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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 ziua de 22 mai, la Becicherecu Mic a fost mare
sărbătoare. Comunitatea sârbă din localitate a celebrat
Hramul bisericii, sărbătorind Ruga. Evenimentul a în-
ceput dimineața, cu Sfânta Liturghie, la care a 
slujit părintele protopop al Timișoarei, Branislav 
Stancovici, alți opt preoți oaspeți și părintele Milan
Miocovici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe din 
Becicherecu Mic. La finalul slujbei, s-a înconjurat 
biserica, cu litia și cele patru Evanghelii. Oaspeți ai
evenimentului au fost componenții corului bisericii
„Sfântul Teodor” din Vârșeț, care au dat răspunsurile
în cadrul slujbelor religioase.

După-amiaza, la ora 17, a avut loc Vecernia, urmată
de tradiționala tăiere a colacului. Nașii Rugii de anul
acesta au fost Marko Brankov și Nada Nicolin. La
slujba Vecerniei a participat și Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei. Muzica a fost asigurată de artiști
din Vârșeț, formația lui Aca Cirkovic, și din
Timișoara. În fața Bisericii Ortodoxe Sârbe, după
slujbă, s-a desfășurat o agapă frățească, după care un
scurt program coregrafic susținut de ansamblurile
„Sveti Nikola” și „Izvorașul”. Apoi a început balul
Rugii, la care au luat parte foarte mulți dintre locuito-
rii comunei Becicherecu Mic.

La reușita evenimentului și-au adus contribuția 
și autoritățile locale - Primăria și Consiliul Local 
Becicherecu Mic. (A.B.)

Ruga sârbească, prilej de bucurie la Becicherecu Mic

Ziua de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului
Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998.

În 1834, când Țările Române au început să se dezvolte
din punct de vedere economic, când conștiința națională
cerea unitatea și libertatea țării, domnitorul Țării
Românești, Alexandru D. Ghica Vodă, a obținut de la oto-
mani învoirea „de a pune steag românesc corăbiilor
negustorești și oștirii”.

Steagul destinat corăbiilor avea două culori (galben și
roșu), cel atribuit armatei era compus din trei (roșu, gal-
ben și albastru) și un vultur la mijloc. Acesta este socotit
drept începutul adoptării tricolorului pe pământ româ-
nesc.

O informație o descoperim printre mărturiile unui
francmason, Jean Alexandre Vaillant (chemat și stabilit
în Muntenia în 1830, profesor și director al „Colegiului
Sf. Sava” din București între anii 1831-1834), potrivit
căruia tricolorul ar fi fluturat pentru prima dată în ziua
de 29 iulie 1839, pe muntele Pleșuva (zona Comarnic –
jud. Prahova) Astfel, arborarea de către Vaillant a trico-
lorului ca drapel al Principatelor este, poate, cea mai
veche atestare documentară a acestui fapt.

Tricolorul românesc era cunoscut încă din deceniul
patru al secolului XIX drept simbol național cu cel puțin
un deceniu înainte de oficializarea sa.

În timpul revolutiei de la 1848, Tricolorul a fost adop-
tat ca simbol al națiunii în prima zi a victoriei revoluției
burghezo-democratică (1848-1849), 14/26 iunie, când a
avut loc abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu, 
instaurarea Guvernului provizoriu de la București și 
promulgarea decretului nr. 1 de instituire a drapelului
național.

Revoluționarii de la 1848, atât cei din Transilvania, cât
și cei din Țara Românească, au arborat steagul tricolor
ca simbol al luptei lor, având inscripționat lozinca:

„Frăția”: „Dreptate – Frăție” și dându-i denumire de
„stindard al libertății”. 

O lună mai târziu, „văzând cu nu s-a înțeles încă cum
trebuiesc făcute stindardele naționale”, decretul guver-
namental nr. 252, din 13 iulie 1848, preciza din nou că
„stindardele vor fi tricolore. Culorile sunt: albastru în-
chis, galben deschis și roșu carmin”. Ele vor fi dispuse
vertical și vor fi aranjate în ordinea următoare: „lângă
lemn vine albastru, apoi galben și apoi roșu fâlfâind”. 

În Adunarea populară desfășurată pe dealul Filaretului
din București, în ziua de 15 iunie 1848, s-a celebrat ziua
de 11 iunie, începutul revoluției, „zi de mântuire pentru
toată România”, sub flamurile tricolore. 

Tot în acel an istoric 1848, în acea impresionantă Adu-
nare de la Blaj, 3/15 mai, s-a înălțat „flamura cea mare
tricoloră a națiunii române”, a întregii națiuni române.

Potrivit unei alte ipoteze tricolorul se impune ca drapel
național în 1859, odată cu dubla alegere a lui Alexandru
Ioan Cuza, culorile steagului fiind dispuse însă pe ori-
zontală. Primul drapel din 1859, aflat în uz până în 1862,
a avut fâșia albastră plasată sus, urmând ca, în a doua
parte a domniei lui Cuza, fâșia roșie să fie dispusă pe par-
tea superioară. 

După venirea lui Carol I, steagurile vor avea benzile
dispuse pe verticală, România aliniindu-se astfel regulilor
respectate de steagurile europene.

Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a
marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar
a decretat ca Tricolorul - roșu, galben și albastru - să re-
prezinte steagul național al tuturor românilor; cele trei
culori împărțite în mod egal reprezintă principiul
egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticali-
tatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă țara noastră
mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul
tripartit în mod egal și vertical: Franța, Italia și Belgia.

ZZiiuuaa ddrraappeelluulluuii nnaațțiioonnaall aall RRoommâânniieeii Sezon istoric pentru
Fortuna Becicherecu

Mic: câștigătoare 
a fazei județene a
Cupei României și

campioană, fără 
înfrângere, a Seriei I 

a Campionatului
Județean de fotbal!
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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită
pe 24 iunie. Această sărbătoare este cunoscută în
popor și sub denumirea de Sânziene sau Drăgaica.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea
Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama
sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea
prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni înaintea
nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către
îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la
templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de în-
gerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea
numelui fiului său.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan
Botezătorul despre care nu avem informații.
Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viață
de aspre nevoințe, până în momentul în care a primit
porunca să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost
numai acela de a pregăti poporul pentru venirea Lui
Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca Mesia
și Fiul Lui Dumnezeu.

Data de 24 iunie nu a fost fixată într-un mod în-
tâmplător ca zi a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul.
Potrivit Sfintei Scripturi, zămislirea Sfântului Ioan
Botezătorul a avut loc după ce Zaharia, tatăl său, a tă-
mâiat în sfântul altar - loc în care numai arhiereul
intra o singură dată pe an, în luna a șaptea, ziua a
zecea (cf. Levitic 16, 29). Această lună din calendarul
iudaic cuprindea o parte din septembrie și alta din oc-
tombrie. Având în vedere cele descoperite în Sfânta
Scriptură, Sfinții Părinți au rânduit ca ziua zămislirii
Sfântului Ioan să fie pe 23 septembrie, iar ziua de 24
iunie, ca zi de naștere.

Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că după

solstițiul de vară din 21 iunie ziua începe să scadă, și
noaptea să crească. De aici putem înțelege că Sfântul
Ioan Botezătorul, persoana care reprezintă Legea
Veche, se naște într-un timp când ziua se micșorează,
ca semn că Legea Vechiului Testament începe să
apuna pentru că vine Legea Harului, Legea Lui Hris-

tos. Să nu uităm că Nașterea Mântuitorului este prăz-
nuită pe 25 decembrie, după solstițiul de iarnă din 22
decembrie, când ziua începe să crească.

Ca să înțelegem că Ioan Botezătorul este „cel mai
mare între cei născuți din femei”, ne este de ajuns să
știm că a săltat în pântecele maicii sale, în momentul

în care Elisabeta se întâlnește cu Fecioara Maria
atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul, că
a viețuit în pustie precum un înger, că L-a botezat pe
Hristos la râul Iordan etc. Iar ca să înțelegem ce în-
seamnă cuvintele „cel mai mic în împărăția cerurilor
este mai mare decât el”, ne vom opri asupra tâlcuirii
pe care o dau Sfinții Părinți.

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „teologul
cel mai înalt e mai mic decât cel de pe urmă dintre
îngeri”. El face această afirmație pentru că rezumă
„împărăția cerurilor” la lumea îngerilor, căci
Împărăția cerurilor nu era încă deschisă oamenilor în
vremea lui Ioan. Astfel, Sfântul Ioan este mai mic
decât orice înger.

O altă tâlcuire a Sfântului Maxim Mărturistorul
este aceasta: „Fiindcă se credea că Ioan a dobândit
prin contemplație toată cunoștința îngăduită aici,
cunoștința cea mai mică și cea mai de pe urmă în
viața viitoare e mai mare decât cea de aici”. 

De aici reiese că orice cunoaștere a Lui Dumnezeu
în această lume este doar „în parte” sau „ca în
oglindă, în ghicitură”, pe când în lumea de dincolo
cunoașterea va fi „față către față”, „deplină”, după
cum spune Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 13, 12).

Al treilea înțeles pe care îl oferă Sfântul Maxim
Mărturisitorul este rezumat la cuvintele: „Cel ce stă
pe treapta cea mai de pe urmă în viețuirea evanghe-
lică e mai mare ca cel înălțat în treapta Legii”. De aici
reiese că Sfântul Ioan Botezătorul, neîmpărtășindu-
se de harul revărsat la Cincizecime, neprimind „bo-
tezul cu Duh Sfânt și cu foc” este „mai mic decât cel
mai mic în împărăția Lui Dumnezeu”.

NNaașștteerreeaa SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull

Sfinții Apostoli Petru 
și Pavel

Sfinții Apostoli Petru și
Pavel sunt sărbătoriți pe 29
iunie, după o perioadă de
post care variază ca durată,
în funcție de data Sfintelor
Paști. Sfântul Apostol Petru
- fiul lui Iona și fratele Apos-
tolului Andrei - s-a născut în
Betsaida Galileei. Numele
său iudeu era Simon, însă
Mântuitorul îl va numi Chifa
(piatră). După o pescuire mi-
nunată pe lacul Ghenizaret
este chemat să devină pescar
de oameni. Mărturisește în
numele apostolilor dumne-
zeirea Lui Hristos, dar se și
leapădă de Hristos când El
este prins spre a fi răstignit.
După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor
și aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii,
după predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de per-
soane. Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea,
Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în ultima parte a vieții, la
Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în
anul 67, pe 29 iunie. Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul
Ciliciei, din neamul Veniamin. A fost elevul învățatului Gamaliel.
Pavel locuia în Tars și lupta împotriva creștinilor. Sfântul Apostol
Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ștefan. Pe calea Da-
mascului i se arată Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră:
„Saule, Saule, de ce mă prigonești?”. Se convertește și primește
botezul de la Anania, episcopul Damascului. Sfântul Apostol Pavel
a pornit în trei mari călătorii misionare și a scris 14 epistole care se
găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului
Nero, în anul 67. Din cauza faptului că Sfinții Apostoli Petru și
Pavel au fost în temniță pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu
al Lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar
din România. Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiți de libertate și din
cauza faptului că cei ajunși în penitenciare sunt persoane care au
greșit față de Dumnezeu, precum au greșit și ei: Petru S-a lepădat
de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creștini.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu
Mic, le urează La mulți ani! tuturor celor care poartă 
numele Sfinților Apostoli sau omonime ale acestora!

Tradiții de Sânziene
În calendarul popular, ziua de

24 iunie este cunoscută sub denu-
mirea de Sânziene sau Drăgaica și
reprezintă o celebrare a iubirii şi
fertilităţii, printr-o serie de ritualuri
pentru sănătatea oamenilor, belşug
în gospodărie şi practici ale fetelor
pentru a-şi afla sortitul şi momen-
tul în care se vor mărita.

Ziua Sânzienelor ar avea la ori-
gine un cult roman pentru zeiţa
Diana, numele de Sânziana, aşa
cum este cunoscută sărbătoarea
autohtonă în special în Ardeal, pro-

venind din „Sancta Diana”, în timp ce în Muntenia şi Oltenia se sărbătoreşte Drăgaica, după
numele slav.

Sărbătorită în mijlocul verii, ziua Sânzienelor este considerată a fi şi momentul cel mai
bun pentru culegerea plantelor de leac, dar şi de descântec. În Noaptea de Sânziene femeile
culeg flori şi ierburi care vor fi folosite contra bolilor şi altor rele. Legendele spun că sân-
zienele, nişte fete foarte frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii, se prind în horă
şi dau puteri magice plantelor. Aceste zâne bune, dacă sunt sărbătorite cum se cuvine, fac
culturile să rodească, dau prunci sănătoşi femeilor căsătorite, înmulţesc păsările şi animalele
şi tămăduiesc bolnavii.

În schimb, dacă oamenii nu le sărbătoresc cum se cuvine, ele se supără şi devin asemenea
zânelor rele cunoscute în popor drept iele sau rusalii.

Ielele sunt descrise ca nişte fecioare zănatice, cu o mare putere de seducţie şi cu puteri
magice. Se crede despre ele că locuiesc în văzduh, în păduri sau în peşteri, pe maluri de
ape şi apar în special noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând
goale, cu părul despletit. Locul pe care au dansat rămâne ars ca de foc şi iarba nu mai creşte
acolo. Se crede că în Noaptea de Sânziene ielele se adună şi dansează în pădure, iar cine le
vede rămâne mut sau înnebuneşte.

În Noaptea de Sânziene se fac focuri în care se aruncă substanţe cu arome puternice, bă-
ieţii agită făclii, se strigă şi se cântă din bucium. Localnicii din satul bistriţean Maieru păs-
trează obiceiul vechi de câteva sute de ani ca, în ajunul sărbătorii de Sânziene, să aprindă
focuri prin care sar pentru a se purifica.

Sărbătoarea Sânzienelor se manifestă prin numeroase ritualuri, menite să asigure rodnicia
lanurilor şi fertilitatea. În timp ce femeile măritate pot urma ritualuri pentru a avea copii,
fetelor le sunt rezervate alte obiceiuri, pentru aflarea sortitului în noaptea de Sânziene.

La baza acestor ritualuri stau florile galbene numite sânziene ce cresc în poieni şi care
sunt culese de fete, în muzica şi chiuiturile flăcăilor, pentru a le împleti apoi în formă de
cerc pentru fete şi de cruce pentru băieţi. Cununile se pun în casă, pe porţi, la ferestre, pe
şuri, pe stupi şi chiar pe ogoare, în credinţa că ele vor ocroti casa şi gospodăria, vor aduce
noroc, sănătate şi belşug.

Fetele îşi aruncă aceste cununi pe un acoperiş, cele care rămân prinse prevestind măritişul
apropiat, sau peste vite: dacă nimereşte una tânără, fata se va căsători cu un tânăr, iar dacă
i se prinde cununa într-una bătrână, un om în vârstă îi va fi alesul.
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Hotărârea nr. 67 din 18 iunie 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Beci-

cherecu Mic, în valoare de 14.976 lei, notat asupra terenului înscris
în CF nr. 403830, nr. cad. 403830, cu suprafaţa de 543 mp;

Hotărârea nr. 68 din 18 iunie 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei Beci-

cherecu Mic, în valoare de 17.208 lei, notat asupra terenului înscris
în CF nr. 400816, nr. cad. 400816, cu suprafaţa de 500 mp;

Hotărârea nr. 69 din 18 iunie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Beciche-

recu Mic cu suma de 67,00 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimes-
trul II anul 2018;

Hotărârea nr. 70 din 18 iunie 2018
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3038

din 20.09.2006, încheiat între comuna Becicherecu Mic şi doamna
Cucură Floarea, pe o durată de 5 ani, pentru o chirie anuală de 0,5
lei/mp;

Hotărârea nr. 71 din 18 iunie 2018
privind aprobarea modificării părților contractului de atribuire în

folosință gratuită nr. 5274 din 02.09.2013 prin stabilirea unui singur
beneficiar – domnul Rusu Cosmin;

Hotărârea nr. 72 din 18 iunie 2018
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru 

imobilulul înscris în CF nr. 403714, nr. cad. 403714 – C3 (str. Gării,
nr. 1, cam. 2, județul Timiș) între comuna Becicherecu Mic și opera-
torul serviciului de alimentare cu apă și canalizare SC Aquatorontal
SRL pe o durată de 2 de ani;

Hotărârea nr. 73 din 18 iunie 2018
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intra-

vilan înscris în CF nr. 404265, nr. cad. 404265, cu suprafaţa de 750
mp, la preţul de pornire de 38.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 74 din 18 iunie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului in-

travilan înscris CF. nr. 400857, nr. cad. 400857, cu suprafaţa de 500
mp, la preţul de pornire de 14.950 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 75 din 18 iunie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului in-

travilan înscris CF. nr. 402164, nr. cad. 402164, cu suprafaţa de 497
mp, la preţul de pornire de 15.059 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 76 din 18 iunie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului in-

travilan înscris CF. nr. 400085, nr. cad. Cc559/1/35, cu suprafaţa de
497 mp, la preţul de pornire de 15.059 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 77 din 25 iunie 2018
privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare

și retragere a titlului „Cetățean de onoare” al comunei Becicherecu
Mic;

Hotărârea nr. 78 din 25 iunie 2018
privind aprobarea alocării unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe

Române Becicherecu Mic pentru proiectul „Reparații și refaceri alei
și platforme exterioare”, în cuantum de 94.234,05 lei fără TVA;

Hotărârea nr. 79 din 25 iunie 2018
privind cuantumul tarifelor aplicabile serviciului public de trans-

port în comun de pe ruta M44 Timişoara – Becicherecu Mic – Du-
deştii Noi şi retur, pentru anul 2018; diferenţa costurilor de operare
pentru biletele şi abonamentele emise pe ruta de transport în comun
M44 Timişoara – Becicherecu Mic – Dudeştii Noi va fi subvenţio-
nată din bugetul local al comunei Becicherecu Mic, în cuantum pro-
porţional cu distanţa totală parcursă pe raza administrativă a comunei
Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 80 din 25 iunie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.

403232, nr. cad. 182/a Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 245 mp, către
doamna Dobra Ionela, pentru preţul total de 9.422 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 81 din 25 iunie 2018
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.

402164, nr. cad. 402164 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 497 mp,
către Stan Emanuela Alina, pentru preţul total de 15.059 lei TVA
inclus, achitat integral;

Hotărârea nr. 82 din 25 iunie 2018
privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF nr.

404214, nr. cad. 404214 Becicherecu Mic, având categoria de folo-
sinţă „arabil”, cu suprafaţa totală de 1.610 mp, în trei loturi;

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Prevenirea violenței 
împotriva animalelor

„Modul în care o națiune își tratează animalele 
dă măsura acelei națiuni” (Mahatma Gandhi)

Obligații ale deținătorilor de animale, conform Legii nr. 205/2004, privind
protecția animalelor:

- adăpost corespunzător;
- hrană și apă suficiente;
- posibilitatea de mișcare suficientă;
- îngrijire și atenție.
Nerespectarea acestor obligații constituie contravenții și se pedepsesc cu amendă

de la 1.000 la 3.000 de lei.

Deținătorilor de animale le sunt interzise:
- uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;
- practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
- organizarea de lupte între animale sau cu animale;
- folosirea de animale vii pentru dresajul câinilor sau pentru a le controla agresivitatea;
- rănirea sau schingiuirea animalelor;
Nerespectarea acestor obligații constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la 1 an

sau cu amendă.
- folosirea de animale pentru expoziții, publicitate, realizare de filme sau în scopuri asemănătoare, dacă

aceste activități le provoacă acestora suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;
- abandonarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului.
Nerespectarea acestor interdicții constituie contravenții și se pedepsesc cu amendă de la 1.000 la 3.000

de lei.
Agent șef-adjunct,  Alin CÎRNARIU

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că
în această perioadă se înregistrează cel mai mare
număr de arderi necontrolate ca urmare a acţiu-
nilor de igienizare a terenurilor de vegetaţia us-
cată.

Tot din cauza arderilor necontrolate a vegeta-
ţiei uscate, în anii anteriori au fost înregistrate
mai multe situaţii în care flăcările s-au extins ne-
controlat, pe suprafeţe mult mai mari, fiind afec-
tate case de locuit, anexe gospodăreşti şi/sau
fonduri forestiere. Pentru evitarea producerii in-
cendiilor cauzate de acţiuni de ardere a vegeta-
ţiei uscate, a miriştilor, a gunoaielor, a deşeurilor
şi a altor materiale combustibile, cetățenii tre-
buie să respecte următoarele măsuri specifice de
prevenire a incendiilor:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe
timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă
sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului
până la stingerea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi
stropite cu apă pentru a împiedica reaprin-
derea focului sub acţiunea curenţilor de aer
sau împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient
cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.)

pentru cazul în care focul scapă de sub 
control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a
resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor
şi a altor materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagării focului la 
vecinătăţi, asigurându-se supravegherea per-
manentă a arderii, precum şi stingerea jaru-
lui după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o dis-
tanţă de minimum 10 m faţă de materialele
combustibile (construcţii, depozite de lemn,
furaje, garduri de lemn etc.) şi la 40 m faţă
de locurile cu pericol de explozie, gaze şi 
lichide combustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaie-
lor, a deşeurilor şi a miriştilor se execută
numai pe baza permisului de lucru cu foc
deschis, după ce a fost informat în prealabil
serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă:
emiterea permisului se face prin grija prima-
rului de către şeful serviciului voluntar 
pentru situaţii de urgenţă sau persoana 
desemnată în acest sens (conf. art. 99 din
OMAI 163/2007).

Condiţii prevăzute de lege pentru 
arderea vegetaţiei uscate, riscuri de
incendiu şi măsurile care se impun

în scopul înlăturării acestora
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În ultima vreme, am fost vizitați în mai multe rân-
duri de către Garda de Mediu, primind și o amendă
pentru faptul că au fost găsite aruncate deșeuri pe do-
meniul public, mai precis la fosta groapă de gunoi.
Ca urmare a acestui fapt, autoritățile locale au luat
decizia de a igieniza acest loc și de a-l închide defi-
nitiv. Acel spațiu va fi îngrădit și va fi montată o ba-
rieră, pentru ca acolo să fie depozitate, ulterior, doar
iarbă și moloz.

Atragem atenția cetățenilor că dacă vor fi prinși
aruncând deșeuri pe domeniul public, indiferent în ce
parte a comunei, fie pe albia râurilor, fie pe terenuri
agricole, se vor aplica amenzi conform prevederilor
legii și hotărârilor Consiliului Local. Specificăm fap-
tul că aceste amenzi sunt consistente - putând ajunge
până la 2.500 de lei - și că vom fi foarte intransigenți
în acest sens.

În ceea ce privește acțiunea lunară de curățenie,
cea cu utilajele Primăriei și care vizează molozurile
și resturile vegetale, specificăm faptul că și în această
situație trebuie respectate unele reguli. Astfel, acolo
unde se va constata că printre molozuri ori resturi ve-
getale au fost aruncate pet-uri sau alte deșeuri, nu se
va efectua ridicarea acestora. Mai mult, și în această
situație, se poate aplica amendă. Conform contractu-
lui încheiat cu operatorul regional RETIM, acesta ri-
dică deșeurile menajere și reciclabile, iar cetățenii
trebuie să le colecteze selectiv. Ne dorim ca această
acțiune de curățenie să o efectuăm în prima săptă-
mână a fiecărei luni.

Facem un nou apel la cetățeni să conștientizeze
importanța colectării selective. Vinerea, din două în
două săptămâni, se ridică deșeurile reciclabile, care
trebuie depuse în sacii galbeni.

Trebuie să amintim, în acest context, că menținerea
curățeniei în fața gospodăriilor este o obligație a
cetățeanului, prevăzută de lege, în caz contrar urmând
să se aplice amenzi. Totodată, trebuie întreținute și
șanțurile de scurgere a apelor pluviale. Primăria
întreține, tot conform legii, spațiile verzi din fața
instituțiilor publice, din intersecții sau de pe drumu-
rile naționale, județene și comunale.

Conform Ordonanței nr. 21 din 30 ianuarie
2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

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

b) curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor con-
strucţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsuri-
lor stabilite de consiliile locale;

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

d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente
imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea
carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea

din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare
pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotua-
rele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe
care le folosesc în alte scopuri;

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

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

i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoa-
ielor numai în locurile special amenajate de auto-
rităţile administraţiei publice locale;

j) curăţarea mijloacelor de transport la intrarea
acestora pe drumurile publice.

În acest moment, se lucrează la elaborarea unui
proiect care prevede oferirea, începând cu anul viitor,
a unui pachet de servicii. 

Astfel, cetățenii vor avea posibilitatea de a plăti,
ca un fel de abonament, o taxă pentru cosit și, în
funcție de cât a plătit fiecare, Primăria va asigura co-
situl de două-trei ori pe an, în funcție de suprafață. Se
va stabili un preț pe metrul patrat. 

Cine nu va apela la acest serviciu, va trebui să efec-
tueze cosirile pe cont propriu, în caz contrar urmând
să suporte rigorile legii.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

PPrreecciizzăărrii pprriivviinndd mmeennțțiinneerreeaa ccuurrăățțeenniieeii 
îînn ccoommuunnăă șșii ccoolleeccttaarreeaa ddeeșșeeuurriilloorr 

mmeennaajjeerree șșii rreecciiccllaabbiillee
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Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic
a traversat un sezon istoric, încheiat recent prin atri-
buirea cupei și medaliilor campioanei Seriei I a
Campionatului Județean de Fotbal Timiș.

Dacă în ceea ce privește promovarea în Liga a 
IV-a, datele problemei erau cunoscute înainte de 
finalul turului de campionat, în schimb marea 
surpriză au produs-o fotbaliștii antrenați de Vasile
Luță în Cupa României, faza județeană.

Așa s-a câștigat Cupa României
Fortuna a acces în marea finală, disputată pe Sta-

dionul „Dan Păltinișanu”. Jocul nu a avut parte de
vreme bună, ba din contră, de una capricioasă, chiar
rece, cu ploaie și vânt, dar în schimb a fost completată
la ediția sa din 2018 de emoțiile departajării la lovituri
de la 11 metri, capitol la care Fortuna a avut câștig de
cauză în fața vicecampioanei Ligii a IV-a: ACS For-
tuna Becicherecu Mic – CS Timişul Şag 7-6, 2-2 (1-
1, 1-1), 5-4 după executarea loviturilor de departajare.

Pornită la drum în faza timișeană printr-un 1-6 vic-
torios pe 13 septembrie 2017 la Pesac, cu Șoimii, For-
tuna Becicherecu Mic a luat revanșa reprezentantelor
de frunte din liga a V-a a Campionatului Județean prin
a câștiga finala cu campioana de toamnă a ediției abia
încheiate în „D”.

Scorul general a fost de 7-6, iar după 90 de minute
de joc 1-1, urmând două reprize a câte 15 minute în
care scorul s-a dublat, 2-2. Primele 90 de minute au
fost marcate de o ploaie ce nu a contenit deloc, însă
verdictul departajării în timpul regulamentar nu s-a
lăsat împins din urmă și grăbit de intemperii, din con-
tră, jucătorii trecând în pofida vremii și prin reprizele
de prelungiri și loviturile de la punct fix.

Toate pe un teren foarte bun, îmbiind jucătorii am-
belor echipe, aflate într-o rară ipostază de a evolua pe
„Dan Păltinișanu”, să se înfrunte la turaţie maximă,
iar protagoniștii chiar au dat totul, motiv pentru care
merită toate laudele.

Au fost chiar şi două galerii, una compusă din ju-
niorii Timișului din Şag, care i-a încurajat necontenit
pe „albaștri”, şi una a celor veniţi din Becicherecu
Mic, partizană Fortunei. Iar Zeița Fortuna a ținut în
cele din urmă cu cei care îi poartă numele.

Prima ocazie avea să se contureze deja în minutul
5, în urma unui corner executat de Anagor, la care, cu
capul, Oneţ a reluat din 8 metri pe mijlocul porţii, fără
probleme pentru goalkeeper.

Scorul a fost deschis deja în minutul 13, de către
Fortuna, prin jucătorul Dan Roman, care a şutat de la
20 de metri în vinclul din dreapta al porţii apărate de
Burtic… 1-0 Fortuna.

După acest gol, Raţiu a ratat egalarea prin a şuta
din 13 metri lateral, tentativă la care Culda a fost la
post, ca apoi Moroşanu să rateze fie și cu poarta
goală, la o acţiune pe dreapta în care l-a culcat pe por-
tarul Culda şi a şutat la prima bară dar şi pe lângă
poartă.

La reluare, trupa lui Iulian Muntean a egalat totuși
în minutul 60, prin căpitanul echipei, Ciprian Palade,
care a trimis imparabil cu capul din 7 metri, la corne-
rul executat de Moroșanu de pe partea stângă.

Protagonistele puteau înscrie pe rând în finalul me-
ciului, mai întâi prin Moroşanu în minutul 88, iar apoi
prin Negruţ în minutul 89. În prelungiri, în minutul
100, trupa lui Vasile Luţă a preluat din nou conduce-
rea, după centrarea lui Negruţ din corner şi capul lui
Paulevici în plasa porții lui Burtic: 2-1 pentru cam-
pioana din „Județ”.

Vicecampioana Diviziei D nu s-a lăsat însă mai
prejos şi imediat mai apoi, în minutul 112, a egalat;
după ce Narcis Damian a șutat de la 25 de metri late-
ral dreapta, Culda a respins în faţă, şi „vulpoiul”
Moroșanu a speculat din careul de 6 metri: 2-2.

Damian a deschis seria loviturilor de departajare și
a fost urmat de colegii Palade, Racoceanu și Denis
Bud, de la Timișul Şag, pe când Fortuna Becicherecu
Mic a finalizat prin transformări cu gol grație lui
Radu, Cioancă, Croitoru și Oneț. Ratarea a venit
neașteptat de la Moroșanu, care a şutat în transversală
şi balonul a ricoșat în afara cadrului porții. Misiunea
finală i-a revenit lui Miheț, care a executat cu sânge
rece, marcând golul de 5-4 şi calificându-și echipa
pentru faza următoare a Cupei României, în care vor
intra în competiţie și echipe din liga a treia…

ACS Fortuna Becicherecu Mic a câștigat Cupa în
formula: 12. Alin Culda – 6. Andrei Hodiș, 3. Ionuţ
Roman, 15. Sorin Oneț, 17. Adrian Negruț – 13. Ionuţ
Vîrșog – 8. Daniel  Dragu (min. 90+1, 14. Bogdan
Miheț), 10. Zoran Radu (cpt.), 18. Dan Roman (min.
77, 5. Sorin Berbece) – 4. Dragan Paulevici (min.
115, 7. Dragoş Croitoru), 11. Ifeani Anagor (min. 65,
9. Flavius Cioancă). Antrenor: Vasile Luță. Pe bancă:
1. Răzvan Ungureanu, 2. Andrei Ilie, 16. Iulian Tele-
cean.

Câteva minute după încheierea finalei au fost
împărțite și tricourile și medaliile, plus trofeul
județean al Cupei. Premierea a fost efectuată de Călin
Dobra, șeful CJT, prezent lângă preşedintele AJF
Timiş, Romeo Malac, şi Adrian Tal, şef al DJST.
Zoran Radu (Fortuna Becicherecu Mic) a fost desem-
nat cel mai bun jucător al acestei finale, iar după ce
nou-promovații au primit trofeul, întreaga echipă a
dansat hora şi a scandat „Campionii… campionii!”.

„La cald”, Vasile Luță, antrenor principal al celor
de la Fortuna Becicherecu Mic, a declarat: „Am avut
un sezon excepțional, și cu toate că am evoluat la
Liga a V-a am demonstrat pe teren că suntem o echipă
bine pregătită şi nu întâmplător am reuşit să ne cla-
săm pe primul loc în Seria I, chiar la o diferenţă foarte
clară. Am făcut eventul, îi felicit pe băieții mei, care
au dat dovadă că merită acest trofeu şi promovarea.
Ne-am chinuit de două ori, am condus, aşa-i la fot-
bal… Până nu fluieră arbitrul, meciul nu e gata. Am
condus de două ori, am fost egalați de fiecare dată.
Dar mă bucur că am reușit să câștigăm în final, la pe-
nalty-uri. Luăm totul pas cu pas și vedem cine vine
la rând, iar dacă reușim să-i depășim, cu atât va fi mai
bine. Anul viitor, nu mă ascund, obiectivul nostru va
fi promovarea în liga a III-a şi sper să reuşim, deoa-
rece condițiile sunt bune pentru nivelul acesta! Avem
nişte oameni minunaţi care sunt în spatele echipei şi
ne acordă tot sprijinul pentru a avea rezultate bune.
Cu ajutorul lui Dumnezeu sper şi la anul să ne bucu-
răm cum ne-am bucurat pe marele stadion timişo-
rean!”.

Campioană și în Liga a V-a

ACS Fortuna Becicherecu Mic a realizat o impre-
sionantă linie de clasament la sfârşitul Campionatului
Județean Seriei I: 30 de jocuri, 30 de victorii, 176-9
golaveraj, 90 de puncte. Abia la 33 de puncte în urmă
s-a situat pe locul secund gruparea AS Carani, cu un
total de 57. Fortuna este singura echipă din liga a V-
a care nu a cunoscut înfrângerea în sezonul abia în-
cheiat, în care a marcat un număr record de goluri,
176, obţinând cel mai mare punctaj în comparație cu
nou-promovatele din celelalte două serii, din Parța
respectiv Dudeștii Noi. Fortuna reînscrie așadar Be-
cicherecu Mic pe lista protagonistelor din întrecerea
Diviziei D Timiș, dar cu speranțe îndreptățite la și mai
mare. Zoran Radu este golgheter al Fortunei cu cele
38 de goluri marcate în 30 etape, în cinci cazuri în-
scriind de câte patru ori, în poarta celor din Grabaţ,
Sîmpetru Mare, Jimbolia, Bencecu de Sus şi Igriş, iar
de două ori câte un hat-trick. În retur a lăsat-o în
schimb cam moale, reuşind numai opt goluri. Lotul
complet de jucători îi reunește pe Alin Culda şi Răz-
van Ungureanu (portari), Ionuţ Roman, Daniel
Dragu, Flavius Cioancă, Iulian Telecean, Zoran Radu,
Ionuţ Vîrşog, Dragan Paulevici,  Andrei Hodiş, Sorin
Oneţ, Dan Roman, Andrei Terec, Bogdan Miheţ,
Sorin Berbece, Adrian Negruţ, Anagor Ifeany, Andrei
Ilie, Dragoş Croitoru şi Raimond-Ovidiu Rusu. An-
trenor principal este Vasile Luţă, asistat de 
portarul Stelian Bănică, medic al echipei fiind Venus
Paralescu, iar președinte al grupării alb-roșii înfiinţate
în anul 2016, Călin Paşca. Pentru Fortuna urmează
alinierea în turul I al Cupei României și ediția 2018-
2019 în Divizia D Timiș. În ultimul joc al sezonului,
ACS Fortuna - Mureșul Igriș, scor 6-1, Raimond-
Ovidiu Rusu, primarul comunei, intrat în repriza 
secundă, a marcat două goluri.

Anton BORBELY

Sezon istoric pentru Fortuna Becicherecu Mic:
câștigătoare a fazei județene a Cupei României

și campioană, fără înfrângere, a Seriei I 
a Campionatului Județean de fotbal!
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Dintre speciile legumicole, ardeiul ocupă un
loc important, având foarte multe întrebuințări,
de la consumul în stare proaspătă, adaos în
mâncare, conservat, decorativ etc. Din fructele
de ardei se extrag coloranții alimentari.

Tehnologiile cultivării ardeiului sunt oare-
cum asemănătoare cu cele de la gogoșar, kapia,
iute etc.

Rădăcinile ardeiului sunt pivotante și super-
ficiale, ajungând în plan orizontal până la 50
cm, iar în plan vertical, până la 60 cm; din
această cauză este necesară irigarea culturii.

Temperatura minimă de germinare a
seminţelor este de 14-15°C, iar cea optimă, de
25-28°C. La temperatura minimă, germinarea
are loc după 18-20 de zile şi chiar mai mult, iar
la cea optimă, în 9-11 zile. Plantele cresc şi
fructifică corespunzător la temperaturi de 22-
25°C. Suma totală a temperaturilor active (peste
17°C) este de 3.000°C. La temperaturi mai mici
de 15°C creşterea încetează, iar la temperaturi
de 0,03-0,5°C plantele pier. În condiţii de
temperatură moderată (15°C noaptea, 20°C
ziua), plantele valorifică mai bine o intensitate
mai slabă a luminii şi formează un număr mai
mare de boboci.

Ardeiul are pretenţii ridicate faţă de lumină.
Producţia cea mai mare se obţine atunci când
în sol se menţine o umiditate de 65% din capa -
citatea de câmp pentru apă a solului.

Temperatura apei de udare este foarte
importantă, mai ales la cultura în sere, unde
producţia cea mai mare s-a obţinut atunci când
apa de udare a avut temperatura de 25-270C.

Asigurarea hranei este importantă pentru
obţinerea de producţii ridicate de ardei.

Tehnologia cultivării
ardeiului în câmp și

grădină, prin răsaduri
Tehnologia de cultură este asemănătoare pentru

ardeiul gras, gogoşar, lung, de boia şi iute. Foarte
bune premergătoare sunt: lucerna, trifoiul, mazăre,
fasolea, dar se poate cultiva şi după rădăcinoase, bul-
boase şi bostănoase. Înaintea ardeiului, primăvara se
pot face culturi anticipate de salată, spanac, ridichi de
lună, ceapă verde etc.

Terenul se pregăteşte astfel după eliberarea terenu-
lui de resturi vegetale: se aplică îngrăşăminte orga -
nice şi chimice, apoi se efectuează arătura de bază la
adâncimea de 28-30 cm. Primăvara, înainte de
plantare, are loc prelucrarea terenului cu grapa cu
colţi reglabili sau cu freza. Erbicidarea se face înainte
de plantare cu 5-6 zile şi se încorporează în sol la 6-
8 cm adâncime, cu grapa cu colţi reglabili. Terenul se
modelează în straturi înălţate cu lăţimea la corona-
ment de 104 cm.

Ardeiul se cultivă prin producerea prealabilă a
răsadurilor. Răsadurile se obţin în spaţii încălzite
(sere, răsadniţe). Se seamănă întâi ardeiul gras pentru
cultura timpurie, în perioada 20-25 II, urmează
ardeiul gras pentru culturile obişnuite de vară, în pe-
rioada 25 II-15 III şi apoi ardeiul lung şi gogoşar pen-
tru culturile târzii în perioada 5-20 III.

Vârsta răsadurilor este de 60-65 de zile. La ardeiul
gras, lung şi gogoşar, cele mai bune rezultate s-au
obţinut cu un răsad cu vârsta de 65 zile. Cu câteva
zile înainte de plantare răsadurile se călesc printr-o
aerisire mai puternică ziua şi noaptea, iar cu câteva
ore înainte de scoaterea răsadului se udă abundent.

Plantarea se începe când în sol se realizează 

temperaturi de 15°C. Data calendaristică se stabileşte
în funcţie de condiţiile climatice concrete ale anului
respectiv. Se plantează mai întâi ardeiul gras tim-
puriu, în perioada 25 IV-5 V, apoi ardeiul gras,
gogoşar şi lung în perioada 5-20 V. În partea de sud a
ţării s-au obţinut rezultate bune prin plantarea ardeiu-
lui gogoşar în intervalul 25-28 aprilie.

Fertilizarea se poate face şi cu îngrăşăminte foliare
aplicate în amestec cu produsele fitosanitare. Pe
suprafeţe mici se poate face copilitul şi cârnirea
plantelor, în scopul obţinerii unor fructe mai mari,
mai timpurii, pe de o parte, sau pentru a asigura ajun-
gerea la maturitatea de consum a unui număr mai
mare de fructe până la venirea brumelor de toamnă,
pe de altă parte. Se acordă atenţie combaterii bolilor
şi dăunătorilor.

Dintre boli, pagube însemnate produc: pătarea
frunzelor şi băşicarea fructelor (Xanthomonas),
pătarea pustulară (Pseudomonas), putrezirea recep-
taculului şi a seminţelor (Alternaria), putregaiul
cenuşiu (Botrytis cynerea), făinarea (Leveillula), ver-
ticilioza (Verticilium), iar dintre dăunători: păduchele
verde al piersicului (Myzus), omida capsulelor, (He-
licoverpa), păianjenul roşu comun (Tetranychus).

Pătarea frunzelor şi
băşicarea fructelor

Boala apare și se dezvoltă la temperaturi cuprinse
între 24-300C, în condiții de umiditate ridicată a ae-
rului. Transmiterea bolii de la un an la altul se face
prin resturi vegetative infestate prezente în sol (rezistă
până la doi ani), prin răsaduri gata bolnave.

Pe frunze boala se manifestă sub formă de pete
necrotice circulare, de până la 1mm în diametru,
risipite pe întreaga suprafață a limbului, solitare sau
confluente, caz în care se formează zone mari necro-
tice (3-5 mm), cu contur neuniform, pergamentoase,
cu un exudat bacterian pe partea inferioară. În
evoluția ulterioară, frunzele atacate se usucă, devin
casante, se desprind și cad. Simptome asemănătoare
pot să apară și pe tulpină, unde țesuturile atacate se
suberifică cu timpul, formându-se un fel de negi de
formă neregulată. În perioada înfloritului, când atacul
este puternic, poate avea loc avortarea florilor. Atacul
asupra fructelor este sporadic, sub formă de pete
necrotice.

Tratament se face cu produse pe bază de mancozeb
și cupru, singure sau împreună.

Pătarea pustulară
Simptomele sunt asemănătoare cu cele de la

pătarea frunzelor și bășicarea fructelor, dar cu mici
particularități, și anume se manifestă prin apariția pe

frunze a unor pete mici de culoare gălbuie, cu aspect
umed; pe măsură ce boala evoluează, petele devin
brune spre negru. Pe tulpina ardeiului petele au formă
alungită și culoare, iar tratamentul este identic cu cel
recomandat pentru aceasta, la care se poate adăuga
cupru sau mancozeb.

Putrezirea receptaculului şi
a seminţelor

Pe fructe apar leziuni rotunde sau adâncite, moi,
pe care se formează un puf catifelat brun-negricios.
Semințele se acoperă cu un mucegai cenușiu, fiind
depreciate, pierzându-și germinația.

Boala atacă frunzele de la baza tulpinii, tulpina,
fructele și semințele.

Este recomandat a se face tratamente preventive
cu cupru, clorotalonil, mancozeb, propineb.

Dacă boala s-a instalat, tratmentele se schimbă atât
ca substanță, cât și intensitate. Se folosesc produsele:
Ortiva Top, Salvator 25 EW, Score 250, Orius 25 EW.

Putregaiul cenuşiu

Ciuperca apare mai întâi pe frunzele bazale, uscate,
unde formează un mucegai cenuşiu, apoi trece pe
tulpini, frunze, flori şi fructe, pe care apar porţiuni
brune care putrezesc, acoperite de mucegaiul cenuşiu
reprezentat de conidiofori cu conidii. 

Atacul pe tulpini duce la moartea porţiunii supe-
rioare a plantei. Frunzele se ofilesc, iar florile atacate
cad. 

Cel mai păgubitor este atacul pe fructele verzi, sub
formă de pete cenuşii, care se extind începând de la
peduncul şi afectează pulpa în profunzime. Fructul
atacat putrezeşte şi cade. 

Pe fructele însorite pot să apară pete circulare, su-
perficiale, de 2-4 mm, cu un punct necrotic întunecat
în centru şi cu halou albicios (pete „fantomă”),
fenomen întâlnit mai ales în câmp.

Tratamentele se fac cu Bravo, Folpan, Rovral,
Topsin, Score, Orius.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

AArrddeeiiuull ((PPaarrtteeaa 11))
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SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA

cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca

obiect de activitate
construcții drumuri 

și poduri, 
ANGAJEAZĂ

- muncitori caliGcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliGcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iunie-iulie

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

În ultima vreme a plecat dintre noi

Morar Veronica (98 de ani)
Dumnezeu să o 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
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Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte bună,

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

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

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

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

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

Vând televizor color, preț 100 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.

VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15 LEI/L.

VÂND VIN, 6 LEI/L. TEL: 0727-357.445;
0256-378.902

Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338

Vând vană cu hidromasaj, preț 200 de
euro. Telefon: 0256-378.635.

Familie cu 3 copii caută urgent chirie în
comuna Becicherecu Mic. Telefon: 
0751-534.226

Electrician, execut instalații electrice
complete, dețin PFA. Pentru informații su-
plimentare, sunați la numărul de telefon
0723-321.452.

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea 
Bisericii Ortodoxe) comercializează
concentrat păsări/purcei/iepuri/miei, pui
găină/ra ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, 
insecticide, erbicide, fungicide, 
trata mente semințe, semințe legume și
flori, cereale, folie solar și tip agril,
instalații de irigat, unelte agricole etc.

Prin specialist drd. ing. 
Vasile Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă

consul tanță agricolă și plan de tratamente. 
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport

gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

Societate producătoare
de tâmplărie PVC

ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213

și 0256472912

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Alin Bugă cu Mirona-Camelia Para
Casă de piatră!

SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE

Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavurare,
control și ambalare în cadrul liniilor productive.

Cerințe:
- îndemânare și atenție la detalii;
- responsabilitate, seriozitate, punctualitate;
- disponibilitatea de a lucra în trei schimburi.
Oferim:
- salariu de încadrare la angajare - 2.251 lei brut;
- tichete de masă de 15 lei/tichet;
- bonus lunar de performanță până la 700 lei brut;
- spor de noapte de 25%;
- ore suplimentare plătite dublu;
- creștere salarială după șase luni de la angajare;
- prime de Paști, Crăciun, vacanță;
- premiu de vechime și zile suplimentare de concediu de odihnă;
- asigurare medicală privată;
- transport gratuit.
Așteptăm CV-urile pe adresa de mail raluca.vatrai@argomm.ro sau la sediul Grmei

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.

Pensiunea „Grădina Verde”
angajează, cu carte de muncă,

CAMERISTĂ
Relații la telefoanele

0733059303 sau
0724251240



8

- Dragul meu, eu sunt pentru tine
o femeie perfectă?

- Nu, iubire! Tu eşti cu mult mai
mult!

- Cu cât mai mult?
- Cu vreo 20 de kilograme...

- Şi zici că ai prins un crap de
peste 11 kilograme, fără exagerare?

- Fără.
- Şi cu exagerare?
- Nu ştiu, că nu l-am cântărit...

- L-am vizitat pe Costică la spital.
Să ştii că va mai rămâne o vreme...

- De unde ştii? L-ai văzut pe doctor?
- Nu, dar am văzut-o pe

asistentă...

Iar te duci la cârciumă, nenoro ci -
tule?! Săptămâna viitoare trebuie
să plătim întreţinerea!

- Şezi blândă, că mă întorc până
atunci!

Bancuri Integrame: Iubește

Final de campionat pentru
ACS Fortuna Becicherecu
Mic în prima ligă de fotbal

feminin

Echipa ACS Fortuna Becicherecu Mic a încheiat pe poziția a opta la prima
sa participare în elita fotbalului feminin românesc. Fetele antrenate de Florin
Pădurean au reușit șase victorii și două rezultate de egalitate în cele 18 partide
disputate în sezonul 2017-2018 al Ligii I. Această clasare poate fi catalogată
drept o performanță onorabilă, mai ales că, la finele primei părți a campio-
natului Fortuna se situa pe ultima poziție a clasamentului, cu doar patru
puncte obținute ca urmare a unei victorii și a unui rezultat de egalitate.

Returul a fost însă cu totul altceva pentru fotbalistele din Becicherecu Mic,
care au început partea a doua a sezonului cu o victorie răsunătoare, chiar la
Timișoara, în dauna fotbalistelor de la CFR, formație care a încheiat campio-
natul pe ultima treaptă a podiumului actualei ediții de campionat. A fost atunci
2-1 pentru fetele lui Florin Pădurean, rezultat care anunța revirimentul și, im-
plicit, lupta cu șanse la salvarea de la retrogradare.

Pentru această performanță merită felicitări atât jucătoarele, antrenorii, cât
și cei din staff-ul echipei și autoritățile locale, care sprijină mișcarea fotba-
listică feminină din comună.

Pe lângă meciul cu CFR, ACS Fortuna Becicherecu Mic a înregistrat ur-
mătoarele rezultate în returul campionatului 2017-2018 al Ligii I feminine
de fotbal a României: etapa a XI-a - Fortuna - Vasas Femina Odorhei 1-3;
etapa a XII-a - ASA 2013 Târgu Mureș - Fortuna 0-3; etapa a XIII-a - Fortuna
- Universitatea Alexandria 2-0; etapa a XIV-a - CSS Târgoviște - Fortuna 2-
3; etapa a XV-a - Heniu Prundu Bârgăului - Fortuna 2-2; etapa a XVI-a - For-
tuna - Olimpia 1 UT Cluj 1-11; etapa a XVII-a - Asociația „Fotbal Club
Fair-Play” - Fortuna 3-1; etapa a XVIII-a - Fortuna - Clubul Sportiv Real
Craiova 8-0.

A. BORBELY

Cum au murit dinozaurii
Viaţa a reapărut foarte repede

în craterul format în urma prăbu-
şirii pe Terra a unui asteroid ce a
provocat dispariţia dinozaurilor,
în urmă cu aproximativ 65 de mi-
lioane de ani, au anunţat autorii
unui studiu, informează AFP.

Prăbuşirea acelui obiect cos-
mic în actuala peninsulă Yucatan
din Mexic la sfârşitul Cretacicu-
lui a provocat extincţia a aproxi-
mativ trei sferturi din totalul
speciilor, inclusiv a dinozaurilor
non-aviari.

După acel cataclism, ecosiste-
mul marin s-a restabilit într-un
ritm variabil în diferite zone de pe Terra. Această perioadă a fost de 300.000 de ani
pentru regiunea de vest a Oceanului Atlantic şi pentru Golful Mexic, apropiate de
craterul de impact Chicxulub, însă ea a fost considerabil mai scurtă în alte zone de
pe planeta noastră, au precizat autorii studiului, publicat în revista Nature.

Oamenii de ştiinţă au dedus din acest fapt că lentoarea reapariţiei vieţii în zonele
apropiate de crater era probabil asociată cu propagarea unor metale toxice în mediul
înconjurător în urma impactului, fapt ce ar fi poluat apele din regiune.

În acest caz, în mod logic, reapariţia vieţii în interiorul craterului ar fi trebuit să
fie încă şi mai lentă, notează Chris Lowery, cercetător la Institutul de geofizică din
cadrul Universităţii Texas din Austin.

Dincolo de acea zonă, „am descoperit că viaţa a reapărut într-o manieră uimitor
de rapidă” în zonă, „iar primele organisme marine au colonizat craterul la doar câţiva
ani după impact”, a dezvăluit acelaşi cercetător pentru AFP. „Un ecosistem marin
foarte productiv a putut să se instaleze acolo într-un interval de 30.000 de ani”, con-
siderabil mai repede faţă de alte zone din Oceanul Atlantic.

„Acest lucru indică faptul că proximitatea impactului nu a încetinit reapariţia vieţii”
şi că, probabil, anumite procese ecologice locale au fost factorii care au jucat un rol
în această reapariţie a vieţii, au subliniat autorii studiului.

Cercetătorii care au participat la Expediţia 364 din cadrul Programului internaţional
de descoperire a oceanelor (IODP în limba engleză, n.r.) au realizat în 2016 mai multe
foraje în craterul Chicxulub, parţial scufundat în largul peninsulei Yucatan.

Analiza sedimentelor de roci prelevate de pe fundul craterului a permis descope-
rirea unor microfosile - rămăşiţele unor organisme unicelulare de alge şi de plancton
- şi evidenţierea unor găuri săpate în sol de creveţi şi viermi marini. Viaţa era deja
prezentă în acea zonă „la doi sau trei ani după impact”, potrivit cercetătorilor de la
Universitatea Texas din Austin.

Prăbuşirea asteroidului în Mexic a provocat a cincea extincţie în masă a speciilor
de animale de pe Terra. Impactul cu suprafaţa Pământului a degajat o cantitate enormă
de energie, care, potrivit estimărilor, a fost de 5 miliarde de ori mai mare decât puterea
distructivă a bombei atomice de la Hiroshima.

Explozia a degajat, de asemenea, un volum uriaş de roci pulverizate, care au făcut
ca atmosfera terestră să devină opacă, provocând o modificare a climei.

Oamenii de ştiinţă estimează că Terra este pe cale să traverseze cea de-a şasea ex-
tincţie în masă din istoria sa, odată cu dispariţia rapidă a unui număr mare de specii.

Revenirea rapidă a vieţii după prăbuşirea asteroidului în urmă cu 65,5 milioane de
ani „prezintă din acest punct de vedere un interes major, pentru că acel fenomen poate
să ne ajute să înţelegem modul în care ecosistemele ar putea să reapară, în contexul
pierderii actuale a biodiversităţii, asociată cu modificările climatice, poluare şi pescuit
excesiv”, a declarat cercetătorul Chris Lowery.


