Pregătiri pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020
Primăria Becicherecu Mic asigură măști de protecţie pentru cetăţenii care se vor prezenta la vot, dar nu vor avea mască de protecţie

În ceea ce privește organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, vă comunicăm că de
la startul campaniei electorale și până în prezent
am corespondat cu Instituția Prefectului - Județul
Timiș și cu Filiala Timiș a Autorității Electorale
Permanente pentru a ne asigura că sunt respectate
atât prevederile legislației electorale cât și prevederile actelor normative care reglementează starea
de alertă pe teritoriul României.
Am centralizat și am comunicat necesarul de
măști de protecție și de produse dezinfectante astfel
încât să asigurăm fiecare alegător înscris în lista permanentă precum și o rezervă rezonabilă de măști de
protecție pentru alegătorii care au reședința în Becicherecu Mic dar nu au fost înscriși în listele electorale permanente și vor vota pe listele suplimentare,
pentru personalul secțiilor de votare și personalul de
pază al secțiilor de votare.
Materialele sanitare se vor asigura de către Ministerul Sănătății prin grija prefecților și se vor

preda către fiecare circumscripție și secție de
votare odată cu preluarea materialelor necesare
votării.
Am măsurat suprafețele secțiilor de votare
pentru a stabili numărul de cabine de vot care
pot fi amenajate și numărul de alegători care
pot intra în localul secției de votare și în perimetrele de așteptare astfel încât să fie respectată distanțarea fizică.
În cursul următoarei săptămâni vom avea
controale din partea ISU Banat și DSP Timiș
pentru verificarea modului de amenajare a
secțiilor de votare. Suntem încrezători că vom
întruni criteriile de siguranță sanitară și de
protecție împotriva incendiilor la ambele localuri ale secțiilor de vot.
Dorim să facilităm cât mai mult procesul
electoral pentru a asigura o prezență cât mai
mare a cetățenilor la vot.
Vă mulțumim pentru răbdare și încredere!
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S-a constituit noul Consiliu Local
al comunei Becicherecu Mic
Primarul și consilierii au depus
jurământul

Consfințirea rezultatelor alegerilor locale din
27 septembrie s-a consemnat în ședința solemnă
de constituire a noului Consiliu Local al comunei
Becicherecu Mic și prin depunerea jurământului
de către primarul Raimond-Ovidiu Rusu și noii
consilieri locali.
Astfel, după ce au fost validați de către Judecătoria Timișoara, următoarele persoane vor face
parte din Consiliul Local Becicherecu Mic pentru
mandatul 2020-2024: Andraș-Sauca Vasile,
Avram Raluca-Doriana, Boier Lucia-Florentina,
Buze Livia, Cristea Daniel-Alexandru, Gherasim
Adrian-Silviu, Glujdea Sandu-Sorinel, Grămăticu
Alexandru, Isac Emilia, Manea Florica-Bianca,
Petrovici Alehandro-Dario, Stan EmanuelaAlina, Viciriuc Marius-Constantin.
Ulterior, în ședința din 23 noiembrie a Consiliului Local, în funcția de viceprimar al comunei
Becicherecu Mic a fost ales Adrian-Silviu Gherasim. (A.B.)

Comunicat oﬁcial 23.11.2020

Stimați cetățeni,
În cursul acestui sfârșit de săptămână rata de incidență a cazurilor Covid-19
a scăzut la 3,56 cazuri/1000 de locuitori. Partea și mai bună este că astăzi avem
0 cazuri noi iar dacă acest trend descendent se va menține vom reuși să ajungem
sub un indice de 3 cazuri/1000 de locuitori care va însemna reînceperea
activității în sectorul HoReCa. De asemenea vă comunicăm că în cursul acestei
săptămâni vom pregăti echipa de lucru pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a localității noastre în perioada 2021 - 2027 luând în calcul programele de
finanțare nerambursabilă care se vor lansa în exercițiul financiar următor.
Vom avea ca priorități:
1. Finalizarea proiectelor de infrastructură - realizarea extinderii rețelei de canalizare în zonele din intravilan și intravilanul extins (PUZ-uri/parcuri industriale)
- Racordarea întregului teritoriu intravilan și intravilan extins la alimentarea
cu gaze naturale.
- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru gospodărirea comunei și
pentru lucrările edilitare necesare administrării domeniului public și privat
2. Educația: - achiziționarea dispozitivelor electronice pentru elevi și
preșcolari
- reabilitatea corpului 2 al Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic
- amenajarea unui spațiu de joacă în curtea Grădiniței cu Program Prelungit
Becicherecu Mic
- construirea unei creșe care să deservească la îngrijirea antepreșcolarilor
3. Asistența socială: - realizarea unui centru de zi pentru bătrâni
- realizarea unei cantine sociale
- realizarea de locuințe sociale
- asigurarea asistenței persoanelor vârstnice fără aparținători
4. Protecția mediului: - realizarea unei perdele forestiere
- realizarea unui centru de colectare selectivă
- amenajarea mobilierului stradal și a tonomatelor de colectare selectivă
- tranziția către energie verde
5. Cultură și religie - construirea căminului cultural
- reabilitarea Bisericii romano-catolice
- finalizarea capelei multiconfesionale
- reabilitarea monumentelor istorice
- amenajarea muzeului local
6. Agricultură: - amenajarea unei piețe locale cu toate facilitățile moderne
- lansarea unor programe de colaborare între fermieri pentru desfacerea produselor agricole locale
- realizarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare a terenurilor
Toate aceste lucruri împreună cu multe alte obiective se vor lua în discuție
pe grupurile de lucru care vor convoca ședințe de lucru cu fiecare categorie de
potențiali beneficiari (mediul de afaceri, medicii, profesorii/educatorii,
reprezentanții cultelor, agricultorii, HoReCa, etc) pentru că este esențial, obligatoriu și normal să ne planificăm următorii 7 ani împreună și să ne zbatem
pentru necesitățile și nevoile dumneavoastră dacă vrem ca aceste obiective să
se realizeze și să nu rămână simple inițiative pe hârtie. Vă mulțumim pentru
răbdare și încredere și vă dorim multă sănătate!
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Intrarea Maicii
Domnului
în Biserică

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului,
Sărbătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de
21 noiembrie, este prima sărbătoare de la începutul
Postului Crăciunului. În tradiţia populară, sărbătoarea
este cunoscută sub numele Vovidenia sau Ovidenia, denumire întâlnită în Moldova, Muntenia şi Oltenia.
La o săptămână de la Începutul Postului Naşterii
Domnului, creştinii ortodocşi cinstesc sărbătoarea care
aminteşte de momentul în care Fecioara Maria, în vârstă de trei ani, a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi
Ana, la Templul din Ierusalim.
Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cea mai
nouă sărbătoare închinată Maicii Domnului, înscrisă în
calendar în secolul al VI-lea.

Evenimente legate de naşterea şi copilăria Fecioarei
Maria nu sunt prezentate în Evanghelii sau în cărţi ale
Noului Testament.
Dar amănunte referitoare la aceste etape ale vieţii
Maicii Domnului sunt prezentate într-o scriere apocrifă
din secolul al II-lea, cunoscută sub denumirea de
Evanghelia după Iacov sau Protoevanghelia.
În tradiţia religioasă se spune că ziua de 21 noiembrie a anului 543 reprezintă data sfinţirii unei biserici
ce poartă hramul acestei sărbători. Sfântul lăcaş a fost
construit de Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al
Templului în care s-a rugat Maica Domnului. În Apus,
sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică a fost
adoptată de Papa Grigorie al XI-lea, fiind celebrată
pentru prima dată în anul 1374 la Avignon.
În Galileea acelor timpuri era o mare ruşine să nu ai
copii, iar Ioachim şi Ana s-au rugat lui Dumnezeu să-i
scape de ruşinea lumii, binecuvântându-le viaţa cu un
copil. În tradiţia Bisericii se spune că, după rugăciunile
fierbinţi adresate lui Dumnezeu de Ioachim şi Ana, îngerul Gavriil i-a adus Anei vestea că Dumnezeu le-a
împlinit dorinţa şi vor avea un copil.
Aceasta şi-a exprimat bucuria şi a promis că, pruncul
atât de dorit va fi dăruit lui Dumnezeu. Intrarea în
Templul din Ierusalim a Maicii Domnului s-a întâmplat
într-o zi de 21 noiembrie, pe când Fecioara Maria împlinise trei ani.
Atunci, părinţii ei, Ioachim şi Ana, şi-au amintit de
făgăduinţa făcută cu câţiva ani în urmă, în faţa îngerului Gavriil, că atunci când vor fi părinţi, vor închina copilul lor bunului Dumnezeu.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor
cereștilor puteri

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi al
tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri.
Lumea îngerească a fost creată de Dumnezeu din
nimic, nu din ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa.
Referatul biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod
precis despre crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi
afirmă că la creaţie nu se vorbeşte explicit despre
îngeri din două motive: evreii, înclinaţi spre
idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea idolatră a
popoarelor vecine şi că în cartea Facerii se
urmăreşte numai înfăţişarea începutului lumii
văzute. În ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele îngereşti în
număr de nouă, aşezate în câte trei grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri,
Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri.
Sărbătoarea de faţă a fost la origine o simplă
aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele
mai vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a devenit o
sărbătoare comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. În
Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice
consacrate pomenirii Sfinţilor Arhangheli sau unor
minuni făcute prin puterea lor:
La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Arhanghel Mihail, la Chones,
în Colosse din Frigia;
La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;
La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua

sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil;
Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în
ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se comemorează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o chilie
din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe un
călugăr să cânte pentru prima oară partea de la
început a Axionului Sfintei Fecioare.

Sfântul Apostol Andrei este
sărbătorit pe data de 30 noiembrie.
S-a născut în Betsaida Galileia,
localitate situată pe ţărmul Lacului
Ghenizaret, în nordul Ţării Sfinte.
Din Sfânta Scriptură aflăm că era
fratele lui Simon Petru. Amândoi au
fost pescari, alături de tatăl lor.
Având în vedere că Andrei era evreu,
nu ştim cu certitudine dacă numele
Andrei era numele său real (acesta
fiind de origine grecească). Potrivit
cercetătorilor, numele Andrei era
destul de prezent printre evrei, încă
din perioada sec. II-III d.Hr. Pentru
români, numele apostolului Andrei
este legat de lupi. Se susţine că acest
nume – Apostolul Lupilor – derivă
din vechea denumire a dacilor, daoi
(lupi), dar şi de la simbolul lor –
lupul. Lupul era chiar un simbol al
sanctuarelor Daciei. Legendele spun
că acest animal a fost alături de daci
la căderea Sarmizegetusei şi că acela
care era căpetenia lupilor l-ar fi vegheat pe Apostolul
Andrei prin pustia Dobrogei spre Peştera care i s-a
oferit ca adăpost. Sfântul Andrei, înainte de a deveni
ucenic al Lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul. Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte
în momentul în care Sfântul Ioan rosteşte cuvintele:
„Iată Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii” (Ioan 1, 29).
Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu
şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe
când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut
doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei,
fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau
pescari. Şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face

pescari de oameni. Iar ei, îndată
lăsând mrejele, au mers după El”
(Matei 4, 18-20). Scriptura îl
descoperă pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6, 8-9) şi
după învierea lui Lazăr, când,
împreună cu Filip, îi spune lui Hristos că nişte elini, veniţi în Ierusalim
cu prilejul sărbătoririi Paştelui iudaic, doresc să-L vadă (Ioan 12, 20
- 22). Potrivit tradiţiei, teologilor şi
istoricilor, Sfântul Apostol Andrei a
fost primul propovăduitor al
Evangheliei la geto-daci. În „Istoria
bisericească”, Eusebiu de Cezareea
(+ 339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi
ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată
lumea locuită pe atunci. După
tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să
meargă în Parţia, lui Andrei în
Sciţia, lui Ioan în Asia”.
Calendarul gotic (sec. al IV-lea)
şi Martirologiile istorice occidentale
(sec. VIII-IX) susţin şi ele ipoteza misiunii Sfântului
Andrei în Sciţia. Tradiţia că Sfântul Apostol Andrei
a predicat la sciţi a fost reluată şi de scriitori
bisericeşti. De exemplu, călugărul Epifanie (sec.
VIII), în „Viaţa Sfântului Apostol Andrei”, afirmă că
între popoarele evanghelizate de el se numărau şi
sciţii.
Sinaxarul Bisericii constantinopolitane menţionează că Andrei „a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia”.
După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar, Sfântul
Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la Odyssos
sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul său Amplias,
pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare
an la 30 octombrie.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi
Chemat, Ocrotitorul României
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S f at u r i u t i l e p e n t r u D i n a g e n d a C o n s i l i u l u i L o c a l
B e c ic h e r e c u M i c
a preveni furturile
di n lo c u in ţ ă !

Hotărârea nr. 146 din 23 noiembrie 2020
privind alegerea primului președinte de ședință al Consiliului Local
Becicherecu Mic – mandatul 2020-2024;

Hotărârea nr. 147 din 23 noiembrie 2020
privind alegerea viceprimarului comunei Becicherecu Mic pentru
mandatul 2020-2024 (...); Domnul Gherasim Adrian Silviu este ales în
calitate de viceprimar al comunei Becicherecu Mic pentru mandatul
2020-2024;

- Când plecaţi de
acasă încercaţi să creaţi
aparenţa că se află cineva în locuinţă, prin diverse metode, respectiv
instalarea unor dispozitive de aprindere şi stingere
automată
a
luminilor în locuinţă, de
către un vecin sau o persoană de încredere!

Hotărârea nr. 148 din 23 noiembrie 2020
privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Becicherecu Mic – mandatul 2020-2024;

Hotărârea nr. 149 din 23 noiembrie 2020
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului identificat cu nr.
cad. De 683;

- Nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru
a folosi telefonul, sau
pentru a le oferi ceva!

- Atunci când este neapărat nevoie ca un
străin să intre în locuinţa
dumneavoastră, chemaţi un vecin sau o rudă să vă însoţească!

- Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, atenţie şi la intrările
secundare, cum ar fi uşile de la balcoane şi terase! Acestea vor avea
încuietori suplimentare, dispuse la interior.
- Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în
casă!

- În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, comunicaţi acest
fapt numai persoanelor în care aveţi mare încredere! Rugaţi-i să vă
supravegheze locuinţa, sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră!
- Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile,
radio-ul sau televizorul.

- Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva minute.
- Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă!

- Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al
căror conţinut să informaţi străinii că aţi plecat în concediu!
- Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa de acces în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt
trimişi de părinţi pentru a le da diverse obiecte!
- Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr de telefon unde
puteţi fi găsit. Este de evitat oferirea de informaţii despre vecini
persoanelor necunoscute.

- Sumele mari de bani nu se ţin în casă, neasigurate. Nu e bine de
lăsat impresia deţinerii acestor sume sau a unor bijuterii de valoare.
La plecare se închid bine toate căile de acces în casă. Este bine ca
locuinţa să fie asigurată cu un sistem de alarmă.

- Dacă totuşi spargerea are loc trebuie sunat la numărul unic de
urgenţă 112 şi trebuie aşteptată sosirea poliţistilor. În acest timp nu
trebuie atins nici un obiect din locuinţă şi din apropierea ei. Nu este
permis accesul altor persoane în încăpere (vecini, rude, cunoştinţe).

Agent șef de poliție
Alin CÎRNARIU

Hotărârea nr. 150 din 23 noiembrie 2020
privind înscrierea în Cartea Funciară a drumurilor de exploatare din
sectoarele cadastrale pentru care se realizează lucrări de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;

Hotărârea nr. 151 din 23 noiembrie 2020
privind alipirea terenului intravilan înscris în CF 402688 cu terenul
intravilan înscris în CF 404366 cu terenul intravilan înscris în CF
403115 și cu terenul intravilan înscris în CF 403119;
Hotărârea nr. 152 din 23 noiembrie 2020
privind reactualizarea componenței serviciului voluntar pentru situații
de urgenţă al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 153 din 23 noiembrie 2020
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul
III – anul 2020;
Hotărârea nr. 154 din 23 noiembrie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în
CF 403861 cu suprafaţa de 1.315 mp;

Hotărârea nr. 155 din 23 noiembrie 2020
privind delegarea dreptului de semnătură pentru actele translative de
proprietate și pentru actele notariale în care comuna Becicherecu Mic
este parte către secretarul general al comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 156 din 23 noiembrie 2020
privind actualizarea componenței comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de proiectare-execuție în cadrul proiectului „Realizare Parc Central în comuna Becicherecu Mic, județul
Timiș”;

Hotărârea nr. 157 din 23 noiembrie 2020
pentru corectarea Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 9/6
din 23.02.2004 privind atribuirea în proprietate a suprafeței de 802 mp
numiților Pleșa Dumitru și Pleșa Ileana;
Hotărârea nr. 158 din 23 noiembrie 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu
Mic pentru trimestrul IV anul 2020;

Hotărârea nr. 159 din 23 noiembrie 2020
privind aprobarea încheierii unui contract de asistent personal între
comuna Becicherecu Mic şi domnul Topolniceanu Vasile.
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COLECTAŢI SEPARAT ȘI DEPOZITAŢI
CORECT DEȘEURILE!

În 2020 nu mai avem dreptul la poluare.
Indiferența față de depozitarea deșeurilor de orice fel
oriunde nu mai este demult o alternativă de bună
practică. În 2020 să arunci deșeurile într-o pubelă oarecare este ușor, dar să le depozitezi separat este... la
fel de ușor.
RETIM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Deșeuri Timiș (ADID) și-au asumat un pas mare spre
un viitor verde al întregului județ Timiș, aliniat
cerințelor Uniunii Europene de reducere a deșeurilor,
colectând separat și valorificând deșeurile reciclabile
și resturile biodegradabile.
Astfel a fost demarată campania, care îi invită pe
toți cetățenii zonei 1 a județului Timiș la un mod de
viață ecologic, prin colectarea separată și depozitarea
în mod corespunzător a deșeurilor reciclabile, în mare
parte ambalaje de orice tip.
CEI TREI PAȘI CHEIE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ ȘI DEPOZITAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI
BIODEGRADABILE SUNT:
1) DEPOZITAREA ÎN PUBELA GALBENĂ /
SACUL GALBEN a ambalajelor din HÂRTIE,
CARTON, METAL, PLASTIC.
Pubela galbenă / sacul galben sunt folosite pentru orice tip de ambalaj din hârtie, carton, metal

sau plastic care poate fi reciclat, după ce a fost
golit complet de conținutul inițial: sticle de plastic
de apă, suc, sau bere, caserole, pahare de iaurt, doze
de aluminiu de la sucuri sau bere, cutii de pate, conserve de bulion sau legume, cutii de pantofi, ziare, reviste, cutii de lapte sau suc, folie de aluminiu, pungi
și ambalaje de plastic etc.
CLĂTIȚI ambalajele reciclabile și STRIVIȚI-LE
alături de ambalajele din hârtie și dozele din aluminiu, pentru a economisi spațiu în coș, în sac sau în
pubelă!

IMPORTANT: NU SE COLECTEAZĂ baterii,
LED-uri electrice și oale sau tigăi!

2) DEPOZITAREA ÎN CLOPOTUL VERDE a
ambalajelor din STICLĂ
În clopotele stradale VERZI sunt colectate ambalajele din sticlă ale băuturilor răcoritoare, alcoolice și borcanele.
IMPORTANT! GOLIȚI și CLĂTIȚI recipientele
înainte de a le depozita în clopotul verde! NU SE COLECTEAZĂ sticla de geam, decorațiuni din sticlă,
parbrize și deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) COMPOSTAREA LA DOMICILIU
Compostoarele se folosesc pentru obținerea unui
compost din deșeurile biodegradabile din gospodărie:
resturi de legume și fructe, coji de ouă, flori uscate,
frunze, pliculețe de ceai și alte deșeuri care se descompun total prin putrezire.
Compostul rezultat poate fi folosit ca
ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL.
Cei 5 pași simpli pentru compostarea acestor
deșeuri sunt:
Adunați toate deșeurile biodegradabile (de origine
vegetală) din gospodărie: resturi de fructe și legume,
coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, fân, crengi, etc;
Separați aceste tipuri de deșeuri de alte resturi;
Așezați la baza compostorului un strat de 10-15 cm
de crengi rupte sau alte resturi din grădină;
Depozitați alternativ un strat de deșeuri biodegradabile, cu un strat de sol uscat din grădină;
Utilizați compostul finit ca și îngrășământ natural.
Pământul devine mai fertil când simte grija față de
natură!

FII RESPONSABIL! COLECTEAZĂ SEPARAT ACUM PENTRU UN VIITOR MAI BUN!
Mai multe detalii despre colectarea
separată
a
deșeurilor
reciclabile
pe
https://retim.ro/utile/ghid_tm/

Colectarea selectivă
a deșeurilor

ADID Timiș ne-a comunicat o adresă privind precolectarea
selectivă a deșeurilor în care am fost informați că nu vor mai fi
colectate deșeurile selective/reciclabile care nu sunt depozitate
în sacii galbeni special distribuiți de către RETIM Ecologic Service SA prin intermediul inspectorului de mediu din cadrul apa-

ratului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic.
Cu alte cuvinte, depozitarea deșeurilor selective/reciclabile
în sacii menajeri va fi sancționată de către reprezentanții
RETIM prin neridicarea acestora de pe domeniul public. Vom
posta conținutul integral al adresei pe grupul de discuții Comunitatea Becicherecu Mic.
În situația în care nu ați ridicat sacii galbeni de la primărie
vă rugăm să o contactați pe doamna Popescu Ileana Mădălina
- 0762200556 - pentru a vă informa cu privire la modalitatea
de intrare în posesia acestora.
De asemenea, am fost informați cu privire la cele două campanii de ridicare a deșeurilor voluminoase (26.10.2020) și a
deșeurilor periculoase (12.11.2020) care se vor desfășura în
continuare la capătul str. Dimitrie Țichindeal, lângă cimitirul
sârbesc în intervalul orar 10:30-18:30.
Vă mulțumim pentru răbdare și încredere!
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20 noiembrie - Ziua Drepturilor Copilului
Adunarea Generală a ONU a
recomandat (în 1954, rezolutia
836(IX)) ca toate ţările să sărbătorească o Zi Universală a
Copiilor, care să fie marcată ca
Zi a fraternităţii şi înţelegerii
între copiii din toată lumea şi ca
Zi a promovării bunăstării copiilor lumii. Data de 20 noiembrie marchează ziua în care
Adunarea Generală a adoptat
Declaraţia Drepturilor Copiilor
(în 1959) şi Convenţia Drepturilor Copiilor (în 1989).
Drepturile copilului se regăsesc într-o serie de documente
internaţionale care definesc
drepturile şi principiile dezvoltării normale a unui copil. În
România, drepturile copilului
fac obiectul Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, în concordanţă cu convenţiile internaţionale în domeniu, la care
România este parte.
Anul acesta, dat fiind contextul pandemic național și internațional, ne vedem
puși în situația tristă de a renunța la orice manifestări,
siguranța copiilor și dreptul lor la sănătate fiind prioritare.
Așadar, în acest an, promovăm mai intens dreptul
copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge. În acest sens, facem,
din nou, apel la toți adulții și toți copiii să respecte
toate normele și măsurile de siguranță stabilite prin
lege, sănătatea fiind bunul cel mai de preț.

Drepturile copilului așa
cum sunt prevăzute în
Legea 272/2004 privind
protecţia și promovarea
drepturilor copilului

Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă
etnică sau origine socială, de situaţia materială, de
gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere
sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi
dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor
ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.
● Copilul are dreptul la protecţie şi asistenţă în rea-

lizarea şi exercitarea deplină a drepturilor sale.
● Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.
● Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale
şi contacte directe cu părinţii, rudele şi cu alte persoane faţă de care a dezvoltat legături de ataşament.
● Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii intime, private sau familiale.
● Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
● Copilul are dreptul la libertate de gândire, de
conştiinţă şi de religie.
● Copilul are dreptul la libera asociere în structuri
formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire
paşnică, în limitele prevăzute de lege.
● Copiii au dreptul să le fie resprectată apartenenţa
etnică, religioasă, limba maternă, viaţa culturală proprie.
● Copilul are dreptul la respectarea personalităţii
şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor
fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante.
● Copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale.
● Copilul are dreptul sa crească alături de părinţii
săi. Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea
copiilor lor.
● Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care
să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală,
morală şi socială.
● Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinţilor săi are dreptul la protecţie
alternativă.
● Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai
bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a
beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare. Accesul copilului la medicaţie, servicii medi-

cale şi de recuperare este garantat de către stat.
● Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă
socială şi de asigurări sociale.
● Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de
trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală,
spirituală, morală şi socială.
● Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale.
● Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să
îi permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii
sale.
● Copiii refugiaţi beneficiază de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare.
● Copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal beneficiază de protecţie în condiţiile
legii.
● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau neglijenţă.
● Copiii afectaţi de conflicte armate beneficiază
de protecţie şi asistenţă.
● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce comportă un risc potenţial sau care îi poate compromite
educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale
fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope.
● Copilul are dreptul la protecţie împotriva oricărei
forme de exploatare, împotriva răpirii sau a oricăror
forme de traficare.
● Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă.
Drepturile copilului sunt lege! Cu toţii trebuie să
le respectăm!

O, rămâi
O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;
În al umbrei întuneric
Te asamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape
Cu ochi negri şi cuminţi;
Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;
Eu te văd răpit de farmec
Cum îngâni cu glas domol,
În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,
Clipe dulci se par ca veacuri.
Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupră-mi clătinând;
Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.
Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...
Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?
Mihai EMINESCU
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Topul lucrărilor din luna decembrie, în grădină și livadă
Mereu se găsește ceva de făcut în grădina, fie că este
vorba de tăiat sau semănat, indiferent de luna anului în care
ne aflăm. Deși este tentant să credem că în ultima lună a
anului trebuie să stăm departe de grădină, noi am alcătuit
un top al lucrărilor pe care le putem face în decembrie în
gospodărie, de la grădina cu flori și legume, la magazia cu
unelte.
Începeti tăierile de iarnă pentru wisteria sau glicindă.
Tăiați trandafiri uscători acum, pentru a elimina bolile
sau lăstarii lezați și pentru a lega la fiecare lăstar câte un
suport. Tăiați lăstarii înfloriți la două treimi din lungimea
lor.
Lăsați capetele florilor ofilite peste iarnă deoarece acestea vor proteja viitorii muguri de îngheț.
Adunați frunzele căzute de la radacina trandafirilor care
au suferit de rugină sau pata neagră a frunzei vara anterioară, pentru a reduce riscul apariției acestor boli în anul
următor.
Continuați să scoateți bulbii de dalia, begonia șsi gladiola pentru a îi depozita peste iarnă. Îndepărtați frunzele
uscate înainte de a îi depozita.
Îndepărtați frunzele usacate ale plantelor perene,
scoateți-le din pământi și răriți-le pentru a le menține vigoarea.
Înainte ca păsările să le mănânce în întregime, tăiați cateva ramurele de laur cu fructe pentru a face coronițe de
Crăciun.
Scoateți și depozitați bulbii de dalia odată ce frunzele
au fost înegrite de îngheț.
Plantați jardinière cu cyclam rezistente la îngheț, iedera,
skmimia, si plante perene care sunt verzi tot timpul anului,
pentru a adăuga culoare grădinii. Plasați-le de-a lungul
aleilor sau la intrarea în grădină pentru a vă bucura de
priveliștea lor pe tot parcursul iernii.
Plantați arbuști specifici acestei perioade pentru a
adăuga culoare și mireasma gradinii în această perioadă a
anului.
Dacă încă nu ați plantat bulbii de primăvară, înca se mai
poate face acest lucru, atât timp cât pământul nu este încă
înghețat.
Împrăștiați nisip îj jurul arbuștilor coniferi.

În grădina de ﬂori

Scoateți prazul și păstârnacul înainte de a ingheța solul,
și puneți-le într-un suport aproape de o alee. Se vor
menține foarte bine în următoarele luni și vor fi foarte ușor
de adus înauntru la nevoie.
Răriți straturile de rubarbă pentru a-i reda vigoarea.
Rețineți plantele din exteriorul grămezii și nu pe cele din

În grădina de legume

centru.
Îndepărtați frunzele îngălbenite ale plantelor din grupa
brassicas (varză, conopidă, gulie) de iarnă, deoarece acestea pot adăposti boli și dăunători.
Săpați lângă bordurile cu găuri și puneți compost deasupra acestora, lăsați viermii și înghețul să bătătorească
grămada de compost.
Încercați să săpați un canal în locul în care veți planta
fasole sau mazăre anul următor, umpleti acest canal cu
gunoi menajer (nu mâncare gătita). Acesta se va integra în
sol și va îmbunătăți creșterea acestor plante în anul următor.
Dacă vreți ceva care să crească și în acestă perioadă a
anului, încercați kiturile de ciuperci.
Acoperiți varza de iarnă cu o plasă pentru a o proteja de
porumbei.
Ţineti lână la îndemână pentru a proteja straturile de salată, iarba grasă etc.
Protejaăți țelina care a rămas în sol acoperind-o cu paie
sau lână.
Acoperiți solul lutos cu polietilena pentru a-l menține
uscat pe durata iernii.
Dacă tot ați curățat grădina pentru iarnă, folosiți-vă de
această ocazie pentru a instala alei de uzură, pe care le veți
folosi în momentul în care grădina este acoperită cu zăpadă.

Acum este momentul ideal pentru a efectua tăieri pentru
pomii fructiferi, pentru a menține echilibrul natural și a încuraja producția fructelor de calitate. Cu toate acestea, prunii, cireșii, nectarinii și piersicii nu ar trebui tăiați acum,
deoarece devin sensibili la ciuperca frunzei de argint.
Efectuați tăierile specifice pentru vița de vie.
Protejați piersicii și nectarinii de vremea umedă din timpul iernii, deoarece aceștia pot fi contaminați cu dăunători
care afectează frunzele. Construiți un adăpost din polietilenă, în care sa adăpostiți pomul, dar fără să-l atingeți.
Protejați vârfurile ramurilor de smochin deoarece acestea pot să inghete pe durata iernii. Acoperiți-le cu lână sau
paie.
Aplicați benzi de lipici pe trunchiul pomilor fructiferi
pentru a împedica insectele care urcă pe copaci să își depună ouăle pe ramuri.
Dacă vreți să adunați zmeura din propria grădină, acum
este momentul să plantați rămurele de zmeură, cât timp
acestea sunt încă în stare latentă.
Dacă plantația de căpșune este mai veche de 3 ani, acum
este momentul să plantați noi stoloni de căpșune. Cele îmbătrânite pot să rețină boli și dăunători și iși pierd din vigoare și productivitate.
Plantați afin și coacaz în această iarnă pentru o diversi-

În grădina cu fructe

tate atractivă a grădinii cu fructe. Cu o inflorescență frumosa, fructe delicioase, și un frunzis roşiatic toamna, acești
arbuști produc interes constant.

Dacă încă nu ați făcut asta, curățați și dezinfectați sera.
Spălați geamurile, podeaua și schela serei cu dezinfectant
horticol pentru a nimici orice dăunători care ar putea
supraviețui peste iarnă.
Spălați și dezinfectați rogojina înainte de a o depozita.
Curățați zăpada de pe seră și rame pentru a împiedica
eventualele pagube pe perioada iernii, cauzate de presiunea
exercitată de zăpadă.
Izolați robinetele din aer liber și opriți-le de la sursa de
alimentare. De asemenea, ambalați furtunurile care nu sunt
necesare.
Aerisiți sera în zilele mai călduroase pentru a reduce
umiditatea și riscul apariției bolilor.
Pregătiți ancadramentul serei pentru primăvara viitoare.
Este important să lăsati spațiu deoarece veți adăuga compost mai târziu.
Înmulțiți plantele perene, inclusiv brumărelul, macul
oriental și menta prin lăstari cu rădăcină.
Plantați bulbi în ghivece mari care vor putea fi plantați
în grădină primăvara următoare, pentru a putea umple golurile din grădina cu flori.
Udați plantele cu măsură pentru a menține umiditatea
la un nivel cât mai scăzut.
Acordați atenție mai mare afidelor care se pot instala pe
durata iernii pe plante. Îndepărtați-le cu mâna sau folosiți
insecticid.
Protejați crăciunițele de curenții de aer reci și lăsați solul
să se usuce între udări, pentru ca inflorescența acestora să
reziste de la Crăciun până târziu în ianuarie.

În seră

Evitați să călcați pe gazon atunci când acesta este
înghețat sau se află sub un strat greu de zăpadă, deoarece
îl veți deteriora.
Dacă este o iarnă blândă, continuați să tăiați gazonul
dacă acesta mai crește, dar setați lamele mașinii de tuns la
un nivel de tăiere mai înalt.
Înțepați gazonul cu o furcă pentru a îmbunătăți drenajul
și aerisirea.
Continuați să îndepărtați frunzele căzute, pentru a permite luminii să ajungă la gazon și pentru a evita uscarea
acestuia.
Efectuați o revizie și ascuțire a foarfecelor și a mașinii
de tuns iarba acum, cât sunt mai puțin utilizate.

Îngrijirea gazonului

Material preluat de pe www.agroland.ro

Stimaţi cetăţeni,

La începutul acestui an comuna noastră a beneficiat de o finanțare în cuantum de 120.000
lei din partea Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Timiș în cadrul Programului Național de Cadastu General și Carte
Funciară prin care vom face înscrierea în cartea
funciară pentru aproximativ 1.680 de imobile
situate în extravilanul comunei Becicherecu
Mic.
În data de 14.02.2020 comuna Becicherecu
Mic a semnat un contract de prestări servicii cu
o firmă specializată în măsurători cadastrale –
MS CAD SRL, iar după ce am depus contractul
la sediul OCPI Timiș, prestatorul serviciilor de
măsurare și-a început activitatea.
În prima etapă, OCPI Timiș a pus la
dispoziția MS CAD SRL date tehnice și coordonate geospațiale pentru a determina zona și
sectoarele cadastrale în care se vor face măsurătorile.
În urma prelucrării datelor obținute de la
OCPI Timiș am delimitat 47 de sectoare cadastrale în care se vor desfășura aceste lucrări. Sectoarele sunt următoarele: nr. 23, 31, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81 și 82.
În concret va fi cuprinsă toată zona de sud a
extravilanului localității noastre (DN 6
intersecție cu calea ferată – spre Săcălaz –
granița de hotar cu Biled – DN 6) și se vor înscrie în cartea funciară toate imobilele din acest
perimetru.
Durata execuției lucrărilor este 16 luni calculată din 14.02.2020 și va avea următoarele
etape:
- Realizarea măsurătorilor în teren – 6 luni;
- Deschiderea cărților funciare și completarea acestora de către OCPI cu datele proprietarilor aflați în evidența OCPI și în evidența
comunei Becicherecu Mic – 2 luni;
- Etapa de publicitate și contestații cu privire
la titularii înscriși în CF – 2 luni;
- Soluționarea contestațiilor depuse în etapa
de publicitate – 1 lună;
- Transmiterea datelor finale către OCPI
Timiș pentru completarea cărților funciare – 1

lună;
- Avizarea cărților funciare definitive de către
ANCPI – 3 luni;
- Comunicarea cărților funciare către proprietari – 2 luni;
Graficul de execuție prezentat poate suferi
modificări în funcție de evoluția pandemiei
Covid-19 pe teritoriul României în special cu
privire la etapa de publicitate, depunere și
soluționare contestații deoarece potrivit legii în
lipsa asigurării accesului publicului la aceste
date vom fi obligați să suspendăm executarea
contractului și să prelungim durata execuției cu
perioada suspendării.
Principalele beneficii ale înscrierii în cartea
funciară a imobilelor sunt următoarele:
- Înscrierea gratuită a dreptului de proprietate;
- Asigurarea limitelor de proprietate și a
vecinătăților deoarece fiecare carte funciară va
avea un inventar de coordonate fix și indiferent
de cine va măsura proprietățile vor exista întotdeauna aceleași limite;
- Realizarea gratuită a succesiunilor pe terenurile care sunt în proprietatea persoanelor decedate către moștenitorii legali sau testamentari;
- Extrasele CF deschise în cadrul programului de cadastru general și carte funciară vor deveni acte de proprietate (la ora actuală extrasele
CF pot fi utilizate doar cu titlu de act de publicitate și sunt valabile doar dacă sunt însoțite de
actele de proprietate – contracte, certificate de
moștenitor etc.);
- Rezolvarea situațiilor litigioase și a suprapunerilor de titluri;
- Actualizarea bazei de impozitare și evidența
din registrul agricol a primăriei;
Este foarte important ca în momentul în care
vom anunța publicarea listelor cu titularii dreptului de proprietate să primim de la dumneavoastră sesizări cu privire la proprietarii care
urmează să fie înscriși în Cartea Funciară deoarece după rămânerea definitivă a informațiilor,
actualizarea acestora va fi supusă taxelor percepute de OCPI.
În calitate de responsabil cu realizarea acestui proiect de interes public îmi iau angajamentul să anunț de fiecare dată progresul
măsurătorilor, să vă acord asistență și să vă răspund tuturor întrebărilor.
Secretar General
Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI

Mica publicitate

Vând roșii, varză, castraveți. Strada Fântânii
nr. 43, telefon: 0747-273.038.
Electrician, execut instalații electrice de la A
la Z, depuneri acte Enel pentru branșare etc. Tel:
0721-411.895.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie,
cu sau fără experiență. Pachet salarial atractiv.
Tel: 0756-370.104.
Electrician, execut instalații electrice complete, dețin PFA. Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0723-321.452.
Caut persoane între 18-65 de ani pentru încadrare ca agent de securitate în localitatea
Biled (Siloz). Informații la telefon: 0756199.029.
Persoană fizică prestez servicii de călcat rufe
(cămăși, tricouri, lenjerii pat) la domiciliul meu.
Telefon: 0744-180.713.
Execut servicii de curățare completă a autoturismelor și a mobilierului tapițat (piele naturală, material textil, vinil etc.) cu produse
profesionale cu tehnologia injecție/extracție
abur, precum și hidratare și aplicare protecție,
la domiciliul clientului. Telefon 0742-373.745.
Vând bicicletă medicală performantă. Tele-

fon: 0770-804.185.
Vând albine pe rame 1/1 model Dadant și roiuri. Telefon: 0724-961.503.
Vând: cauciucuri 185/65/14 - 4 bucăți;
195/65/15 - două bucăți, preț 15 RON bucata;
instalație gaz baie; antenă parabolică cu țeavă;
vană baie cu suport, preț 100 RON bucata. Telefon: 0727 - 357.445.
Vând motocoasă Husqvarna, aproape nouă,
semiprofesională, 2 CP, la numai 1.500 lei. Telefon: 0734-538.090.
Vând autoturism „Daihas”: I.T.M., asigurare,
rovigneta, impozit achitate pe anul 2020. Bonus
4 genți cu cauciucuri. Dumitru Prohap, telefon
0727357445.
Ocazie! Vând autoturism, 2.700 RON, ITP,
rovignetă, asigurare, impozit la zi, cauciucuri cu
jenți de iarnă-vară, baterie în garanție și cauciucuri 185/65/15 și 195/65/15, 150 lei bucata. Telefon 0727-357.445.
Vând țuică de sărbători și cauciucuri
185/195/205. Becicherecu Mic, telefon 0722572.448.
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Orar de funcţionare al Pentru o mai bună
Primăriei Becicherecu Mic colaborare, vă

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

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

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

Talon pentru anunţ gratuit

Textul anunţului:........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

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

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

Semnătura

Starea civilă

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

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

Şi-au unit destinele

Marius-Ioan Goșa și Andrada-Gabriela Cosma
Hajdarević Daut și Stanislava Iosin
Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Todorov Radivoi (97 de ani)

Huhurez Nicolae (71 de ani)
Ciarnău Jenica (63 de ani)
Milin Sava (75 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Colegiul de redacţie
Fondator:
Raimond-Ovidiu RUSU
Redactor-şef:
Petru Vasile TOMOIAGĂ
Redactor-şef adjunct:
Anton BORBELY

Redactori:
Sfetlana CHISĂR,
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724
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„Dublă” Rus după pauză, rocadă pe podium:
Fortuna Becicherecu Mic – Vasas Femina 2-1
Brîndescu: „Le felicit pentru dăruire, e al patrulea joc în 12 zile”

Totul e bine când se termină cu bine, completând o
toamnă fructuoasă pentru prim-divizionara timișeană de
podium. Care a început cu stângul duelul matinal acasă al
ocupantelor locurilor 2-3 în Liga 1 feminin, primind gol
în prima jumătate a reprizei I și suferind apoi două accidentări până la pauză, care au necesitat schimbări.
Internaționala Laura Rus a semnat însă reușitele părții secunde, răsturnare de scor prin care bănățencele au pricinuit
doar a doua înfrângere în tur a harghitenelor, depășite astfel din nou în ierarhie, pe locul 2 după ultima rundă a sezonului de toamnă: ACS Fortuna Becicherecu Mic – Vasas
Femina Odorhei 2-1 (0-1).
Deși într-o dimineață de joi, întâlnirea grupărilor de pe
podium cu câte un singur eșec fiecare în tur, și ambele în
fața campioanei din Cluj cu punctaj maxim, 0-4 aici în
cazul Fortunei, 3-1 pentru Universitatea Olimpia sub Feleac împotriva celor din Odorheiu Secuiesc, a avut parte
de cadrul perfect pentru o cădere de cortină la finele sezonului de toamnă, cu spectatori în tribună, cu vreme frumoasă, însorită, balsam în a doua decadă din noiembrie.
Terenul bun a îmbiat și acesta la joc iar gazdele au repurtat în cele din urmă o prețioasă victorie, cu coada ochiului oarecum la cronometru, Laura Rus completându-și
„dubla” în minutul 85, gol al victoriei care a generat rocada
ierarhică, Fortuna înapoi pe 2, harghitenele cu un meci în
plus jucat, de fapt cu întregul program completat, în recul
pe 3.
N-a lipsit mult să se încheie 1-1, precum în disputa lor
directă din aceeași etapă a XI-a dar a sezonului trecut, în
30 noiembrie 2019, când remiza de la Odorheiu Secuiesc
o cobora pe Fortuna pe locul 3, cu 25 de puncte și bilanțul
8 1 2 din 11 apariții, depășită de Universitatea Galați, a
doua cu 26 de puncte, Vasas Femina fiind tot la două
puncte în urma timișencelor, și tot cu 23 de puncte, precum
la ora actuală.
În meciul cu Vasas, prima repriză a aparţinut oaspetelor,
care au lăsat o bună impresie şi au reuşit să deschidă scorul
în minutul 17, prin Krisztina Benö. Cel mai aproape de
egalare, în minutul 39, la singura ocazie rarisimă a reprizei
I, aparţinând localnicelor, după ce Colesnicenco a centrat
în faţa porţii iar Ienovan a reluat de la numai 5 metri mingea peste transversală. Iar modificările efectuate de antrenorul Sorin Brîndescu în primele 40 de minute s-au datorat
așadar accidentărilor lui Șodincă şi Grigore.
La reluare, o altă față a echipei gazdelor, care a reuşit
mai întâi egalarea, în minutul 60, la un schimb de pase
între Ienovan şi Rus, ultima țâșnind spre poarta adversă și
intrând în careu, unde a driblat şi portarul…
Presiunea gazdelor s-a accentuat simțitor iar ocaziile au
început să curgă la poarta vizitatoarelor, dominare concre-

tizată cu cinci minute înainte de final, dintr-un corner executat de Bistrian, către Colesnicenco, care a recentrat cu
capul de pe stânga, în faţa porţii, iar Laura Rus a înscris
cu capul din apropiere, aducând victoria „roșioarelor”.
Mare bucurie în tabăra gazdelor…
Se prelungea cu trei minute dar nu se mai întâmpla
nimic, fluierul final consemnând un triumf meritat al
timișencelor, autoare ale unui bilanț solid în meciurile
acasă de campionat, 5 4 0 1 24-8 12 puncte. Bucurie
împărtășită și de Adina Rognean, accidentată de ceva
vreme, care de pe margine și-a încurajat colegele pe toată
durata jocului, bucurându-se nespus la înscrierea golului
victoriei. Chiar s-a încheiat cu bine…
S-a încheiat de fapt cu bine „careul” din ultimele nici
două săptămâni, 5-3 aici cu gălățencele, apoi un 0-3 victorios la Alexandria și 2-2 în Bistrița Năsăud, însă ar mai
fi restanța din etapa a VII-a, din urmă cu o lună, programată în decembrie la arădencele de la Piroș Security…
Fortuna Becicherecu Mic: Cosmina Roșu – Bistrian,
Hațegan, Codrescu (cpt), Heisu (min. 74, Jivan), Colesnicenco, Deca, Grigore (min. 40, Clara Roșu), Șodincă (min.
25, Pera), Ienovan, Laura Rus.
Antrenor principal: Sorin Brîndescu.
Pe bancă: Abrudan.
Vasas Femina Odorhei: Kajtar – Biro (min. 60, Dako),

Integrame: Ion

Szasz, Kiş, Gered (cpt), Barabaşi, Orban (min. 66, Mardari), Vlădulescu (min. 87, Horvath), Beno, Mitroi (min.
87, Toth), Căldare.
Antrenor principal: Vago Attila.
Pe bancă: Şandor.
Au arbitrat: Alexandru Dan Gornic (Arad) – Alexandru
Gherman şi Ioan Daniel Humiţa (Timişoara).
La cald…
Sorin Brîndescu (antrenor principal Fortuna): „A fost
un joc greu, cum am anticipat, și foarte, foarte muncită
această victorie, pentru care le felicit pe fete, pentru ambiţia şi dăruirea de care au dat dovadă în cele 90 de minute,
pentru că am venit după o perioadă foarte încărcată, cu
puțină odihnă dar patru meciuri în 12 zile. Lotul este puţin
limitat numeric şi nu avem soluţii, iar greul l-au dus cam
aceleaşi jucătoare. Și mai ales că am venit după un meci
la Prundu Bârgăului pe care meritam să-l câştigăm, dar am
făcut egal. Repet, felicit încă o dată fetele că au reuşit să
se reechilibreze psihic, atât ele cât şi noi, staff-ul, să putem
lupta încă 90 de minute. Pentru asta le mulţumesc încă o
dată!. Restanța cu Piroș este programată pe 6 decembrie,
vom vedea dacă se va juca. Trebuie să ne refacem fizic,
psihic, trebuie să mai facem teste, iar după aceea trebuie
să terminăm cu succes acest tur de campionat…”.
Material preluat de pe site-ul www. sporttim.ro

Bancuri

Un moldovean se duce la pescuit de
copcă la Moscova. Ajunge el pe un lac îngheţat şi încearcă să spargă gheaţa. Deodată, se aude o voce:
- Băi, nu mai sparge gheaţa!
Se scoală el se uită împrejur, nimic.
Vocea se mai aude odată:
- Băi, nu mă sparge gheaţa!
Se mai ridică odată, se mai uită împrejur, tot nimic. Continuă spartul gheţii. A
treia oară se mai aude vocea:
- Băi, nu mai sparge gheaţa! Ce-ţi tot
spun?
Moldoveanul se ridică şi întreabă:
- Care vorbeşte, măi?
Vocea:
- Directorul Patinoarului!

Șeful spune un banc. Toți râd în hohote, în afară de unul.
- Tu de ce nu râzi?, îl întreabă colegii.
- Apoi, eu oricum mă gândeam sămi dau mâine demisia…

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

