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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

Stimaţi cetăţeni,

Guvernul României a adoptată Hotărârea de Gu-
vern nr.1015 prin care s-au modificat valorile indicilor
de infectare calculaţi la 1000 de locuitori după cum
urmează:

1. Restricţiile de circulaţie în zilele de vineri, sâm-
bătă şi duminică din intervalul orar 20-5 se aplică doar
dacă pragul de infectare este între 6 cazuri/1.000 lo-
cuitori şi 7,5 cazuri/1.000 locuitori.

2. În situaţia în care vom depăşi pragul de 6 ca-
zuri/1.000 de locuitori, restricţiile de circulaţie NU se
aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva vi-
rusului  SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi
care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin inter-
mediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau
în format electronic, sau al certificatului digital al Uni-
unii Europene privind COVID-19, şi nici persoanelor
fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit
certificate digitale ale Uniunii Europene privind

COVID-19 sau documente compatibile cu aceste cer-
tificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea sche-
mei complete de vaccinare şi care fac dovada îndepli-
nirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie
sau în format electronic, care să ateste vaccinarea
acestora.

Deşi Hotărârea de Guvern şi Hotărârea Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă nu prevăd în mod
expres certificatul de vaccinare va fi însoţit de un act
de identitate astfel încât să fie dovedită identitatea per-
soanei înscrisă în certificatul de vaccinare.

3. Pentru accesul copiilor care au vârsta peste 12
ani în localurile închise este necesară prezentarea re-
zultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia
cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore,
sau rezultatului negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai
vechi de 48 de ore. 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 12 ani sunt ex-
ceptaţi de la aceste prevederi.

Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă dorim
multă sănătate!

Comunicat oficial 24.09.2021

Mult succes în anul
şcolar 2021-2022!

În 13 septembrie  s-a deschis în mod oficial anul şcolar 2021-2022 şi pe această
cale dorim să le urăm copiilor noştri, părinţilor lor şi cadrelor didactice un nou
an şcolar plin de realizări şi încununat cu rezultate şi performanţă şcolar.

Ne propunem ca şi pentru acest an şcolar să menţinem bursele şcolare motiv
pentru care vom promova o Hotărâre a Consiliului Local prin care vom stabili
cuantumul şi numărul burselor pe care îl vom acorda în acest an şcolar pe baza
rezultatelor şi performanţelor obţinute de elevii noştri în semestrul al doilea al
anului şcolar 2020-2021.

Din fericire începem acest an şcolar în scenariul cu prezenţa fizică însă rata
de infectare este atent monitorizată urmând să se aplice restricţiile şi prevederile
actelor normative adoptate la nivel naţional şi judeţean dacă pragul infectărilor
va fi depăşit.

Speranţa noastră este să trecem cu bine peste lunile de toamnă fără a fi necesară
modificarea scenariului de funcţionare.

Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic

Cine dă foc intenţionat la miriști riscă
pierderea subvenţiilor de la APIA

ppppaaaaggggiiiinnnnaaaa  4444

Rebeca Müller,
vicecampioană

naţională la box!
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2 Religie

Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din
Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. În
această primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei,
rechemarea şi replăsmuirea noastră în har, schimba-
rea celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare, în-
locuirea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea.
Cântările acestei sărbători vestesc bucuria că „iată,
cămara Luminii şi Cartea Cuvântului vieţii din pân-
tece sterp a ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit
aşteaptă intrarea Preotului celui Mare”.

După cum spunea un teolog român contemporan,
cu excepţia lui Hristos, doar două persoane din istoria
Noului Testament au biografia trasată înainte de naş-
terea lor. Acestea sunt: Fecioara Maria şi Ioan Bote-
zătorul. Proorociile cu privire la viaţa, la misiunea
lor, preced cu mult timp apariţia acestora în istoria
mântuirii omenirii. În Vechiul Testament, majoritatea
profeţiilor mesianice sunt în mod direct sau indirect
proorocii care vorbesc şi despre Fecioara Maria.

Prefigurările Fecioarei din
Legea Veche

Întâia profeţie mesianică din Vechiul Legământ
care conţine în sine prima anunţare a mântuirii, măr-
turisind atât despre „sămânţa femeii”, adică Fiul
Omului, cât şi despre femeia a cărei sămânţă (Hris-
tos) va birui pe cel rău, este din cartea Facerii 3, 15.
Acesta este textul pe baza căruia Sfinţii Părinţi vor
dezvolta o paralelă între prima Evă, prin care a venit
ispita căderii, şi a doua Evă, Maica Domnului, prin
care a venit Răscumpărătorul neamului omenesc.

Un alt simbol care vorbeşte despre persoana Mai-
cii Domnului este „scara lui Iacov”, întâlnită în Fa-
cerea 28, 12: „Şi a visat, parcă era o scară sprijinită
pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui

Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. În ce sens
poate fi legată persoana Maicii Domnului de imagi-
nea scării? Ar fi două simbolisme. Pe de o parte, co-
borârea lui Dumnezeu pe pământ la oameni, adică
naşterea lui Hristos se înfăptuieşte prin intermediul
Fecioarei, iar pe de altă parte, prin Maria cunoaştem
destinul omenirii, acela de a-L purta pe Dumnezeu în
suflet prin credinţă, dar şi în trup, prin Euharistie.

Primul între proorocii mari, Isaia, vorbeşte în 
cartea sa, la capitolul 11, versetul 1, de „toiagul din
rădăcina lui Iesei”, din care va răsări o floare. Acest
toiag simbolizează, conform Sfinţilor Părinţi, per-
soana Fecioarei Maria. Ea este „toiagul” prin care
Marele Păstor duce turma cuvântătoare la păşuni veş-
nice, „toiagul” care, rezemată pe el fiind firea noastră,
leapădă vechimea şi bătrâneţea neputincioasă, păşind
uşor spre cer.

Tâlcuirea numelui Mariei
Preacinstitul nume al Mariei în chip armonios s-a

dat Născătoarei de Dumnezeu, Pururea Fecioarei,
după cum zice şi Fericitul Ieronim, potrivit cu preşti-
inţa şi sfatul lui Dumnezeu, după cum era mai înainte
hotărât să se nască Maica Lui. Numele Maria, care a
fost menit să slujească tainei Întrupării iconomice a
lui Dumnezeu Cuvântul, adună în sine atotputernicia,
înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. Provenind
din ebraicul „Aia”, Maria se tâlcuieşte „Doamna”, 
fiindcă ea domneşte şi stăpâneşte peste toate zidirile
cereşti şi pământeşti, ca Maică a lui Dumnezeu,
având desăvârşită putere. În al doilea rând, cuvântul
Maria se tâlcuieşte „luminare”, după Sfântul Grigorie
al Neocezareii, care zice: „Căci Maria, cea aleasă, se
tâlcuieşte luminare”, de vreme ce etimologia îşi are
izvorul în lumina cea curată şi este, precum zice Îm-
păratul Solomon, „strălucirea luminii veşnice”, ca
desăvârşire a înţelepciunii. În ultimul rând, Maria în-
seamnă şi „mare”, conform interpretării pe care o
face Sfântul Ambrozie.

Maria este simbolul bunătăţii şi al harului lui Dum-
nezeu, pe care le posedă Născătoarea de Dumnezeu.
Astfel, Maria a primit puterea de la Tatăl, ca fiică a
Lui, ca să săvârşească pe pământ ca Maică ceea ce
Dumnezeu săvârşeşte în cer ca Tată; a luat înţelep-
ciunea de la Fiul, ca Maică a Lui, ca să găsească calea
de a împăca cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu
omul. A luat şi bunătatea, şi harul de la Duhul Sfânt,
ca mireasă a Lui, ca să împartă tuturor creaturilor, ce-
reşti şi pământeşti, darurile şi harurile ei duhovni-
ceşti.

Naşterea din părinţi sterpi
„De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie stearpă,

se întreabă, în cuvântul său, Sfântul Ioan Damaschin?
Fiindcă trebuia ca singurul lucru nou sub soare, 

începătura minunilor, să fie preîntâmpinat de minuni
şi, încet-încet, din cele mai smerite să se nască cele
mai mari. Dar ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei
firea s-a biruit prin har şi a rămas supusă, necutezând
să o ia înainte. Pentru că, de vreme ce Fecioara urma
să se nască din Ana, firea n-a îndrăznit să mai ia 
înainte vlăstarul harului, ci a aşteptat neroditoare,
până când harul a înflorit rodul”.

Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare, provenea din casa
lui David, şi Ana, din cea a lui Aaron, aşadar erau de
spiţă împărătească şi din neam preoţesc. Cu toate
acestea, lipsa copiilor îi supunea ocărilor venite din
partea oamenilor, pentru că, în societatea iudaică, fa-
miliile sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea
dumnezeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi
drepţi li s-a dăruit o pruncă, care, după cuvântul în-
gerului adresat Anei, „va fi vestitoarea bucuriei, prin
ea făcându-se mântuirea lumii întregi. De ce păreau
iudeii Ioachim şi Ana a fi vrednici de reproş potrivit
Legii? Fiindcă nu era dată încă nădejdea nemuririi,
spune Sfântul Nicolae Cabasila, adică Hristos, Mesia,
nu venise. Poporul ales aştepta cu nerăbdare naşterea
celui proorocit şi orice familie care nu avea încă copii
întârzia ivirea Izbăvitorului. Odată cu naşterea 
Mariei, care, prin zămislirea ei întru feciorie, a dăruit
lumii Veşnicia, obligaţia de a aduce pe lume copii şi
oprobiul adus celor care nu procreau s-au ridicat.

Maria, jertfa de curăţire a 
umanităţii înainte de răstignirea

lui Hristos
Opera Întrupării Cuvântului este nu doar lucrarea

Sfintei Treimi, ci şi rodul voinţei şi credinţei Mariei.
Superioritatea Mariei în plan uman este reclamată de
faptul că Fiul lui Dumnezeu nu-Şi putea alege drept
mamă decât pe cel mai bun dintre toţi oamenii, cel în
care să se vadă scopul pentru care a creat Dumnezeu
natura umană, anume ca să existe un om capabil să
slujească gândului dumnezeiesc, acela de a face po-
sibilă Întruparea.

Pentru ca Dumnezeu să poată mântui omenirea era
nevoie de o persoană în care dreptatea şi curăţia să
fie prezente la un nivel care să permită Întruparea.
Dumnezeu, ca şi îngerul, nu vine unde este răutate,
unde este păcat sau necredinţă. Pe toate Fecioara le-
a adunat în sine, făcându-se pentru noi ispăşire şi
sfinţire şi curăţie. Copila Maria este jertfa de curăţire
a umanităţii înainte ca marea jertfă a lui Hristos pe
Cruce să ne împace desăvârşit cu Tatăl.

De aceea, se cuvine să-i aducem Mamei lui Dum-
nezeu ca dar de naşterea ei lucrarea virtuţilor. Să nu
fim sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci să imităm
fapta celeia ce s-a născut, care a primit în sine pe
Hristos, Cuvântul.

Augustin PĂUNOIU (Sursa: ziarullumina.ro)

NNaaşştteerreeaa MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii,, 
rroodduull cceell mmaaii ccuurraatt aall uummaanniittăăţţiiii

Biserica Ortodoxă prăz nuieşte, pe 14 septembrie,
Înălţarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi săr-
bători creştine. Spre deosebire de alte praznice împă-
răteşti, Înălţarea Sfintei Cruci se serbează cu post,
pentru că ea ne aduce aminte de Patimile şi Moartea
Mântuitorului.

Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit
este pentru creştini obiectul unei cinstiri deosebite.
Cultul Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai ales după des-
coperirea ei la Ierusalim, în anul 326, de către Sfânta
Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare. 

Ierusalimul, după patimile Mântuitorului şi după
Înăl ţarea la cer, a cunoscut o serie întreagă de eveni-
mente istorice, care au fost tragice pentru locuitori.
Ierusalimul a fost distrus şi s-a tras cu plugul peste
Templu şi peste ceea ce a mai rămas după distrugerea

de către romani, în anul 70. Probabil că atunci au fost
distruse şi crucile care au căzut în prapastia de la poa-
lele stâncii acestui munte, nu foarte înalt, Golgota,
unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta
Elena şi a făcut cercetări arheologice. Se păstrează
astăzi la Ierusalim locul unde s-a descoperit Sfânta
Cruce. Este un fel de grotă şi chiar se spune că aici a
stat Sfânta Elena şi a supravegheat lucrările. Au fost
descoperite cele trei cruci pe care au fost răstigniţi
Mântuitorul Hristos şi cei doi tâlhari. Nu s-a ştiut care
dintre ele este Crucea Mântuitorului Hristos şi,
atunci, Sfânta Elena şi episcopul de atunci al Ierusa-
limului, Macarie, au socotit că este bine să aducă tru-
pul unui evreu bolnav care să fie atins de cele trei
cruci. Într-adevăr, un tânăr care era foarte grav bolnav
a fost atins de cele trei cruci, iar când s-a atins de 

Crucea Mântuitorului, el s-a
facut sănătos, şi atunci 
s-a stabilit că această cruce
este cea pe care a fost răstig-
nit Mântuitorul Iisus Hris-
tos. La 14 septembrie 335,
la Ierusalim, Sfânta Cruce a
fost înălţată pentru prima
dată în faţa credincioşilor,
moment ce a avut loc la 
Biserica „Învierea Domnului”, ridicată de Împăratul
Constantin cel Mare. De la evenimentul de la 14 sep-
tembrie 335 vine şi numele sărbătorii de astăzi: „În-
ălţarea Sfintei Cruci”. De-a lungul timpului, însă,
Sfânta Cruce a fost fragmentată în diverse împreju-
rări, părţi din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri. 

ÎÎnnăăllţţaarreeaa SSffiinntteeii CCrruuccii
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7755 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind modificarea obiectului contractului de închiriere imobil locuință nr.

2957 din 02.05.2017 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna Suceavă
Cristina-Simona;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7766 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind aprobarea încheierii unui contract de asistent personal între comuna

Becicherecu Mic şi doamna Haiduc Rodica;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 7777 ddiinn 2299 iiuulliiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic – secțiunea

funcționare – pe trimestrul III și IV anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8800 ddiinn 1166 aauugguusstt 22002211
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 402451

cu suprafaţa de 955 mp;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8811 ddiinn 1166 aauugguusstt 22002211
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 402612

cu suprafaţa de 1.439 mp;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8822 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra

terenului intravilan înscris în CF 403186;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8833 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF

402451, cu suprafața de 955 mp către soții Tiran Ioan și Tiran Eugenia Florina;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8844 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind aprobarea Contractului de servicii nr.  4283 din 22.06.2021 încheiat

cu societatea DERATON S.R.L. și a facturii nr.  21493/13.08.2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8855 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind actualizarea estimărilor programului de investiții publice „Înființare

sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Dudeștii Noi și Beci-
cherecu Mic – ADI DIMITRIE ȚICHINDEAL”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8866 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra

terenului intravilan înscris în CF 400857;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8877 ddiinn 3300 aauugguusstt 22002211
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF

402612, nr. cad. 402612, cu suprafața de 1.439 mp către soții Filimon Ioan și Fi-
limon Mina.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Administraţie

Delincvenţa juvenilă 
şi răspunderea penală 

a minorilor
Delincvenţa juvenilă este o compo-

nentă a criminalităţii. Ea este un fe-
nomen de devianţă, manifestat prin
incapacitatea unor minori/adolescenţi
de a se adapta la normele de conduită
din societate. Această incapacitate
este datorată unor cauze de ordin bio-
psiho-social. Criminalitatea în rândul
minorilor are multe cauze diferite de
cele ale criminalităţii adulţilor. Anali-
zând acest fenomen, pe genuri de in-
fracţiuni s-au desprins următoarele:

Cauzele specifice ale apariţiei de-
licvenţei juvenile sunt:

- creşterea situaţiilor de abandon
şcolar a unor elevi cunoscuţi cu com-
portament deviant sau preocupări an-
tisociale, lipsa unei activităţi utile;

- lipsa de supraveghere permanentă
de către părinţi, supraveghetori, tutori etc.;

- familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii minori infractori
ai căror părinţi sunt cunoscuţi cu antecedente penale;

- intermitenţă în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi de ocrotire
(case de copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale), alte instituţii cu atribuţii
în acest sens;

- necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor frecventate
de minori;

- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală;
- influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul minorilor prin de-

terminarea acestora de a comite fapte antisociale;
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool pen-

tru creşterea unei stări euforice.
Principala cauză, însă, a apariţiei atitudinilor antisociale o constituie in-

fluenţa mediului social şi proceselor psihice la nivelul conştiinţei indivi-
dului.

În vederea prevenirii comiterii de către minori/adolescenţi a faptelor
penale cu violenţă sau de altă natură vă expunem prevederile Codului
Penal referitoare la răspunderea penală a minorilor:

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, în timp
ce minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal, numai dacă
se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; împlinind deja vârsta de
16 ani minorul va răspunde penal.

Măsurile educative neprivative de libertate reglementate în Codul
Penal sunt: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfâr-
şit de săptămână şi asistarea zilnică.

Măsurile educative privative de libertate sunt: internarea într-un centru
educativ (pe o durată de la 1 la 3 ani) şi internarea într-un centru de deten-
ţie (pe o durată de la 2 la 5 ani sau de la 5 la 15 ani).

Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de învăţământ constituie,
şi în cursul acestui an şcolar, o prioritate. Vom continua derularea de acti-
vităţi pentru creşterea gradului de securitate atât în incinta unităţilor de
învăţământ şi în zonele adiacente, cât şi pe traseele de acces către şcoli.

Colaborarea permanentă pe care o vom avea cu doamna director a uni-
tăţii de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii va asigura pre-
misele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor
în urma cărora elevii pot deveni victime ale delincvenţei juvenile.

Agent şef de poliţie Alin CÎRNARIU

Le reamintim tuturor cetăţenilor comunei Becicherecu Mic faptul că a
întreţine domeniul public din faţa gospodăriilor a devenit prevedere legală,
în caz contrat putând fi aplicate amenzi deloc mici.

Tocmai de aceea aducem din nou în atenţia dumneavoastră prevederile
legale cu privire la obligaţiile cetăţenilor:

a) întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate
sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor
acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la
frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit
măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate
de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii
sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul im-
obilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie, în pieţe, târguri şi
oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii şi în alte locuri pu-
blice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pen-
tru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;

i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locu-
rile special amenajate de autorităţile administraţiei publice locale;

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe dru-
murile publice.

Curăţenia pe domeniul public, o îndatorire legală
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În contextul:
- creşterii alarmante a numărului

de incendii produse la vegetaţia us-
cată în judeţul Timiş (...);

- Protocolului de Colaborare pri-
vind acţiunile de monitorizare a
modului de respectare de către fer-
mieri a bunelor condiţii agricole şi
de mediu referitoare la arderea mi-
riştilor şi a resturilor vegetale pe te-
renul arabil şi la arderea pajiştilor
(...)

vă informăm asupra faptului că
arderea vegetaţiei uscate şi a restu-
rilor vegetale este STRICT INTER-
ZISĂ, dacă nu se impune ca o
măsură excepţională în cazuri de
carantină fitosanitară, pentru preve-
nirea răspândirii unor boli sau dăunători speci-
fici, conform standardelor privind bunele
condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau
vegetaţiei uscate, fără acceptul autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului şi fără infor-
marea în prealabil a serviciilor publice
comunitare pentru situaţii de urgenţă, se sancţio-

nează contravenţional de către Garda Naţională
de Mediu cu amenzi cuprinse între 3.000-6.000
de lei pentru persoane fizice, respectiv 25.000-
50.000 de lei pentru persoane juridice.

De asemenea, arderea resturilor vegetale, a gu-
noaielor, deşeurilor şi a altor materiale combus-
tibile se poate sancţiona contravenţional de către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”
al judeţului Timiş, în conformitate cu HGR nr.

537 din 6.06.2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor, cu
amenzi cuprinse între 1.000-2.500 de
lei.

Pornind de la necesitatea identificării
unor soluţii concrete pentru stoparea fe-
nomenului de incendiere a vegetaţiei us-
cate de pe terenurile şi pajiştile
permanente, reprezentanţii Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat”
al judeţului Timiş şi reprezentanţii Găr-
zii de Mediu vor tansmite la APIA in-
formaţii referitoare la locul şi momentul
producerii arderilor (localizare GPS).
Aceste informaţii vor fi utilizate de
APIA Central – Direcţia plăţi directe –
sector general, în vederea diminuării

subvenţiilor alocate fermierilor pentru terenurile
incendiate, pe lângă sancţiunea contravenţională.

Cetăţenii trebuie să fie informaţi cu privire la
faptul că pot fi sancţionaţi contravenţional pentru
încălcarea obligaţiilor de a nu incendia miriştile,
stuful, tufărişurile, vegetaţia ierboasă sau deşeu-
rile, cât şi cu privire la faptul că le poate fi dimi-
nuată de către APIA subvenţia pentru terenuri.

Cine dă foc intenţionat la miriști riscă
pierderea subvenţiilor de la APIA
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Cea mai răspândită dintre speciile de buru-
ieni aparţinând genului Ambrosia o reprezintă
specia Ambrosia artemisiifolia, cunoscută sub
denumirea populară de iarba de paragină,
iarba pârloagelor sau floarea pustei, în funcţie
de zonă.

Este rezistentă la secetă şi arşiţă, fapt ce a
determinat ca în ultimii ani secetoşi buruiana
să aibe condiţii favorabile să se dezvolte
foarte rapid şi să cuprindă areale întregi.

Perioada de vegetaţie se încheie odată cu
primele brume şi îngheţuri din luna decem-
brie.

Ambrozia este una dintre cele mai invazive
plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind
extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclima-
tice.

În România, ambrozia este răspândită în
aproape toate zonele (cu excepţia zonei dealu-
rilor înalte şi a zonei montane), preferând so-
lurile nisipoase, mai puţin fertile, uşor
alcaline.

Creşte spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în
principal de-a lungul căilor ferate, a drumurilor, pe
marginea apelor curgătoare, a lacurilor, pe marginea
pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe
terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute, dar
şi în grădini şi parcuri neîngrijite, pe şantierele de
construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ exca-
vat, în culturile de cereale şi de florea-soarelui, pro-
ducând pagube semnificative de recoltă.

Buruiana ambrozia produce mari cantităţi de polen
începând de la mijlocul lunii iulie, în funcţie de con-
diţiile pedoclimatice şi se încheie spre finalul lunii
septembrie. În verile călduroase, polenul este răspân-
dit de vânt la distanţe foarte mari, cu precădere în ve-
rile secetoase.

În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită şi
ocupă spaţii/vetre compacte. 

Ca urmare, cele mai bune rezultate se pot obţine

prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea
diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în
special pe alineamentele căilor ferate, a drumurilor şi
pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în interiorul
tarlalelor/solelor agricole, în special în interiorul unor
crovuri, stufărişuri, denivelări etc., distrugerea se
poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, gră-
pat sau prin folosirea unor cositori mecanice.

Când buruiana este răspândită pe suprafeţe mai
mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de pri-
măvara devreme când buruiana are 10 - 15 cm şi
poate fi recunoscută cu uşurinţă.

În vederea stabilirii tipului de erbicid şi a dozei,
proprietarii/deţinătorii/administratorii de terenuri pot
apela la specialiştii direcţiilor pentru agricultură ju-
deţene pentru a primi informaţii detaliate sau după
caz la specialişti din cadrul primăriilor.

În cazul existenţei unor focare izolate, buruiana

poate fi smulsă relativ uşor folosind mă-
nuşi de protecţie pentru evitarea iritaţiilor,
distrusă cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie
cât mai eficiente, cositul mecanic sau ma-
nual trebuie efectuat cât mai aproape de
suprafaţa solului în vederea distrugerii tu-
turor ramificaţiilor care pornesc din tul-
pina principală. În caz contrar, se distruge
doar tulpina principală iar restul ramifica-
ţiilor se dezvoltă, înfloresc şi produc în
continuare polen.

Lucrările de combatere se repetă în fie-
care an până la eradicarea completă a bu-
ruienii.

În conformitate cu prevederile art. 1 ali-
neatelor (1) – (3) din Legea nr. 62/2018
privind combaterea buruienii ambrozia,
distrugerea acestei buruieni se face de
către toţi proprietarii sau deţinătorii de te-
renuri, administratorii drumurilor publice,

căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor
de irigaţii şi ai bazinelor piscicole, precum şi benefi-
ciarii lucrărilor de construcţii, unde au fost identifi-
cate focare de infestare. 

Aceştia au obligaţia ca după distrugerea buruienii
să informeze în scris autorităţile administraţiei pu-
blice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în
vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administra-
torii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de
apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor pis-
cicole, precum şi beneficiarii lucrărilor de construcţii
care nu au aplicat lucrările de combatere a buruienii
nici după ce au primit sancţiunea de avertisment pot
fi amendaţi drastic. În acest caz, persoanele fizice se
sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei, iar
persoanele juridice cu amenzi de la 5.000 lei la
20.000 lei.

Anton BORBELY

Combaterea ambroziei, o necesitate

În grădina cu flori
Pentru că vremea rece se apropie, puteţi proteja plantele

mai puţin rezistente la frig cu o folie anti-îngheţ sau le pu-
teţi muta într-o seră care nu îngheaţă;

Scoateţi bulbii de dalie, begonia şi gladiole şi depozi-
taţi-le într-un mediu uscat pe perioada iernii. Nu uitaţi să
înlăturaţi frunzele moarte înainte de depozitare;

Plantaţi bulbi de narcise, lalele, branduse şi frazie pentru
o explozie de culori în grădină la primăvară;

Puteţi planta copăcei sau arbuşti cu sau fără rădăcină
protejată;

Plantaţi toate plantele perene sau bienale pe care le-aţi
obţinut din seminţe în acest an;

Plantaţi un mix de flori agăţătoare, năsturei, primulaş şi
panseluţe de iarnă;

Dacă jardinierele de vară nu arată foarte bine, replan-
taţi-le cu un mix de flori de iarnă;

Octombrie este perioada cea mai bună pentru plantarea
curpenului;

Puteţi să plantaţi şi în această lună plante rezistente la
frig;

Luna octombrie este luna ideală pentru plantarea copa-
cilor, arbustilor şi a gardului vii;

Acum se pot recolta şi butaşi lemnoşi din arbuştii cu
frunze căzătoare;

Trandafirii agăţători trebuie curăţaţi şi tulpinile rămase
protejate înainte ca vântul de toamnă să producă pagube;

Înlăturaţi frunzele de trandafiri căzute pentru a preveni
bolile specifice. Nu încercati să produceţi îngrăşământ din
acestea;

Înlăturaţi plantele crescute peste alei, pentru a păstra ac-
cesul lejer prin grădină;

Scoateţi şi separaţi orice plantă erbacee perenă cât timp
solul încă mai este cald.

În grădina de zarzavaturi
Recoltaţi fasolea şi mazărea, apoi tăiaţi plantele de la

nivelul solului şi lăsaţi rădăcinile în pământ;
Dacă doriţi să cultivaţi mazăre şi anul viitor, pregătiţi

terenul începând cu săpatul grădinii şi fertilizarea terenului
cu bălegar sau gunoi menajer;

Recoltaţi dovlecii şi dovleceii înainte de primul înghet;
Când recoltaţi varza, lăsaţi rădăcina în sol şi efectuaţi o

tăietură de-a lungul cozii, pentru a încuraja creşterea rapidă
a frunzelor mici;

Orice plante cu roşii sau ardei rămase ne-
coapte pot fi atârnate invers într-o încăpere
până la coacere;

Protejaţi capătul conopidei de toamnă îm-
potriva îngheţului, prin învelirea frunzelor la-
terale în jurul ei şi legându-le cu o sfoară;

Plantaţi usturoi şi ceapă pentru o recoltă
bogată în vara următoare;

Acum este momentul ideal pentru a planta
sporii de ciuperci;

Tăiaţi frunzele îngălbenite ale sparanghe-
lului la o distanţă de 5 centimetri fatţă de sol.

În livadă
Tăiaţia vlăstarii care au rodit in timpul verii

şi lăsaţi-i pe cei verzi pentru recolta de anul
viitor;

Mutaţi pomii de citrice într-un loc luminos,
în interior şi  ferit de îngheţ, departe de venti-
latoare de aer rece sau radiatoare. Reduceţi udatul iarna,
dar nu lăsaţi pământul să se usuce în totalitate;

Curăţaţi frunzele moarte de la baza plantei pentru a
creste ventilaţia. Tundeţi frunzele vechi pentru a stimula
creşterea unor frunze noi;

Împărţiţi grămezile aglomerate de rubarbă prin săpare
şi despărţire în mai multe bucăti cu o cazma. Replantaţi
bucătile cele mai arătoase;

Cand plantati afine sau coacăze, asigurati-vă că aveti un
sol acid sau, ca alternativă, plantaţi-l în ghivece cu compost
cu un nivel de acid ridicat;

Toamna este anotimpul ideal pentru a planta pomii fruc-
tiferi;

Pentru a testa dacă merele sunt coapte, ridicaţi-le uşor
cu podul palmei şi apoi trageţi încet. Ar trebui să se des-
prindă uşor;

Îndepărtaţi toate fructele bolnave de pe ramuri sau de
pe pământ, deoarece sunt purtătoare de infecţii care pot ac-
ţiona şi în anul următor;

Îndepărtaţi plasa de protecţie din jurul fructelor pentru
a permite păsărilor să prindă paraziţii;

Aplicaţi o spălare de iarnă pentru trunchiul şi ramurile
pomilor fructiferi, pentru a distruge dăunătorii care hiber-
nează peste iarnă.

În seră
Dacă sera este goala acum este momentul ideal pentru

a o curăţa şi dezinfecta. Această acţiune previne dăunătorii
şi parazitii pe perioada iernii;

Eliminaţi orice parte degradată a serei pentru a lumina
spaţiul pe cât mai mult posibil;

Mutaţi plantele sensibile în seră prentru a le proteja de
îngheţul timpuriu. Asiguraţi-vă că este suficient spaţiu intre
plante pentru a le putea ventila corespunzător şi pentru a
reduce riscul de boli;

Verificaţi fiecare plantă care ar putea să fie purtătoare
de dăunători, cum ar fi păduchele plantelor;

Îndepărtati frunzele căzute sau moarte pentru a menţine
zona de creştere protejată de boli;

Setaţi aeroterma din seră pentru cazurile de îngheţ tim-
puriu.

Îngrijirea gazonului
Adunaţi frecvent frunzele căzute pentru a permite lumi-

nii să ajungă la iarbă;
În această lună se va face utima tundere a gazonului în-

ante de sosirea iernii;
Tăiaţi vâful gardului viu dacă este necesar;
Definitivaţi întreţinerea gazonului pentru a evita suprsa-

turarea acestuia cu apă şi compactarea pe perioada iernii.
Încercaţi să aerisiţi gazonul cu o greblă;

Brazdele proaspete pot fi lăsate aşa, ploile de toamnă
tasează cu succes pământul.

Material preluat de pe agroland.ro

Grădina şi livada în luna octombrie
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Plotuna Lucreția (82 de ani)
Costache Petrică (51 de ani)

Cenușă Elena (67 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

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:...............................................................................
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Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
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Sfetlana CHISĂR, 
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Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic

Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Electrician, execut instalaţii elec-

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

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

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Dan-Costel Stoica și Paula-Dariana Popescu
Ovidiu-Laurențiu Voiașciuc și Sabrina Stanc

Casă de piatră!

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

Stimaţi
cetăţeni,
Comuna Becicherecu Mic a

beneficiat de o finanţare în cu-
antum de 120.000 lei din par-
tea Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobi-
liară prin Oficiul de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Timiş
în cadrul Programului Naţional
de Cadastu General şi Carte
Funciară prin care vom face
înscrierea în cartea funciară
pentru aproximativ 1.680 de
imobile situate în extravilanul
comunei Becicherecu Mic.

În data de 14.02.2020 co-
muna Becicherecu Mic a sem-
nat un contract de prestări
servicii cu o firmă specializată
în măsurători cadastrale – MS
CAD SRL, iar după ce am
depus contractul la sediul
OCPI Timiş, prestatorul servi-
ciilor de măsurare şi-a început
activitatea.

Până în 27 august 2021 vor
avea loc măsurători pe urmă-
toarele sectoare:

121  Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Stufului – 9 imobile cu con-
strucţii;

121 Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Zambilei – 16 imobile cu
construcţii;

121 Calea Timişorii –
Calea Dudeştilor – Strada
Zambilei – 6 imobile cu con-
strucţii;

119 Strada Zambilei – 4
imobile cu construcţii;

122 Calea Dudeştilor –
Strada Zambilei – 27 imobile
cu construcţii;

128 Calea Dudeştilor – 6
imobile cu construcţii;

133 Strada Bujorului – 17
imobile cu construcţii;

37 Strada Bujorului –
Strada Lacului (cvartal spre
extravilan) – 26 imobile cu
construcţii;

37 Strada Bujorului –
Strada Lacului (cvartal spre
intravilan) – 40 imobile cu
construcţii;

125 Strada Bujorului –
Strada Răsăritului – Strada
Fântânii – Calea Dudeştilor
– 30 imobile cu construcţii;

125 Strada Răsăritului –
Strada Fântânii – 30 imobile
cu construcţii;

125 Strada Fântânii –
Calea Dudeştilor – Strada
Oarbă – Strada Biserica Ro-
mânească – 32 imobile cu
construcţii.

Utile
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– Ce mai e nou, Ştrulă?
– Mă, Bulă, sunt supărat… Am aflat că

nevastă-mea mă înşeală…
– Bă, eu te-am întrebat ce mai e nou!

Două blonde stau de vorbă:
– Fată, închipuieşteţi, ieri s-a luat cu-

rentul la Mall!
– Ştiu, fată! O oră am rămas blocată pe

scara rulantă!

Trei scheleţi mergeau pe stradă. La un
moment dat unul îl pipăie pe cel de lângă
el şi zice:

– Ia uite ce oase tari ai! Când ai murit?
– In ’70 zice scheletul. Eh, se mânca

sănătos atunci. Dar tu când ai murit?
– Păi în ’90 dar şi atunci se mânca încă

sănătos.
– Da, se vede că si tu ai oase tari.. cal-

ciu… ce să mai.
– Tu când ai murit? îl intrebară curioşi

pe al treilea schelet.
– Bă, eu n-am murit! Sunt student la

Poli şi mă duc la cursuri.

BancuriIntegrame: Reguli

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

Sport

Tânăra sportivă Rebeca Müller din Becicherecu
Mic, legitimată la LPS Banatul, a devenit, la vârsta
de 13 ani, vicecampioană naţională la box. Rebeca
provine dintr-o familie în care tatăl, Gabriel Müller,
a practicat, la rândul său, arta pugilatului.

Gabriel Müller, locuitor al comunei Becicherecu
Mic, este căsătorit cu Ana-Mirela, are cinci copii:
Brigitte (26 de ani), Beniamin (21 de ani), Emanuel
(17 ani), Rebeca (13 ani) şi Marcos (11 ani). Născut
în comuna vecină, Dudeştii Noi, familia Müller s-a
mutat în Becicherecu Mic în urmă cu opt ani. Fost
boxer, şi-a îndreptat şi copiii spre sport. „Am încercat
– ne spune Gabriel Müller – să-mi îndrept copiii spre
sportul pe care l-am practicat şi eu. Am văzut că şi ei
sunt talentaţi şi mi-am zis să continuăm pe acest
drum. Beniamin s-a retras din practicarea acestui
sport, pentru că s-a angajat şi nu putea să facă două
lucruri deodată. A fost foarte talentat. Apoi, Emanuel
a stat vreo şase ani la clubul CFR. Pentru că nu l-au
legitimat, l-am transferat la LPS Banatul. Este primul

lui an acolo. A boxat trei-patru meciuri, în primul an
de participare la Campionatul Naţional. Primul meci
l-a câştigat prin abandonul adversarului, iar al doilea
meci a pierdut în faţa unui vicecampion european.
Astfel, a ocupat locul al treilea pe ţară. Tot la LPS
Banatul am transferta-o şi pe Rebeca. Când am dus-
o la box pe Rebeca am observat că este foarte tehnică.
Mai are de lucrat la partea de curaj. Am fost cu ea la
Campionatul Naţional, unde au participat sportive din
toată ţara. A avut două meciuri tari. A învins-o pe
campioana naţională de anul trecut. Al doilea meci a
boxat împotriva unei sportive din Buzău, iar al treilea
împotriva unei sportive din judeţul Mehedinţi. Având
două meciuri tari înainte şi intrând greu în categoria
de greutate (o zi întreagă nu a mâncat şi nu a băut
apă), pe fondul emoţiilor, a pierdut al treilea meci.
Însă, în primul an de participare, a ieşit vicecam-
pioană a României la categoria 46 de kilograme ca-
deţi, ceea ce consider că este foarte bine. Sportivele
cu care a boxat erau cu un an mai mari decât Rebeca.

Am fost ajutat de domnul primar Raimond-Ovidiu
Rusu, domnul Taloş, patroana firmei la care lucrez
pentru a putea participa la Campionatul Naţional,
pentru că eu, sincer, nu doream să mergem. Până la
urmă am reuşit şi a ieşit foarte bine.

Revenind la copii, Marcos practică şi boxul, şi lup-
tele greco-romane. La lupte are mai multe locuri
întâi. La box a participat la meciuri amicale, iar după
ce va împlini 12 ani va boxa şi în meciuri oficiale.

Ce vreau să spun este că am nevoie de sprijin, pen-
tru că fără sprijin se pierd sportivii valoroşi. Copiii
au nevoie de tot felul de echipamente, de vitamine,
de ghete, care sunt foarte scumpe. Am prieteni care
mi-au trimis proteze, bandaje. De asemenea, hrana
trebuie să fie una specifică, pentru că fac foarte multe
antrenamente. Toate sunt scumpe. Domnul Taloş a
făcut şi o bluză de trening şi un tricou pe care scria
Becicherecu Mic, pentru a putea reprezenta aşa cum
trebuie comuna”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

REBECA MÜLLER, VICECAMPIOANĂ
NAŢIONALĂ LA BOX!


