduc plante cu rădăcini sau

T ă i e r i d e t o a m n ă l a v i ț a d e v ie

Tăierea la vița de vie se practică din antichitate,
când s-a constatat că prin tăierile anuale se obțin struguri mai mari, mai aspectuoși, cu boabe de dimensiuni mari și conținut ridicat de zahăr.
La vița de vie tăierile nu trebuie să lipsească nici
toamna, după ce au căzut și ultimele frunze.
Părerile sunt împărțite: unii vă vor spune că tăierile
de toamnă expun plantele la îngheț și le pot afecta
producția de anul viitor.
În viticultură îngrijirea de toamnă este „sfântă”, iar
modul în care o aplicăm influențează categoric
producția de anul viitor.
Vița este o liană și dacă nu s-ar interveni cu tăieri
anual, în timp, vegetația și fructificarea s-ar menține
doar la vârf. Strugurii formați vor fi de dimensiuni
mici, nu acumulează zaharuri, iar masa vegetativă se
dezvoltă excesiv.
Tăierea pe care o putem aplica în această perioadă
este cea de rodire. Aceasta este o lucrare de bază, care
se aplică an de an la plantațiile de viță de vie pe rod,
cu scopul de a regla procesele de creștere și fructificare în vederea dimensionării producției.
Tăierea de rodire se execută în perioada repausului fiziologic al viței de vie, de la căderea frunzelor
toamna și până la dezmugurit primăvara, în funcție
de condițiile climatice. Atunci când lucrarea se execută în lunile de iarnă, se recomandă a se lăsa o încărcătură de rod mai mare cu 25-30%, care va fi
corectată în primăvară, în funcție de pierderile de muguri pe rod. Cu ocazia tăierii în uscat, se face și „toaleta butucului”, prin suprimarea cu fierăstrăul sau cu
foarfeca a cioturilor, lemnului uscat, brațelor necorespunzătoare, porțiunile de cordon degarnisite de
elementele de rod.
Când vine vorba despre sistemele de tăiere, trebuie
să știți că aveți mai multe variante. În principal, sistemul de tăiere este definit prin lungimea elementelor
lemnoase care se lasă pe butuc.
Tăierile practicate în viticultură pot fi grupate
în trei sisteme de tăiere:

- Sistemul de tăiere scurt folosește ca element de
rod cepul de rod de 2-3 ochi în număr variabil (6-10)
și este folosit în special la soiurile care diferențiază
bine primii trei ochi de la baza coardelor (Fetească
albă, Fetească regală, Galbenă de Odobești, Aligote
etc.);
- Sistemul de tăiere lung folosește ca element de
producție coarda de rod de 8-16 ochi în număr variabil;
- Sistemul de tăiere mixt (Guyot) se caracterizează
prin folosirea ca element de producție a verigii de rod,
reprezentând o îmbinare a celor două sisteme (scurt și
mixt). Este sistemul de tăiere cel mai răspândit.
Atenție! Orice sistem de tăiere alegeți trebuie să
știți că trebuie evitate tăieturile fără rost, iar rănile
care rezultă să aibă o suprafață cât mai mică. O
greșeală des întâlnită la viticulturoii amatori este
aceea că taie până la 80-90% din masa de coarde a
viei. Aceste tăieri excesive nu fac altceva decât să
scurteze durata de viață a butucului și nu au nici efectele dorite. O tăiere corectă nu elimină mai mult de
60% din masa totală a coardelor viței.
O altă greșeală des întâlnită, și la care trebuie să
fim atenți, este producerea de leziuni cu ocazia tăierii; acestea se produc mai des în cazul folosirii unei
foarfeci defecte sau dacă tăiem coarde prea groase și,
în loc să rămână o tăietură dreaptă, ramura este zdrobită sau smulsă.
Aceste leziuni sunt porți de intrare a virușilor și
altor agenți patogeni care, de asemenea, pot avea
efecte negative asupra vieții plantei. Dacă tăierea se
face toamna sau primăvara devreme, nu are loc procesul de lăcrimare (plânsul), deoarece, până la pornirea sevei, canalele intercelulare sunt obturate cu
substanțe de consistența rășinii.
În perioada octombrie-noiembrie, vița de vie are
nevoie și de arătură sau sapă mare și îngrășare de bază
cu îngrășăminte organice și cu superfosfat și sare fosfatică. Se termină îngropatul și mușuroitul și se face
plantarea de toamnă a viței de vie.

Tratamente împotriva nematodului
galicol al rădăcinilor

Dezinfectarea solului cu:
- Nemasol - dezinfectant al solului în sere și solarii cu
spectru multiplu de combatere: nematozi, dăunători și
agenți patogeni de sol, buruieni. Produsul se descompune în
sol și nu lasă reziduuri în plantă. Doza 700L/Ha
- Basamid granule - se aplică la temperaturi mai mari de
6°C, când solul este umed. Se recomandă păstrarea
umidității solului înainte, în timpul și după aplicarea produsului, la aproximativ 60%
- Timp de pauză între ultimul tratament și semănat sau
plantat: se asigură un timp de pauză 10-30 zile, în funcție de
temperatura solului, cu cât este mai scăzută (minim 6°C)
cu atât timpul de așteptare este mai lung (peste 30 zile)
- Produsul se aplică înainte de înființarea culturii, pe substratul de cultură sau prin încorporare în substratul de
cultură pentru răsadnițe și se aplică cu 10 până la 35 zile
înainte de semănat sau plantat în funcție de temperatura
solului. Doza 250-500Kg/Ha
- Nemathorin este o soluție împotriva dăunătorilor din
sol (nematozi și viermi sârmă). Acționează prin contact și
ingestie, blocând activitatea nematozilor și apoi moartea
acestora. Efectul maxim se realizează după 9-17 zile de la
aplicarea produsului; aplicat pe rând sau pe toată suprafața,
Nemathorin necesită încorporare uniformă pe adâncimea
de 15 cm, astfel încât să se creeze zona de protecție a
rădăcinilor. Pe solele cu grad mare de infestare se
recomandă aplicarea pe toată suprafața.
Timpul de pauză de la efectuarea ultimului tratament și
până la recoltare: trebuie să treacă 70 zile la castraveți și tomate, 120 de zile la cartof. Doza 15-30Kg/Ha.

Trandafirii se plantează
în octombrie și noiembrie

Cu siguranță, trandafirii sunt florile cu cel mai puternic și plăcut
miros. Trandafirii înnobilează orice grădină, tocmai de aceea cultivatorii au investit timp pentru a face tot felul de încrucișări pentru
obține soiuri spectaculoase.
Trandafirii nu se plantează în lunile august sau septembrie. Momentele propice pentru a planta trandafiri sunt în lunile octombrie și
noiembrie. Din cauza căldurii, este posibil ca trandafirii să nu se
prindă. În plus, trandafirii vin stropiți cu substanțe care fac frunzele
să se scuture mai repede, pentru a scoate din vegetație planta. Fiind
scoși din vegetație devreme, anul următor trandafirii vor intra în
vegetație mai devreme, când temperaturile sunt prea scăzute, astfel
încât lăstarii vor cădea din cauza frigului.
La trandafiri, momentul ieșirii din vegetație în mod natural este în
luna octombrie sau noiembrie. Din acest motiv, octombrie și noiembrie sunt lunile optime pentru plantarea trandafirilor pentru butași cu
rădăcină nuda sau împachetată. Trandafirii vor înmuguri în perioada
cuprinsă între a doua jumătate a lunii martie și prima jumătate a lunii
aprilie. Perioada de înmugurire variază, fiind influențată de starea
vremii.
Un sfat important pentru plantarea trandafirilor:
Săpați o groapă și turnați apă în ea până se obține noroi, apoi
butașul se așează culcat lateral. Timp de 5 zile menține pământul ud,
apoi scoateți butașul și plantați-l.
Groapa de plantare trebuie să fie suficient de largă şi de adâncă
pentru ca rădăcinile să aibă loc. Afânaţi uşor stratul de pământ inferior cu o furcă de grădinărit. Aşezaţi trandafirul în groapa de plantare,
asigurându-vă că ochiul de altoire se află la circa 4-5 cm sub
suprafaţă. Răsfiraţi puţin rădăcinile şi întindeţi-le în groapă. Înainte
de a pune la loc pământul scos din groapă, amestecaţi-l cu aproximativ 30% compost sau îngrăşământ natural. Dacă solul este dens,
adăugaţi nişte nisip grosier sau pietriş şi calcar. Ţineţi trandafirul pe
loc în timp ce umpleţi groapa, apoi scuturaţi-l puţin pentru ca solul să
se distribuie printre rădăcini. În cele din urmă, bătătoriţi bine
pământul şi udaţi trandafirul din belşug. După ce apa a fost absorbită,
puteţi adăuga şi pământul rămas, formând o grămăjoară cu înălţimea
de cca 20 cm, pentru ca trandafirul să nu se usuce şi pentru a-l proteja de îngheţ.
Pagină realizată de Drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

Mica publicitate

Vând cazan de țuică, din cupru, 80 de
litri, tablă de 3 mm grosime, cu bazin de
răcire. Tel: 0256-378.578.
Vând 800 mp de grădină pentru
construcție casă. Tel: 0256-378.578.
Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pentru masa copiilor mici. Preț: 200 RON.
Tel: 0765-632.195.
Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg.
Tel: 0765-632.195.
Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe
Strada Sârbească nr. 326. Tel: 0723698.843 sau 004915166233155.

Vând țiglă în stare bună, 40 de bani
bucata. Tel: 0256-378.471.
Vând albine pe rame Dadant 1/1 și
miere de albine. Tel: 0724-961.503.
Vând moară de măcinat porumb, plus
compresor, toate la 220V. Tel: 0256378.623.
Vând teren, 1.300 mp, pe strada
Sârbească nr. 26. Tel: 0762-200.547.
Vând boia de casă, calitate foarte
bună, cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau
0740-994.593.

„BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA – CONFERINȚA
BANAT” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire biserică (cu funcțiuni auxiliare) în
regim de înălțime parter și 1 etaj; împrejmuire proprietate și amplasare siglă
pe fațadă” propus a fi amplasat în comuna Dudeștii Noi, str. Mureș, nr. 5, CF
400285, jud. Timiș.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-ul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A și la sediul titularului, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni (tel. 0721-005.971)

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc
• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc
• Curățat coș centrală termică 40 lei/mc
• Rostuit și liniat cu oxid pe exteriorul sobei - 100 lei/buc
• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc
• Montat plasă pe coș de fum 200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

Orar de funcţionare al
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Miercuri: 8-16
Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17
Program cu publicul: 8-12
15-17
Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12
Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al
Biroului taxe şi impozite
Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17
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Pentru o mai bună
colaborare, vă
stăm la dispoziţie:

PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17
Miercuri: 11-16
Joi: 11-17
Vineri: 11-14

VICEPRIMAR

Luni: 8-11
Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11
Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR

Luni: 8-14
Marţi: 8-12
15-17
Miercuri: 8-14
Joi: 8-12
15-17
Vineri: 8-12

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie-decembrie

lei/buc

Numele şi prenumele:........................................................

normală de teracotă - 800 lei/buc

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

• Demontat și montat sobă
• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

Vă oferă servicii de:
F izioterapie:
Electroterapie
U ltrasunet
Mag netoterapie
Kinetoterapie
Terapie LASER
Infi
filltraţii per i-/intraar ticulare
ACUPUNCTURĂ
SERVICII DE AMBULATORIU CLINIC:
Bilete de tr imitere laborator,
alte specialităţi, RMN
Tratamente GRATUITE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU
ORAR: LUNI-VINERI 8-12; 16-20
Programări la număr ul de telefon: 0745-382.949
de luni până vineri, între orele 8-20

Începând cu data de 16 februarie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comercializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tratamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local,
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Becicherecu Mic acest
talon pentru autocitirea consumului bilunar de apă (o dată la două luni).
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
“citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ pentru cele două luni înscrise în
talon, în cutia poştală specială, amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Talon pentru anunţ gratuit

Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară în
ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Semnătura

Telefon:...............................................................................
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Şi-au unit destinele

Cristian-Alexandru Damian cu Beata Farago
Mihai Surdu cu Alexandra Cristea
Vasile Topolniceanu cu Mădălina-Bianca Manolea
Constantin Sadoveac cu Ionela Vitescu
Emilian-Nicolae Sămăilă cu Lavinia-Mihaela Sperlea
Toșa Iosin cu Oana-Cristina Pascu
Lucian Horoșincu cu Emanuela-Andreea Peicuți
Adrian Peniuc cu Cristina-Sorina Niță
Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Morari Reghina (83 de ani)
Codrea Marin (73 de ani)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă
agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

Colegiul de redacţie

Execut lucrări de topografie şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topografice etc.
Persoană fizică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

Semnătura
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divertisment • divertisment • divertisment • divertisment
Fortuna Becicherecu Mic s-a instalat
CURIOZITĂŢI
în fruntea clasamentului Seriei I a
Campionatului Județean „Promoție” Cuiburi cu ouă de dinozaur,
Echipa de fotbal Fortuna Becicherecu Mic s-a instalat, ca urmare a rezultatelor înre-

gistrate în ultimele etape ale campionatului, pe prima poziție a clasamentului Seriei I a
Campionatului Județean „Promoție”.
În chiar prima zi a lunii octombrie, Fortuna a jucat, pe teren propriu, în etapa a șasea,
contra celor de la CS Banatul Teremia Mare. Jocul s-a încheiat cu victoria echipei noastre, care s-a impus cu scorul de 5-3.
În etapa a șaptea, Fortuna s-a deplasat la Pesac, pentru jocul cu Șoimii, o echipă care
a cochetat, în primele etape, cu pozițiile fruntașe ale clasamentului. De altfel, în momentul
disputării partidei, Șoimii se afla pe locul doi în ierarhia seriei. La capătul celor 90 de minute de joc, însă, fotbaliștii din Becicherecu Mic s-au impus de o manieră categorică.
Meciul s-a încheiat
cu scorul de 4-0 în favoarea băieților noștri,
care
și-au
continuat parcursul
bun din ultimele
etape. Au marcat în
acest joc Valentin
Gagea, Iuliu Telcean,
Călin Stan (din 11
metri) și Cosmin
Gagea.
Din păcate, în
etapa a opta, Fortuna
nu a avut adversar,
pentru că Steaua
Roșie Bulgăruș nu
s-a prezentat la meciul programat pe
arena din Becicherecu Mic. Comisiile AJF au dat câștig de cauză Fortunei în această
speță, iar partida a fost omologată cu scorul de 3-0 în favoarea echipei gazdă.
Un nou derby local între Becicherecu Mic și Dudeștii Noi s-a derulat în etapa a IX-a.
De această dată, Fortuna a jucat cu Pindul Dudeștii Noi. La capătul celor 90 de minute
de joc, fotbaliștii pregătiți de antrenorul-jucător Vasile Luță s-au impus cu scorul de 4-1.
Pentru Fortuna au marcat Călin Stan (de două ori), Vasile Luță și Andrei Goleanu.
Cu această victorie, coroborată cu cea la masa verde din penultima etapă a turului, favorizată de retragerea echipei AS Triplex Beba Veche, Fortuna rămâne în continuare pe
primul loc al clasamentului seriei cu 22 de puncte, trei mai multe decât AS Dudeștii Noi.

Vă așteptăm în număr cât mai mare în ultima etapă a turului, când
Fortuna va juca pe propriul teren, sâmbătă, 5 noiembrie, ora 14 împotriva celor de la AS Progresul Iecea Mare.

Echipa secundă a Fortunei, care evoluează în Campionatul Municipiului Timișoara,
Seria a II-a, se clasează, după șapte etape disputate, pe locul cinci al clasamentului, cu 12
puncte acumulate.
A. BORBELY

descoperite în România

Două noi cuiburi cu ouă de dinozaur au fost
descoperite pe teritoriul Geoparcului
Dinozaurilor Țara
Hațegului, cu ocazia
cercetărilor
efectuate în zonă
de zece studenți ai
Facultății de Geologie și Geofizică
de la Universitatea București, împreună cu profesorii lor.
Primele cercetări realizate de studenții și profesorii de la Universitatea București pentru descoperirea unor fosile de dinozauri au început în Țara Hațegului în urmă cu aproape 40 de ani, scopul fiind
studierea faunelor cu dinozauri pitici din Transilvania. Aceste animale,
care au trăit acum mai bine de 66 de milioane de ani, sunt unice pe plan
mondial datorită taliei mai reduse, ca o adaptare la viața în spațiul limitat al unei insule.
„Participanții au descoperit și au recuperat fragmente de fosile de titanosaur — dinozauri de talie mare, ierbivori, patrupezi, dar și două
noi cuiburi cu ouă de dinozaur, continuând cercetările din anii anteriori
efectuate de studenți de la Universitatea din București”, a declarat purtătorul de cuvânt al Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, Adina
Popa.
Cercetările au fost realizate sub îndrumarea cadrelor universitare
de la Facultatea de Geologie și Geofizică din Universitatea București,
conf. dr. Zoltan Csiki și asist. dr. Ștefan Vasile, care au lucrat alături
de studenții aflați în ciclurile de licență, masterat sau doctorat.
„Fosilele descoperite urmează să fie preparate, inventariate și cercetate în laborator, ceea ce ar putea duce la descoperirea de noi
informații relevante care să reconstituie mediul de viață din Cretacic,
de pe fosta Insulă a Hațegului. Activitățile vor fi realizate și cu sprijinul unor studenți care au luat parte la aceste cercetări în teren”, a precizat Adina Popa.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Nu poate fi drept omul care se lasă stăpânit de ban! (Democrit)
♣ Acordul felului de a gândi naşte prietenia.
♣ Ameninţările sunt arme pentru cel ameninţat.
♣ Beţia o vindecă sapa şi lopata. (Anton Pann)
♣ Copiii au mai multă nevoie de modele decât de critici.
♣ Dă, chiar atunci când primeşti, şi învaţă să primeşti când dai.
♣ Felul dăruirii preţuieşte mai mult decât darul.
♣ Ne cunoaştem fericirea numai atunci când am pierdut ce am avut odată.
♣ Să nu-ţi fie frică de nimic altceva decât de frică.
♣ Învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală. (Seneca)
♣ Mai bine să fii invidiat decât compătimit.
♣ Când un om ajunge să mintă, inteligenţa şi talentul îl părăsesc.
♣ Oamenii care nu au niciodată timp, lucrează cel mai puţin.
♣ Cine se teme de sărăcie nu e demn de bogăţie. (Voltaire)
♣ Cine se laudă cu greşeala lui, greşeşte de două ori. (China)
♣ Niciodată nu e prea târziu a te îndrepta.

SFATURI

Eşti dator să spui adevărul, nu să vorbeşti mult. (Unii vorbesc mult pentru a ascunde adevărul)
Niciun dar nu este mai preţios decât sfatul bun.

ANUNŢURI

- Vindem second hand.
- Consumaţi cu încredere supă de pasăre vegetariană.
- Avem frişcă bătută toată ziua.
- Nu servim în stare de ebrietate.
- Lenjeria de corp nu se schimbă.
- Croim rochii pentru dame de lux.
- Nu trimiteţi copiii la umplut cu sifoane.
- Confecţionez paturi pentru copii de fier.
Vindem flori în magazine.

„NU-I MILĂ, CI CRIMĂ SĂ IERŢI PE UCIGAŞ” (Anglia)

Sunt cuvintele pe care Shakespeare le rosteşte prin gura Ducelui, în Romeo şi
Julieta (act.III, sc.1), după ce Romeo l-a ucis în duel pe Tybalt, pentru că acesta îl
omorâse pe bunul său prieten Mercutio.
Vorbele de mai sus au îmbrăcat o frumoasă versiune românească în traducerea
poetului Șt. O. Iosif:
„Eşti ucigaş tu însuţi atunci când
C-un ucigaş eşti milostiv şi blând”.

