
AA nnuu ll  VVII II  ••  NNrr..  11  ((6677 ))  ••  ii aannuuaa rr ii ee  22001177  ••  88  ppaagg iinnii  ••  ss ee  dd ii ss tt rr ii bbuuii ee  gg rraa ttuu ii tt  

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

Aducerea la zi 
a subvenţiilor

pentru motorină
În baza ordinului ministrului Agricul-

turii şi Dezvoltării Rurale nr. 3 din data
de 11 ianuarie 2017, începând din 19 ia-
nuarie au fost alimentate conturile Cen-
trelor Județene APIA cu suma de 119, 1
milioane lei aferentă cantităților de mo-

torină utilizate în trimestrul III al anului
2016, urmând ca acestea să emită în zi-
lele următoare ordinele de plată către cei
11.693 beneficiari. 

De asemenea, li se reamintește poten-
ţialilor beneficiari că, până la data de
31.01.2017 inclusiv, se depun cererile de
plată a ajutorului pentru cantităţile de
motorină achiziţionate şi utilizate în
agricultură, aferente perioadei 1 octom-
brie - 31 decembrie 2016 (trim. IV al
anului 2016).

A. BORBELY

Unirea Principatelor Române, cunos-
cută ca Mica Unire (Marea Unire fiind
cea de la 1918), a avut loc la jumătatea
secolului al XIX-lea prin unirea statelor
Moldova și Țara Românească sub nu-
mele Principatele Unite ale Moldovei și
Țării Românești. 

Unirea a fost legată de personalitatea
lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea
sa ca domnitor al ambelor principate la 5
ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianua-
rie 1859 în Țara Românească.

La începutul anului 1859 liderul uni-
onist moldovean Alexandru Ioan Cuza a
fost ales ca domnitor al Moldovei și
Țării Românești, act care a adus cele
două state într-o uniune personală. În
1862, cu ajutorul unio niștilor din cele
două țări, Cuza a unificat Parlamentul și
Guvernul, realizând unirea politică.

În 7 și 9 octombrie 1857 sunt elabo-

rate Rezoluțiile prin care se cerea:
- Respectarea drepturilor Principatelor

și îndeosebi a autonomiei lor în cuprinde-
rea vechilor lor capitulații încheiate cu În-
alta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 și
1634;

- Unirea Principatelor într-un stat sub
numele de România;

- Prinț străin cu moștenirea tronului,
ales dintr-o dinastie domnitoare dintre
cele europene și ai cărui moștenitori să
fie crescuți în religia țării;

- Neutralitatea pământului Principate-
lor;

- Puterea legiuitoa re încredințată Adu  -
nării Obștești, în care să fie reprezentate
toate interesele nației.

Toate acestea sub garanția colectivă a
puterilor care au subscris tratatul de la
Paris.

Întrunite în capitala Franței pentru a

lua în discuție cererile celor două Diva-
nuri ad-hoc (10/22 mai - 7/19 august
1858), puterile europene au adoptat
Convenția de la Paris:

- Principatele își păstrau autonomia
sub suzeranitatea Porții și sub protecția
celor șapte puteri;

- Se adopta denumirea de Principatele
Unite ale Moldovei și Valahiei, fiecare
având instituții proprii;

- Se înființau instituții comune precum
Comisia Centrală de la Focșani (care ela-
bora proiectele de legi de interes comun),
Înalta Curte de Justiție și Casație, armata;

- Se prevedeau principii de organizare
și modernizare a viitorului stat (separația
puterilor în stat, desființarea privilegii-
lor de clasă, egalitatea în fața legii, drep-
turi politice pentru creștini, libertatea
individuală);
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Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850,
la Botoșani. A fost poet, prozator, dramaturg și jur-
nalist, socotit de critica literară postumă drept cea
mai importantă voce poetică din literatura română.
Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică
fiind influențată de marile sisteme filosofice ale
epocii sale, de filosofia antică, de la Heraclit la
Platon, de marile sisteme de gândire ale romantis-
mului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Im-
manuel Kant și de teoriile lui Hegel.

Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii
Naționale, reprezintă data nașterii poetului
național al românilor, Mihai Eminescu (1850-
1889). De ce a fost aleasă ziua lui Eminescu drept
zi a Culturii Naționale? Poate pentru că „El e cel care a spus
că teiul e sfânt. El e cel al cărui nume nu se cade să fie luat în
deșert. (...) El e cel care oricâte desnădejdi ne-ar încerca ne
dă temeiuri ca totuși să nu desnădăjduim” (Geo Bogza). Poate
pentru că reprezintă „omul deplin al culturii românești” (Con-
stantin Noica). Poate că niciodată nu e prea mult să-l recitim
pe poetul, prozatorul, dramaturgul, ziaristul și gânditorul
Mihai Eminescu.

Criticul literar Titu Maiorescu, mentorul „Junimii”, spunea

despre marele poet: „Pe cât se poate omenește
prevedea, literatura poetică română va începe se-
colul al XX-lea sub auspiciile geniului lui și
forma limbei naționale, care și-a găsit în poetul
Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire până as-
tăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvol-
tarea viitoare a veșmântului cugetării românești”.

„A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o
peșteră vastă... Nu poate să ajungă vorba până la
el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coarde-
lor ar putea să povestească pe harpă și să legene,
din depărtare, delicata lui singuratecă slavă”, spu-
nea și Tudor Arghezi.

„Pentru a fi onești și autentici, când vorbim des-
pre Eminescu, trebuie mai întâi să-l recitim. (...) Un student
român la Viena și Berlin, care știa germana și franceza, voia să
absoarbă istoria religiilor, astronomie, filosofie, fizică, etnopsi-
hologie, geopolitică, să facă simultan metafizică și gazetărie an-
gajată. Un suflet romantic dedat armoniei universale, dar pe care
malaxorul politicianismului valah l-a spulberat întru nimicnicia
firii sale. Ce lecție mai sublimă și mai tristă, totodată, de româ-
nitate se poate închipui?”, spunea criticul literar Dan C. Mihăi-
lescu, într-un portret inedit făcut lui Eminescu. 
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Conform tradiției, credincioșii sârbi din Becicherecu Mic au
celebrat Crăciunul pe rit vechi, în 7 ianuarie. La Biserica Ortodoxă
Sârbă din comună a fost oficiată Vecernia cu litie, preoți slujitori
fiind părintele Milan Miocovici, parohul din Becicherecu Mic, și
părintele misionar ucrainean Iura Rusneac. La finalul slujbei, la
care au asistat numeroși credincioși, dar și reprezentanți ai
autorităților locale și Iura Hleba, președintele UUR - Timiș,
copiii din Parohia Ortodoxă Sârbă Becicherecu Mic au dat glas
colindelor tradiționale. Apoi, pentru efortul lor, au fost
răsplătiți cu cadouri de către Moș Crăciun, care a fost și el
prezent la sărbătoare. Tot conform tradiției, în curtea bisericii
s-a aprins apoi stejarul, „badnjak”-ul, care semnifică alungarea
spiritelor rele... Toți cei prezenți la biserică au luat parte apoi
la o agapă frățească și au închinat pentru un an 2017 mai bun.

Vineri, 27 ianuarie, la ora 10, la Biserica Ortodoxă Sârbă din
Becicherecu Mic va fi celebrată Sărbătoarea Sfântului Sava.

CCrrăăcciiuunnuull ssâârrbbeesscc 22001177



2

Boboteaza, sărbătorită, în ziua de 6 ianua-
rie, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă şi are,
pe lângă înţelesurile creştine – momentul
naşterii spirituale a Mântuitorului – trăsături
de mare sărbătoare populară. 6 ianuarie este
ziua în care a fost botezat Iisus Hristos de
către Ioan Botezătorul. Cu acest prilej, Iisus

s-a făcut cunoscut oamenilor, la 30 de ani,
vârstă pe care evreii o consideră a maturită-
ţii.

Se spune că Iisus nu a fost botezat pentru
iertarea păcatelor lui, fiindcă El era fără de
păcat, ci pentru sfinţirea creaţiei. Din punct
de vedere calendaristic, Boboteaza repre-
zintă încheierea ciclului celor 12 zile ale Săr-
bătorilor de Iarnă, care încep pe 25
decembrie, cu Naşterea Domnului sau Cră-
ciunul.

Legenda de la care a pornit obiceiul sfin-
ţirii apelor se referă la faptul că atunci când
Ioan Botezătorul a început procesiunea bo-
tezării, diavolii au venit pe râul Iordanului
pentru a o împiedica. În acel moment, Dum-
nezeu le-a poruncit preoţilor să sfinţească
toate apele. Ca urmare, toţi diavolii au căzut
sub gheţuri şi s-au înecat.

În ziua de Bobotează are loc sfinţirea apei,

în timpul slujbei de Iordan. Pregătirea aces-
tui moment se face, şi astăzi, cu multă aten-
ţie, în fiecare comunitate. Locul de
desfăşurare a slujbei se alege împreună cu
preotul satului, de obicei într-un spaţiu mai
larg – unde să fie cel puţin o fântână -, în
imediată vecinătate a unei ape curgătoare, în

gospodăria unui om sau în curtea bisericii.
Pentru acest moment se aduce apă, care se
punea în vase mari de lemn şi, tot acum, se
taie, la rău, o cruce mare de gheaţă. În jurul
acestei cruci sau în jurul crucii care se află
în mod normal în curtea bisericii, se desfă-
şoară întreg ceremonialul religios, la care
participa toată suflarea comunităţii.

După slujba de sfinţire a apei, transfor-
mată în agheasmă, fiecare sătean îşi ia apă
sfinţită în vasele de lemn sau de sticlă cu care
a venit de acasă. Pe drumul de întoarcere ei
strigă „Chiraleisa”- pentru belşugul holdelor
viitoare, pentru purificarea aerului şi pentru
creşterea cât mai mare a cânepii – şi toarnă
câte puţină agheasmă în toate fântânile întâl-
nite în cale. Odată ajunşi acasă, oamenii sfin-
ţesc cu agheasmă sură, grajdul, animalele din
grajd, pomii din livada, casă şi interiorul
casei.

A doua zi după Sfânta
şi dumnezeiasca Ară-
tare, adică Botezul
Domnului, Biserica a
rânduit încă de la înce-
put a se prăznui soborul
cinstitului şi slăvitului
prooroc Ioan, Înainte-
mergătorul şi Botezăto-
rul Domnului, căci se
cădea a cinsti cu praznic
pe cel ce a slujit la taina
Botezului dumnezeiesc,
punând mâna sa pe creş-
tetul Stăpânului.

Deci, îndată după Bo-
tezul Domnului, Bote-
zătorul se cinsteşte de
toţi şi cu cântări se slă-
veşte, pentru că prin
sobor se înţelege aduna-
rea poporului în bise-
rică, la cântarea şi
slăvirea lui Dumnezeu,
întru cinstea şi lauda
marelui Ioan, Înainte-
mergătorul şi Botezăto-
rul Celui ce se prăznuieşte.

Un sobor ca acesta, măcar că se săvârşea la toate bisericile ce sunt
în toată lumea, ba încă se săvârşeşte şi astăzi; însă se face mai ales
mare prăznuire în bisericile zidite în numele Botezătorului, precum
oarecând în biserica lui de lângă Iordan, unde a botezat pe Hristos; în
Sevastia, unde s-a tăiat de către Irod; în Antiohia, unde mina lui cea
dreaptă a fost dusă de Sfântul Evanghelist Luca, şi în Constantinopol,
unde acea sfântă mina se adusese din Antiohia şi unde mai ales se fă-
cuse soborul acela, de vreme ce se adusese mina chiar în seara dum-
nezeieştii Arătări, când se face sfinţirea apelor.

Se părea atunci că însuşi Botezătorul soseşte nevăzut la sfinţirea
apelor, făcându-se bucurie împăraţilor şi la tot poporul, care cu multă
prăznuire săvârşea soborul lui, după ziua dumnezeieştii Arătări. Deci,
să săvârşim şi noi cu bucurie duhovnicească soborul Sfântului mare-
lui Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul, rugându-l să mijlocească
pentru noi către Stăpânul Hristos, ca să fim şi noi în Biserica celor ce
prăznuiesc veşnic, în locaşul cel nefăcut de mină şi acolo, în ceruri,
să auzim glasul celor ce dănţuiesc şi prăznuiesc dumnezeieştile ară-
tări cele veşnice, săturîndu-ne cu ei de vederea feţei lui Dumnezeu,
Care Se arată sfinţilor Săi; şi să slăvim cu toate cereştile cete pe Tatăl,
pe Fiul şi pe Sfântul Duh, în veci. 

BBoobbootteeaazzaa -- BBootteezzuull DDoommnnuulluuii SSoobboorruull SSffâânnttuulluuii
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Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore
Teologul si Ioan Gură de Aur sunt prăznuiți, în
fiecare an, în 30 ianuarie. Ei au trăit la sfârşitul
secolului al IV-lea şi începutul celui următor şi
fiecare dintre ei a avut o contribuţie esenţială la
teologia creştină, fiind numiţi „Protectori ai în-
văţământului teologic”. Cei trei teologi sunt prăz-
nuiţi şi separat, însă, pentru a arăta unitatea de
învăţătură, Biserica a rânduit şi o zi de prăznuire
comună. Deşi Biserica i-a pomenit separat în luna
ianuarie, pe Sfântul Vasile în 1 ianuarie, pe Sfân-
tul Grigorie în 25 ianuarie şi pe Sfântul Ioan Gură
de Aur pe 27 ianuarie, ei sunt prăznuiţi împreună
pe 30 ianuarie. Motivul? Pentru a le descoperi
creştinilor că nu este unul mai mare decât altul. În
vechime, apăruseră neînţelegeri între creştini pe
tema – cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ie-
rarhi. După câţiva ani de la declanşarea neînţelegeri-
lor, cei trei sfinţi au început să i se arate unul câte unul,
episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În
cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, Sfântului
Ioan Mauropos i-au apărut cei trei sfinţi împreună şi i-

au grăit: „După cum vezi, noi la Dumnezeu una sun-
tem şi nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi,
la timpul său, îndemnaţi de Duhul Sfânt, am scris în-
văţături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insu-
flat 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 adu-
cem în lume pace şi unire.  Împreunează-ne,
dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o sin-
gură zi, şi înştiinţează cu aceasta pe creştini,
ca 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. Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ie-
rarhi este o sărbătoare a comuniunii. Ea ne
descoperă că după cum în Sfânta Treime de-
osebirea dintre Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh nu
duce la dezbinare şi nici unitatea lor la deper-
sonalizare, tot astfel nici noi, ca persoane di-
ferite, nu suntem chemaţi să trăim separat unii

de alţii sau să ne ridicăm unii împotriva altora, ci să
trăim după modelul Sfintei Treimi – unul în celălalt.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează un sincer „La mulți
ani!” tuturor locuitorilor care poartă numele
celor trei mari ierarhi sau omonimele acestora.
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Hotărârea nr. 1 din 9 ianuarie 2017
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a

deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016 în cuantum de
346.674,73 lei;

Hotărârea nr. 2 din 30 ianuarie 2017
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor speciale şi a amenzilor

locale pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea propunerilor pentru coeficienţii de evaluare a secre-

tarului comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016;
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2017
privind prelungirea contractului de asistenţă juridică încheiat cu SCA

Sabou, Burz & Cuc pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 5 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în  CF nr. 400846,

nr. cad. 400846 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către doamna
Ungureanu Elena, pentru preţul total de 22.260 lei, TVA inclus;

Hotărârea nr. 6 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la Actul Constitutiv şi Statutul

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”;
Hotărârea nr. 7 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea agendei cultural-sportive a comunei Becicherecu Mic

pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 8 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartiza-

rea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 9 din 30 ianuarie 2017
privind aprobarea raportului semestrial  cu privire la asistenţii personali

ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţilor lunare, pentru semestrul II
– anul 2016;

Hotărârea nr. 10 din 30 ianuarie 2017
privind  aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor di-

dactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic
pentru luna decembrie anul 2016;

Hotărârea nr. 11 din 30 ianuarie 2017
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuni-

versitar de pe raza comunei Becicherecu Mic pentru anul şcolar 2017 –
2018;

Hotărârea nr. 12 din 30 ianuarie 2017
privind prelungirea contractului de folosinţă teren extravilan cu titlu de

arendă nr. 156 din 10.01.2012 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi
domnul Cotmena Arian Cosmin;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Codul rutier stabilește că un
punct-amendă reprezintă valo-
ric 10% din salariul minim brut pe
economie, astfel că o creștere a
acestuia duce automat la o creștere a
amenzilor pentru contravențiile ru-
tiere.

Concret, de la 1 februarie, un
punct-amendă a fost majorat la 145
de lei.

Sancțiunile prevăzute în Codul
rutier sunt stabilite pe clase, în
funcție de gravitatea faptelor și de
pericolul social pe care acestea îl
prezintă.

Amenzile din clasele I-IV de
sancțiuni se aplică persoanelor fi-
zice, în timp ce amenzile din clasa a
V-a de sancțiuni se aplică doar per-

soanelor juridice.
Potrivit actului normativ, clasele de sancțiuni sunt următoarele:
• clasa I: 2 sau 3 puncte-amendă;
• clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă;
• clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amendă;
• clasa a IV-a: de la 9 la 20 puncte-amendă;
• clasa a V-a: de la 21 la 100 puncte-amendă.
Astfel, amenzile care se aplică de la 1 februarie sunt următoarele:
• clasa I: 290 sau 435 lei;
• clasa a II-a: 580 sau 725 lei;
• clasa a III-a: de la 870 la 1.160 de lei;
• clasa a IV-a: de la 1.305 la 2.900 de lei.
• clasa a V-a: de la 3.045 la 14.500 de lei.
Printre faptele care se sancționează cu amenzi din clasa I se numără ma-

nevrele de schimbare a direcției de mers făcute fără respectarea obligației
de semnalizare, conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de
zile de la momentul eliberării documentului prin care s-a constatat avaria sau
lăsarea liberă a volanului, ghidonului ori manetei de comandă a vehiculu-
lui în timpul conducerii.

Amenzile din clasa a II-a de sancțiuni sunt date, printre altele, pentru ne-
respectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare, neres-
pectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonoră sau
conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimen-
siuni/caracteristici decât cele trecute în certificatul de înmatriculare/înre-
gistrare ori care sunt uzate peste limita admisă.

Totodată, în anumite situații, pe lângă amenzile de mai sus, șoferilor li se
mai poate suspenda dreptul de a conduce pentru 30 de zile. Printre aceste
cazuri se numară:

• depășirea coloanelor de vehicule oprite la semafor (la culoarea roșie)
sau la trecerile la nivel cu calea ferată;

• neacordarea priorității de trecere pietonilor care traversează drumul în
mod regulamentar;

• neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
• nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;
• nerespectarea regulilor privind depășirea.
Printre faptele pentru care se dau amenzi din clasa a III-a de sancțiuni

se numără conducerea unui autovehicul cu un permis auto expirat, nepăs-
trarea distanței laterale suficiente față de vehiculele care circulă din sensul
opus sau circulația cu un autovehicul care are defecțiuni la sistemul de ilu-
minare/avertizare sonoră ori când acestea lipsesc.

De asemenea, în anumite cazuri, pe lângă amendă, șoferii riscă și sus-
pendarea permisului pentru 60 de zile. Printre aceste situații se numără:

• nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau tre-
cerea la culoarea roșie a semaforului, atunci când în acest fel s-a produs un
accident din care au rezultat avarii la un vehicul sau alte pagube materiale;

• nerespectarea interdicției temporare de circulație pe un anumit segment
de drum public;

• circulația pe sensul opus.
În ceea ce privește amenzile din clasa a IV-a de sancțiuni - cele mai

mari pentru persoanele fizice -, acestea se aplică, printre alte situații, atunci
când se circulă cu vehicule al căror termen de valabilitate al inspecției teh-
nice periodice este expirat, atunci când șoferii nu-și fac verificarea medicală
periodică sau atunci când aceștia fac gesturi obscene, înjură, adresează ex-
presii jignitoare/vulgare la adresa participanților la trafic. La fel se
sancționează și conducerea fără anvelope de iarnă a autovehiculelor pe dru-
murile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Codul rutier mai stabilește că, pe lângă amendă, șoferilor li se poate sus-
penda permisul timp de 90 de zile în cazuri precum:

• conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
• conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare/me-

canismul de direcție;
• depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe un sec-

tor de drum și pentru categoria autovehiculului condus.
În afară de sancțiunea amenzii, Codul rutier mai prevede că șoferilor li

se pot aplica, pe post de sancțiune complementară, și puncte de pena-
lizare.

Punctele de penalizare sunt înscrise în procesele-verbale de constatare a
contravențiilor și, la cumularea a cel puțin 15 astfel de puncte, șoferilor li
se suspendă dreptul de a conduce.

Agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU
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Februarie

Demersuri pentru introducerea gazului metan

Împreună cu comuna Dudeştii Noi s-a depus un
proiect, „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale
în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”, la Mi-

nisterul Energiei, privind racordarea la gaz metan a
celor două localităţi, cu alimentare din magistrala
Arad – Timişoara, de la Sânandrei, proiect care se află
în faza de licitaţie publică în vederea desemnării con-
cesionarului. Lucrările au o valoare estimativă de
aproximativ 3,2 milioane lei (32 de miliarde de lei
vechi).

Pași înainte pentru realizarea noului Cămin Cultural

În anul 2016 s-au parcurs ultimele etape ale pro-
iectului „Construire Aşezământ Cultural «Dimitrie Ţi-
chindeal» în comuna Becicherecu Mic”, depus la
Compania Naţională de Investiţii (CNI). Urmează or-
ganizarea, de către CNI, a licitaţiei pentru desemnarea
executantului, precum şi demolarea vechiului Cămin
Cultural şi începerea lucrărilor.

Martie

Pomi fructiferi de la primar pentru locuitorii 
comunei Becicherecu Mic

Ca în fiecare an, şi în 2016, la început de martie,
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Beciche-
recu Mic, a oferit, cu titlu gratuit, câte doi pomi fruc-
tiferi pentru fiecare gospodărie. Acţiunea a fost
primită foarte bine de către cetăţeni, care au comple-
tat taloanele puse la dispoziţie de Primărie.

Aşa se face că în data de 9 martie la Primărie a fost
agitaţie mare. Pomii fructiferi au fost împărţiţi locui-
torilor, care au avut posibilitatea să aleagă soiul de
pom preferat. S-au împărţit, astfel, 190 de meri, 230
de peri, 260 de caişi, 150 de piersici, 100 de vişini,
250 de cireşi, 260 de pruni şi 70 de gutui în total, peste
1.500 de pomi fructiferi.

„Mă bucur că, timp de patru ani – ne spune domnul

primar –, am reuşit să mă ţin de această promisiune şi
că îmi închei acest prim mandat prin a oferi din nou
câte doi pomi fructiferi locuitorilor din comuna noas-
tră. Doresc să spun, cu riscul de a mă repeta, că am
ajuns la concluzia că a oferi pomi fructiferi este solu-
ţia ideală, deoarece creşterea unui pom, prin analogie,
poate fi lesne asemănată cu mandatul meu de primar.
Dacă micul pom pe care-l plantaţi acasă are nevoie de
multă răbdare, de timp şi de îngrijirea dumneavoas-
tră, pentru a vă putea bucura în viitor de roadele lui, tot
astfel trebuie să ştiţi că şi eu am nevoie, asemenea po-
mului fructifer, de înţelegere, de timp şi de ajutorul
dumneavoastră pentru a vă putea bucura cu adevărat
de roadele muncii mele ca primar al acestei comune”.

Lucrări de amenajare a marginilor Drumului
Naţional 6

Ca urmare a înţelegerii avute cu Compania Naţio-
nală de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Primăria co-
munei Becicherecu Mic a demarat acţiunea de
îndepărtare a pomilor şi a rădăcinilor acestora de pe

marginile Drumului Naţional 6, pentru a creşte sigu-
ranţa traficului rutier de pe raza comunei noastre, dar
şi pentru a reda un aspect civilizat intrării în localitate.
Cu ajutorul buldoexcavatorului multifuncţional al Pri-
măriei şi un excavator de mare tonaj, pentru rădăci-
nile mai adânci, sunt îndepărtate resturile copacilor,
porţiunea de drum pe care se lucrează urmând a fi,
apoi, nivelată, pentru a putea fi întreţinută mai uşor,
prin tăierea periodică a vegetaţiei.

Proiect de introducere a sistemului de canalizare

Împreună cu comuna Dudeştii Noi, în urma înfiin-
ţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „To-
rontal” şi înfiinţării SC „Aquatorontal” SRL, care se
va ocupa de administrarea reţelelor de apă şi canali-
zare din cele două comune, s-a depus proiectul „Înfi-
inţare reţea de canalizare menajeră în comuna
Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu

Mic şi Dudeştii Noi şi extindere staţie de epurare în
comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş”, pe fonduri eu-
ropene, submăsura 7.2., în valoare de două milioane
de euro plus TVA.

Mai

Drumul de legătură între Becicherecu Mic, 
Dudeştii Noi şi Sînandrei a fost inaugurat

În luna mai a anului trecut au luat sfârşit lucrările de
asfaltare a drumului care face legătura între comunele
Becicherecu Mic, Dudeştii Noi şi Sînandrei, acesta
fiind deschis circulaţiei după ceremonia de inaugu-
rare, la care au participat Titu Bojin, preşedintele Con-
siliului Judeţean Timiş, Raimond-Ovidiu Rusu,

primarul comunei Becicherecu Mic, şi Alin-Adrian
Nica, primarul comunei Dudeştii Noi.

Astfel, un vis mai vechi al locuitorilor din cele trei
comune s-a materializat. Şi ca urmare a diligenţelor
făcute de primarul Raimond-Ovidiu Rusu către con-
ducerea instituţiei judeţene, s-au alocat fondurile ne-
cesare, iar în 17 iulie 2015 a fost emisă autorizaţia de
construire. Panglica inaugurală a fost tăiată de Titu
Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi de
primarii localităţilor Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi.

Drumul Judeţean 692 A are o lungime totală de
5,527 de kilometri, iar asfaltarea lui a costat
10.828.473,12 lei.

Astfel, s-a împlinit o promisiune mai veche a pre-
şe dintelui CJ Timiş, făcută în anul 2012, în campania
electorală.

Darea de seamă a primarului

Duminică, 29 mai 2016, primarul comunei Beci-
cherecu Mic a organizat o adunare publică, în cadrul
căreia a făcut un bilanţ al activităţii sale ca primar în
mandatul 2012-2016. „Această adunare, aşa cum am
anunţat şi în sală, nu a fost pentru lansarea candidatu-
rii mele la un nou mandat, nici o adunare electorală
cu invitaţi, poze şi steaguri de partid şi nici o întâlnire
în care să-i atac sau să-i denigrez pe ceilalţi contra-
candidaţi. Mi-am dorit ca la finalul primului mandat să
mă comport ca un adevărat conducător şi manager, iar
dacă, cu câteva zile înainte, v-am trimis acel raport, la
această prezentare am pus actele şi dosarele pe masă,
pentru ca toată lumea să poată să vadă că tot ce am
scris acolo este real şi nu poveşti scrise şi împrăştiate
pe fluturaşi, cum se practică în campania electorală”,
și-a motivat atunci gestul primarul Raimond-Ovidiu
Rusu.

Octombrie

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Consiliul Local Becicherecu Mic vine în sprijinul
persoanelor cu dizabilități din comună. Astfel, în
ședința din 31 octombrie 2016, consilierii locali au
votat un proiect de hotărâre care prevede alocarea
sumei de 1.100 lei pentru contractarea serviciilor de
transport pentru deplasarea persoanelor cu handicap
la centrele de recuperare pentru a urma programele 

curative recomadate de medicii de specialitate.
Banii provin din contul 68.15.01 – Asigurări şi asis-
tenţă socială, alineatul 57.02.01 – ajutoare sociale în
numerar din bugetul local al comunei Becicherecu
Mic.

Astfel, problema deplasării la medic ori la unitățile
de tratare a persoanelor cu diabilități din comuna Be-
cicherecu Mic se va rezolva pe cheltuiala autorităților
locale, scutind familiile acestora de un efort financiar
în plus.
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Aprilie
Ansamblurile „Izvoraşul” şi „Sveti Nikola” 

pe scena Festivalului-concurs „Lada cu zestre”

În anul 2016, reprezentanţii comunei Becicherecu
Mic au intrat în competiţie la faza zonală de la Sânni-

colau Mare, duminică, 3 martie.
Ne-au reprezentat ansamblurile de dansuri popu-

lare, care s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor.
Astfel, Ansamblul „Izvoraşul”, coordonat de Anca

Ezaru, a prezentat, în coregrafia lui Cristian Chira, o
suită de dansuri populare din Banat.

La rândul său, An samblul „Sveti Nikola”, coordo-
nat de Nada Nicolin şi Marco Brancov, a prezentat şi
el o serie de dansuri sârbeşti, cu care a stârnit ropote
de aplauze din partea celor prezenţi.

Preotul Dimitrie Ţichindeal, cărturar şi luptător
pentru drepturile românilor bănăţeni, are un

bust în faţa şcolii care îi poartă numele

Elevi, părinţi şi mulţi invitaţi de seamă au luat parte
la dezvelirea bustului marelui preot şi cărturar Dimi-
trie Ţichindeal, monument amplasat la intrarea în
şcoala care îi poartă numele. Evenimentul s-a desfă-
şurat cu ocazia celei de-a VIII-a ediţii a Simpozionu-
lui Naţional „Dimitrie Ţichindeal”. Opera de artă a
fost realizată de sculptorul Aurel Gheorghe Ardeleanu.

Cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului Naţional
„Dimitrie Ţichindeal”

Simpozionul s-a desfăşurat pe durata mai multor
zile şi a avut ca temă proverbe, zicători şi expresii po-
pulare cu impact în educarea tinerei generaţii. Proiec-
tul i-a antrenat pe elevi şi pe dascăli într-o serie de
activităţi cultural-educative, precum recitări de poe-
zii, pictură, desene, dansuri populare etc.

Mai

Ruga sârbească 2016

Etnicii sârbi, ca şi întreaga comunitate din Beci-
cherecu Mic, a sărbătorit Ruga sârbească. Evenimen-
tul a fost prefaţat cu o seară înainte, sâmbătă 21 mai
2016, când părintele paroh Milan Miocovici a oficiat
Vecernia cu Litie.

Ziua de duminică, 22 mai 2016, a început cu Sfânta
Liturghie. După amiaza, slujba Vecerniei, în cadrul că-
reia s-a tăiat şi colacul de Rugă. 

Naşii Rugii din anul 2016 au fost Slobodan Panin,
cu fiicele Iadranka şi Radoika, împreună cu familiile. 

Anul acesta, naşul Rugii sârbeşti va fi Raimond-
Ovidiu Rusu, primarul comunei.

După slujbă şi tăierea colacului a început partea
laică a Rugii, la care şi-au dat concursul orchestra OK
Band, solista vocală Tania Vlaşcici şi Ansamblul
„Sveti Nikola” din Becicherecu Mic. Invitaţii speciali
ai spectacolului folcloric au fost membrii Ansamblu-
lui „Izvoraşul” din Becicherecu Mic.

Ziua de 9 mai, celebrată în Becicherecu Mic

Manifestare emoţionantă cu prilejul zilei de 9 mai
în comuna Becicherecu Mic. Aşa cum s-a încetăţenit
deja, autorităţile locale au organizat ceremonialul de-

punerii coroanelor de flori la cele două monumente ri-
dicate în cinstea eroilor din cel de-Al Doilea Război
Mondial, la care a participat detaşamentul de gardă al
Brigăzii 18 Infanterie Banat şi Fanfara Militară a Gar-
nizoanei Timişoara.

August

Trei zile de distracție și voie bună la 
Ruga românească de la Becicherecu Mic

Conform tradiției împământenită în ultimii ani, ma-
nifestările prilejuite de celebrarea Hramului Bisericii
Ortodoxe Române din Becicherecu Mic – Ruga satu-
lui – s-au derulat pe durata a trei zile.

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic au or-
ganizat o multitudine de evenimente, și ele
tradiționale, care au fost așteptate cu mare interes de
către locuitori. Dovadă în acest sens stă și participarea

numeroasă a publicului la toate acțiunile – sportive,
religioase și artistice. 

Trebuie spus că, și în 2016, organizarea a fost im-
pecabilă, iar locuitorii din Becicherecu Mic și oaspeții
lor au putut petrece în cele mai bune condiții una din-
tre cele mai mari sărbători ale comunității. 

Și tot ca în ceilalți ani, la Ruga românească au par-
ticipat, cu multă bucurie, și celelalte etnii care
conviețuiesc aici, de secole, în pace și înțelegere.

Seara celei de-a doua zi de Rugă s-a încheiat în cen-
trul comunei, pe platoul de la Căminul Cultural, acolo
unde a avut loc un spectacol folcloric susținut de Lu-
ciana Giurgiu şi Ionuţ Andrieş şi formaţia Armonia din
Arad (Augustin Armeanu, Neluțu Marton, Nelu
Fărcașiu și Nicu Drăgoi).

Ziua de Sfânta Maria Mare – Adormirea Maicii
Domnului, 15 august, când se sărbătorește Hramul Bi-
sericii Ortodoxe din Becicherecu Mic a început la ora
9 a dimineții, cu slujba Utreniei, oficiată în lăcașul de
cult. Apoi, la ora 10, s-a ținut Sfânta Liturghie, iar la
ora 17 a avut loc Vecernia, tradiționala slujbă de Rugă. 

Partea laică a sărbătorii de Rugă s-a derulat pe pla-
toul de la Căminul Cultural din centrul localității.
Seara a început cu un program de dansuri populare
susținut de Ansamblurile „Izvorașul” și „Sveti Ni-
kola”, ansambluri care reprezintă cu cinste tradițiile
populare din Becicherecu Mic. După Hora Rugii a
urmat programul artistic susținut de Simona Costin,
Ionuț Mateș și Cornel de la Chișcău.

Noiembrie

Kirchweich 2016!

Sâmbătă, 5 noiembrie, și duminică, 6 noiembrie, în
Becicherecu Mic a fost mare sărbătoare. Comunitatea
germană, și nu doar ea, a sărbătorit din nou Kir-
chweich-ul, un eveniment care a strâns laolaltă locui-

tori de toate vârstele. Cu toții s-au bucurat de momente
ce se înscriu în tradiția acestei sărbători: au admirat
alaiul îmbrăcat în frumoase costume populare ger-
mane, pomul de Kirchweich bogat împodobit, muzica
specifică intonată de Fanfara de la Recaș. Au fost două
zile pline, care au culminat cu balul de Kirchweich,
ținut la Sala de Sport din Becicherecu Mic.

Decembrie

Atmosferă feerică la Târgul de Crăciun 
din Becicherecu Mic

Sfârșitul anului 2016 a fost marcat printr-o premieră
în comuna Becicherecu Mic. 

Astfel, pentru prima dată, autoritățile locale au or-
ganizat un Târg de Crăciun, o idee pe cât de inedită, pe
atât de frumoasă. Proiectului autorităților locale i s-a
alăturat și Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” -
părinți, elevi și profesori - care s-au pregătit cu un
stand în care găsiți decorațiuni de Crăciun. 
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Coroanele pomilor trebuie să îndeplinească câteva
cerințe și anume:

- Simplu de realizat cu volum de munca cât mai mic;
- Să fie cât mai aproape de nivelul solului pentru ca

lucrările manuale (tăierile si recoltările) să se facă de jos
fără scări;

- Să fie cât mai rare și de dimensiuni optime pentru a
putea pătrunde razele solare cât mai direct și pe întregul
cuprins al coroanei.

Activitățile care, pe lângă cele de tăiere, accentuează sau
reduc funcțiile mlădițelor și ale crengilor, în cadrul
coroanei, sunt lucrări de formare.  Lucrările de formare
sunt: îndepărtarea, proptirea, ancorarea sau împovărarea.

1). Îndepărtarea

Îndepărtarea crengilor prea apropiate se reflectă deosebit
de pozitiv în dezvoltarea ulterioară a pomului. Există multe
soiuri pentru multe specii ale căror ramuri au o tendință de
creștere spre verticală. În acest fel, condițiile de iluminare
în interiorul coroanei se înrăutățesc pe măsura dezvoltării
vegetației. Interiorul coroanei devine steril din cauza
proastei iluminări și a unei aerisiri necorespunzătoare. Pen-
tru evitarea acestor neajunsuri, fiecărei ramificații trebuie
să i se creeze, de la bun început, un spațiu suficient față de
cele înconjurătoare. 

Ramificațiile care nu reprezintă ramuri de schelet vor fi
dirijate spre orizontală prin îndepărtare. Formarea coroanei
începe atunci cand primele ramificații principale au fost
alese. Cel mai probabil, acest moment apare după un an de
la plantarea puietului la locul definitiv. În cazul speciilor cu
creștere abruptă, unghiul dintre ramificațiile principale și
ax trebuie să fie aproximativ 45 de grade, iar în cazul speci-
ilor cu tendință de dezvoltare spre orizontală acest unghi va
fi aproximativ 60 de grade sau mai mult.

O ramificație principală crescută într-o poziție apropiată
de verticală este favorizată în creștere și este posibil să fie
mai dezvoltată decât celelalte ramificații principale. O ast-
fel de ramificație poate fi îndepărtată de ax cu ajutorul unor
propte, astfel încât unghiul ei de ramificare să devină mai
mare decât pentru celelalte ramificații principale crescute
natural sub un unghi convenabil.

În acest fel, se poate ajunge în final la o uniformizare a
ramificațiilor principale. Influențarea creșterii se poate face
și pentru ramificații în vârstă de mai mulți ani.
Pentru realizarea distanțierelor se va folosi un lemn de
aproximativ grosimea unui deget sau mai mult și care să
aibă măduva moale (soc, salcie) pentru a nu răni scoarța în
punctele de sprijin. 

După alegerea lemnului din care va fi făcut distanțierul,
se taie în formă de pană la unul din capete. Apoi se  alege
locul de amplasare a distanțierului. Nu se va încerca am-
plasarea foarte aproape de ramificare deoarece aici tensi-
unea este foarte mare și poate produce despicarea în punctul
de ramificare.

Dacă punctul de sprijin se alege înspre vârful ramurii,
aici tensiunea este foarte redusă, ramura are mobilitate mare
și la vânt distantierul poate să cadă. De aceea se alege un
punct convenabil aflat cam la jumătatea înălțimii
ramificației principale. Este de preferat ca acest punct să se
afle sub o ramificație laterală care va împiedica distanțierul
să alunece.

Se îndepărtează cu mâna ramificația ce trebuie corectată
până când aceasta ajunge la unghiul dorit. Se va însemna
punctul de tăiere. Este important ca unghiul făcut de
ramificația principală și distanțier să fie de aproximativ 90
de grade, iar cel dintre distanțier și axa principală să nu fie
sub 45 de grade.

2). Proptirea

Proptirea se face atunci când nu se urmărește
îndepărtarea unei ramificații față de ax ci apropierea față de
el, precum și atunci când este necesară corectarea creșterii
unui altoi. Pentru proptire sunt necesare: bețe de grosimi
convenabile, sfoară sau rafie.

Dacă pe o ramură laterală a fost plantat un altoi care are
tendința de creștere în sus atunci un baț de lungime și
grosime adecvate se leagă în două locuri pe partea
inferioară a portaltoiului. Celălalt capăt al bățului trebuie
să ajungă până deasupra punctului de ancorare pentru
corecția portaltoiului. Se aduce portaltoiul în poziția dorită
și se leagă de proptea. 

Trebuie să se aibă în vedere ca sfoara să treacă pe dea-

supra unui mugure al altoiului împiedicând astfel
alunecarea spre bază. Atunci când altoiul are o puternică
tendință de creștere în jos, bățul va fi legat pe aceeași parte
cu altoiul. De la caz la caz, altoiul va fi legat de proptea în
două sau mai multe locuri.

Un astfel de baston poate fi folosit pentru corectarea în
același sens (îndepărtarea sau apropierea de ax) a două
ramificații principale.

3). Ancorarea și împovărarea

În formarea coroanelor pomilor legarea joacă un rol im-
portant. Legarea este necesară atunci când o ramificație
principală, de exemplu, are o creștere accentuată spre
orizontală fiind astfel împiedicată în dezvoltare. Legarea
este necesară și atunci când se urmărește ca din baza
ramificației să se obțină o nouă mlădiță. În acest caz ramura
va fi puternic arcuită în jos și legată eventual de un tăruș
bătut în pământ. Legarea se folosește cel mai des pentru de-
terminarea creșterii mai aproape de orizontală. Prin aceasta
crește fructificarea. 

Aplecarea spre orizontală determină schimbarea funcției
ramurii prin modificări de metabolism și de repartizare a
substanțelor nutritive. Prin aplicarea acestei metode se
scurtează perioada nerodnică a pomilor tineri. Activitatea
de aplecare a crengilor prea apropiate se va face în cadrul
lucrărilor de tăiere în uscat (martie) atunci când se poate
opera asupra mlădițelor de un an, dar și asupra unor crengi
mai mari. Pentru legare este nevoie de rafie artificială sau
sfori din fibre sintetice. Pentru ca ramurile corectate să se
dezvolte în grosime, sfoara nu trebuie să se lege strâns, ci
se va lăsa o buclă largă legată în așa fel încât să nu se
strângă. Nu se va folosi sârmă. 

Dirijarea mlădițelor se poate face și în vegetație (august),
atunci când ciclul vegetal nu este încheiat încă și mlădițele
sunt doar parțial lemnificate. Pentru intervențiile din această
perioadă din vară se folosesc fel de fel de metode, altele
decât cele descrise mai sus. Se pot folosi niște piese din
plastic care încadrează bine axul principal și printr-un braț
lateral și țin ramificația în poziție orizontală.

Pagină realizată de drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

LLuuccrrăărriillee ddee ffoorrmmaarree ppeennttrruu ccoorrooaanneellee ppoommiilloorr

Grădina în lunile ianuarie-februarie
Un an nou cât mai bun cu sănătate și spor în tot ceea ce facem.
Odată cu venirea noului an începem noi drumuri pline de încercări și ideei,

iar grădina este unul unul dintre drumurile noi în fiecare an.
Anul acesta, împreună, vreau să găsim cele mai bune soluții astfel încât dru-

mul să fie așa cum l-am dorit. Deci, la treabă!

Lucrările din luna ianuarie
- Se curăță arborii / arbuștii de stratul gros de zăpadă (dacă există) de pe crengi,

deoarece acstea se pot deteriora;
- Arbuștii decorativi se pot tunde în zilele lipsite de ger, cu excepția Syringa

(Liliac) și Forsythia (Ploaia de aur);
- Se verifică protecția împotriva gerului la plantele sensibile și nu uitați să faceți

aerisiri pentru a evita apariția mucegaiului;
- Bulbii și tuberculii care iernează în strat de nisip, în beciuri, se verifică, iar cei

alterați se îndepărtează;
- Plantele care iernează se vor uda cu măsură;
- Acum e momentul pentru a semăna, în spații închise: garoafa, răsadul de varză,

conopidă, salată, arpagic, gulii, răsadurile pentru cultura de tomate ciclul I;
- Dacă doriți să cultivați fasole și mazăre, puneți un clopot de sticlă sau plastic

pentru a se încălzi solul înainte cu 2-3 ore de însămânțare;
- Se face primul tratament de iarnă cu ulei horticol (atenție la avertizările meteo

pentru următoarele trei zile fărp ploaie și îngheț);
- Se pot face lucrări de tăiere și rărire a coroanei pomilor și arbuștilor fructiferi

(dacă există risc de temperaturi extreme și ger, amânați operațiunea de tăiere după
aceasta perioadă);

- La vița de vie se înlocuiesc/completează stâlpii, aracii, sârmele și alte materi-
ale necesare.

Lucrările în luna februarie
- Acum aplicați al doilea tratament de iarnă cu ulei horticol la pomii fructiferi (spre
sfârșitul lunii, chiar în martie, dar ATENȚIE!, înainte de apariția mugurilor);
- Se fac tratamentele necesare pentru răsadurile plantate în luna ianuarie;
- Se planifică grădina de legume;
- Se verifică germinația semințelor păstrate prin punerea la încolțit pe o bucată de
sugativă, vată sau șervetel îmbibat cu apă. Dacă au răsărit sub 50% din semințe,
fuga la magazin să vă reînnoiți stocul;
- Se seamănă semințele pentru producerea de răsad la tomate timpurii, ardei, vinete;
- Înainte de a începe plantarea, nu uit să testez solul privind temperatura (2-3 grade
în sol) și umiditatea; la sfârşitul lunii, dacă vremea ne permite, se pot începe
însămânţarea de morcovi, ceapă, salată, creson şi spanac sub tunel de folie;
- Salata, spanacul, loboda, ceapa şi usturoiul verde au o rezistenţă bună faţă de
temperaturile scăzute; seminţele acestora pornesc în vegetaţie la temperaturi de 2-
3° C. Au însă cerinţe ridicate faţă de umiditate;
- Distanţele dintre rânduri pot fi mai mici, ca urmare a faptului că toate lucrările
de îngrijire le efectuam manual, pe un strat cu lăţimea de 1 m se pot cultiva cinci-
şase rânduri de morcov, pătrunjel, păstârnac, ridichi de lună cu o distanţă de 3-6 cm
între plante pe rând.
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Execut lucrări de topograCe şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topograCce etc.

Persoană Czică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie-februarie

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

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

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

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

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

Semnătura

Starea civilă

În ultima vreme au plecat dintre noi
Dedar Maria (83 de ani)
Fador Călina (87 de ani)

Cristea Nicolina-Rodica (50 de ani)
Dumnezeu să le odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,

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

ISSN 2360-2724

Şi-au unit destinele
Constantin Sfârlea cu 

Alexandra-Elena Teodorescu
Casă de piatră!

- repar calculatoare 
(inclusiv la domiciliu)

- montez camere 
de supraveghere

- tai şi crap lemne

- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă

Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
Vând cazan de țuică, din cupru, 80 de litri,

tablă de 3 mm grosime, cu bazin de răcire.
Tel: 0256-378.578.

Vând 800 mp de grădină pentru
construcție casă. Tel: 0256-378.578.

Vând scaun cu măsuță, nefolosit, pentru
masa copiilor mici. Preț: 200 RON. Tel:
0765-632.195.

Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg.
Tel: 0765-632.195.

Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe Strada
Sârbească nr. 326. Tel: 0723-698.843 sau
004915166233155.

Vând țiglă în stare bună, 40 de bani bu-

cata. Tel: 0256-378.471.
Vând albine pe rame Dadant 1/1 și miere

de albine. Tel: 0724-961.503.
Vând moară de măcinat porumb, plus

compresor, toate la 220V. Tel: 0256-378.623.
Vând teren, 1.300 mp, pe strada Sârbească

nr. 26. Tel: 0762-200.547.
Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu

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

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

55
Începând cu data de 16 februa-

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

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă

agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

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

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc

• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc

• Curățat coș centrală termică -
40 lei/mc

• Rostuit și liniat cu oxid pe ex-
teriorul sobei - 100 lei/buc

• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc

• Montat plasă pe coș de fum -
200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc

• Demontat și montat sobă

normală de teracotă - 800 lei/buc

• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc

Vă oferă servicii de:
FFiizziiootteerraappiiee::

EElleeccttrrootteerraappiiee
UUllttrraassuunneett
MMaaggnneettootteerraappiiee

KKiinneettootteerraappiiee
TTeerraappiiee LLAASSEERR
IInnCCllttrraaţţiiii ppeerrii--//iinnttrraaaarrttiiccuullaarree
AACCUUPPUUNNCCTTUURRĂĂ
SSEERRVVIICCIIII DDEE AAMMBBUULLAATTOORRIIUU CCLLIINNIICC::

BBiilleettee ddee ttrriimmiitteerree llaabboorraattoorr,,
aallttee ssppeecciiaalliittăăţţii,, RRMMNN

TTrraattaammeennttee GGRRAATTUUIITTEE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU

OORRAARR:: LLUUNNII--VVIINNEERRII 88--1122;; 1166--2200
PPrrooggrraammăărrii llaa nnuummăărruull ddee tteelleeffoonn:: 00774455--338822..994499

ddee lluunnii ppâânnăă vviinneerrii,, îînnttrree oorreellee 88--2200

Sergiu Hornar, execut servicii:
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♣ Dacă suntem în direcția bună, trebuie doar să mergem înainte. (Proverb
budist)

♣ Dacă vântul nu suflă în pânze, vâslește. (Proverb latin)
♣ Prostia și îngâmfarea sunt două surori care foarte rar se despart.

(Proverb arab)
♣ Dacă nu înveți cât ești tânăr, îți vei petrece restul zilelor plândându-te

de eșecuri. (Proberb chinez)
♣ Pe leul mort și iepurii îl insultă. (Proverb latin)
♣ O viață fără dragoste este asemenea unui an fără primăvară. (Proverb

suedez)
♣ Secretul succesului: cazi de șapte ori, te ridici de opt. (Proberb chinez)
♣ Cel care zâmbește în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic.

(Proberb japonez)
♣ Voința inimii dă aripi picioarelor. (Proverb românesc)
♣ Dacă aprinzi un felinar pentru cineva, acesta va lumina și calea ta.

(Proverb budist)
♣ Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani și

dușmani. (Proverb persan)
♣ Când ești fericit, toți sunt prieteni cu tine. (Proverb grec)
♣ E de mare cinste omul care știe să tacă. (Proverb egiptean)
♣ Fii fericit cât trăiești, că mort o să fii mult timp. (Proverb scoțian)

♣ După joc, și regele, și pionul merg în aceeași cutie. (Proverb italian)
♣ Omul trebuie să aibă şi prieteni şi duşmani. Prietenii îl învaţă ce trebuie

să facă, iar duşmanii îl obligă să facă ce trebuie. (Nicolae Iorga)
♣ Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii

pesimist şi să ai dreptate. (Jack Penn)
♣ Primul om care a preferat să înjure în loc să dea cu piatra poate fi con-

siderat inventatorul civilizaţiei. (Sigmund Freud)
♣ Când vezi că ai aceeaşi părere cu majoritatea e bine să mai reflectezi o

dată. (Mark Twain)
♣ Cine nu cade nu se poate înălța. (Lucian Blaga)
♣ Butoaiele goale fac cea mai mare gălăgie. (Sofocle)
♣ Sentimentele nobile duse până la exagerare dau aproape același rezul-

tat ca și marile vicii. (Honore de Balzac)
♣ Fiecare lucru are frumusețea lui, dar nu oricine o vede. (Confucius)
♣ Când marea este liniștită, oricine poate fi cârmaci. (Syrus)
♣ Păstrează-ți emoțiile pentru lucrurile care le merită. (Titu Maiorescu)
♣ Frumosul este echitatea absolută. (Constantin Brâncuși)
♣ Puțini oameni știu să fie bătrâni. (La Rochefoucauld)
♣ Nimic nu este mai de prețuit decât valoarea zilei. (Goethe)
♣ Cei care își întrebuințează rău timpul sunt cei dintâi care se plâng de

scurtimea lui. (La Bruyere)

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment
Epigrame 

de Petru Chira
CURIOZITĂŢI

Instalatorul
Meşter fiind, de calitate,

Peste toate ce apucă,
El te scapă de păcate
Şi la plată te usucă!

Contabilul
Eu n-aş dori să-i fac afront,

Părerea mea nu mai contează.
Dar de un lucru ţineţi cont:

Nu-l creditaţi când „debitează”.

Violonistul
E as în lumea muzicală,

Talent din creştet la călcâi,
Dar în orchestra conjugală

Tot soaţa e vioara-ntâi.

Dirijorul
În deget are „opereta”

Dar nu va spune nimănui
Că-n căsnicie-n schimb bagheta

O simte pe spinarea lui.

Unui confrate (1)
Amice care-ţi merge gura

Şi cam miroşi a epitaf,
Pe mine numai băutura

E-n stare să mă facă praf.

Susanne Schotz, o profesoară de la Univer-
sitatea Lund din Suedia, care analizează fo-
netica, va conduce un studiu pe mai multe
pisici din regiuni diferite ale ţării, pentru a
vedea ce diferenţe
există între fiecare tip
de mieunat, scrie
Descoperă.

„Se pare că pisicile
îşi pot varia intonaţia
în mod conştient,
poate pentru a trans-
mite un anumit mesaj,
poate pentru a creşte
urgenţa unui mesaj.
Am descoperit că pisi-
cile mele au diferite
«melodii» când
miaună, depinde dacă
sunt triste, fericite sau
dacă le e foame. Se
spune de exemplu că
pisicile siameze
vocalizează mult, că
au un mieunat specific, pe care alte rase de
pisici nu-l au. Pisicile birmaneze sunt de
asemenea foarte «vorbăreţe». Deci există
diferenţe de la o rasă la alta”, spune
cercetătoarea de la Universitatea Lund.

Analiza face parte dintr-un studiu mai
amplu, prin care oamenii de ştiinţă încearcă să
îmbunătăţească într-un final comunicarea din-
tre om şi pisică, în ideea în care primul va

înţelege ce înseamnă
fiecare mieunat,
potrivit Descoperă.

„Vom folosi şi
înregistrări ale vocii
umane, după care
vom face un test, le
vom da pisicilor să le
asculte, ca să vedem
cum răspund la
diferitele stiluri de
vorbire şi intonaţii
ale discursului uman.
Ce preferă ele, să le
vorbeşti piţigăiat, ca
unui copil mic, sau
pe un ton serios, ca
unui om adult?”, se
întreabă pe un ton
neobişnuit de serios

cercetătoarea suedeză.
După finalizarea studiului cercetătoarei

suedeze, se poate afla dacă sunt şanse ca o
pisică din Suceava, de exemplu, să miaune în
dulcele grai moldovenesc sau dacă un cotoi
din Cluj miaună mai domol.

Un studiu inedit va încerca
să determine dacă pisicile

miaună cu accent


