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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

Foaie de informaţie, opinie, societate, cultură şi sport, editată de Primăria şi Consiliul Local Becicherecu Mic

TTrreeii zziillee ddee eevveenniimmeennttee llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
pprriilleejjuuiittee ddee RRuuggaa ddee SSffâânnttaa MMaarriiaa

CCuupplluurriillee ddiinn BBeecciicchheerreeccuu
MMiicc ccuu 5500 ddee aannii ccăăssnniicciiee

vvoorr ffii pprreemmiiaattee
Cu ocazia Rugii satului, autoritățile locale din Becicherecu Mic le-au

pregătit o surpriză plăcută cuplurilor din comună care împlinesc sau au
împlinit anul acesta 50 de ani sau mai mulți de căsnicie. Astfel, acestea
vor & premiate în cadrul unui eveniment special, care va & anunțat ulte-
rior. Pentru a putea participa la eveniment, cuplurile care corespund
cerințelor sunt rugate să se înscrie la Primărie, la doamna Sfetlana
Chisăr, până în data de luni, 21 august, inclusiv, ora 16. Pentru înscriere
este necesar certi&catul de căsătorie, care să ateste că soții împlinesc anul
acesta 50 de ani sau mai mulți de căsnicie.

Evenimentele prilejuite de Ruga românească de la Becicherecu
Mic încep duminică, la ora 14, cu ediția a IV-a a Concursului de
table, organizat la Bibliotecă (Școala Mare). De la ora 19 va începe
programul artistic susținut de Ionuț Andrieș și Roxana Popovici.

Luni, 14 august, de la ora 8, la Balta Bujorul se va desfășura
ediția a VI-a a concursului de pescuit sportiv, iar de la ora 19 DJ
Ghiță va fi prezent în fața locuitorilor din Becicherecu Mic.

Ziua de 15 august va începe la ora 10, cu ediția a X-a a Campio na tu-
 lui de minifotbal (care se va desfășura la UGH Prest Serv SRL). La
ora 17 va avea loc slujba de Rugă și tăierea colacului, la Biserica
Ortodoxă Română, iar de la ora 18:30 va începe programul artis-
tic: Ansamblul „Izvorașul” și Ansamblul „Sveti Nikola” din lo-
calitate, iar apoi formația condusă de Dănuț Merszan și soliștii
vocali Adi Muntean și Roxana Bodi.

Data de 29 iulie a fost proclamată, în confor-
mitate cu Legea nr. 99/1998, Ziua Imnului
Național al României – „Deșteaptă-te române!”,
simbol al unității Revoluției Române de la 1848.

La 29 iulie 1848, „Deșteaptă-te române!” a fost
cântat pentru prima dată în Parcul Zăvoi din
Râmnicu Vâlcea. 

La originea Imnului Național al României se
află poemul patriotic „Un răsunet” de Andrei
Mureșanu, publicat în numărul iunie-iulie 1848
al suplimentului „Foaie pentru minte, inimă și li-
teratură”, pe o melodie culeasă de Anton Pann. 

Conținutul profund patriotic și național al poe-
ziei a fost de natură să însuflețească numeroasele
adunări ale militanților pașoptiști pentru drepturi
naționale, mai ales din Transilvania, Nicolae Băl-
cescu numind acest imn „o adevărată Marsilieză
românească”.

Imnul a fost intonat în timpul Războiului de

Independență,
în Primul Răz-
boi Mondial și
la Marea Unire
din 1918. 

A fost, de
asemenea, in-
tonat în al Doi-
lea Război
Mondial.

„Deșteaptă-
te române!” a
fost interzis
după instaura-
rea regimului comunist, timp de aproape o jumă-
tate de secol. 

A fost cântat, însă, în timpul revoltei de la
Brașov, din 15 noiembrie 1987, și în timpul
Revoluției din decembrie 1989.

Imediat după Revoluția din decembrie 1989,
„Deșteaptă-te române!” a fost ales Imn Național
al României, fiind consacrat prin Constituția din
1991. Conform Constituției României, Imnul
Național este considerat simbol național, alături
de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului.

Ziua Imnului Național al României

Noi proiecte de investiții în derulare
în comuna Becicherecu Mic

• Se va construi o Casă de Cultură 
la standarde moderne

• Continuă lucrările de asfaltare a străzilor
ddeettaalliiii îînn ppaaggiinnaa 55 
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Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului îşi are
rădăcini adânci în viaţa cultică şi în tradiţia Bise-
ricii, atât în Răsărit, cât şi în Apus. Întreaga isto-
rie a praznicului descoperă evlavia şi cinstirea
aduse Maicii Domnului, Cea mai presus decât oş-
tile îngereşti şi mai preaslăvită decât cetele sfin-
ţilor.

Sărbătoarea era fixată în secolul al IV-lea în
Antiohia, chiar în preajma Crăciunului. La
aceasta făcea aluzie Patriarhul Proclu al Con-
stantinopolului în anul 429, când vorbea despre
funcţia acestei pomeniri: „trebuia să mijlocească
ajutor celor ce asistau la ea”.

Neavând la bază un eveniment istoric consem-
nat de Sfânta Scriptură, aşa cum este cazul praz-
nicului Bunei Vestiri, această sărbătoare s-a păstrat
numai prin tradiţie, în evangheliile necanonice, nefiind
menţionată de Constituţiile Apostolice, fapt ce arată
că nu este mai veche de secolul al V-lea. În Siria exista
sigur în secolul al V-lea, deşi pare a fi fost o aniversare
anuală a sfinţirii Bisericii Maicii Domnului ridicate de
Ikelia Romana, între Ierusalim şi Betleem, pe locul
unde Fecioara a făcut popas cu puţin înainte de Naş-
terea Domnului. În 18 decembrie se făcea amintirea
Sfintei Marii şi în Gallia, iar în urma Sinodului de la
Toledo (656) a fost preluată de Biserica spaniolă. În
Sinaxarele vechi, Adormirea era trecută la 15 ianua-
rie, iar unii o sărbătoreau pe 18 ianuarie, ca Depositio
Sanctae Mariae, până când se va fixa definitiv în 15
august, prin rezidirea Bisericii Maicii Domnului din
Ghetsimani, iar data va fi generalizată de Papa Teodor
I (642-649) şi în Apus. După învestirea cu autoritate de
dogmă a cultului de supravenerare, în cadrul Sinodu-
lui al VII-lea Ecumenic, se folosesc cuvinte de laudă
ce o aşază pe Maica Domnului în planul iconomiei di-
vine deasupra sfinţilor şi cetelor îngereşti. În acest
context, preacinstirea pe care o aduce Biserica este re-
flectarea cinstei pe care Însuşi Fiul o aduce Maicii
Sale. Astfel, în Imnele Sfântului Efrem Sirul la praz-
nicul Adormirii Maicii Domnului, cuviosul scrie: „Tu
nu ai urcat ca Ilie la cer, tu nu ai fost numai ca Pavel
răpită până la al treilea cer, ci tu ai înaintat până la tro-
nul împărătesc al însuşi Fiului tău; faţă către faţă, în
bucurie cu o mare şi negrăită încredere, tu stai aproape
de El”.

În Sfânta Scriptură nu se menţionează nicăieri
moartea Maicii Domnului. Ştim doar că, înainte de Pa-
timile Sale, Mântuitorul o încredinţează Sfântului
Evanghelist Ioan (19, 26-27) şi că după Înălţarea
Domnului se află în Ierusalim, stăruind în rugăciune
dimpreună cu celelalte femei şi cu Sfinţii Apostoli (F.
Ap. 1, 14). Scrierile apocrife „Despre Adormirea Prea
Sfintei Stăpâne”, atribuită Sfântului Apostol şi Evan-
ghelist Ioan, dar aparţinând de fapt secolului al IV-lea,
ca şi „De transitu Beatae Mariae Virginis” a lui Melito
de Sardes şi „O epistolă către Tit”, atribuită lui Dioni-
sie Areopagitul, arată o anume concordanţă cu vechile
tradiţii, dar şi o oarecare nepotrivire. Unii susţin că a
fost martirizată, alţii că a murit timpuriu, la vârsta de
45-47 de ani, în Ierusalim, iar alţii că l-ar fi însoţit pe
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan la Efes şi abia

după încă 11 ani şi-ar fi aflat acolo obştescul sfârşit.
Sfinţii Părinţi şi scriitorii bisericeşti din Apus, până în
secolul al VIII-lea, susţin, de asemenea, că Maica
Domnului a adormit la Ierusalim, că a fost înmor-
mântată de Sfinţii Apostoli în Grădina Ghetsimani şi
că deasupra mormântului gol se află o rotondă.

Itinerarul şi scrierile Silviei din Aquitania, din anii
385-388, nu amintesc de mormântul Maicii Domnului,
pentru că nu era cunoscut. Scrisorile lui Theodosius,
„De terra sancta” şi „De situ terrae sanctae”, datate
520-530, descriu însă că în valea lui Iosafat se află o
biserică şi că acolo este mormântul ei: „În partea de
jos a rotondei, la răsărit, se află Altarul, iar la dreapta
lui, mormântul gol”. Dar cum a fost ridicat sfântul ei
trup din acest mormânt, în ce timp, de cine sau unde
aşteaptă ea învierea nu se poate şti.

Din anul 570 există încă un „Itinerarium sancti
Martyris Placentini”, care vorbeşte de ridicarea Mai-
cii Domnului cu trupul la cer, iar de la sfârşitul seco-
lului al VII-lea avem o descriere amănunţită a bisericii
din Ghetsimani, redată aproape identic în „Historia ec-
clesiastica gentis Anglorum”. 

Tradiţia orientală se explică prin mărturisirile ver-
bale, cea mai veche predică asupra acestei teme apar-
ţinând Sfântului Modest († 634) și se referă la
mijlocirea veşnică a Născătoarei de Dumnezeu, iar
faptul că a locuit şi a murit pe Muntele Sionului îl arată
în mod hotărât Sfântul Sofronie († 638). Cele trei cu-
vântări ale Sfântului Andrei Criteanul la Adormirea
Maicii Domnului adaugă că „trupul nu s-a aflat multă
vreme în mormânt, ci a fost ridicat şi aşezat la cer”,
iar Sfântul Gherman al Constantinopolului îndeamnă
la păstrarea tradiţiei, arătând că nu scrierile apocrife
au dat naştere tradiţiei, ci dimpotrivă, că au la bază tra-
diţia şi rolul lor este de a o întări.

Evlavia populară pentru Maica Vieţii

Cinstirea deosebită de care se bucură Maica Dom-
nului s-a concretizat nu doar în numărul mare de săr-
bători închinate pomenirii sale, ci şi în forma unor
cântări, slujbe şi rugăciuni deosebite. Acatistul Năs-
cătoarei de Dumnezeu sau Acatistul Bunei Vestiri (cu-
noscut sub diferite variante şi titluri) este o slujbă
solemnă din săptămâna a cincea a Marelui Post, dar
se face şi cu alte prilejuri, stând în picioare, ca semn de

respect, iar Paraclisul, inclus în Mineiul lunii au-
gust, la Privegherea Adormirii Maicii Domnu-
lui, după Vecernia Mare sau în cadrul Utreniei
se cântă la întristarea sufletului şi la vreme de
nevoi, ca şi al doilea Paraclis care se cântă al-
ternativ cu primul în Postul Adormirii Maicii
Domnului.

Ca Împărăteasă a cerului şi pământului, mai
înaltă decât toată făptura, Stăpână şi Doamnă,
Maica Domnului se arată mijlocitoarea tuturor
către Dumnezeu. Este grabnică ajutătoare şi iz-
băvitoare din nevoi, singură nădejde şi pază a
credincioşilor, Maică milostivă care a născut pe
Cel milostiv, izvor al facerii de bine şi „comoară
de tămăduiri, folositoare şi acoperământ”. Tot o

formă de cinstire a sfinţilor este purtarea numelui lor
ca nume de botez, prin aceasta devenind modele şi to-
todată ocrotitori. Frecvenţa numelor Maria, Marin,
Marioara şi a derivatelor lor mai ales la români este
dată de relaţia directă pe care o are un creştin cu Maica
Domnului (într-o statistică onomastică, se arăta că în
Oltenia 75% dintre femei purtau numele Maria). Toate
aceste forme de preacinstire constituie o dovadă indi-
rectă a evlaviei creştine.

„Asupra tainelor se cuvine tăcere”

O străveche tradiţie arată că în clipa fericitei morţi
a Sfintei Maici a lui Dumnezeu toţi Sfinţii Apostoli,
împrăştiaţi în lume, pentru mântuirea neamurilor, au
sosit de îndată la Ierusalim, călătorind prin văzduh.
Când au ajuns lângă ea, au aflat-o înconjurată de îngeri
şi au auzit dumnezeiasca melodie a puterilor de sus.
Aşa, împresurată de slava dumnezeiască şi cerească,
ea şi-a dat, fără cuvânt, sfântul ei suflet în mâinile lui
Dumnezeu. 

Iar trupul ei, în care a sălăşluit dumnezeirea, „a fost
dus în mantie de ceremonie” şi însoţit de cântecele în-
gerilor şi Apostolilor la Ghetsimani, unde a fost aşezat
într-un sarcofag. Trei zile a stat aici şi tot timpul înge-
rii au cântat şi au dănţuit în jur. La capătul celor trei
zile, cântarea îngerească s-a oprit, Apostolii toţi fiind
de faţă. Toma singur a sosit după a treia zi. Şi fiindcă
a vrut să se închine la trupul Mariei, Apostolii l-au des-
chis. 

Dar n-au găsit înăuntru decât giulgiurile. De aceea
se cheamă „Adormire” sau „Pausatio”, „Dormitio”,
„Mors” (odihnă de veci), „Assumptio Sanctae Mariae”
(ridicare la cer) sau „Mutare la cer” şi „luare sus”, ară-
tând îndoita prăznuire: moartea şi primirea ei cu trupul
în cer. Biserica Ortodoxă nu o numeşte „Înviere” şi
nici „Înălţare” - pentru că nu este mărturisită de Sfânta
Scriptură, nu este o învăţătură dogmatică doar o taină
notată de Sfinţii Părinţi -, iar asupra tainelor se cuvine
tăcere.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic urează „La mulți ani” tu-
tutor locuitorilor  care poartă numele Maria,
Marian sau derivatele acestora.

AAddoorrmmiirreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii -- SSffâânnttaa MMaarriiaa MMaarree

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este săr-
bătorită de către Biserica Ortodoxă în fiecare an la
data de 29 august. Acesta s-a născut în cetatea Orini,
fiu al Elisabetei și al preotului Zaharia. I-a fost atri-
buit supranumele de „Înaintemergătorul”, datorită fap-
tului că a anunțat venirea lui Hristos.

Conform Evangheliei, Irod, în cadrul celebrării zilei
sale de naștere, ordonă tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea perioadă,
Ioan Botezătorul era în temnița din Castelui lui Irod
de la Maherus. Motivul întemnițării este unul simplu:
Ioan îl critica public pe Irod pentru traiul nelegiuit de
care a dat dovadă alături de Irodiada, soția fratelui său.
Urându-l până în măduva oaselor, aceasta îi cere fiicei
sale, Salomeea, să îi spună lui Irod că dorește capul
lui Ioan ca răsplată.

Irod, de teamă că Ioan Botezătorul ar putea învia,
decide ca doar trupul acestuia să fie dat ucenicilor pen-

tru a fi înmormântat la Sevastia, pe când capul său a
fost îngropat de către Irodiada în curtea sa.

Conform tradiției, Sfânta Ioana este cea care a luat
capul Sfântului Ioan din curtea Irodiadei și l-a îngro-
pat la Ierusalim în multele Eleonului. Acolo a rămas
până pe vremea împăraților Constantin și Elena, care
au dus capul la Emesa, Siria. Așadar, cea de-a doua
aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul a luat loc
la Emesa în anul 453.

Ulterior, pe vremea luptei întreprinse împotriva
icoanelor, capul său a fost îngropat la Comane, iar mai
apoi a fost dus de către Sfântul Ignatie la Constanti-
nopol în anul 860. În timpul cruciadelor, o parte a ca-
pului său a fost luată de la Constantinopol de către
latini și a fost dusă la o biserică din Amiens.

Această sărbătoare reprezintă ultima mare sărbă-
toare a anului bisericesc, având în vedere că acesta se
încheie pe 31 august.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull



3

Hotărârea nr. 96 din 11 iulie 2017
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în nr. 403939, nr. cad. 403939 în două loturi

cu suprafeţe diferite;
Hotărârea nr. 97 din 11 iulie 2017
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 400358, nr.

cad. 400358 cu suprafaţa de 3.381 mp;
Hotărârea nr. 98 din 11 iulie 2017
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în nr. 403884, nr. cad. 403884 în două loturi

cu suprafeţe diferite;
Hotărârea nr. 99 din 11 iulie 2017
privind modificarea suprafeței terenului intravilan înscris în CF nr. 401693, nr. cad. 422

– 423 și dezlipirea acestuia în două loturi cu suprafețe diferite;
Hotărârea nr. 100 din 11 iulie 2017
privind alipirea terenului intravilan înscris în CF nr. 403904 cu terenul intravilan înscris

în CF nr. 403938;
Hotărârea nr. 100 din 11 iulie 2017
privind modificarea categoriei de folosință a terenului intravilan înscris în CF nr. 403873

și alipirea acestuia la terenul intravilan înscris în CF nr. 403936 și la terenul intravilan înscris
în CF nr. 403666;

Hotărârea nr. 102 din 11 iulie 2017
privind aprobarea prelungirii contractului de asistent personal între comunaBecicherecu

Mic şi doamna Dedar Anișoara Pamela;
Hotărârea nr. 103 din 11 iulie 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul II, III

și IV anul 2017;
Hotărârea nr. 104 din 25 iulie 2017
privind grila de salarizare a funcționarilor publici și a personalului contractual încadrat în

aparatul despecialitate al primarului comunei Becicherecu Mic calculată conform Legii
nr.153/2017;

Hotărârea nr. 105 din 25 iulie 2017
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr. 403743, nr. cad. 403743 către dom-

nul Ioniță Daniel;
Hotărârea nr. 106 din 25 iulie 2017
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF

400801 cu suprafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 107 din 25 iulie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 402619, nr. cad. 572 –573/1 Beci-

cherecu Mic din proprietatea Statului Român în domeniul privatal comunei Becicherecu
Mic;

Hotărârea nr. 108 din 25 iulie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 402620, nr. cad. 572 –573/2 Beci-

cherecu Mic din proprietatea Statului Român în domeniul privatal comunei Becicherecu
Mic;

Hotărârea nr. 109 din 25 iulie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 402622, nr. cad. 572 –573/3 Beci-

cherecu Mic din proprietatea Statului Român în domeniul privatal comunei Becicherecu
Mic;

Hotărârea nr. 110 din 25 iulie 2017
privind aprobarea raportului semestrial cu privire la asistenţii personali ai persoanelor cu

handicap şi a indemnizaţilor lunare pentru semestrul I – anul 2017;
Hotărârea nr. 111 din 25 iulie 2017
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic înscris asu-

pra terenului intravilan înscris în CF nr. 402644, nr. cad. 721 –722/2;
Hotărârea nr. 112 din 25 iulie 2017
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul III anul

2017;
Hotărârea nr. 113 din 25 iulie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didacticeale Şcolii Gim-

naziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna iunie anul 2017;
Hotărârea nr. 114 din 25 iulie 2017
privind trecerea terenului intravilan şi a imobilului – locuinţă înscrise în CF nr. 400948,

nr. cad. 650 – 651/2 şi nr. cad. C1 650 – 651/2 Becicherecu Mic din proprietatea Statului
Român în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 115 din 25 iulie 2017
privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor pentru aparatul despecialitate al pri-

marului comunei Becicherecu Mic pentru anul 2018;
Hotărârea nr. 116 din 25 iulie 2017
privind vânzarea terenului extravilan înscris în CF nr. 403711, nr. cad. 403711 către dom-

nul Rusu Cristian Alin;
Hotărârea nr. 117 din 25 iulie 2017
privind vânzarea terenului extravilan înscris în CF nr. 403718, nr. cad. 403718 către dom-

nul Rusu Cristian Alin;
Hotărârea nr. 118 din 25 iulie 2017
privind transferul sumei din 40.000 lei (T.V.A. inclus), din bugetul local către Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară „Torontal”;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu MicÎn circulația pe drumurile

publice, bicicleta trebuie să fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de

frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem

adecvat, funcțional, de direcție;
c) dotată cu sistem de averti-

zare sonoră; se interzic echipa-
rea și folosirea sistemelor de
avertizare sonoră specifice au-
tovehiculelor;

d) echipata în față cu lumină
de culoare albă sau galbenă, iar
în spate cu lumină de culoare
roșie și cu cel puțin un dispozi-
tiv fluorescent-reflectorizant,

vizibil, de aceeași culoare;
e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în mișcare, for-

mează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare
portocalie fixate pe spițele roților.

Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul

având semnificația „Accesul interzis bicicletelor”;
b) să învețe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile in-

tens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepția cazului când pe acestea

sunt amenajate piste speciale destinate lor;
d) să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele pi-

cioare pe pedale;
e) să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la

competiții sportive organizate;
f) să circule în timp ce se află sub influența alcoolului, a pro-

duselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu
efecte similare acestora;

g) să se țină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de
un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un ve-
hicul;

h) să transporte o altă persoană, cu excepția copilului până la 7
ani, numai dacă vehiculul are montat în față un suport special,
precum și a situației când vehiculul este construit și/sau echipat
special pentru transportul altor persoane;

i) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers,
dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil,
ce poate fi folosit;

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volu-
mul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea ve-
hiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic;

k) să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu
excepția cazurilor când nu stânjenesc circulația pietonilor;

l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este re-
dusă;

m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu
polei, gheață sau zăpadă;

n) să circule cu defecțiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu
un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;

o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pieto-
nilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau pe moped;

p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acos-
tament, cu excepția cazurilor în care, înainte de intersecție, tre-
buie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la
stânga;

r) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-
reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci
când vizibilitatea este redusă;

s) să conducă vehiculul fără a menține contactul roților cu solul.
Pe timpul circulației pe drumurile publice, conducătorii de bi-

ciclete sunt obligați să aibă asupra lor actul de identitate!

Șeful postului de poliție 
Agent șef adjunct de poliție 

Alin CÎRNARIU

Legislație pentru
bicicliști
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Având în vedere că vara 
și-a intrat pe deplin în
drepturi și sunt perioade
de timp cu temperaturi ex-
trem de ridicate și discon-
fort termic accentuat, este
bine ca fiecare cetățean,
indiferent de vârstă, să ur-
meze o serie de recoman-
dări privind protecția în
timpul caniculei.

Astfel, deplasările sunt
recomandate în primele
ore ale dimineții sau
seara, pe cât posibil prin
zone umbrite, alternând deplasarea cu repaosul, în
spații dotate cu aer condiționat (magazine, spații
publice).

Evitați aglomerațiile, expunerea la soare,
efortul fizic intens între orele 11-18.

Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare,
pălării și ochelari de soare.

Beți 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apă,
sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduțe (soc,
mușețel, urzici).

Mâncați fructe și legume (pepene, prune, roșii)
sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apă); mâncați
echilibrat și variat, insistând pe produsele cu va-
loare calorică mică.

Evitați băuturile ce conțin cofeină (cafea, ceai,

cola) sau zahăr (sucurile
carbogazoase).

Evitați alimentele cu
conținut sporit de gră-
simi, în special de ori-
gine animală.

Nu consumați alcool
- vă deshidratează și vă
transformă într-o
potențială victimă a cani-
culei.

Mențineți legătura
cu persoanele în vârstă
(rude, vecini, persoane
cu dizabilități), intere-

sându-vă de starea de sănătate a acestora și oferiți-
le asistență ori de câte ori au nevoie.

Nu lăsați copiii/animalele de companie sin-
guri/singure în autoturisme.

Persoanele care suferă de diferite afecțiuni își
vor continua tratamentul, conform indicațiilor
medicului. Este foarte util ca în perioada caniculară
să se consulte medicul curant, în vederea adaptării
schemei terapeutice la condițiile existente.

Pentru ameliorarea condițiilor la locul de muncă,
se va reduce intensitatea și ritmul activităților fi-
zice, se va alterna efortul dinamic cu cel static și
alternarea perioadelor de lucru cu perioade de
repaos, în locuri umbrite ori ventilate corespunză-
tor.

RReeccoommaannddăărrii pprriivviinndd pprrootteeccțțiiaa
ppooppuullaațțiieeii ppee ttiimmppuull ccaanniiccuulleeii

În prima zi de miercuri a fiecărei luni, sirenele
de alarmare publică vor fi acționate în toate
județele țării, conform unui anunț recent al In-
spectoratului General pentru Situații de Urgență
(IGSU). În aceste condiții, cetățenii ar trebui să
știe, pentru orice eventualitate, ce înseamnă aler-
tele și unde ar trebui să se adăpostească în caz de
pericol iminent.

În toate județele țării vor avea loc exerciții lu-
nare pentru verificarea funcționării mijloacelor de
alarmare a populației, potrivit unui comunicat de
presă publicat de IGSU. Începând cu luna august
2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în
intervalul orar 10-11, vor fi acționate sirenele de
alarmare publică existente la nivel național.

„(...) Rezultatele verificărilor vor fi centralizate
la nivel județean și vor face obiectul unor analize
în comitetul județean pentru situații de urgență,
în vederea îmbunătățirii modului de alarmare a
populației în situații de protecție civilă. Prin
modul de acționare a mijloacelor tehnice de alar-
mare există posibilitatea de a crea disconfort în
spațiul public, motiv pentru care asigurăm
cetățenii că astfel de exerciții periodice sunt ne-
cesare și benefice”, se precizează în comunicat.

IGSU a desfășurat, la nivel național, în pe-
rioada 18-21 aprilie 2017, cel mai amplu exercițiu
de testare a sirenelor care anunță situațiile de
protecție civilă. Potrivit comunicatului instituției,
au fost verificate 6.680 de sirene, din totalul de
7.713 de mijloace tehnice de alarmare existente
la nivel național.

Tipurile de alarme folosite de autorități în
situațiile ce pun în pericol siguranța cetățenilor

sunt reglementate, în momentul de față, prin Or-
dinul Ministerului Administrației și Internelor nr.
1.259/2006. Mai precis, este vorba de alarma ae-
riană, alarma la dezastre, prealarma aeriană și în-
cetarea alarmei. 

„Durata fiecărui semnal de alarmare este de
două minute pentru toate mijloacele de alarmare,
cu excepția sirenelor cu aer comprimat la care du-
rata este de un minut”, scrie în actul normativ.
Alarma aeriană este compusă din 15 sunete a patru
secunde fiecare, cu pauză de patru secunde între
ele. În cazul sirenelor cu aer comprimat, semnalul
se compune din 15 sunete a două secunde fiecare,
cu pauză de două secunde între ele. Referitor la

alarma la dezastre, aceasta este compusă din cinci
sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de zece se-
cunde între ele. În cazul sirenelor cu aer compri-
mat, semnalul se compune din cinci sunete a opt
secunde fiecare, cu pauză de cinci secunde între
ele. Practic, acesta este semnalul ce va fi auzit de
cetățeni în cadrul exercițiului național de săptă-
mâna aceasta. 

Prealarma aeriană este compusă din trei sunete a
32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. În cazul sirenelor cu aer comprimat, semnalul
se compune din trei sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauză de șase secunde între ele. 

În fine, încetarea alarmei este compusă dintr-un
sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata de
două minute. Dacă este vorba de sirene cu aer com-
primat, semnalul se compune dintr-un sunet conti-
nuu, de aceeași intensitate, cu durata de un minut.
Bine de știut este că, în orice situație de pericol,
cetățenii se pot adăposti în mai multe categorii de
clădiri. În acest sens, Hotărârea Guvernului nr.
862/2016 stabilește la ce construcții este obligato-
rie existența adăposturilor de protecție civilă. Prin-
tre altele, cetățenii se pot adăposti în subsolurile
sediilor autorităților și instituțiilor publice locale,
clădirilor de comerț, clădirilor de birouri, clădirilor
de învățământ sau clădirilor pentru îngrijirea
sănătății. Totodată, adăposturi de protecție civilă
mai pot fi găsite în subsolurile clădirilor culturale,
clădirilor hoteliere, clădirilor de locuit sau în
stațiile de metrou.

Atenție! Cetățenii sunt sfătuiți să-și păstreze
calmul, deoarece în acele zile se va desfășura un
simplu exercițiu de alarmare. Nu va exista, cel
puțin teoretic, niciun pericol iminent. (V.T.)

EExxeerrcciițțiiii ddee aalleerrttaarree aa ppooppuullaațțiieeii 
llaa ffiieeccaarree îînncceeppuutt ddee lluunnăă

Ce trebuie să știi când auzi alarma în localitatea ta

Fortuna Becicherecu
Mic atacă Superliga
Națională de fotbal

feminin
Primul eșalon fotbalistic feminin din România și-a sta-

bilit programul turului noii ediții de campionat, 2017-
2018. Județul Timiș va fi reprezentat de două echipe:
CFR Timișoara, bronz național la capătul ediției prece-
dente, și Fortuna Becicherecu Mic, formație ce a câștigat
Seria Vest a Ligii I, promovând astfel în Superligă.

Campionatul va începe în 2 septembrie, iar turul ține
până în 19 noiembrie, fără nici o etapă intermediară, dar
cu câteva pauze de două săptămâni, datorate meciurilor
echipei naționale, care începe preliminariile pentru Mon-
dialul din Franța, din 2019.

Fortuna va juca încă din prima etapă derby-ul cu CFR,
la începutul lunii septembrie, pe propriul teren. 

Prezentăm programul echipei noastre în primul său an
în Superliga Națională de fotbal feminin: etapa 1: For-
tuna Becicherecu Mic – CFR Timișoara; etapa 2:
Vasas Femina Odorhei – Fortuna Becicherecu Mic;
etapa 3: Fortuna Becicherecu Mic – ASA Târgu
Mureș; etapa 4: Universitatea Alexandria – Fortuna
Becicherecu Mic; etapa 5: Fortuna Becicherecu Mic
– CSS Târgoviște; etapa 6: Fortuna Becicherecu Mic
– Heniu Prundu Bârgăului; etapa 7: Olimpia Cluj
Napoca – Fortuna Becicherecu Mic; etapa 8: Fortuna
Becicherecu Mic – Fair Play București; etapa 9: Real
Craiova – Fortuna Becicherecu Mic. (A.B.)
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O dorință mai veche a administrației locale, dar și
a locuitorilor din Becicherecu Mic, a început să prindă
contur. Este vorba despre construirea unei noi Case de
Cultură, modernă și multifuncțională, care să satisfacă
cerințele comunității.

Vechea clădire a Căminului Cultural a fost
demolată, aceasta și pentru că nu mai corespundea din
punctul de vedere al construcției, nu corespundea nici
în ceea ce privește normele de siguranță. Degradarea
în timp a făcut clădirea practic neutilizabilă, așa cum
au constatat și experții în construcții care au studiat-o.
Chiar dacă s-a dorit păstrarea măcar a pivniței, și
aceasta a picat la testul experților, din aceleași motive
de degradare. Ba mai mult, procentul de degradare al
întregii construcții a fost stabilit la 100%.

În aceste condiții, singura variantă viabilă a rămas
demolarea, lucru care s-a și întâmplat. Pe locul vechiu-
 lui cămin urmează să fie ridicată o nouă Casă de
Cultură.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, ne-a de-
clarat pe marginea acestui subiect: „Pentru vechea
construcție, chiar și înainte de a face schimbul cu
Episcopia Romano-Catolică, am cerut un studiu, pen-
tru a vedea care este starea fizică a clădirii. Atunci
aveam două posibilități. Prima era ca prin Compania
Națională de Investiții (CNI) sau cu fonduri din alte
surse, europene, să renovăm căminul. Am constatat,

însă, în urma expertizelor că
imobilul este foarte degradat și
nu are structură de rezistență.
Ar fi trebuit să facem sub-
zidiri, să turnăm fundații noi și
să facem o nouă structură de
rezistență. Din cauza grosimii
pereților și a infiltrațiilor de
apă, care urcase până aproape
de tavan, aceștia nu se mai
uscau, fiind tot timpul plini de
igrasie. Am făcut o expertiză
să salvăm măcar beciul, dar în
urma acesteia s-a constatat că
este compromis, la fel ca și
clădirea căminului, fiind și el
plin de igrasie. Nu aveam
aproape nici o soluție tehnică,
doar una foarte costisitoare, dar care nu ne-ar fi garan-
tat că nu vom avea probleme și în continuare, mai ales
că beciul era, jumătate din an, plin cu apă. Toți
cetățenii comunei cunosc faptul că stratul de pânză
freatică, mai ales în anotimpurile ploioase, este foarte
ridicat, ajungând aproape de nivelul solului. Noua
Casă de Cultură «Dimitrie Țichindeal» din Beci-
cherecu Mic va avea mai multe săli multifuncționale.
Dintre acestea, sala mare este gândită să găzduiască

evenimente de anvergură și petreceri, cum ar fi nunțile
sau botezurile. Sala va avea o capacitate de până la
350 de persoane. În acest moment, avem Proiectul
Tehnic realizat, este depus la Compania Națională de
Investiții și sperăm ca anul viitor, în primăvară, să
obținem finanțarea și să ne apucăm de construcția
noului edificiu. 

Avem pregătită și varianta a doua. În cel mai rău
caz, avem soluția de a găsi un contructor care să fie
dispus să investească în noua Casă de Cultură, iar noi,
ca administrație, să-l plătim din bugetul local în ter-
men de trei ani. Vom face, dacă vom ajunge la această
soluție, un contract multianual, prin care acea firmă
se obligă să facă construcția, iar noi să o achităm în
trei ani.

Dacă în primăvară nu vom primi finanțare și apro-
bare de construcție și nu vom putea demara lucrarea
prin CNI, nu vom mai aștepta. Am vorbit și cu con-
silierii locali și am stabilit că vom construi noi Casa de
Cultură. Vom avea o discuție pe această temă și în
Consiliul Local pentru a găsi cea mai bună variantă
pentru întreaga comunitate”. Anton BORBELY

NNooii pprrooiieeccttee ddee iinnvveessttiițțiiii îînn ddeerruullaarree 
îînn ccoommuunnaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Se va construi o Casă de Cultură la standarde moderne

În această perioadă, pe raza comunei Becicherecu
Mic continuă lucrările de asfaltare a străzilor. 

Astfel, stratul asfaltic a fost așternut pe încă patru
străzi, Morii, Chertiz, Salciei și Nufărului, imediat
după Ruga satului urmând să se toarne și pe strada
Nucului.

Acestea sunt cuprinse într-un proiect ce vizează as-
faltarea a 14 străzi din Becicherecu Mic, pe unele din-
tre ele lucrările fiind deja încheiate.

„Până la sfârșitul anului, sper să realizăm asfaltarea
tuturor celor 14 străzi prinse în proiect: Trandafirului,
Preot Lazăr Babeu, Agronomului, Câmpului (stadiu
avansat de balastare și pietruire), Nucului (urmează
să fie asfaltată după Rugă), Morii, Salciei, Chertiz,
Nufărului, Biserica Românească (finalizată), Stufului
(finalizată), Izvorului (finalizată), Fântânii (finalizată)
și Bujorului (finalizată).

Anul viitor ne vom concentra pe șanțurile pluviale,
tuburi și podețe, precum și asfaltarea intrărilor până în
fața proprietăților de pe aceste 14 străzi. 

Spre sfârșitul anului vom demara lucrările de in-

troducere a sistemului de canalizare și de aceea nu
asfaltăm acum în fața caselor”, ne-a declarat Rai-
mond-Ovidiu Rusu, primarul comunei.

Vasile TOMOIAGĂ

Continuă lucrările de asfaltare a străzilor



Molia verzei
Molia verzei iernează ca pupă în resturile vegetale

și în sol, dezvoltă două-trei generații pe an. Se
hrănește cu cruciferele spontane și cultivate, în spe-
cial varză, conopida etc. Larvele tinere distrug
parenchimul (minează frunzele), apoi consumă epi-
dermele inferioare și superioare, frunzele capătă o cu-
loare plumburie și se usucă.

Prevenirea apariției moliei verzei se realizează prin
distrugerea resturilor vegetale rămase în grădină după
recoltare, arături de toamnă pentru introducerea sub
brazdă a formelor de iernare, prașile repetate pentru
distrugerea plantelor gazdă din flora spontană.

Primii fluturi apar primăvara și depun grupuri mici
de ouă pe partea inferioară a frunzelor. O femelă
depune 150-200 ouă, iar larvele eclozează după 5-7
zile. Atacul primei generații survine în prima jumătate
a lunii iunie. Al doilea atac masiv începe la sfârșitul
lunii iulie, iar ultimul este în luna septembrie.

Combaterea chimică se realizează cu insectide cum
ar fi: Decis Mega 50 EW, Laser 240 SC, Midos En-
ergy Forte.

Fluturele mare al verzei
Fluturele mare al verzei iernează ca pupă adăpostită

în locuri mai ferite, ea prezintă două generații pe an.
Fluturele mare al verzei atacă specile de crucifere,
producând  pagube însemnate la culturile de varză și
conopidă.

Larvele rod  frunzele, limbul foliar, rămânând
numai nervurile, producând scheletizări ale frunzelor.

Prevenirea apariției fluturelui mare se poate realiza
prin rotația culturilor, arături de toamnă, prașile
repetate pentru distrugerea plantelor gazdă din flora
spontană.

Fluturii albi ai verzei sunt prezenti până la trei

generații pe an, iernează foarte bine pe trunchiul co-
pacilor, ramurile arborilor dar și prin cotloanele
caselor. Fluturii adulți apar în luna mai și se hrănesc cu
nectarul florilor de sezon. Femelele depun ouă în
grupe de câte 50-100 de ouă (de obicei pe partea
inferioară a frunzelor de varză, gulie, conopidă etc).
O singură femelă depune până la 300 de ouă.
Incubația ouălor ține între 7 și 14 zile. Larvele se
dezvoltă în 25-30 zile în această perioadă se hrănesc
din culturile de varză, conopidă, gulie etc. Stadiul de
pupă durează între 10 și 15 zile, după care apare noua
generație de fluturi, iar ciclul evolutiv se reia.

Combaterea chimică se realizează prin tratamente
cu insecticide cum ar fi: Karate Zeon, Zebra, Lamdex,
Decis.

Buha verzei
Buha verzei iernează ca pupă în stratul superficial

al solului având două generații pe an. Este un dăunător
polifag, atacă varza, conopida și muștarul, dar atacă
și plantele medicinale. Larvele tinere rod epiderma și
parenchimul frunzelor sub formă de orificii neregu-
late.

Larvele mai bătrâne pătrund în căpățâna verzei și
rod galerii. Aici se găsesc resturi de hrană, excre-
mente, pe care apoi se instalează diferite ciuperci și
bacterii, ducând la putrezirea căpățânilor de varză.

În țara noastră sunt două generații pe an, ea iernează
în stadiul de crisalidă în sol. Prima generație se
dezvoltă în lunile mai-iulie. Fluturii din generația de
toamnă apar la sfarșitul lunii mai și au zbor nocturn,
iar ziua stau ascunși pe partea inferioară a frunzelor. În
luna iulie, după câteva zile de la apariție are loc îm-
perecherea și depunerea pontei, din care se dezvoltă
prima generație. Perioada ovipozitară durează 15-25
zile, ouăle sunt depuse seara și noaptea în grupe de
20-100 buc., pe partea inferioară a frunzelor. Perioada
de incubație durează 10-14 zile după care apar larvele.

În timpul zilei larvele stau pe partea inferioară a
frunzelor, iar noaptea se hrănesc scheletind frunzele.
Dezvoltarea larvelor durează 35-40 zile, timp în care
larvele năpârlesc de cinci ori. În luna iulie, după ul-
tima năpârlire, larvele coboară în sol, unde se
transformă în pupe. Stadiul de pupă durează 10-12
zile, după care apar adulții. Fluturii primei generații
apar spre sfârșitul lunii iulie, iar după 1-3 zile de la
apariție are loc împerecherea și depunerea pontei. Ci-
clul se repetă ca la prima generație, până în luna sep-
tembrie, când larvele coboară în sol la 8-15 cm
adâncime, unde construiesc loji pupale în interiorul
cărora se transformă în pupe, stadiu în care iernează.

Combaterea chimică se poate realiză prin trata-
mente cu insecticide: Decis Mega, Faster 10 CE,
Karate Zeon, Mospilan 20 SG, Actara.

Purecii de pământ
O singură generație pe an, iernează ca adult în frun-

zarul pădurilor sub resturi vegetale, în sol. Puricii de
pământ atacă conopida, varza, gulia, ridichea și alte
crucifere cultivate sau spontane.

Adulții rod frunzele și consumă epiderma
superioară și parenchimul, producând ciuruirea frun-
zelor, la început pe margine, apoi pe tot limbul. Atacul

larvelor nu prezintă importanță.
Prevenirea apariției puricilor de pământ se

realizează prin: strângerea și distrugerea resturilor
vegetale rămase în grădină după recoltat, rotația cul-
turilor, arături de toamnă, prașile sau erbicidări
repetate pentru distrugerea plantelor gazdă din flora
spontană, înființarea timpurie a culturilor și folosirea
de răsaduri viguroase. Ouăle sunt depuse grupat sau
izolat, în stratul superficial al solului din jurul
plantelor. Incubația durează 5-14 zile, fiind influențată
de precipitații și temperatură.

Combaterea chimică se realizează prin tratamente
cu insecticide cum ar fi: Actellic 50 EC, Karate
Zeon,Faster, Proteus etc.

Limaxul cenușiu
Limaxul cenușiu iernează sub formă de ou și mai

rar sub formă de adult, hibernează în găuri subterane
și crăpături din sol, unde sunt feriți de îngheț,  înceti-
nesc procesele metabolice, intrând într-o stare de
letargie. Melcii rezultați din eclozarea ouălor de iarnă,
ajung la maturitate la jumătatea lunii iulie. Melcii
generației a doua apar începând cu a doua jumătate a
lunii august, se hrănesc cu organele vegetative ale
plantelor, se maturizează treptat, devin adulți, se
împerechează și în a doua jumătate a lunii octombrie
depun ouă. Evoluția embrionară depinde de temper-
atura și de gradul de umiditate din sol, durează două-
patru săptămâni.

Melcii sunt activi ziua, dacă au suficientă umidi-

tate, dacă nu, ei rămân nocturni. În condiții aride,
limacșii secretă mult mucus, îngroșându-și masa
viscerală și protejându-se astfel de deshidratare.

Melcul este polifag, se hrănește cu specii de plante
cultivate și spontane, atacul producându-se la nivelul
tuturor organelor plantelor (subterane și supraterane).

Melcii rod cu ajutorul limbii lor zimțate găuri de
formă neregulată pe frunze sau alte părți ale plantei. În
zonele roase pot apărea infecții secundare, produse de
ciuperci sau bacterii.

Combaterea limacșilor se poate realiza prin strân-
gerea manuală a limacșilor după ploaie sau în timpul
nopții, la lumina electrică.

Combaterea chimică se poate realiza cu ajutorul
moluscocidelor cum ar fi: Mesurol 2 RB - acesta se
împrăștie pe suprafața solului sau se poate încorpora
la 2-3 cm adâncime în sol; Optimol 4 G - la fel ca și
Mesurolul se împrăștie la suprafața solului sau se
poate încorpora în sol.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

VVaarrzzaa ((ppaarrtteeaa aa ddoouuaa))
6



7

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie-octombrie

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.

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

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

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

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

Semnătura

Starea civilă

În ultima vreme au plecat dintre noi
Cheț Ioan (84 de ani)

Tocai Vasile (80 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

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

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 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:...............................................................................

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,

Lazăr POMORIŞAŢ 
Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
Tipărit la Tipo Media Timișoara

ISSN 2360-2724

Şi-au unit destinele

Horia-Nicolae Vătășescu cu Nicoleta Ienciu
Lucian-Marin Cană cu Raluca-Andra Novac
Darius-Emil Cristea cu Dorina Volovicova
Marius-Nicolae Radița cu Mirela Ștefania Bank
Adrian Tudusciuc cu Mirela-Ana Dărăban

Casă de piatră!

- repar calculatoare 
(inclusiv la domiciliu)

- montez camere 
de supraveghere

- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic: frezat, arat

- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte bună,

cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau  0740-
994.593.

Electrician, execut instalații electrice de
la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branșare etc. Tel: 0721-411.895.

Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsi-

torie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând urgent orgă electronică 6 octave cu
trepied, preț 50 de euro. Telefoane: 0727-
357.445; 0256-378.902.

Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256-
378.902.

Vând WC Ambacat nou, preț 50 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.

Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
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Începând cu data de 16 februa-
rie 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 comer cializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
 tamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

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.

Sergiu Hornar, execut servicii:

Brutăria SC Tri-Sarca SRL cu sediul în Becicherecu Mic nr. 13A
angajează muncitor necalificat pentru postul de brutar.

Program flexibil și salariu atractiv. 
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție între orele 8-15, 

de luni până vineri, la tel. 0721-322.828.

Te ajutăm să ÎȚI GĂSEȘTI UN LOC DE MUNCĂ unde să 
ÎȚI FACI EXPERIENŢĂ şi să EVOLUEZI în carieră!

BUSINESS SHIELD angajează pentru clienții săi: OPERATORI PRODUCȚIE,
OPERATORI CALITATE, STIVUITORIȘTI, TEHNICIENI CALITATE, 

INGINERI CALITATE
Persoană de contact: Camelia Săvoiu, telefon: 0748 889 262, 

adresa e-mail: camelia.savoiu@business-shield.ro

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912
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♣ Cu cât o duceţi mai uşor, cu cât sunteţi mai puternici, mai bogaţi, mai
fericiţi, cu atât se cuvine să fiţi mai drepţi.

♣ Cine are minte, ştie să tragă folos şi de la duşmani.
♣ Dacă vei adăuga cât de puţin şi dacă vei face des aceasta, în curând

grămada va deveni mare.
♣ Mintea unui copil este o pagină albă, pe care putem scrie aproape tot

ce vrem; dar odată ce am scris, cerneala aproape că nu se mai poate şterge.
♣ Exerciţiul dă mai mult decât talentul.
♣ Trebuie să ne uităm la fapte, nu la vorbe.
♣ Cine săvârşeşte o faptă rea crede că nimeni nu-l vede; şi totuşi îl văd

zeii şi sufletul din el.
♣ Mai bine să acuzi propriile tale greşeli decât pe ale altora.
♣ Să nu juri că „asta nu se va întâmpla niciodată” .
♣ E mai de preferat invidia decât compătimirea.
♣ Mulţi socotesc împrumutul ca un lucru găsit în drum şi dau bătaie de

cap celor ce i-au ajutat.

♣ Cine începe are jumătatea înfăptuită.
♣ Nu căuta la oricine drumul prieteniei şi nu aştepta lumina de la orice

cunoscut. (Persia)
♣ Grijeşte-te să fii cu trupul iubitor de osteneală, iar cu sufletul iubitor de

înţelepciune. (Dimitrie Țichindeal)
♣ Omul care este harnic, totdeauna are praznic. (Anton Pann)

VETO! (Lat. „Mă opun!” – Era formula cu care tribunii poporului
roman se împotriveau promulgării unor decrete şi, în general, ratificării
hotărârilor senatului. 

Mai târziu, suveranii şi-au rezervat numai lor dreptul de veto. 
La începutul revoluţiei franceze, regale Ludovic al XVI-lea şi regina

Maria Antoaneta au fost porecliţi în derâdere „Monsieur Veto” şi „Madame
Veto”.

Astăzi, tot ca la romani, expresia este sinonimă cu un refuz, cu o respin-
gere.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

Săritura calului

MIȘCÂND CALUL DUPĂ 
REGULA ȘA HU  LUI, AF LA ȚI
TEXTUL UNUI PROVERB.

MUTAREA ÎNCEPE DIN
CĂSUȚA HA ȘURATĂ.

„Cine-și bagă mâna-n miere...”
(Rezolvarea jocului, în numă rul

viitor)

Rezolvarea jocului din luna iulie
2017:

„Râde ciob de oală spartă”

Întocmit 
de Lazăr POMORIȘAȚ
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Căpușele sunt insecte parazite care se hrănesc cu
sânge (hematofage). Căpușele sunt grupate în trei fa-
milii și peste 850 de specii descrise. Importanță me-
dicală și veterinară prezintă doar speciile din familia
Ixodidae (căpușe tari) și familia Argasidae (căpușe
moi). Dintre bolile majore transmise de căpușe la om
și animale în Europa și în România amintim: boala
Lyme, complexul encefalitei transmise de căpușe, ba-
besioza, ehrlichioza, anaplasmoza, la care se adaugă
efectele directe. Măsurile generale de prevenire con-
stau în evitarea, pe cât posibil, a zonelor de risc.

Este recomandată purtarea de haine deschise la cu-
loare, pe care să se vadă ușor căpușele, bluze cu mâ-
neci lungi, strânse pe încheietura mâinii, pantaloni
lungi și strânși pe gleznă și peste care se trag șosetele,
iar pantofii trebuie să acopere zona respectivă a pi-
ciorului în totalitate. De asemenea, pot fi aplicate pe
pielea expusă substanțe care să îndepărteze căpușele,
dar trebuie să se țină cont că acestea oferă protecție

doar câteva ore.
Este necesară verificarea personală atunci când ne

deplasăm în zone de risc pentru identificarea și înde-
părtarea cât mai rapidă a căpușelor.

Îndepărtarea precoce a căpușelor fixate este foarte
importantă în reducerea riscului de îmbolnăvire cu
boli transmise de căpușe. În cazul omului, îndepărta-
rea trebuie făcută de medicul uman, cu o pensă anato-
mică sau o pensă specială de îndepărtat căpușe.

Se recomandă ca persoana care îndepărtează
căpușele să poarte mănuși pentru protecția personală,
deoarece există riscul ca, în manevra de îndepărtare a
căpușelor, acestea să fie „sparte” și sângele din corpul
lor să ajungă în contact cu pielea medicului uman/ve-
terinar sau a persoanei care face această manevră. În
cazul în care căpușă este infectată cu bacterii/virusuri,
acestea pot fi transmise prin microleziunile de la ni-
velul pielii. Aplicarea unor produse care nu au efect
anti-căpușe (ulei, untură, acetonă, petrol, alcool iodat,

alcool, arderea cu țigara sau alte produse) este absolut
interzisă pentru că acestea nu fac decât să irite căpușa
iar aceasta va produce mai multă salivă, salivă care
este injectată în organismul gazdei din care se hrănește
și, astfel, crește riscul transmiterii agenților patogeni.

Este recomandat să se îndepărteze căpușele, dacă
este posibil, sau să se facă tratament cu un acaricid,
după care căpușele vor cădea singure.

DDee sseezzoonn:: ccee ttrreebbuuiiee ssăă ffaacceemm ccaa ssăă nnee ffeerriimm ddee ccăăppuușșee


