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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

În data de 20 decembrie 2021 a avut loc şe-
dinţa ordinară a Consiliului Local Becicherecu
Mic prin care sistemul de canalizare realizat în
cadrul proiectului „Înfiinţare sistem de canali-
zare menajeră în comuna Becicherecu Mic,
canal de legătură Becicherecu Mic - Dudeştii
Noi şi extindere staţie de epurare în comuna Du-
deştii Noi” a fost preluat în patrimoniul public
al comunei Becicherecu Mic.

Valoarea executată pe raza comunei Beciche-
recu Mic este 7.069.127,97 lei şi are următoarele
caracteristici tehnice:

- Reţea de canalizare menajeră PVC Dn
250 Sn4 - 12,514 km;

- Reţea de canalizare menajeră PVC Dn
250 Sn8 - 0,05 km;

- Reţea de canalizare menajeră PVC Dn
200 Sn4 - 3,208 km;

- Cămine de vizitare D=800 mm - 298 buc.;
- Racorduri canal - 725 buc.;
- Staţii de pompare - 9 buc.;
- Conductă refulare PEHD – Dn 110 -

2,469 km;
- Conductă refulare PEHD - Dn 75 - 0,440

km;
- Conductă refulare PEHD – Dn 63 - 0,507

km.
Tot în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului

Local Becicherecu Mic a fost aprobată predarea
sistemului în gestiunea operatorului Aquatoron-
tal SRL pentru ca în perioada imediat următoare
să poată realiza racordurile cu gospodăriile şi să
încheie acte adiţionale la contractele de furni-

zare a serviciului de alimentare cu apă şi cana-
lizare.

Proiectul a fost realizat pe următoarele
străzi: Salciei, Chertiz, Nucului, Calea Bana-
tului, Nufărului, Bisericii Româneşti, Dimi-
trie Ţichindeal, Calea Timişoarei, Calea
Dudeştilor, Crizantemei, Zambilei, Preot
Lazăr Babeu, Izvorului, Stufului, Bujorului,
Trandafirului, Gării, Lalelelor, Margaretei,
Câmpului, Bisericii Catolice, Liniştei, Crinu-
lui, Berzelor şi Fântânii.

Operatorul Aquatorontal SRL va prelua toate
solicitările persoanelor care doresc să se racor-
deze la acest serviciu public şi aşteptarea noastră
este ca până la sfârşitul primului trimestru al
anului 2022 să avem solicitări pentru cel puţin
70% din racordurile de pe aceste străzi.

Trebuie să aveţi în vedere şi faptul că există
şi o taxă de racordare la sistemul public de ca-
nalizare aprobată prin HCL nr. 34 din
30.03.2020, iar toate costurile cu echipamentele
şi lucrările realizate pe PROPRIETĂŢILE PRI-
VATE ale utilizatorilor care solicită racordarea
la sistemul de canalizare cad în sarcina dumnea-
voastră. Lucrările pe proprietăţile private ale uti-
lizatorilor se pot executa cu instalatori autorizaţi,
pe care îi puteţi contracta de pe piaţa privată, sau
chiar cu echipele Aquatorontal SRL - însă în li-
mita resurselor de care dispun acestea.

Primăria Becicherecu Mic

Sistemul de canalizare a fost 
preluat în patrimoniul public 

al comunei Becicherecu Mic

Sărbătoare în comunitatea sârbă din Becicherecu Mic

Stimaţi cetăţeni
Încă din luna mai 2021 a fost convocată comisia de recepţie a lucră-

rilor pentru a verifica lucrările realizate în cadrul obiectivului investi-
ţional „Extindere reţea electrică de interes public zonal: PUZ zonă
rezidenţială – 100 locuinţe (Etapa I – 53 locuinţe, Etapa II – 47 lo-
cuinţe) intravilan zona NV (CF 400888) în localitatea Becicherecu
Mic, judeţul Timiş”. Cu toate acestea abia în data de 07.01.2022 a fost
desemnat şi reprezentantul operatorului de distribuţie, fiind întrunită
legal şi comisia de recepţia lucrărilor pentru a verfica lucrările. 

Conform graficului investiţiei, în primă fază a fost realizată Etapa I,
urmând ca după recepţia lucrării şi predarea acesteia în folosinţa ope-
ratorului de distribuţie să demarăm şi etapa a II-a a acestei lucrări şi să
asigurăm extinderea reţelei şi către parcelele care momentan nu sunt
construite. În urma verificărilor în teren şi a documentaţiei care consti-
tuie cartea tehnică a lucrării, comisia a admis recepţia acestui obiectiv
şi a fost încheiat Procesul Verbal de recepţie nr. 84 din 07.01.2022. Pro-
iectul a fost demarat prin Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic
nr. 53 din 20.05.2019, în 03.07.2019 a fost încheiat contractul de lucrări
nr. 5029 din 03.07.2019, iar autorizaţia de construire nr. 22 a fost emisă
în 05.09.2019. Anunţul de începere a lucrărilor a fost publicat în
24.10.2019, iar execuţia lucrărilor, deşi a durat un an de zile, s-a întins
pe o durată de doi ani şi două luni, întârziere cauzată în mare parte de
operatorul de distribuţie (legarea postului de transformare la reţeaua de
medie tensiune a fost amânată timp de şapte luni). Totuşi, prin compa-
raţie cu celălalt proiect (Extindere reţea pe str. Bujorului, Macului şi Lilia-
cului), care a fost demarat în decembrie 2012 şi finalizat în octombrie 2016
(după îndelungi intervenţii, reportaje în mass media şi petiţii la Adminis-
traţia Prezidenţială), timpul de realizare s-a înjumătăţit şi suntem optimişti
că ne vom mişca şi mai repede pe viitor. Potrivit prevederilor legale, ur-
mează să notificăm operatorul de distribuţie conform Legii nr. 123/2012
şi conform Ordinului ANRE nr. 36/2019 ca să preia în folosinţă capa-
cităţile electrice nou realizate şi să răscumpere o parte din valoarea lu-
crărilor, astfel încât să putem actualiza devizul general al investiţiei şi
să demarăm etapa a II-a a lucrării. Chiar dacă suntem în faza finală cu
predarea reţelei, cetăţenii din această zonă rezidenţială pot să facă de-
mersurile necesare pentru branşarea definitivă la sistemul electric, de-
oarece încă din vara anului 2021, dată la care se putea realiza şi recepţia
lucrării, postul de transformare a fost racordat la reţeaua de medie ten-
siune şi este operaţional. Noi sperăm că procedura de predare nu va fi
tergiversată de către operatorul de distribuţie şi că odată cu plata parţială
a capacităţilor electrice pe care le vom preda vom reuşi să cuprindem
în buget şi sumele necesare pentru Etapa a II-a a investiţiei, pe care ar
trebui să o realizăm mult mai repede, având în vedere că în această
etapă nu mai este necesară instalarea unui nou post de transformare.

Vă mulţumim pentru răbdare!
Adrian-Silviu GHERASIM, 

viceprimarul comunei Becicherecu Mic

Sfântul Sava este praznicul naţional al Biseri-
cii Ortodoxe Sârbe, /ind declarat ca zi de sărbă-
toare şi pentru minoritatea sârbă din România
de către Parlamentul României.

Sfântul Sava s-a născut în 1169 ca al treilea /u
al părinţilor săi Stefan şi Ana. Tatăl său, Stefan
Nemanja, a fost domnitorul statului medieval
sârb, /ind marele jupan al Serbiei. Sfântul Sava,
în botez Rastko, încă din copilărie a primit o
educaţie aleasă, preţuind foarte mult cartea şi
viaţa de rugăciune. 

La vârsta de 17 ani a0ă despre viaţa monahală
trăită în s/nţenie pe Sfântul Munte Athos, de la
monahii aghioriţi ruşi veniţi în vizită la palatul
părinţilor săi. Încântat de o asemenea viaţă tân-
jeşte să devină şi el monah aghiorit. Ştiind, însă,
că părinţii săi cu nici un preţ nu i-ar / îngăduit

lucrul acesta, motivând că merge la vânătoare,
fuge însoţit de monahi pe Sfântul Munte. Con-
statând absenţa /ului, Stefan Nemanja trimite
oaste în căutarea lui. 

Cei trimişi ajung la Tesalonic unde primeşte
aprobarea conducătorului cetăţii ca să-l urmă-
rească pe prinţul Rastko pe Sfântul Munte. Tâ-
nărul Rastko reuşeşte să-i înduplece pe ostaşi să
aştepte până în zori când ar urma să se întoarcă
cu ei în ţară. În noaptea aceea pe ascuns, în tim-
pul slujbei ţinute în turnul mănăstirii ruseşti
Pantelimon, este tuns în monahism primind nu-
mele Sava.

Preot dr. Iosif Stancovici, 
parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe Becicherecu Mic

- continuare în pagina 8 -

SFÂNTUL SAVA
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2022

Zile de post şi posturi
Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare,

însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (7 martie - 23 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (20 iunie - 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 14 august)
Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)

Zile în care nu se săvârşeşte 
Sfânta Liturghie

Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor
Paşti (20 aprilie şi 22 aprilie)

Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti
(25 aprilie şi 26 aprilie)

Vineri în săptămâna Patimilor (22 aprilie)

Nu se fac nunţi
În toate zilele de post de peste an
În zilele Praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora
În săptămâna lăsatului sec de carne (27 februarie - 5 martie)
În Postul Sfintelor Paşti (6 martie - 24 aprilie)
În Săptămâna Luminată (25 aprilie - 1 mai)
În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (20 iunie - 28

iunie)
În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)
În postul Naşterii Domnului (14 noiembrie - 24 decembrie)
În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie

- 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor (2 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat - Ocrotitorul României 

(30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale 
în care nu se lucrează

1 şi 2 ianuarie, Anul Nou
24 aprilie şi 25 aprilie, prima şi a doua zi de Paşti
1 mai, Ziua Internaţională a Muncii
1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului
12 iunie şi 13 iunie, prima şi a doua zi de Rusalii
15 august, Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie, Sfântul Andrei
1 decembrie, Ziua Naţională
25 şi 26 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun

Zile şi date importante
Duminică 17 mai, Ziua Naţională a Familiei
Duminica 7 iunie, Ziua Mamei şi Copilului
1 septembrie, Ziua Rugăciunii pentru Mediu
13 noiembrie, Ziua Bibliei

Sfântul Vasile cel Mare
Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanţi părinţi

ai bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut în
Pont în jurul anului 329 şi a murit în Cezarea în ziua de 1 ianuarie 379. Provenea
dintr-o familie creştină binecunoscută, tatăl său Sfântul Vasile cel Bătrân a fost
un renumit învăţător în Pont, iar sora sa Macrina şi fratele său Grigore din Nyssa
au devenit de asemenea sfinţi. Sf. Vasile a studiat la Cezarea, la Constantinopol
şi Atena, remarcându-se încă de tânăr prin profunde cunoştinţe în filosofie, as-
tronomie, geometrie, medicină şi retorică. La Atena a legat o strânsă prietenie
cu Grigore de Nazianz, care a fost întotdeauna impresionat de inteligenţa şi spi-
ritul său profund. Sf. Vasile s-a retras pentru scurt timp în Neocezareea. Sub in-
fluenţa sorei sale Macrina, Vasile se apropie mai mult de biserică, iar episcopul Cezareii, Dianius, care
îl aprecia deosebit de mult, îl încurajează să accepte o slujbă bisericească. În căutarea căilor spre perfec-
ţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La întoarcerea în Pont,
el înfiinţează o mănăstire pe malul Iris-ului. Scrierile sale din acea perioadă pun bazele vieţii monahale
sistematice şi de aceea Sf. Vasile este considerat părintele monahismului oriental. După moartea lui Dia-
nius, Eusebius devine episcop şi, la rândul său, încearcă să-l convingă pe Vasile să devină preot; în cele
din urmă îi oferă o înaltă slujbă în cadrul episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate în plenitudine deosebitele
sale calităţi spirituale şi intelectuale. În acest timp, Sf. Vasile exercită o mare influenţă atât în rândul con-
ducătorilor imperiului cât şi al populaţiei şi clerului. El începe o aprigă polemică împotriva arianismului
şi a altor mişcări eretice. La 14 iunie 370 Sf. Vasile este ales episcop al Cezareii, cel mai important sus-
ţinător al său fiind Grigore Nazianzus. O mare atenţie a acordat Sf. Vasile păturii sărace şi a celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte de caritate. Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi au fost traduse pe tot
globul. Sf. Vasile este unul dintre „Cei Trei Cappadocieni” (alături de Grigore de Nyssa şi Grigore de
Nazianz) fiind totodată şi cel mai important dintre ei.

Boboteaza - Botezul Domnului
Pe data de 6 ianuarie creştinii ortodocşi prăznuiesc Botezul Domnului sau Bo-

boteaza. Această sărbătoare reprezinta botezul în apa Iordanului a Mântuitorului
Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. În ajunul şi în ziua de Bobotează,
în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor
şi preoţilor, se sfinţeşte aghiasma cea mare.

La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârşit, a venit Hristos la Ior-
dan, unde Sf. Ioan Botezătorul învăţa şi boteza cu botezul pocăinţei; iar despre
Iisus le spunea: „Se află în mijlocul vostru Acela pe voi Care nu-L ştiţi” (Ioan 1,
26). „Nici eu nu-L ştiam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-
a zis: peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El, Acela este

Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1,
33-34). Când a apărut Hristos pe malul Iordanului, Sf. Ioan, luminat de Duhul Sfânt, Îl recunoaşte şi-L
arată mulţimilor, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Această
mărturie era foarte necesară israelitenilor, care-L aşteptau pe Mesia cel profeţit cu multe veacuri înainte. 

Hristos îi cere lui Ioan să-L boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă smerenie, primeşte să-L
boteze, după rânduiala lui. După botezul lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât
în chip de porumbel şi a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care
am binevoit!” (Matei 3, 17). Astfel, botezul primit de Hristos are şi un alt scop: Epifania - arătarea Sfintei
Treimi - moment în care El avea să fie descoperit lui Ioan şi, prin acesta, lui Israel, ca Fiului lui Dumnezeu
şi ca Mesia.

Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
A doua zi după Botezul Domnului, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au rânduit a se

prăznui Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, căci se cădea a-l cinsti cu
praznic pe cel ce a slujit la taina Botezului dumnezeiesc, punând mâna sa pe
creştetul Stăpânului. Sfântul Proroc Ioan a descoperit cel dintâi lumii, după sem-
nul ce i s-a dat de sus, că Hristos-Domnul este adevăratul Mesia, trimisul lui
Dumnezeu Cel mult aşteptat să vină să ne cureţe, să ne sfinţească şi să ne mân-
tuiască. Sfântul Ioan a fost Proroc şi Înainte mergător al Domnului, pecetluit
fiind cu această chemare încă de la venirea sa pe lume, printr-o naştere minunată,
vestită de înger (Luca 1, 17; 76). El face ceea ce predică, prin înfrânarea şi viaţa
de jertfă pe care o duce; îmbrăcat în haină aspră de păr de cămilă, nemâncând
pâine, nici bând vin (Matei 3, 4; Luca 7, 33), hrănindu-se doar cu lăcuste şi
miere sălbatică, ca un adevărat înger în trup. De aceea, Sfântul Ioan Botezătorul
este reprezentat în unele icoane având două aripi mari la spate, ce amintesc de
cuvintele profetului Maleahi: „Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele” (Maleahi
3, 1). Pictat în acest fel, Sfântul Ioan nu este doar un simbol al mesagerului, ci şi al vieţii ascetice a unui
„înger pământesc şi om ceresc”. Mântuitorul Însuşi îl cinsteşte pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul ca pe
un adevărat profet zicând: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie?... Un proroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât
un proroc... Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Bote-
zătorul” (Matei 11, 7; 9; 11).

Sfinţii Trei Ierarhi
Spre sfârşitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută

legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-
se care este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau
Sfântul Ioan Gură de Aur. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegerilor, cei
trei sfinţi au început să i se arate aievea, unul câte unul, episcopului Evhaitelor,
Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, ferici-
tului i-au apărut cei trei sfinţi împreună. Cuvintele pe care cei trei ierarhi i le-au
adresat Sfântului Ioan ne arată modul în care sfinţii conlucrează - cu Dumnezeu
şi între ei -, aşa cum şi noi trebuie să ne unim, în cuvânt şi în lucrare: „După cum
vezi, noi la Dumnezeu una suntem şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din

noi, la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris învăţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a
insuflat Duhul Sfânt, aşa am învăţat. Nu este între noi unul întâi şi altul al doilea. De chemi pe unul, vin
şi ceilalţi doi. Drept aceea, sculându-te, porunceşte celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi.
Că nevoinţa noastră, cât am fost în viaţă şi după moarte, a fost să împăcăm pe oameni şi să aducem în
lume pace şi unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, şi înştiinţează
cu aceasta pe creştini, că noi în faţa lui Dumnezeu una suntem”. În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a
ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel şi disputele
din capitală, lumea unindu-se în sărbătorirea împreună a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului
Grigorie Teologul şi a Sfântului Ioan Gură de Aur.
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 11 ddiinn 1177 iiaannuuaarriiee 22002222
privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ

preuniversitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul
școlar 2022-2023; 

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 22 ddiinn 1177 iiaannuuaarriiee 22002222
privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului

2021 cu excedentul bugetar din anii precedenți;
HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 33 ddiinn 1177 iiaannuuaarriiee 22002222
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Beci-

cherecu Mic în cadrul comisiei de evaluare a secretarului general
al comunei Becicherecu Mic pentru activitatea din anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 44 ddiinn 1177 iiaannuuaarriiee 22002222
privind aprobarea agendei cultural-sportive a comunei Beci-

cherecu Mic pentru anul 2022;
HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 55 ddiinn 1177 iiaannuuaarriiee 22002222
privind adoptarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei

Becicherecu Mic pentru perioada 2022-2028.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Bullying-ul este definit ca
fiind un comportament ostil/de
excludere şi de luare în derâdere
a cuiva, de umilire. Cuvântul
„bullying” nu are o traducere
exactă în limba română, însă
poate fi asociat cu termenii de
intimidare, terorizare, brutali-
zare. Bullying-ul nu presupune
existenţa unui conflict bazat pe
o problemă reală, ci pe dorinţa
unor persoane de a-şi câştiga
puterea şi autoritatea punându-i
pe alţii într-o lumină proastă.
Fenomenul bullying poate fi
prezent în orice tip de comuni-
tate, în grupuri sociale, unde
persoanele interacţionează unele cu altele: la
şcoală, la locul de muncă, în familie, în car-
tiere, în biserică, în mass-media, chiar între ţări
etc. Se creează astfel o stare de conflict, care
nu poate fi depăşită decât dacă se conştienti-
zează existenţa fenomenului.

Bullying-ul este o acţiune care produce in-
jurii celorlalţi efectuată în mod repetat, care se
poate manifesta fizic, prin agresivitate fizică,
sau psihologic, prin producerea unor daune
emoţionale. Instrumentele acestui fenomen
sunt cuvintele, acţiunile sau excluderea so-
cială. Fenomenul de bullying poate fi iniţiat de
o persoană sau de un grup de persoane (mob-
bing), implicând un raport de putere inegal, de-
oarece victima, în cazul acestui fenomen, nu
dispune de resurse (fizice, psihologice, so-
ciale) pentru a se apăra. Victima pozează într-
o ipostază de regulă vulnerabilă, care prezintă
anumite slăbiciuni pe care bully-ul le poate ex-
ploata. 

Victima manifestă imposibilitate de apărare
şi sentimente de neputinţă. Spectatorii (bystan-
ders) sunt şi ei persoane implicate în fenome-
nul de bullying, chiar dacă nu în mod direct,
însă asistă la acţiune. Bullying-ul este consi-
derat o formă de violenţă fizică şi psihologică,
o conduită intenţionată care vizează produce-
rea unor prejudicii (rănire, distrugere, daune)
unor persoane (inclusiv propriei persoane), cu
diferite cauze care determină noi forme de vio-
lenţă.

Termenul de „bullying” vine de la englezes-
cul „bully”, care înseamnă bătăuş, huligan.

Bullying reprezintă o formă de abuz emo-
ţional şi fizic, care are trei caracteristici:

● intenţionat – agresorul are intenţia să ră-
nească pe cineva;

● repetat – aceeaşi persoană este rănită
mereu;

● dezechilibrul de forţe – agresorul îşi alege
victima care este percepută ca fiind vulnera-
bilă, slabă şi nu se poate apăra singură.

Termenul „bullying” s-ar traduce prin „inti-
midare”, dar nu se rezumă doar la asta, por-
neşte de la simpla necăjire, etichetare,
batjocură, răspândire de zvonuri, până la vio-
lenţă fizică. Comportamentul de bullying se
face simţit mai ales atunci când există dife-
renţe de ordin economic, rasial, cultural, de
vârstă etc., iar copiii îl învaţă de la adulţi, copii
mai mari, televizor.

Cercetările de specialitate consideră câţiva
factori şcolari care au un rol în dezvoltarea şi
favorizarea comportamentului de bullying.
Este subliniată încă o dată importanţa contex-
tului social în evoluţia şi escaladarea interac-
ţiunii de tip bullying. 

Constituit pe mai multe nivele, acesta capătă
forma unui „sistem social interactiv”. Copilul,
cu rol social de elev în şcoală, este parte inte-
grată a acestui sistem social în care funcţio-
nează, cu alte cuvinte, contextul social – şcoala

ca sistem – prezintă o impor-
tanţă deosebită în formarea şi
evoluţia comportamentului
de bullying.

Există diferenţe de gen în
cadrul victimizării din şcoli,
clar subliniate de majoritatea
cercetărilor în domeniu. În
acest sens, este remarcată
predispoziţia băieţilor la
adoptarea unui comportament
de victimizare/bullying şi a
unei posturi de agresor, spre
deosebire de fete. Evidenţele
ştiinţifice arată că fetele se
implică mai mult în acţiuni de
bullying indirect, adoptând

comportamente de răspândire de zvonuri rău-
tăcioase, excludere socială, respingere. Cerce-
tătorii raportează posibile explicaţii la
conţinutul itemilor care vizau mai multe forme
de agresivitate indirectă care nu au fost demar-
cate conceptual suficient şi pe seama percep-
ţiei repondenţilor este posibil ca fetele să nu
declare rata reală a acestui comportament, de-
oarece au o percepţie diferită vis-à-vis de for-
mele agresivităţii indirecte, mai subtile şi mai
puţin observabile faţă de cea directă. 

Comportamentul de bullying se face simţit
mai ales atunci când există diferenţe de ordin
economic, rasial, cultural, de vârstă etc. În pro-
cesul de creştere, aproape fiecare copil expe-
rimentează „necăjirea” (teasing) de către cei
mai mari şi adulţi. 

Poate pentru aceştia este o simplă joacă, dar
pentru copil este un model de comunicare de
la cel puternic către cel slab; copilul este în
plin proces de achiziţii, încă nu are capacitatea
de a discerne între bine şi rău, încă nu poate
prevedea pe termen lung consecinţele faptelor
sale sau ale altora, aşa că interiorizează com-
portamentul, modelul de la cei apropiaţi lui şi
care îi asigură supravieţuirea sau din alte surse
atunci când părinţii săi îl acceptă prin neimpli-
care. 

Copilul învaţă şi el să „necăjească” şi, fă-
când acest lucru în mod repetat, comportamen-
tul devine „bullying” şi se manifestă:

● verbal: ameninţări, etichetări, batjocură;
● psihologic: izolarea victimei, răspândirea

de zvonuri;
● fizic: lovire, împingere.
Victimele bullying-ului sunt adesea timide,

cu stimă de sine scăzută, abilităţi sociale slabe,
în general mai puţin puternice din punct de ve-
dere fizic decât colegii lor; agresorii îi aleg
după aceste criterii tocmai pentru a se pune ei
în siguranţă deoarece, de obicei, aceştia nu se
răzbună.

Pentru a gestiona situaţia în care copilul este
victima bullyingului este nevoie de implicare
mai multor aspecte din viaţa copilului, iar aici
mă refer şi la cadrul şcolar, însă un impact con-
siderabil îl are implicarea părinţilor. 

În primul rând, este nevoie ca părinţii să ac-
ţioneze cu calm şi vigilenţă pentru a identifica
sursa bullyingului şi pentru a putea interveni. 

De cele mai multe ori părinţii sunt cuprinşi
de furie şi teamă, iar acest lucru nu face decât
să înrăutăţească şi chiar să accentueze agresiu-
nea prin care trece copilul. 

Astfel, este necesar ca adulţii să acţioneze
imediat (cu calm şi vigilenţă), să dea dovadă
de curiozitate şi să asculte povestea copilului
agresat, oferindu-i credit, empatie şi validare;
iar într-un final să ia măsuri pentru diminuarea
puterii celui care agresează implicând cadrele
didactice în acest demers. 

Şeful postului de poliţie
Agent-şef de poliţie Alin CÎRNARIU

Fenomenul de bullying
în şcoală şi în societate

Măsuri pentru 
prevenirea incendiilor
Perioada sezonu-

lui rece aduce o
creştere a incendiilor
produse în gospodă-
rii şi îi îndeamnă pe
timişeni să fie pre-
cauţi.

„Începutul sezo-
nului rece aduce cu
el o creştere semnifi-
cativă a incendiilor
produse la gospodă-
riile populaţiei.

În ciuda campa-
niilor de informare
demarate anual, în
colaborare cu autori-
tăţile publice locale, numărul incendiilor la gospodării în sezonul
rece continuă să crească producând pagube materiale, iar în cazuri
mai grave, ducând la pierderi de vieţi omeneşti”, transmit repre-
zentanţii ISU Banat.

Mai bine de jumătate dintre incendiile din gospodării s-au produs
din cauza instalaţiilor electrice defecte sau exploatate necorespun-
zător.

Pe a doua poziţie s-au clasat incendiile provocate de coşurile de
fum defecte sau necurăţate.

Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pompieri în timpul
intervenţiilor a fost fumatul în locuri neprotejate. 

Astfel, cei de la ISU Banat vin cu următoarele recomandări:
Nu folosiţi instalaţii şi/sau aparate electrice cu defecţiuni sau im-

provizaţii.
Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea simultană a mai

multor receptori.
Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, cum

sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.
Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate

prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.
Nu efectuaţi lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la instalaţiile

electrice cu personal necalificat şi neautorizat.
Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale

planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm. 
În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea unui

strat de materiale necombustibile.
Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente com-

bustibile ale acoperişului sau planşeului.
Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 80

cm.
Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare a fumului,

de către personal specializat în domeniu.
Nu fuma în pat sau când eşti obosit ori ai luat medicamente.
Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple cu

apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.
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Alehandro-Dario Petrovici s-a născut în Beci-
cherecu Mic, în 18 martie 1987. A urmat cursurile
şcolii primare şi gimnaziale în localitatea natală,
apoi a urmat Liceul „Henri Coandă” din Timi-
şoara. După încheierea studiilor liceale s-a înscris
la cursurile Facultăţii de informatică din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, cu specializa-
rea în finanţe. În urmă cu un an a absolvit şi mas-
teratul în informatică, cibernetică, statistică. 

„Părinţii mei – ne spune Alehandro Petrovici –
au plecat la muncă în străinătate încă de când eram
mic, au muncit în mai multe ţări, pentru un trai
mai bun. De aproape zece ani s-au întors acasă şi
lucrează la fabrica de mobilă Rus-Savitar”. Ale-
handro este necăsătorit, dar are o relaţie de trei ani
cu prietena sa.

A intrat în politică în urmă cu doi ani. „Am in-
trat în politică cu gândul de a schimba ceva, pentru
că, toată lumea vede, mai ales la televizor, politi-
cienii promit, dar nu fac nimic. 

Mi-am spus că sunt tânăr, am studiat, ştiu ce în-
seamnă Occident, ştiu ce înseamnă evoluţie, pros-
peritate şi de aceea am dorit să aduc ceva nou în
politică, în special pentru satul nostru. 

Aici am crescut, aici am trăit, aici m-am jucat
în copilărie cu prietenii şi îmi doresc ca generaţiile
viitoare să aibă un trai mai bun decât l-am avut eu
când eram copil şi să se bucure de îmbunătăţirile

pe care le-aş aduce eu în comună. 
În cadrul Consiliului Local fac parte din Comi-

sia de buget-finanţe. Pot spune, din această pozi-
ţie, că bugetul comunei Becicherecu Mic pentru
anul 2022 este în creştere faţă de anii anteriori. 

Am obţinut fonduri de la Guvern pentru a dez-
volta anumite proiecte. Pentru că vorbeam de pro-
iecte, pot spune că suntem aproape de finalizare
cu cel de canalizare. 

În ceea ce priveşte proiectul de alimentare cu
gaz, vom trece în curând la nivelul următor. Încet-
încet începem să facem şi străzile, însă mai întâi
să finalizăm lucrările care presupun spargerea dru-
murilor. Nu are rost să asfaltăm pentru ca mai apoi
să efectuăm săpături pentru canalizare, de exem-
plu. 

Am început să obţinem fonduri şi pentru pro-
iecte mai noi, cum ar fi parcuri, capela, care încep
şi ele să se implementeze”.

În ceea ce priveşte relaţia ales local – alegător,
Alehandro Petrovici spune că oamenii au, deopo-
trivă, şi nemulţumiri, dar şi aprecieri faţă de
munca administraţiei locale şi a Consiliului Local. 

„Majoritatea oamenilor spun mai degrabă ceea
ce îi deranjează, ceea ce mi se pare firesc. Am în-
cercat ca toate aceste probleme să le aduc în faţa
Consiliului Local pentru a găsi rezolvare. 

Una dintre nemulţumiri a fost legată de sparge-

rile care se fac pentru introducerea sistemului de
canalizare. Le-am spus oamenilor că trebuie să aş-
teptăm finalizarea proiectelor, iar după aceea vom
repara ce s-a spart. 

Vara oamenii s-au plâns de mirosurile urâte care
vin din gospodăriile cetăţenilor ce deţin animale.
Am discutat cu aceştia din urmă şi am găsit îm-
preună o soluţie. 

S-a mai solicitat acordarea unor ajutoare băneşti
pentru persoanele care au trecut prin COVID-19,
iar noi am cuprins sume în buget pentru veni în
sprijinul acestor oameni, în special bătrânilor”.

Întrebat ce consideră că trebuit făcut în conti-
nuare la Becicherecu Mic, Alehandru Petrovici ne
spune: „Întodeauna este loc de mai bine. 

Ar fi multe proiecte de făcut pentru Becicherecu
Mic, însă în acest moment ne concentrăm pe cele
esenţiale, cum sunt canalizarea şi alimentarea cu
gaz, servicii de care ar trebui să beneficieze fiecare
localitate. Este important ca fiecare om să aibă
aceste utilităţi în gospodărie. 

După părerea mea, următorul pas ar trebui să fie
asfaltarea tuturor drumurilor, pentru că nu este
normal ca în 2022 să se mai circule încă pe dru-
muri pietruite. 

Ar mai trebui să se facă nişte parcuri pentru
copii. 

Să nu uităm de Căminul Cultural, care este, de
asemenea, o necesitate a comunităţii. Cu acest
proiect suntem în fază de proiectare şi urmează
apoi execuţia”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PORTRET DE CONSILIER LOCAL:
ALEHANDRO PETROVICI

Stimaţi
cetăţeni

La fel ca în anii anteriori, la începutul anului
2022 vom demara procedurile de emitere şi comu-
nicare a deciziilor de impunere către toţi contri-
buabilii pe care îi avem în baza de date organizată
la nivelul biroului de taxe şi impozite din cadrul
Primăriei comunei Bechicherecu Mic.

Prin intermediul acestora se vor aduce la cunoş-
tinţa contribuabililor debitele de natură fiscală afe-
rente anului 2022.

Potrivit prevederilor legale sunt instituite două
termene de plată: 31.03 şi 30.09 a fiecărui an.
Dacă obligaţiile se achită până în data de
31.03.2022, contribuabilii beneficiază de o boni-
ficaţie de până la 10% la plata impozitelor care se
percep pe terenuri, clădiri şi autovehicule. 

Bonificaţia se acordă atât în cazul persoanelor
fizice, cât şi al persoanelor juridice.

Bonificaţia NU se acordă pentru taxele locale.
În situaţia în care aţi plătit obligaţiile fiscale în-

ainte ca decizia de impunere să vă fie comunicată,
trebuie să ştiţi că nu mai sunteţi obligaţi încă o
dată la plata obligaţiilor fiscale pe anul în curs, pe
decizia de impunere existând o menţiune în legă-
tură cu această situaţie.
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Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoştinţă că am cre-
ionat programul de curăţenie pe domeniul public pen-
tru anul 2022, iar cele două etape de colectare vor avea
loc după cum urmează:

- Etapa I - Curăţenia de Primăvară - 1.03.2022 -
15.04.2022

- Etapa II - Curăţenia de Toamnă - 17.10.2022 -
25.11.2022

În intervalul acestor etape cetăţenii comunei Beci-
cherecu Mic au posibilitatea să depoziteze pe domeniul
public din faţa imobilului în care locuiesc (NU se vor
organiza deponeuri colective la intersecţiile străzilor
sau în alte zone din localitate - în special cele perife-
rice) materiale biodegradabile care nu poluează solul
(crengi, lemn, moloz, cărămidă, văiugă, vrejuri,
frunze), strict în intervalul celor două etape.

Pentru a eficientiza colectarea deşeurilor, recoman-
dăm cetăţenilor care debarasează mai multe tipuri de
deşeuri biodegradabile să le sorteze pe categorii
(crengi separat, moloz separat etc.), deoarece crengile
sunt ulterior prelucrate la tocătorul vegetal. 

NU se vor ridica aceste materiale în afara perioade-
lor stabilite sau dacă materialele sunt amestecate cu
alte materiale poluante (hârtii, cauciucuri, electrocas-
nice, mobilier, haine, plastic, sticlă, vopseluri etc). Evi-
dent că în aceste situaţii vom acţiona şi din punct de
vedere administrativ şi vom sancţiona contravenţional
persoanele care se fac responsabile de aceste fapte.

Prin excepţie de la cele două perioade şi doar pentru
situaţii de urgenţă, orice cetăţean are posibilitatea de a
închiria contra cost utilajele primăriei prin plata unei
taxe care se face venit la bugetul local (taxă specială
închiriere remorcă 56,43 lei/oră). 

De asemenea, toţi cetăţenii au obligaţia de a-şi în-
treţine domeniul public din faţa locuinţei, iar primăria

va acţiona cu resursele de care dispune în faţa imobi-
lelor care sunt în patrimoniul comunei Becicherecu
Mic, în faţa imobilelor care sunt locuite de persoane
vârstnice care nu au aparţinători (copii, nepoţi sau alte
rude apropiate care le pot ajuta), în faţa imobilelor ne-
locuite sau pentru care situaţia juridică este incertă sau
în faţa imobilelor locuite de persoane care au probleme
grave de sănătate şi se află în monitorizarea autorităţi-
lor locale.

În ceea ce priveşte celelalte tipuri de deşeuri colec-
tarea acestora se face după cum urmează:

1. Deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile se co-
lectează pe bază contractului de furnizare a serviciului
de salubrizare încheiat între fiecare gospodărie şi ope-
ratorul serviciului de salubrizare RETIM ECOLOGIC
SERVICE SA. Programul de colectare poate fi consul-
tat pe site-ul RETIM ECOLOGIC SERVICE SA şi va
fi publicat lunar în ziarul local.

2. Trimestrial Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Deşeuri Timiş organizează campanii de colectare
a deşeurilor voluminoase şi periculoase în toate loca-
lităţile din judeţul Timiş. În comuna Becicherecu Mic
locaţia pusă la dispoziţie de Primăria Comunei Beci-
cherecu Mic este la intersecţia străzii Dimitrie Ţichin-
deal cu strada Salcâmului (lângă cimitirul sârbesc).

Prima campanie din acest an se va desfăşura în
21.02.2022 în intervalul orar 10:30-18:30 - deşeuri pe-
riculoase, iar a doua campanie din acest an se va des-
făşura în 24.02.2022 - deşeuri voluminoase.
Campaniile ulterioare sunt anunţate de către ADID
Timiş inclusiv prin intermediul posturilor regionale de
radio, sunt publicate pe site-ul asociaţiei şi vor fi anun-
ţate în prealabil şi de primăria comunei Becicherecu
Mic.

3. Pentru deşeuri din recipiente de sticlă există opt

puncte de colectare sub forma unui clopot de culoarea
verde. Având în vedere că în trecut aproape în toate
punctele s-au depozitat şi alte materiale care fizic nu
pot fi introduse în recipientele de colectare (damigene,
borcane pline cu murături, parbrize, geamuri etc.), am
luat decizia de reloca punctele de colectare în intersec-
ţiile care sunt supravegheate video. Orice abatere de la
regulile de colectare va fi sancţionată contravenţional.

4. Pentru anvelope, deşeurile provenite din echipa-
mente electrice, electrocasnice, deşeuri voluminoase,
deşeuri metalice, deşeuri din mase plastice (de volum
mare şi foarte mare care nu pot fi depozitate în sacii
galbeni), autorităţile locale - Primarul şi Consiliul
Local - au făcut demersurile pentru autorizarea unui
centru local de colectare. Locaţia propusă a fost un
teren extravilan de pe strada Salcâmului, aflat în apro-
pierea cimitirului sârbesc, care a fost îngrădit şi dotat
cu cinci containere de o capacitate de 15 mc/container.

În momentul de faţă documentaţia se află în avizare
şi am trecut de etapa verificării acesteia de către Agen-
ţia pentru Protecţia Mediului şi aşteptăm avizul şi vi-
zita în teren a reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate
Publică.

În momentul în care vom finaliza procedura de avi-
zare se va elabora şi se va adopta de către Consiliul
Local Becicherecu Mic un regulament pe baza căruia
vor fi stabilite criteriile de colectare şi cantitatea care
se va colecta.

5. În ceea ce priveşte deşeurile rezultate din con-
strucţii/demolări, fiecare cetăţean care realizează o in-
vestiţie este obligat prin certificatul de urbanism să
încheie un contract de preluare a acestor deşeuri cu un
operator autorizat. 

În acest moment, inclusiv RETIM ECOLOGIC
SERVICE SA încheie aceste contracte.

PROGRAMUL DE CURĂŢENIE PE DOMENIUL
PUBLIC ÎN ANUL 2022



6Aniversări

Mihai Eminescu (născut Mihail Eminovici; n. 15 ia-
nuarie 1850, Botoşani, Moldova – d. 15 iunie 1889,
Bucureşti) a fost poet, prozator şi jurnalist, socotit de
cititorii români şi de critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din literatura română. Re-
ceptiv la romantismele europene de secol XVIII şi
XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creaţia
sa aparţinând unui romantism literar relativ întârziat.
În momentul în care Mihai Eminescu a recuperat te-
mele tradiţionale ale Romantismului european, gustul
pentru trecut şi pasiunea pentru istoria naţională, căreia
a dorit chiar să-i construiască un Pantheon de voievozi,
nostalgia regresivă pentru copilărie, melancolia şi cul-
tivarea stărilor depresive, întoarcerea în natură etc.,
poezia europeană descoperea paradigma modernismu-
lui, prin Charles Baudelaire sau Stéphane Mallarmé.
Poetul avea o bună educaţie filosofică, opera sa poetică
fiind influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii
sale, de filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de ma-
rile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile
lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel,
Eminescu a lucrat o vreme la traducerea tratatului
acestuia „Critica raţiunii pure”, la îndemnul lui Titu
Maiorescu, cel care îi ceruse să-şi ia doctoratul în filo-
sofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefina-
lizat până la urmă) şi de teoriile lui Hegel. Rădăcina
ideologică principală a gândirii sale economice sau po-
litice era conservatoare; prin articolele sale publicate

mai ales în perioada în care a lucrat la „Timpul” a reu-
şit să-i deranjeze pe câţiva lideri importanţi din acest
mare partid care au lansat sloganul, celebru în epocă,
„Ia mai opriţi-l pe Eminescu ăsta!”. Publicistica emi-
nesciană oferă cititorilor o radiografie a vieţii politice,
parlamentare sau guvernamentale din acea epocă; în
plus, ziaristul era la nevoie şi cronicar literar sau tea-
tral, scria despre viaţa mondenă sau despre evenimente
de mai mică importanţă, fiind un veritabil cronicar al
momentului. Eminescu a fost activ în societatea poli-
tico-literară „Junimea” şi a lucrat ca redactor la „Tim-
pul”, ziarul oficial al Partidului Conservator. A
publicat primul său poem la vârsta de 16 ani („De-aş
avea”), iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Emi-
nescu a fost internat în 3 februarie 1889 la spitalul
Mărcuţa din Bucureşti şi apoi a fost transportat la sa-
natoriul Caritas. 

În data de 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineaţa,
poetul a murit în sanatoriul doctorului Şuţu. În 17 iunie
Eminescu a fost înmormântat la umbra unui tei din ci-
mitirul Bellu din Bucureşti. Manuscrisele poetului
Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000
de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Ma-
iorescu, în şedinţa din 25 ianuarie 1902. A fost ales
post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Acade-
miei Române.

Ziua sa de naştere a devenit Ziua Culturii Naţionale
în anul 2011.

MIHAI EMINESCU – POETUL NEPERECHE
În 15 ianuarie s-a sărbătorit Ziua Culturii Naţionale

Unirea Principatelor Române, cunoscută şi ca Mica
Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin uni-
rea statelor Moldova şi Ţara Românească sub numele Prin-
cipatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti. Procesul
unirii, bazat pe puternica apropiere culturală şi economică
între cele două ţări, a cunoscut o etapă decisivă, care s-a do-
vedit a fi ireversibilă, prin alegerea colonelului moldovean
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al ambelor principate, la
5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara
Românească.

Procesul a început odată cu adoptarea Regu-
lamentelor Organice între 1831-1832 în Munte-
nia şi Moldova, care stipulau necesitatea
unificării politice, urmate de acorduri vamale
între 1833 şi 1835 şi lichidarea posturilor vamale
între cele două ţări începând cu 1 ianuarie 1848,
în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu. Deznodământul războiului
Crimeii a stăvilit pentru un timp ambiţiile geo-
politice ale imperiului rus la Dunărea de jos, fără
a consolida efectiv imperiul Otoman de care de-
pindeau principatele, ceea ce a creat un context
favorabil realizării unirii.[1] Votul popular favo-
rabil unirii în ambele ţări, rezultat în urma unor
Adunări ad-hoc în 1857 a dus la Convenţia de la
Paris din 1858, o înţelegere între Marile Puteri,
prin care se accepta o uniune mai mult formală
între cele două ţări, cu guverne diferite şi cu
unele instituţii comune. La începutul anului 1859
liderul unionist moldovean Alexandru Ioan Cuza
a fost ales ca domnitor al Moldovei şi Ţării Ro-
mâneşti, act care a adus cele două state într-o
uniune personală. În 1862, cu ajutorul unionişti-
lor din cele două ţări, Cuza a unificat Parlamentul şi Guver-
nul, realizând unirea politică. După înlăturarea sa de la
putere în 1866, unirea a fost consolidată de succesorul său,
principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, iar consti-
tuţia adoptată în acel an a denumit noul stat România. 

Alegerile pentru Divanurile ad-hoc au fost marcate de
mari tensiuni. Dacă în Ţara Românească majoritatea covâr-
şitoare a opiniei publice susţinea ideea Unirii, în Moldova
lucrurile se arătau mai complicate. Partida unionistă, repre-
zentată de personalităţi ca Alexandru Ioan Cuza, Mihail Ko-
gălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu
etc. avea în faţa ei opoziţia separatiştilor moldoveni (Nicolae
Istrati, ideologul mişcării separatiste, Gheorghe Asachi, Cos-
tache Negruzzi etc.). Aceştia doreau menţinerea separării,
motivându-şi opţiunea prin posibila decădere a Iaşilor şi a
Moldovei, odată cu mutarea capitalei la Bucureşti, ceea ce
s-a şi întâmplat după 1861.

Au avut loc noi alegeri, astfel încât la 22 septembrie 1857
s-a întrunit Divanul Ad-hoc al Moldovei care era favorabil
unirii, iar la 30 septembrie cel al Valahiei, şi prin documen-
tele redactate, au fost puse bazele fuzionării celor două prin-
cipate.

În Moldova a fost ales în unanimitate, la 5/17 ianuarie
1859, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul
„Partidei Naţionale”. Reprezentanţii acestei grupări, ce avea
ca obiectiv unirea Moldovei cu Ţara Românească, au oscilat
o vreme între a avea un candidat al lor şi a-l susţine pe Gri-

gore M. Sturdza, fiul fostului domnitor Mihail Sturza şi
agent al Rusiei.

Într-o şedinţă secretă a Adunării, deputatul Vasile Boe-
rescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru I.
Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate. Astfel s-a făcut
primul pas către definitivarea Unirii Principatelor Române.
Ţările au intrat de atunci într-o uniune personală. Conceptul
era cunoscut la acea vreme, dar nu însemna nimic în ce pri-
veşte o unire politică. Orientarea unionistă a domnitorului a
făcut însă ca acesta să acţioneze pe parcursul următorilor
doi ani în sensul unirii politice.

Alegerea lui Alexandru I. Cuza ca domn al Moldovei a
declanşat în Iaşi o manifestaţie aşa cum Iaşul nu mai cunos-
cuse până atunci. Mii de oameni, masaţi în piaţa palatului,
au aclamat ore întregi alegerea lui Cuza, iar oraşul a fost ilu-
minat timp de patru zile. La lumina torţelor, procesiuni în-
sumând mase mari de oameni, veneau să-l felicite pe domn.

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul pas
pe calea înfăptuirii statului naţional român unitar. Impusă
sub o puternică presiune populară, cu deosebire la Bucureşti,
alegerea ca domn al Ţării Româneşti a lui Alexandru Ioan
Cuza avea să-şi găsească o confirmare deplină la marea ma-
nifestare prilejuită de sosirea alesului naţiunii în capitala
munteană.

Cea mai stringentă problemă era recunoaşterea interna-
ţională a alegerilor. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era
considerat de Poartă şi de Austria drept o încălcare a Con-

venţiei de la Paris. Situaţia creată în cele două Prin-
cipate urma să facă, de altfel, obiectul unei noi
Conferinţe internaţionale, care se deschidea la Paris,
la 26 martie/7 aprilie - 25 aug./6 sept. Misiuni spe-
ciale, conduse de persoane apropiate lui Alexandru
I. Cuza, au vizitat capitalele Marilor Puteri garante
şi au reuşit să câştige sprijin pentru cauza româ-
nească. Încă în a doua şedinţă a Conferinţei (1/13
aprilie) Franţa, Rusia, Anglia, Prusia şi Sardinia au
recunoscut dubla alegere de la 24 ianuarie 1859.
Imperiul Otoman şi Austria însă tergiversau; mai
mult, se află că se punea la cale o intervenţie mili-
tară peste Dunăre. Alexandru I. Cuza răspunse ener-
gic. La 20 aprilie, la Floreşti, între Ploieşti şi
Câmpina, armata moldo-munteană era concentrată
spre a face faţă oricărei situaţii. După alte amenin-
ţări, sub presiunea celorlalte puteri garante, Poarta
a acceptat oficial, odată cu Austria, în a 3-a şedinţă
a Conferinţei de la Paris (25 august/7 septembrie),
să recunoască, la rândul ei, dubla alegere. Detensio-
narea situaţiei, atât în relaţiile cu Imperiul Otoman,
cât şi cu cel Habsburgic, îl determină pe domn să
ordone închiderea taberei de la Floreşti (1 septem-

brie 1859).
Astfel împlinită recunoaşterea situaţiei de fapt, impusă la

24 ianuarie, obiectivul imediat următor era acceptarea de
către puterile garante a Unirii depline. Fără a aştepta verdic-
tul altor reuniuni internaţionale, Alexandru I. Cuza a trecut
la unificarea aparatului de stat, remediind din mers conse-
cinţele hotărârilor adoptate prin Convenţia de la Paris. 

În ianuarie 1862, guvernele separate din Principate au de-
misionat pentru a da posibilitatea alcătuirii la Bucureşti a
primului guvern unic al României, condus de Barbu Catar-
giu

Şirul de reforme iniţiate de Cuza şi venirea mai apoi pe
tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I, care se
bucura atât de sprijinul Franţei cât şi de cel al Prusiei, a făcut
ca actul de la 1859 să fie ireversibil. Din 1866, potrivit Con-
stituţiei promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep să se
numească oficial România.

Unirea Principatelor Române - Unirea Mică
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Rus Călin-Ovidiu (48 de ani),
Diaconu Costachi (85 de ani),

Sadoveac Maria (90 de ani).
Sulea Ioan (75 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Utile
Şedinţă de consultare cu crescătorii 

de animale
Stimaţi cetăţeni, în cursul zilei de 18 ianuarie a avut loc şedinţa de consultare cu cres-

cătorii de animale de pe raza comunei Becicherecu Mic. Scopul acestei întruniri convocată
de primarul comunei Becicherecu Mic şi reprezentanţii comisiei de agricultură, conser-
vare, îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului a fost acela de a prezenta modificările
legislative intervenite în cursul anului 2021, de a purta un dialog în legătură cu executarea
contractelor de închiriere pajişti, de a centraliza toate problemele cu care se confruntă şi
de a planifica următoarele acţiuni pe care aceştia intenţionează să le întreprindă.

Pe această cale dorim să le mulţumim tuturor celor care au dat curs invitaţiei lansată
de autorităţile locale şi să îi asigurăm că vom face toate demersurile legale pentru a le sa-
tisface doleanţele. În primul rând, am discutat modificarea adusă de Legea nr. 13/2020
prin care a fost modificată perioada de păşunat începând cu luna aprilie a anului 2021.
Potrivit noilor reglementări, păşunatul animalelor se face în intervalul calendaristic 27.04.
- 05.12. a fiecărui an. Prin excepţie, pot fi păşunate terenurile care se află în proprietatea
deţinătorului animalelor sau terenurile preluate în arendă/închiriere de la proprietari per-
soane fizice sau juridice DACĂ acest lucru este prevăzut în contractul de arendă/închi-
riere. Perioada de refacere a covorului vegetal este 06.12. - 25.04. a fiecărui an. În acest
sens, reprezentanţii comisiei de agricultură, conservare, îmbunătăţiri funciare şi protecţia
mediului vor promova un proiect de hotărâre prin care se vor actualiza perioadele de pă-
şunat înscrise în contractele de închiriere.

Al doilea subiect discutat a fost acela al respectării regulilor de tranzit ale animalelor
din intravilan către extravilan. Au fost discutate problemele reclamate tot mai des de ce-
tăţenii care se află în cartierele periferice şi cele reclamate de cetăţenii de pe strada Oarbă.

Crescătorii de animale ne-au informat că vor supraveghea animalele care tranzitează
intravilanul, iar în cursul acestui an îşi propun să îngrădească suprafaţa de teren pe care
o au în folosinţă pentru a evita deplasarea animalelor în afara zonei de păscut.

În perioada imediat următoare vom pregăti şi câteva modificări la regulamentul de ex-
ploatare al pajiştilor, în care vom include inclusiv reguli de tranzit către extravilan şi sanc-
ţiuni pentru nerespectarea regulilor de tranzit către extravilan.

Al treilea subiect discutat a fost acela al redistribuirii suprafeţelor închiriate în funcţie
de numărul de animale existente în exploataţie astfel încât să fie respectată încărcătura
minimă de animale la hectar.

O parte din crescători au, pe bună dreptate, revendicări cu privire la suprafeţe de teren
necesare pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole pe care le au şi prin urmare am discutat
două măsuri complementare care pot să rezolve această problemă:

1. Respectarea încărcăturii de animale la hectar;
2. Identificarea unor suprafeţe care sunt nefolosite în acest moment şi demararea pro-

cedurilor pentru închirierea acestora.
Lucrăm încă din anul 2019 la cadastrul general al localităţii şi sperăm să reuşim să

deschidem cărţile funciare pentru toate imobilele de pe raza comunei Becicherecu Mic
până cel târziu la începutul anului viitor. Pe de altă parte, avem datele de la recensământul
agricol, care în acest moment sunt în curs de centralizare şi validare la nivel naţional, iar
când vom avea atât cărţile funciare, cât şi datele statistice centralizate putem să elaborăm
o strategie şi un plan de măsuri de îmbunătăţiri funciare şi de dezvoltare a zonelor care
pot fi regenerate sau transformate în pajişti.

Al patrulea subiect abordat a fost acela al investiţiilor ce pot fi realizate pe pajişti astfel
încât să fie respectate amenajamentele pastorale şi în acelaşi timp să fie crescut sau măcar
menţinut covorul vegetal de pe pajişti. La fel ca orice alt contract, contractul de închiriere
pajişti vine şi cu obligaţii, iar acestea au fost discutate punctual.

În concluzie, considerăm că am reuşit să comunicăm principalele probleme şi să cen-
tralizăm doleanţele crescătorilor de animale care reprezintă în continuare o parte din eco-
nomia locală, sunt plătitori de bună credinţă şi cu obligaţiile fiscale „la zi” şi încearcă pe
cât posibil să promoveze specificul local. Din aceste motive, noile reguli pe care le vom
propune vor fi gândite astfel încât să se păstreze un echilibru între costurile şi beneficiile
pe care întreaga comunitate le suportă.

Comisia de Agricultură a Consiliului Local Becicherecu Mic
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Sărbătoare
Biserica Ortodoxă Sârbă

din Becicherecu Mic 
are un nou paroh

Începând din luna octombrie a
anului trecut, Biserica Ortodoxă
Sârbă din Becicherecu Mic are un
nou paroh, în persoana părintelui
Iosif Stancovici, lector asociat al
Facultăţii de Litere, Istorie şi Teo-
logie din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara.

Preot dr. Iosif Stancovici s-a
născut în data de 18 iunie 1984 în
Caransebeş, judeţul Caraş Severin,
din părinţii protoiereu-stavrofor dr.
Branislav şi Rodica Stancovici.

A absolvit Secţia de Teologie
Pastorală în cadrul Liceului Peda-
gogic „Carmen Sylva” din Timişoara, promoţia 1999-2004.
Începând cu anul 2004 şi până în 2008 a urmat concomitent
cursurile secţiilor de Teologie Pastorală şi Filologie Clasică
ale Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din cadrul Univer-
sităţii de Vest din Timişoara. La finalul studiilor a susţinut exa-
menele de licenţă de la ambele facultăţi cu lucrările: „Educaţia
la evrei”, sub îndrumarea Pr. conf. dr. Constantin Jinga, res-
pectiv „Paideia greco-romană”, sub îndrumarea conf. dr. Clau-
diu Arieşan. În toamna aceluiaşi an 2008 s-a înscris la şcoala
doctorală în domeniul Teologiei biblice, specialitatea Vechiul
Testament, din cadrul Facultăţii „Sfântul Andrei Şaguna”, Uni-
versitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. La recomandarea pr. prof.
univ. dr. Dumitru Abrudan, îndrumător de doctorat, a plecat la
studii în Israel, unde a studiat un semestru la Universitatea
ebraică din Ierusalim (The Hebrew University of Jerusalem).
Beneficiind de o bursă de specializare, şi-a continuat studiile
în Israel la Institutul catolic franciscan din Ierusalim (Studium
Biblicum Franciscanum) şi a absolvit şcoala biblică obţinând
la finalul cursurilor o diplomă de formare biblică (Diploma di
formazione biblica).

În septembrie 2011 s-a căsătorit cu Ramona Maria Paven
din comuna Bistra, judeţul Alba. În luna mai a anului următor
a fost hirotonit diacon pentru biserica ortodoxă sârbă cu hra-
mul „Mutarea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepis-
copul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni” din Timişoara –
Mehala, unde a îndeplinit regulat şi îndatorirea de a propovă-
dui Cuvântul lui Dumnezeu credincioşilor prezenţi la sfintele
slujbe. Începând din acelaşi an 2012 a lucrat în calitate de bi-
bliotecar, muzeolog şi arhivist la reşedinţa Episcopiei Orto-
doxe Sârbe din Timişoara. În prezent îndeplineşte funcţia de
inspector pentru orele de religie la clasele cu predare în limba
sârbă din perimetrul Episcopiei.

În februarie 2015, la Facultatea de Teologie „Andrei Şa-
guna” din Sibiu, şi-a susţinut teza de doctorat intitulată: „Fa-
milia în lumina datelor revelaţionale ale Cărţii Facerii.
Creşterea şi formarea tinerei generaţii. Un răspuns la provo-
cările lumii contemporane”, redactată sub coordonarea pr.
prof. univ. dr. Dumitru Abrudan, obţinând la final calificativul
maxim.  Începând din toamna anului 2017, devine lector aso-
ciat al Secţiei de Teologie Pastorală din cadrul Facultăţii de
Litere, Istoria şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara,
unde predă Studiul Vechiului Testament, Arheologia biblică şi
Istoria şi filosofia religiilor. A participat la mai multe simpo-
zioane naţionale şi internaţionale. Printre contribuţiile însem-
nate în domeniul teologiei şi arheologiei biblice amintim
următoarele:

• „Viaţa de familie şi valorile ei în Cartea lui Tobit (I)” Al-
tarul Banatului XXIII(LXII).4-6 (2012), pp. 24–50. „Viaţa de
familie şi valorile ei în Cartea lui Tobit (II)” Altarul Banatului
XXIII(LXII).7-9 (2012), pp. 80–96.

• „Asineta în Cartea Facerii, literatura postbiblică şi arta
sacră” în Sfinţi şi sfinţenie în iconografia ortodoxă, coordona-
tor: lect. dr. Daniel Lemeni (Sibiu: Astra Museum, 2017), pp.
363–375.

• „Iosif în casa lui Putifar: Paradigmă a mărturisitorilor şi
a martirilor credinţei în Dumnezeul cel adevărat şi unic” în
Martiri şi mărturisitori ai dreptei credinţe în anii regimului co-
munist. 70 de ani de la (re)înfiinţarea Mitropoliei Banatului.
Coordonatori: pr. dr. Ionel Popescu, pr. Zaharia Pereş şi pr. dr.
Marius Florescu (Timişoara: Partoş, Editura Universităţii de
Vest, 2018), pp. 246–259.

• „Matriarha Rahela în literatura rabinică,” în Analele Uni-
versităţii de Vest din Timişoara: seria Teologie 25 (Timişoara:
Editura Universităţii de Vest, 2019), pp. 28–40.

• „»Ridică-te, ia Pruncul şi pe mama Lui…«: o incursiune
exegetică în capitolul 2 din Evanghelia după Matei,” în Maica
Domnului, ocrotitoarea creştinilor: Lucrările Simpozionului
Internaţional de Teologie. Mănăstirea Timişeni – 4 noiembrie
2019. Editor: conf. univ. dr. Remus Feraru (Cluj-Napoca:
Presa Universitară Clujană, 2020), pp. 355–376.

În colaborare cu pr. lect. univ. dr. Ioan Mihoc a organizat în
zilele de 11, 12 şi 13 noiembrie 2021 Simpozionul Internaţional
de Exegeză Biblică, ediţia a doua, cu tema: „Sfânta Scriptură în
Biserică şi Istorie” (The 2nd International Symposium on Bi-
blical Exegesis: Holy Scripture in Church and History), găzduit
în mediul online de Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a
Universităţii de Vest din Timişoara în colaborare cu Mitropolia
Banatului. Simpozionul a reunit profesori şi cercetători de re-
nume de pe trei continente şi a oferit prilejul unor abordări in-
terdisciplinare teologice, filologice, istorice, artistice, cu totul
remarcabile din punct de vedere al rigorii ştiinţifice, suscitând
interesul unui public larg. În luna august a anului trecut a fost
hirotonit preot pentru biserica ortodoxă sârbă cu hramul „Mu-
tarea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor
Lichiei, făcătorul de minuni” din Becicherecu Mic.
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În zorii zilei neaflându-l în preajma lor, voievodul şi

ostaşii săi au început să tulbure liniştea mănăstirii în cău-
tarea lui Rastko, iar acesta apare pe fereastra turnului îm-
brăcat în rasa monahală poruncindu-le să se liniştească
pentru că el este deja monah, avertizându-i că nu mai este
nicio cale de întoarcere. Pentru mângâierea părinţilor le-
a oferit o scrisoare, părul capului său tuns şi hainele sale
de prinţ ca dovadă că el s-a călugărit. Biografii Sfântului
Sava, Domentian şi Teodosie, descriu în poetic plânsul
voievodului pentru cele întâmplate, precum şi al părinţilor
săi la întoarcerea ostaşilor în ţară.

Monahul Sava, care a renunţat la slava lumească din
palatul regal, în Sfântul Munte la Mănăstirea rusească
Pantelimon, iar apoi la mănăstirea grecească Vatoped, de-
vine model de smerenie concretizată prin ascultare şi ne-
voinţă, post, rugăciune şi fapte bune. A cutreierat toate
mănăstirile şi toate schiturile de pe Sfântul Munte spre a
le aduce înştiinţări, scrisori şi daruri din partea părinţilor.
A purtat corespondenţă cu părinţii lui şi a căutat să-i con-
vingă ca să îl urmeze în viaţa monahală. Ceea ce s-a şi în-
tâmplat, tatăl său Stefan s-a călugărit primind numele de
Simeon, iar mama lui Ana primind numele de Anastasia.
Ea a vieţuit ca monahie într-o mânăstire din ţară, iar el a
venit în Sfântul Munte Athos şi împreună cu fiul său Sava
au vieţuit mai întâi în mănăstirea Vatoped, pe care au aju-
tat-o foarte mult cu construcţii şi cu bani. Mai târziu au
obţinut ruinele vechii mănăstiri Hilandar pe care au reclă-
dit-o din temelii devenind mănăstire sârbească. De ase-
menea, au avut proprietăţi şi la Kareia, capitala
administrativă a Sfântului Munte, unde au construi chilii
şi o biserică în care s-au nevoit într-un mod cu totul
aparte. Sfântul Sava a scris Tipic pentru Kareia şi Tipic
pentru Mănăstirea Hilandar, şi de asemenea Tipic pentru
Mănăstirea Studenţa, ctitoria tatălui său Simeon, care de
altfel este maica tuturor mănăstirilor sârbeşti. Aceşti doi
mari sfinţi, tată şi fiu, au ajutat toate mănăstirile şi schi-
turile Sfântului Munte şi pe cele din Serbia. Sfântul Sava
a întreprins două călătorii misionare şi de pelerinaj la Lo-
curile Sfinte unde a reconstruit şi a ajutat mănăstirile şi
alte lăcaşuri de acolo.

Cuviosul Simeon, tatăl Sfântului Sava, când s-a călu-
gărit a renunţat la tronul de domnitor în favoarea fiului
său mijlociu, Stefan. A adormit în Domnul în anul 1200.
Sfântul Sava, fiind în relaţii de rudenie cu împăratul bi-
zantin prin fratele său Stefan, care era ginerele împăratu-
lui, a cerut prin intermediul acestuia de la patriarhul
ecumenic din Constantinopol autocefalia Bisericii Orto-
doxe Sârbe. A obţinut recunoaşterea autocefaliei în anul
1219. Întâistătătorul Bisericii ei devine tocmai el – Sfântul
Sava – deşi nu a voit acest lucru din smerenie. Însă la in-
sistenţele patriarhului şi a clerului şi a monahilor sârbi, în
cele din urmă a acceptat. 

Revenind în ţară a înfiinţat sediul arhiepiscopiei la mă-
năstirea Jicea şi a organizat Biserica Sârbă, apoi l-a uns
rege pe fratele său Stefan, devenind primul rege încoronat
al Serbiei. Această festivitate a avut loc în faţa întregului
cler şi a poporului sârb.

Sfântul Sava este întemeietorul Bisericii Sârbe şi în-
tâistătătorul ei şi cel mai mare luminător al Serbiei prin
înfiinţarea învăţământului sârbesc. El a fost şi un mare
lingvist sârb care a reformat limba sârbă, dar şi un mare
diplomat, care pe timpul vieţii sale a aplanat toate con-
flictele şi confruntări armate pe teritoriul Serbiei.

Astăzi de ziua lui, atât în Serbia, cât şi în Diaspora, pre-
tutindeni unde convieţuiesc sârbii în lume, se oficiază
sfânta liturghie şi se face slujba tăierii colacului, care de
altfel este o particularitate în cultul Bisericii Ortodoxe
Sârbe, preluată în unele locuri şi de fraţii noştri români,
care convieţuiesc împreună cu sârbii, fie în Banatului sâr-
besc, fie în Banatul românesc. 

Slujba se face în prezenţa credincioşilor şi în mod spe-
cial a elevilor şi a tinerilor, Sfântul Sava fiind întemeie-
torul Şcolii Sârbeşti, patronul şi protectorul ei, precum şi
al tinerilor în general.

Iată, şi aici în Becicherecu Mic am oficiat sfânta litur-
ghie şi am sfinţit colacul, vinul şi coliva şi am împărţit
pachete cu dulciuri conform tradiţiei copiilor de la şcoală
care împreună cu dascălul lor, doamna învăţătoare, şi cu
aprobarea doamnei director prof. Delia Cian ne-au făcut
cinste prin prezenţa lor la această festivitate. De aseme-
nea, primăria locală prin domnul primar Raimond Ovidiu
Rusu, care ne-a felicitat de această zi cu scuzele de rigoare

că nu poate lua parte la sărbătoarea noastră, dar ne bucu-
răm că l-am avut în mijlocul nostru pe domnul vice-pri-
mar Adrian Silviu Gherasim, care ne-a onorat prin
prezenţa lui, fapt pentru care îi mulţumim. De asemenea,
îi mulţumim domnului Iura Hleba, cel care ne-a făcut bu-
curia de a fi şi astăzi, dar şi în Ajunul Crăciunului la slujbe
şi la Colinde. 

Mulţumim de asemenea, tuturor credincioşilor din Be-
cicherecu Mic care au fost prezenţi la sărbătoarea Sfân-
tului Sava, pe care îl rugăm să binecuvânteze pe toţi
localnicii acestei minunate comune în frunte cu primarul
nostru şi cu toţi colaboratorii lui. Totodată, mulţumim na-
şului praznicului, domnului Miodrag Marko Milin, şi
domnişoarei Dejana Dragana Milin care a preluat năşia
pentru anul viitor. Mulţumesc în mod special colaborato-
rilor mei consiliului parohial şi personalului bisericii.

Dorim cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu rugăciunile
Sfântului Sava, dar şi ale Sfântului Nicolae, patronul bi-
sericii noastre din Becicherecu Mic, să întreprindem lu-
crări de renovare generală a bisericii noastre. Pe această
cale facem apel la toţi oamenii de bine pentru ajutor fi-
nanciar în acest demers. 

De asemenea, mulţumim celor care până acum ne-au
sprijinit în acest demers, şi anume domnului primar Ra-
imond Ovidiu Rusu cu 50.000 lei, domnului Gheorghe
Iura Hleba, preşedintele Uniunii Ucrainenilor din Româ-
nia – filiala Timiş, cu 10.000 lei, dar şi tuturor credincio-
şilor care până acum ne-au sprijinit financiar cu 40.444
lei.

Preot dr. Iosif Stancovici, 
parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe Becicherecu Mic

SFÂNTUL SAVA


