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

Sfântul şi marele Proroc Ilie, înger
întrupat în carne ce a primit de la
Dumnezeu puterea de a deschide şi
închide cerurile, era de origine din
Tesvi în Galaad. Tradiţia apocrifă,
care a transmis aceste detalii despre
naşterea Prorocului, precizează că el
era din tribul lui Aaron şi era preot.
Se spune că la naşterea sa tatăl său a
văzut oameni îmbrăcaţi în alb înve-
lindu-l în scutece de foc şi, dându-i
numele, i-au dat să mănânce o fla-
cără, simbol al râvnei pentru Dumnezeu care l-a mis-
tuit de-a lungul întregii sale vieţi. 

Încă din copilărie, ţinea strict toate poruncile Legii

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

târât în idolatrie. 
La cuvintele Profetului, o secetă groaznică se abătu

atunci, ca febra, asupra pământului: totul a secat, 

devastat, ars; bărbaţii, femeile, copiii, animalele do-
mestice şi animalele sălbatice, toate mureau din lipsa
hranei, izvoarele secau, plantele se ofileau şi nimic nu
scăpa urgiei îngăduite de Dumnezeu, cu speranţa că
foametea îl va face pe poporul lui Israel să se căiască
şi să se întoarcă la credinţă.

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

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

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează La mulţi ani! tuturor
locuitorilor care poartă numele Sfântului Ilie.
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Programul activităţilor sportiv-
recretative cu prilejul Rugii

Anul acesta, date fiind condiţiile pandemice şi prelungirea stării de
alertă, cu prilejul Rugii de la Becicherecu Mic Primăria şi Consiliul
Local vor organiza doar acţiuni în aer liber, unde măsurile de prevenire
a infectării cu COVID-19 pot fi respectate mai uşor.

Timp de două zile, în 14 şi 15 august, se vor derula activităţi sportive
şi de recreere, precum şi o competiţie automobilistică.

13 august
ora 19, meci amical de fotbal între echipa de Liga I feminină 

Politehnica Timişoara Femina (Fortuna Becicherecu Mic) şi echipa
de old-boys Fortuna Becicherecu Mic (stadionul de fotbal).

14 august
orele 6-11, concurs de pescuit, la Balta Pescăreţu (informaţii des-

pre regulament se pot obţine de la domnul viceprimar Adrian-Silviu
Gherasim – tel. 0726-676584); înscrierea participanţilor se va face
direct la baltă;

ora 12 – concurs de table, la Balta Pescăreţu;
ora 16 - turneu de minifotbal (Pensiunea UHG Prest Serv - Relu).
15 august
orele 10-15 – concurs automobilistic;
între orele 8-15 se restricţionează circulaţia pe următoarele străzi:

strada Gării până la intersecţia cu străzile Trandafirului şi Agrono-
mului; intersecţiile străzilor Crinului şi Crucii cu strada Gării;
strada Biserica Catolică până la strada Berzelor; intersecţia străzii
Gării cu strada Lalelelor;

ora 18 - Slujba de Rugă (Biserica Ortodoxă Română).

De asemenea, în această perioadă Primăria derulează, până în 10 au-
gust, cea de-a doua etapă de colectare a deşeurilor biodegradabile de la
populaţie.

Totodată, reprezentanţii administraţiei publice locale fac apel la cetă-
ţeni să-şi întreţină spaţiile verzi de pe domeniul public, să văruiască
pomii şi să decolmateze şanţurile. Aceste activităţi au devenit, de-a lun-
gul timpului, tradiţionale pentru locuitorii comunei Becicherecu Mic,
care au întâmpinat mereu sărbătoarea de Sfânta Maria aşa cum se 
cuvine.



2 Actualitate

Autorităţile locale ale comunei Becicherecu Mic
vor pune la dispoziţia cetăţenilor un punct de co-
lectare separată a deşeurilor. În acest moment se fac
demersuri pentru obţinerea tuturor avizelor de
mediu, abia după ce acestea vor fi eliberate punctul
de colectare urmând să fie accesibil cetăţenilor.
Atenţie, deci, până în acel moment cetăţenii care
au deşeuri din cele ce urmează să fie colectate în
acest punct sunt rugaţi să le depoziteze în gospo-
dării şi să nu le abandoneze pe domeniul public, în
acest caz fiind pasibili de sancţiuni.

Până la deschiderea punctului de colectare, au-
torităţile locale au întocmit un regulament care re-
glementează modul în care vor fi colectate
deşeurile. Îl prezentăm în cele ce urmează.

Art. 1. Prezentul regulament stabileşte obli-
gaţiile ce revin pe de o parte administratorului
punctului de colectare separată a deşeurilor şi
pe de altă parte beneficiarilor (cetăţenilor) din
comuna Becicherecu Mic, în vederea desfăşură-
rii în condiţii optime a activităţii de stocare tem-
porară a deşeurilor în punctul de colectare.

Art. 2. Punctul de colectare separată a deşeu-
rilor din comuna Becicherecu Mic, situat pe
strada Salcâmului, este destinat stocării tempo-
rare a următoarelor tipuri de deşeuri:

a) deşeuri cu conţinut periculos
b) deşeuri voluminoase 
c) anvelope uzate 
d) ambalaje de sticlă
e) deşeuri etectrice/electocasnice/electronice 
f) deşeuri vegetale
g) deşeuri din construcţii rezultate din ame-

najări/reamenajări interioare a spaţiilor de lo-
cuit, rezultate din gospodăriile populaţiei şi
pentru care nu se emite Autorizaţie de Con-
struire de către Primăria Comunei Becicherecu
Mic.

Art. 3. Preluarea deşeurilor în punctul de co-
lectare separată a deşeurilor se efectuează ex-
clusiv de la persoanele fizice care deţin în
proprietate un imobil pe raza comunei Beciche-
recu Mic şi care au încheiat contract cu societa-
tea Retim în vederea colectării deşeurilor
menajere.

ldentificarea cetăţenilor care transportă deş-
euri în punctul de colectare separată a deşeuri-
lor în condiţiile prezentului regulament se face
în baza cărţii de identitate şi Extrasului de Carte
Funciară (pentru cei care nu au domiciliul pe
raza comunei).

Art. 4. În perioada lunilor martie-octombrie
orarul de funcţionare a punctului de colectare
separată a deşeurilor va fi:  

Luni şi vineri între orele 9-11;
Joi între orele 14-16.
Pentru situaţii speciale vă stăm la dispoziţie

la numerele de telefon:  0762.200.556 sau
0726.676.584.

Art. 5. Accesul în cadrul punctului de colec-
tare separată a deşeurilor este permis doar ve-
hiculelor cu sarcina utilă maximă de 3.5 tone.

Art. 6. 0bligaţiile administratorului punctului
de colectare separată a deşeurilor:

a) asigură primirea şi organizarea colectării
selective pe categorii de deşeuri în containerele
amplasate în punctul de colectare selectivă a
deşeurilor;

b) îndrumă transportatorii de deşeuri spre
punctele de colectare specifice, în funcţie de
tipul deşeurilor care urmează a fi stocate  tem-
porar, supraveghind transferul în containerele
inscripţionate corespunzător categoriilor de deş-
euri menţionate la art. 2:

c) asigură trasportul/eliminarea deşeurilor
potrivit fiecărui tip de deşeu;

d) asigură ţinerea evidenţei deşeurilor in-
trate/ieşite pe platforma de colectare separată a
deşeurilor într-un Registru cu regim special,
prin completarea umătoarelor rubrici:

- date identificare transportator: nume şi pre-
nume (persoană fizică conducător auto), adresa
de domiciliu (conducător auto), număr de înma-
triculare mijloc de transport:

- provenienţa deşeurilor (punctul în care au
fost generate, str., nr., apartament, unde este
cazul);

- tipul deşeurilor;
- data - ziua/luna/anul şi ora intrării/ieşirii

pe/de pe platforma de colectare selectivă;
- cantitatea estimativă în m3/tone a deşeurilor

care urmează să fie stocată temporar;
- cantitatea deşeurilor ieşite de pe plataforma

de colectare separată a deşeurilor pentru fiecare
transport în parte, specificându-se tipul deşeu-
rilor şi destinaţia (nume primitor, adresa);

- observaţii;
e) asigură întreţinerea curăţeniei în punctul

de colectare separată a deşeurilor;
f) deşeurile cu conţinut periculos vor fi trans-

portate din punctul de colectare separată a deş-
eurilor de către o societate comercială cu care
administratorul punctului va deţine contract în
acest sens, în vederea neutralizării acestora.
Pentru fiecare transport se va încheia un proces
de predare-primire între administratorul punc-
tului de colectare separată a deşeurilor şi socie-
tatea comercială contractată în acest sens, în
care se va menţiona cantitatea (în kg.) care face
obiectul predării- preluării.

Art. 7. Tipuri şi cantităţi de deşeuri care pot
fi preluate de la un cetăţean, de la imobilul deţi-
nut în proprietate pe raza comunei Becicherecu
Mic, în punctul de colectare separată a deşeuri-
lor:

- deşeuri electrice şi electrocasnice – nelimitat
(cantitate/zi; cantitate/an);

- anvelope uzare – 5 buc./zi; 10 buc./an;
- deşeuri voluminoase – mobilierul aferent

unei camere/zi; mobilierul aferent a patru ca-
mere/an;

- sticlă – nelimitat (cantitate/zi; cantitate/an);
- deşeuri vegetale – nelimitat (cantitate/zi;

cantitate/an);
- deşeuri periculoase – 10 recipiente/zi; 30 re-

cipiente/an;
- deşeuri din amenajări – 1 mc/zi; 3 mc/an.
a) Din categoria deşeurilor electrice, electro-

nice care pot fi predate în punctul de colectare
separată a deşeurilor fac parte: televizoare, fri-
gidere, maşini de spălat, computere, telefoane
mobile, radio-casetofoane, camere video, cup-
toare cu microunde, telefoane, corpuri de ilumi-
nat etc.

Art. 8. Obligaţiile cetăţenilor referitoare la
stocarea temporară a deşeurilor în punctul de
colectare separată a deşeurilor:

a) să respecte Regulamentul de funcţionare a
punctului de colectare separată a deşeurilor din
comuna Becicherecu Mic;

b) să nu transporte în vederea stocării tempo-
rare, în punctul de colectare, deşeuri provenite
din alte activităţi (comerciale sau industriale),
altele decât cele generate din propriile gospodă-
rii.

Art. 9. În cadrul punctului de colectare sepa-
rată a deşeurilor nu pot fi stocate temporar: deş-
euri municipale amestecate, (deşeuri de
mâncare, deşeuri textile) sau alte deşeuri nespe-
cificate.

Cum va funcţiona punctul de
colectare separată a deşeurilor
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Colectarea selectivă
a deşeurilor

ADID Timiş ne-a comunicat o adresă privind precolectarea selectivă a deşeurilor
în care am fost informaţi că nu vor mai fi colectate deşeurile selective/reciclabile care
nu sunt depozitate în sacii galbeni special distribuiţi de către RETIM Ecologic Service
SA prin intermediul inspectorului de mediu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Becicherecu Mic.

Cu alte cuvinte, depozitarea deşeurilor selective/reciclabile în sacii menajeri va fi
sancţionată de către reprezentanţii RETIM prin neridicarea acestora de pe domeniul
public. Vom posta conţinutul integral al adresei pe grupul de discuţii Comunitatea
Becicherecu Mic.

În situaţia în care nu aţi ridicat sacii galbeni de la primărie vă rugăm să o contactaţi
pe doamna Popescu Ileana Mădălina - 0762200556 - pentru a vă informa cu privire
la modalitatea de intrare în posesia acestora.

De asemenea, am fost informaţi cu privire la cele două campanii de ridicare a deş-
eurilor voluminoase (26.10.2020) şi a deşeurilor periculoase (12.11.2020) care se vor
desfăşura în continuare la capătul str. Dimitrie Ţichindeal, lângă cimitirul sârbesc în
intervalul orar 10:30-18:30.

Vă mulţumim pentru răbdare şi încredere!

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 6677 ddiinn 2299 iiuunniiee 22002211
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF 400811, nr. cad. 400811, cu

suprafaţa de 500 mp către soţii Lorencz Silviu-Ionel şi Lorencz Cosmina-
Mihaela;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 6688 ddiinn 2299 iiuunniiee 22002211
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF

401564, nr. cad. 401564, cu suprafaţa de 497 mp către soţii Dănilă Octavian şi
Dănilă Alina-Delia;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 6699 ddiinn 2299 iiuunniiee 22002211
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF

402697, nr. cad. 402697, cu suprafaţa de 1096 mp către soţii Savu Tudor şi Savu
Eva-Maria;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7700 ddiinn 1122 iiuulliiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic – secţiunea

funcţionare şi dezvoltare – pe trimestrul III anul 2021;
HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7711 ddiinn 1122 iiuulliiee 22002211
privind transferul sumei din 1.700.000 lei din bugetul local către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Torontal”.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Administraţie

Reţea judeţeană de
piste pentru biciclete

Cristian Moş - vicepre-
şedinte al Consiliului Ju-
deţean Timiş - a convocat
o şedinţă la sediul Consi-
liului Judeţean pentru
prima discuţie legată de
reţeaua pistelor de bici-
clete pe care intenţionează
să o realizeze la nivelul
judeţului Timiş.

„Având în vedere că
proiectul care a câştigat fi-
nanţarea prin bugetul par-
ticipativ al judeţului Timiş
(cel votat de cetăţenii ju-
deţului Timiş) a fost reali-
zarea unei piste de
biciclete, autorităţile judeţene au luat în calcul o abordare mult mai amplă
a subiectului şi ne-au propus întocmirea unei strategii pentru următorii
opt ani, prin care să dezvoltăm prin mai multe axe de finanţare piste de
biciclete între localităţi şi dezvoltarea conceptului de transport intermo-
dal.

Este prima discuţie de acest fel la care am fost convocaţi, iar după rec-
tificarea bugetară din luna august se va redacta un caiet de sarcini şi vor
fi licitate serviciile de consultanţă în vederea elaborării strategiei de dez-
voltare a transportului velo şi a veloturismului în judeţ.

Intenţia este să folosim cursurile de apă pe malul cărora putem face
amenajările sau vecinătatea căilor ferate pentru a fi feriţi de traficul auto.

Salutăm această iniţiativă şi dacă vom avea progrese pe acest sector vi
le vom aduce la cunoştinţă”, transmit reprezentanţii Primăriei Becicherecu
Mic.

Legislaţie pentru biciclişti
În circulaţia pe drumurile publice, bicicleta trebuie să

fie:
a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;
b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de di-

recţie;
c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic

echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonoră spe-
cifice autovehiculelor;

d) echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau gal-
benă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin
un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi
culoare;

e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în miş-
care, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectori-
zante de culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.

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

„Accesul interzis bicicletelor”;
b) să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste

speciale destinate lor;
d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive

organizate;
f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor

stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;
g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau

împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;
h) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă

vehiculul are montat în faţă un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este
construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale la-
terală, o potecă sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea
lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi partici-
panţi la trafic;

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

l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă;
m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
n) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu

este prevăzut cu avertizor sonor;
o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se

deplasează pe bicicletă sau pe moped;
p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia

cazurilor în care, înainte de intersecţie, trebuie 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 menţine contactul roţilor cu solul.
Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi

să aibă asupra lor actul de identitate!
Agent şef de poliţie

Alin CÎRNARIU



4 Eveniment

Duminică, 4 iulie 2021, în a doua
duminică de după praznicul Rusalii-
lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitro-
polit Ioan al Banatului a vizitat
parohia Becicherecu Mic, Protopo-
piatul Timişoara I, şi a săvârşit târ-
nosirea bisericii parohiale din
Becicherecu Mic, cu hramul „Ador-
mirea Maicii Domnului”.

La orele dimineţii Părintele Mi-
tropolit a fost întâmpinat în faţa bi-
sericii de către reprezentanţi ai
autorităţilor locale, soborul de preoţi
slujitori şi numeroşi credincioşi.
După cuvântul de întâmpinare rostit
de preotul paroh Ioan Jurji, s-a făcut
rugăciunea „de luare a vremii” de
către sfinţiţii slujitori, după care În-
tâistătătorul eparhiei a dat binecu-
vântarea de începere a rânduielii de
târnosire. Alături de Părintele Mitro-
polit şi preoţii-gazdă au slujit: Preot
consilier bisericesc Mircea Silaghi,
arhidiacon Timotei Anişorac, proto-
pop Zaharia Pereş, protopop Cri-
stian Păiş, protopop Dorin Covaci,
preot Nicolae Dorin Jurji, preot Va-
sile Bica, preot duhovnic Sorin
Toma, preot Sorin Vasiu, preot Teo-
dor Cocan, preot Milan Miocovici,
preot Ionuţ Cristea.

„Acum 50 de ani, în data de 18
iulie, a spus părintele Ioan Jurji, în
această biserică a fost vrednicul de
pomenire Înaltpreasfinţitul Mitropo-
lit Nicolae. Căutând în cronica pa-
rohială, mi-a venit un gând legat de
Dimitrie Ţichindeal. Ţichindeal a
fost, aşa cum îl numeşte Mihai Emi-
nescu, omul care a deşteptat conştiinţa noastră
naţională, omul care a luptat înaintea autorităţilor
vremii ca Biserica Ortodoxă Română să poată
să-şi manifeste credinţa. A făcut nenumărate dru-
muri până la Viena, ca să fie recunoscuţi în frun-
tea bisericii episcopii ortodocşi români. Eu,
astăzi, nevrednicul, prin voia lui Dumnezeu,
poate sunt un urmaş, împreună cu părintele Du-
mitru Ilie, şi din partea noastră, a comunităţii, vă
înmânez, Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, o
icoană cu chipul lui Hristos. De fapt, prin această
icoană, l-am primit astăzi pe Hristos în mijlocul
nostru, prin venirea dumneavoastră. Vreau să ci-
tesc câteva nume ale celor care au fost alături de
noi şi cărora le înmânăm diplome: domnul pri-
mar Raimond-Ovidiu Rusu, domnul viceprimar
Adrian-Silviu Gherasim, domnul ing. Constantin

Buzatu, familia Bădilă – Ana, Ioan şi Mihai,
domnul Beleiu Remus, cel care a sculptat lem-
nul, împreună cu arhitectul Ioan Niculae, domnul
secretar Alin-Marian Hîldan, domnul Paul Cio-
banu, domnul Gheorghe Merluţ, domnul Ovidiu
Zorilă, domnul Alin Cîrnariu, domnul prof.
Lazăr Pomorişaţ, doamna directoare a şcolii,
prof. Delia Cian, doamna învăţătoare Alina
Vladu, domnul Vasile Paşca, domnul Dorel
Paşca, domnul Gheorghe Ungureanu, domnul
Gheorghe Hango, domnul Radu Cristea, domnul
Ioan Cristea, Alexandru Pop Nicoară, domnul
Lucian David, domnul Marius Viciriuc, domnul
Gheorghe Negrea, domnul Niculae Axinte,
doamna Silvia Taloş, doamna Laura Cheţan,
doamna Marinela Bobeş, doamna Floare Coro-
ian, familia Haiduc, familia Carcea, familia Gluj-

dea”. De asemenea, preoţii slujitori au
primit diplome şi icoane din partea co-
munităţii din Becicherecu Mic.

Biserica a fost înconjurată de sluji-
tori şi popor, săvârşindu-se obişnuita
rânduială, stropind lăcaşul de rugă-
ciune cu apă sfinţită şi ungând-o cu
Sfântul şi Marele Mir. Slujba a conti-
nuat cu depunerea sfintelor moaşte în
piciorul sfintei mese, pecetluirea lor,
spălarea jertfelnicului şi ungerea lui cu
Sfântul şi Marele Mir. După acoperi-
rea sfântului altar cu acoperăminte şi
împodobirea lui cu cele specifice alta-
rului (chivot, evanghelie, cruci şi sfeş-
nice), s-au rostit rugăciunile rânduite.

După încheierea rânduielii de târno-
sire a început Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie la care au participat sute de
credincioşi, atât în sfântul lăcaş cât şi
în curtea lui. La momentul rânduit
mulţi copii şi credincioşi s-au împăr-
tăşit cu Sfintele Taine. La sfârşit Înalt-
preasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a
săvârşit hirotesia preotului pensionar
Ilie Dumitru şi a preotului paroh Ioan
Jurji în treapta de iconom stavrofor.
Cu multă emoţie, credincioşii au cân-
tat „Vrednic este!” atunci când ierar-
hul a înmânat preoţilor nou-hirotesiţi
însemnele rangului dobândit, brâul
roşu, crucea pectorală şi gramata.

Ierarhul a ţinut cuvântul de învăţă-
tură în care vorbit despre chemarea
primilor ucenici ai Domnului nostru
Iisus Hristos la slujirea apostolească.
Părintele Mitropolit a subliniat ascul-
tarea şi disponibilitatea sfinţilor apos-
toli pentru slujire, jertfă şi misiune.

Această disponibilitate o cere şi azi Domnul Iisus
Hristos de la slujitorii sfintelor altare dar şi de la
fiecare creştin în parte.

„Cinstiţi părinţi, domnule primar, iubiţi fraţi şi
surori în Hristos Domnul, binecuvântat să fie
Dumnezeu, care, după mai bine de o sută de ani,
a rânduit ca biserica aceasta să se îmbrace în
haine de sărbătoare. A binecuvântat Dumnezeu
ca cei ce trăiţi în satul acesta să aveţi astăzi oas-
peţi de seamă, pe sfinţii lui Dumnezeu şi pe sfin-
ţii îngeri care au fost pictaţi în biserica aceasta.
Dacă despre aceşti sfinţi doar aţi auzit până as-
tăzi, acum îi vedeţi: au ajuns în icoană în satul
dumneavoastră. De astăzi sunteţi un sat cu sfinţi.
Aşa se întâmplă şi este peste tot în bisericile
noastre, care sunt pictate cu sfinţi care o să vă
ocrotească şi să vă pomenească în rugăciunile lor

Mitropolitul Banatului, în mijlocul comunităţii

SFINȚIREA BISERICII 
DIN BECICHERECU MIC
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către Preasfânta Treime. I-am pomenit astăzi pe
ctitorii acestei biserici, care de mult au plecat în
cer. Astăzi se bucură şi ei, ştiind că în satul lor s-
a semănat moaşte de martiri şi că au ajuns o ceată
de sfinţi bine plăcuţi lui Dumnezeu. Astăzi a fost,
am putea spune, şi botezul acestei biserici, pentru
că au fost miruite sfânta masă şi biserica şi au
fost stropite cu apă sfinţită, aşa cum facem la bo-
tezul fiecărui prunc. (...) 

Iubiţi fraţi şi surori, atunci când Mântuitorul i-
a chemat pe Petru şi Andrei, pe Iacob şi pe Ioan,
în clipa aceea m-a chemat şi pe mine, şi pe tine.
Ne-a chemat pe toţi. Însă, un lucru se vede, şi
anume că nu toţi au pornit îndată să-l urmeze pe
Hristos. Fiţi binecuvântaţi că frăţiile voastre, care
sunteţi aici, îndată ce aţi auzit în dimineaţa
aceasta dangătul clopotului, îndată aţi venit la
sfânta biserică, aţi venit la Hristos.

S-ar putea să zică fraţii noştri care nu cerce-
tează biserica – dar au fost botezaţi, cununaţi, dar
nu-şi mai aduc aminte de biserică decât atunci
când pleacă pe drumul fără de întoarcere – către
Hristos în ziua cea mare: Doamne, dar pe mine
de ce nu m-ai chemat, ca şi pe Petru şi ceilalţi
fraţi? Şi Hristos le va zice: Eu şi pe voi v-am che-
mat. Când erai în casa ta, erai în corabia ta, şi se
auzea dangătul de clopot şi nu ţi-ai lăsat mreaja
ca să vii la Sfânta Liturghie, la sfânta biserică.

Iubiţi fraţi şi surori, pe toţi ne-a chemat şi ne
cheamă Hristos. Însă nu ne spune. Veniţi după
Mine şi lăsaţi-vă părinţii, lăsaţi-vă soţiile, lăsaţi-
vă copiii. Hristos doar atât ne spune: Veniţi, ur-
maţi-Mă şi lăsaţi păcatul. Nu mi-a spus Hristos
să-mi las mama şi tatăl, ci doar să las păcatul: ai
grijă de părinţi, ai grijă de surori, ai grijă de cei
care sunt în suferinţă. Lasă păcatul! Aceasta ne
spune Hristos fiecăruia dintre noi, când ne
cheamă să mergem după El. (...) Cei pe care i-a
chemat Hristos erau oameni simpli, fără multă
carte. Oare o fi aşa? Iubiţi fraţi şi surori, Sfântul
Petru şi Sfântul Andrei, fratele lui, înainte de
chemarea pe care a făcut-o Hristos, au fost uce-
nici ai Sfântului Ioan Botezătorul. Ei trăiau în
Galileea şi de la Capernaum şi până la Betabara,
unde boteza Sfântul Ioan Botezătorul, sunt cam
o sută de kilometri. Oare este puţin lucru să
mergi pe jos o sută de kilometri şi să auzi cuvân-
tul unui pustnic din pustia Iordanului? Apostolii
despre care am vorbit astăzi aveau, în general,
cam ce le trebuie dintre cele pământeşti. Dar,
iată, ei s-au dus până la Betabara, la Ioan Bote-
zătorul, să-l întrebe cum să dobândească Împă-
răţia Cerurilor. La cuvântul pe care l-a ţinut
Sfântul Apostol Petru la coborârea Duhului
Sfânt, pe muntele Sionului, prin harul Duhului
Sfânt, s-au botezat cam 3.000 de suflete. Oare
un simplu pescar putea să întoarcă la credinţă
nouă 3.000 de suflete, dacă nu ar fi ştiut şi ceva
din legea Vechiului Testament? Dacă vă uitaţi în
cuvântul pe care l-a ţinut acolo, citează din pro-
fetul Maleahi, capitolul III, versetul întâi: «Voi
turna din duhul meu peste fiii şi fiicele voastre».
Mai citează Sfântul Petru din psaltire, pe care o
ştia pe de rost. Acum, nu ne schimbăm părerea
că Sfântul Petru nu a fost chiar un simplu pes-
car? De unde a auzit el toate acestea? De la si-
nagogă, care era pentru evrei ceea ce este astăzi
biserica pentru noi. Iubiţi fraţi şi surori, veniţi la
biserică, pentru că toate slujbele noastre sunt
pline de texte din Sfintele Scripturi”, a spus Pă-

rintele Mitropolit Ioan. În duminica a doua după
Rusalii, Sfântul Sinod a hotărât să se sărbăto-
rească Duminica Tuturor Sfinţilor Români. „As-
tăzi – a continuat Părintele Mitropolit – îi
prăznuim pe toţi sfinţii, strămoşii noştri, de 2.000
de ani încoace. De aceea, îndreptaţi-vă către
sfânta biserică, ca să-i cinstim pe sfinţii părinţi
ai noştri, datorită cărora suntem noi aici, la bise-
rică, astăzi. Suntem prin iubirea lui Dumnezeu,
dar suntem şi prin purtarea de grijă a mamelor
noastre. Vă rog, când vă duceţi spre casă, să răs-
pundeţi la întrebarea: Oare cum de am ajuns eu
astăzi la biserică? Nu cumva mama mea, bunica
mea, tatăl meu de mic m-au dus la biserică? Oare
cum au fost mamele acelea care m-au dus la
Hristos? Oare nu am avut mame binecuvântate
de Dumnezeu şi sfinte? Aveţi grijă cum păşiţi în
cimitirul satului, pentru că este plin de sfinte
moaşte, plin de sfinţi. Îngrijiţi-l şi păşiţi cu multă
evlavie, deoarece călcaţi pe sfinţi. Puneţi-le o
candelă şi o floare, căci ei se roagă pentru noi.
Am dat, la un moment dat, o definiţie despre ce
este România. Am spus că România este un an-
timis de sfinte moaşte. M-am întrebat: oare cum
de rodeşte pământul României aşa de frumos şi
aşa de bogat? Este datorită sudorii celor care tru-
desc ogoarele. Dar mai rodeşte pentru că  sub ră-
dăcina bobului de grâu, sub rădăcina stejarilor se
află sfinte moaşte de sfinţi români. Oare este
palmă de pământ în spaţiul nostru românesc care
să nu fi fost stropită cu sânge de martiri şi de os-
taşi români pe câmpurile de bătălie? Nu poţi să
pui degetul pe nici o palmă de pământ care să nu
fie stropită cu sânge de fecior român care a murit
pentru credinţă, pentru neam şi pentru ţară. De
aceea, nu e îngăduit ca nimeni să se atingă de
fruntariile graniţelor României, pentru că sub
această glie românească sunt sfinţi părinţi ai
noştri. Nu ne este îngăduit să ne vindem străini-
lor sfintele moaşte, să ne vindem părinţii”. La
final, Lazăr Pomorişaţ, împreună cu un grup de
tineri talentaţi, a interpretat mai multe piese din
repertoriul muzicii clasice.

Prima biserică a parohiei Becicherecu Mic a
fost un lăcaş de cult de lemn, iar din anul 1758
este amintită, în documentele vremii, o biserică
de cărămidă, folosită în comun de către ortodoc-
şii români şi de cei sârbi. După anul 1897 româ-
nii încep demersurile pentru zidirea unei bisericii
proprii, care se va finaliza şi binecuvânta în anul
1909. După anul 2010, în timpul păstoririi preo-
tului Ioan Jurji, biserica este complet renovată,
împodobită cu iconostas şi mobilier sculptat, pre-
cum şi cu pictură, realizată în tehnica frescă.

Localitatea Becicherecu Mic este cunoscută şi
prin păstorirea, în această parohie, a preotului
Dimitrie Ţichindeal (între anii 1805-1812 şi
1815-1818), cărturar, fabulist, traducător şi mi-
litant pentru emanciparea românilor din Banat.
Şcoala din Arad la care a funcţionat ca profesor,
Colegiul Naţional „Preparandia – Dimitrie Ţi-
chindeal”, îi poartă numele până azi. În curtea
bisericii din Becicherecul Mic, un bust din bronz
reprezentându-l pe acest patriot român din părţile
Banatului aminteşte bănăţenilor din zilele noas-
tre lupta grea şi plină de jertfe pe care înaintaşii
noştri au dus-o pentru păstrarea, cultivarea şi
transmiterea limbii şi culturii române urmaşilor.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Dragi gospodari, iată-ne ajunşi în luna lui Gustar. Avem
multe lucruri de făcut în august şi credem că topul lucrări-
lor de mai jos este de ajutor pentru oricine vrea să aibă o
gospodărie frumoasă şi înfloritoare şi să o pregătească pen-
tru toamnă.

În grădina cu flori

Udaţi constant rododendronul şi cameliile pentru a fa-
cilita dezvoltarea lăstarilor;

Asiguraţi irigarea corespunzătoare a jardinierelor şi
adăugaţi un fertilizator lichid în apă  la doua săptămâni;

Înlăturaţi frunzele uscate sau prea mari ale daliilor şi
crinilor pentru a preveni înclinarea şi distrugerea plantei
de către vânt şi/sau ploaie.

Curăţaţi răzoarele de plante de vară sau plante perene,
pentru a preveni scuturarea seminţelor şi pentru a încuraja
înflorirea repetată;

Curăţaţi crinii pentru o înflorire spectaculoasă în anul
următor;

Tăiaţi rămurelele de lavandă înflorite, pentru a menţine
creşterea şi pentru a încuraja ramificarea;

Tăiaţi plantele aromatice pentru a le mai recolta o dată
înainte de îngheţ;

Strângeţi seminţele plantelor şi depozitaţi-le într-un loc
răcoros, dar ferit de umezeală, pentru a le putea planta în
anul următor;

Recoltaţi butaşii plantelor perene preferate pentru a le
înmulţi în anul următor;

Este cel mai bun moment să împărţiţi pâlcurile de iris
astfel încât planta să aibă timp suficient să formeze rădă-
cini până la sosirea anotimpului rece;

Pulverizaţi un erbicid împotriva buruienilor pe baza de
glifosat. Are efect rapid, fiind absorbit de frunze;

Verificaţi cu atenţie clematitele, florile pot fi decolorate
sau cu pete negre, acestea fiind semnele unei boli. Înlătu-
raţi aceste frunze şi curăţaţi pământul din jurul plantei.

În grădina de legume

Udaţi zilnic răzoarele de legume;
Fertilizaţi cultura de tomate pentru o recoltă bogată şi

înlăturaţi frunzele de la baza plantei, pentru a spori circu-
laţia aerului si pentru a preveni apariţia bolilor;

Utilizaţi un fertilizator bogat în potasiu pentru legume
precum ardei, castraveţi şi vinete;

Rupeţi vârful plantei de tomată pentru a concentra creş-
terea asupra fructului. Recomandăm să nu fie mai mult de
5-6 legume pe o plantă;

Recoltaţi plantele aromatice pentru a încuraja o nouă

creştere. Uscaţi sau congelaţi
aceste plante pentru a le folosi ul-
terior;

Răriţi pătrunjelul la o distanţă
de 25 centimetri între plante pen-
tru a-şi  forma o rădăcină puter-
nică;

Rupeţi vârful vrejului de fasole
când a ajuns la capătul aracului,
pentru a încuraja apariţia unor noi
teci şi pentru a fi mai uşor de re-
coltat;

Rupeţi vârful plantelor de vi-
nete când au apărut 5-6 legume.
Culegeţi-le cât mai sunt tinere şi
strălucitoare;

Morcovii şi sfecla roşie plan-
tate în primăvara pot fi recoltate
acum sau le puteţi lăsa în pământ
şi vor continua să crească;

Puteţi să începeţi recoltarea
cartofilor pe măsură ce frunzele şi
tulpina încep să se vestejească;

Recoltaţi porumb pentru fiert,
pentru a testa dacă sunt bine fierţi
– apăsaţi pe un bob şi din acesta
va trebui să iasă o substanţă uşor lăptoasă;

Scoateţi şi uscati ceapa şi usturoiul pe masură ce fruzele
se îngălbenesc. Acestea pot fi depozitate într-un loc răcoros
şi întunecat.

Recoltaţi fasolea boabe şi mazărea, pentru a evita spar-
gerea tecilor şi împrăştierea boabelor pe sol;

Culegeţi castraveţii înainte ca aceştia să devină prea
mari;

Tăiaţi rămurele ierburilor aromate (rozmarin sau salvie).
Puneţi lăstaraşii în ghivece cu compost, bine drenate;

Alegeţi o zi însorită pentru a aduna seminţele ierburilor,
precum mărar, fenicul, chimen şi asmatui.

Aşezaţi-le la soare pentru a se usca. Asmatuiul trebuie
plantat imediat;

Verificaţi tomatele şi îndepărtaţi orice plante sau legume
afectate de boală pentru a evita împrăştierea acestora;

Verificaţi varza, deoarece pe fruze se pot adăposti omide
pe care trebuie să le îndepărtaţi. Ca alternativă, folosiţi ne-
matozi pentru exterminarea acestora.

În livadă

Dacă aveţi pomi fructiferi în ghivece, aveţi grijă să le
administraţi fetilizant lichid cu un conţinut ridicat de po-
tasiu pentru a-i menţine sănătoşi şi productivi;

Fertilizaţi lămâiul (şi alti pomi de fructe citrice) cu un
fertilizant special pentru citrice;

Protejaţi-vă culturile de păsări cu ajutorul unei sperietori
de păsări. O puteţi confecţiona din cd-uri legate cu o aţă
mai groasă;

Recoltaţi prunele, piersicile, nectarinele şi caisele.
Aceste fructe ar trebui să se coacă în această perioadă, pre-
cum şi câteva soiuri de măr;

Recoltaţi zmeura, afinele şi coacăzele pe care să le con-
gelaţi pentru  iarnă;

Curăţaţi răzorul de căpşune, îndepărtaţi frunzele uscate
pentru a îmbunătăţi ventilaţia şi pentru a reduce riscul apa-
riţiei bolilor şi dăunătorilor.

În seră

Verificati şi udaţi plantele zilnic, mai ales dacă solul este
uscat;

În zilele toride, deschideţi uşile şi gurile de aerisire;
Folosiţi jaluzele sau aplicaţi folie întunecată pe geamuri

pentru a împiedica supraîncalzirea;
Agăţaţi benzi lipicioase pentru a prinde muştele şi alte

insecte;
Legaţi florile şi frunzele aplecate pentru a împiedica

descompunerea acestora şi apariţia diverselor boli.
Material preluat de pe www.agroland.ro

Lucrări în grădină şi livadă în luna august

Utile
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În ultima vreme au plecat dintre noi

Rohr Marian (62 de ani), Căpețan Maria (75 de ani), Avram Adriana

(76 de ani), Cocea Gheorghe (73 de ani), Cotmena Catalina 

(79 de ani), Anca Maria (67 de ani), Ispas Ileana (96 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

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.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic

Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând roşii, varză, castraveţi.

Strada Fântânii nr. 43, telefon: 0747-
273.038.

Electrician, execut instalaţii elec-
trice de la A la Z, depuneri acte Enel
pentru branşare etc. Tel: 0721-
411.895.

Angajăm personal tinichigerie şi
vopsitorie, cu sau fără experienţă. Pa-
chet salarial atractiv. Tel: 0756-
370.104.

Electrician, execut instalaţii elec-
trice complete, deţin PFA. Pentru in-
formaţii suplimentare, sunaţi la
numărul de telefon 0723-321.452.

Caut persoane între 18-65 de ani
pentru încadrare ca agent de securi-
tate în localitatea Biled (Siloz). Infor-
maţii la telefon: 0756-199.029.

Vând bicicletă medicală perfor-
mantă. Telefon: 0770-804.185.

Vând albine pe rame 1/1 model
Dadant şi roiuri. Telefon: 0724-
961.503.

Vând: cauciucuri 185/65/14 - 4 bu-
căţi; 195/65/15 - două bucăţi, preţ 15
RON bucata; instalaţie gaz baie; an-
tenă parabolică cu ţeavă; vană baie cu
suport, preţ 100 RON bucata. Tele-
fon: 0727 - 357.445.

Vând motocoasă Husqvarna,
aproape nouă, semiprofesională, 2
CP, la numai 1.500 lei. Telefon: 0734-
538.090.

Angajez mecanic agricol cu puţină
experienţă, permis categoria B. Tele-
fon 0745-628.694.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Cristian Țărmure și Bianca-Deliana Pleș, Ovidiu Merjan și Ana-Maria Nacu
Casă de piatră!

Utile
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Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Pescăreţul Mic”

Actualitate

Rezultatele Evaluării
Naţionale la Şcoala

Gimnazială 
„Dimitrie Ţichindeal”

În ultima săptămână din Iunie a avut loc testarea na-
ţională a elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a. Din totalul
de 14 elevi înscrişi la cursurile Şcolii Gimnaziale „Dimi-
trie Ţichindeal” Becicherecu Mic, şapte s-au înscris pen-
tru testare.

Din cei şapte elevi care s-au prezentat la testare, şase
elevi au obţinut o medie de promovare şi unul singur nu
a obţinut media minimă de promovare a testelor.

Dorim pe această cale să îi felicităm pe toţi şi să le
urăm mult succes în continuare. Au făcut primul pas spre
maturizare şi indiferent de liceul sau şcoala de arte şi me-
serii la care vor învăţa în continuare este foarte important
să nu abandoneze drumul pe care au pornit. 

Ei sunt medicii, inginerii, avocaţii, specialiştii IT, elec-
tricienii, mecanicii, agricultorii, bucătarii şi orice alte me-
serii îşi doresc să înveţe, care în 10-15 ani ne vor fi sprijin
în comunitate. Important este ca ceea ce fac să fie făcut
cu pasiune, cu răbdare, cu încredere şi cu responsabili-
tate, pentru că bătrânii noştri au avut o vorbă cât se poate
de înţeleaptă: „Meseria e brăţară de aur”.

De asemenea, a avut loc şi sesiunea examenului de Ba-
calaureat la care au participat liceenii din localitatea noas-
tră. Nu ştim exact care este rata promovabilităţii şi care
sunt cele mai bune rezultate ale liceenilor noştri, însă îi
felicităm pentru promovarea examenului de maturitate.
Le urăm succes în continuare la universităţile şi facultă-
ţile la care aleg să studieze în continuare.

Pe ei îi aşteptăm în următorii cinci ani alături de co-
munitatea noastră, fie în administraţie, fie în mediul pri-
vat de afaceri, să îşi pună la bătaie toată energia şi
cunoştinţele acumulate.

Îi felicităm şi pe cei care de anul acesta vor începe ac-
tivitatea în câmpul muncii pentru că au absolvit ciclurile
de studii la care au fost înscrişi şi sperăm ca prin activi-
tatea noastră să îi descoperim şi să ne folosim de pregă-
tirea lor.

Educaţia lor şi dorinţa de a se dezvolta şi de a-i ajuta
pe cei din jur sunt cele mai importante calităţi pe care le
vrem în comunitatea noastră şi mai sunt şi secretul unei
vieţi trainice alături de cei dragi.

În ziua de 2 iulie s-a putut observa în zona de
nord a localităţii Becicherecu Mic o perdea de
fum cauzată de arderea necontrolată a miriştilor.
Am luat legătura cu Serviciile Voluntare pentru
Situaţii de Urgenţă din Biled, Dudeştii Noi şi Sat-
chinez şi cu principalul arendaş din acea zonă.
Din păcate nimeni nu ştie nimic despre acest in-
cendiu, deşi cel mai probabil este unul intenţio-
nat, nu unul accidental.

Am făcut demersurile şi am sesizat Garda de
Mediu pentru a identifica perimetrul afectat, şi
după stabilirea cauzei incendiului să identificăm
utilizatorii acelor terenuri care ar trebui să fie pri-
mii care să alerteze un incendiu accidental.

La fel ca în fiecare an, vă aducem încă odată
la cunoştinţă prevederile Ordinului MAI
nr.579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor gene-
rale de apărare împotriva incendiilor pe timpul
utilizării focului deschis la arderea de mirişti, ve-
getaţie uscată şi resturi vegetale şi condiţiile în
care miriştile, vegetaţia uscată şi resturile vege-
tale pot fi incendiate:

Articolul 4
(1) În perioadele de caniculă şi secetă prelun-

gită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a restu-
rilor vegetale este interzisă.

(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este ve-
rificată de primar împreună cu comitetul local
pentru situaţii de urgenţă, prin şeful serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă sau o persoană
desemnată în acest sens.

(3) Cu excepţia condiţiilor meteorologice de
la alin. (1), arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă
de timp sau între anumite intervale orare ale zilei
prin ordin al prefectului.

(4) Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa
populaţiei perioadele în care se interzice arderea
miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.

Articolul 5
(1) Arderea miriştii se face cu respectarea ur-

mătoarelor 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 co-

municaţie, construcţii, culturi agricole vecine, in-

stalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii
arate;

d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a per-

sonalului de supraveghere şi stingere a eventua-
lelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai
mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stin-
gere 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;

(2) Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se
face pornind din partea de sus a pantei.

Articolul 8
(1) Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a res-

turilor vegetale se execută numai după obţinerea
permisului de lucru cu focul, conform prevederi-
lor Normelor generale de apărare împotriva in-
cendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

(2) Se exceptează de la prevederea alin. (1)
executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

(3) Emiterea permisului se face prin grija pri-
marului de către şeful serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în
acest sens.

(4) În condiţiile respectării, după caz, a preve-
derilor menţionate la art. 5, 6 şi art. 7 alin. (1),
primarul transmite un exemplar din permisul de
lucru cu focul celui care solicită permiterea exe-
cutării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau res-
turilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului
public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Luaţi în calcul că în perioada 01.07.2021 -
31.08.2021 vremea este în general caniculară şi
această activitate este INTERZISĂ. De aseme-
nea, dacă sunt în vigoare coduri portocalii şi roşii
de caniculă, indiferent de luna în care sunt anun-
ţate această activitate este INTERZISĂ.

Sperăm că acest incident pe care l-am sesizat
inspectorilor Gărzii de Mediu să fie singurul şi
de asemenea mai sperăm să constatăm că în
această situaţie nu avem un incendiu provocat in-
tenţionat, ci doar un accident nefericit.

Primăria comunei Becicherecu Mic

Arderea vegetaţiei uscate 
şi a miriştilor este interzisă!

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

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

Imnul „Deşteaptă-te române” a fost prima dată
intonat pe 29 iulie 1848, în parcul Zăvoi din Râm-
nicu Vâlcea. Imnul „Deşteaptă-te române” a fost
interzis aproape jumătate de secol după instaura-
rea regimului comunist, iar după decembrie 1989
a fost ales Imnul Naţional al României, consfinţit
prin Constituţia din anul 1991. La originea compo-
ziţiei imnului naţional este poemul patriotic „Un ră-
sunet” de Andrei Mureşanu, pe o melodie selectată
de Anton Pann, publicat în numărul iunie-iulie al su-
plimentului „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”,
anul 1848. Imnul a fost intonat în timpul Războiului
de Independenţă (1877-1878), în Primul Război

Mondial, la Marea Unire din anul 1918, dar şi în cel
de-al Doilea Război Mondial.

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

„Deşteaptă-te române” a fost ales imn naţional al
României şi a fost consacrat prin Constituţia din

1991, ulterior modificată şi completată prin
Legea de revizuire nr.429/2003. În forma ac-
tuală, prin articolul 12, Constituţia prevede că
imnul este considerat simbol naţional împreună
cu drapelul, stema ţării şi sigiliul statului.

Lucruri mai puţin ştiute despre Imnul
Naţional al României

Timp de câţiva ani, imnul „Deşteaptă-te ro-
mâne” a fost şi imnul naţional al Republicii Mol-
dova, iar ulterior acesta a fost înlocuit cu „Limba
noastră”, în 1994.

Imnul Naţional este format din unsprezece
strofe, iar primele trei şi ultima strofă sunt cân-
tate la ocazii festive.

De-a lungul timpului, România a mai avut şi
alte imnuri naţionale. Printre acestea s-au numă-

rat: „Trăiască Regele”, de Vasile Alecsandri (1866-
1948, „Zdrobite cătuşe”, pe versurile de Aurel
Baranga şi muzica de Matei Socor (1848-1953), „Te
slăvim Românie”, „Trei culori”, pe muzica lui Ci-
prian Porumbescu.

La iniţiativa Senatului României, data de 29 iulie
a devenit Ziua Imnului Naţional.

Ziua Imnului Naţional al României


