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Dragi locuitori ai comunei Beciche-
recu Mic, suntem la final de an 2021, un
an marcat, la fel ca şi anul trecut, de pan-
demia de coronavirus.

A trebuit, în acest an, să facem faţă va-
lurilor pandemice şi să respectăm perioa-
dele de restricţii impuse de
autorităţi pentru a stopa pro-
pagarea bolii. 

Toate aceste lucruri ne-au
afectat viaţa de zi cu zi, însă
lucrul cel mai important
este că ne-am păstrat sănă-
tatea.

În ceea ce priveşte admi-
nistraţia locală a comunei,
principala noastră preocu-
pare a fost aceea de a ve-
ghea la sănătatea oamenilor,
pentru că sănătatea este cea mai de preţ
avuţie a unui om. 

Desigur, nu am neglijat nici menirea
noastră de a creşte nivelul calităţii vieţii
locuitorilor din Becicherecu Mic. Toate
aceste eforturi au fost oglindite, de-a lun-
gul anului, în ziarul nostru local.

Fireşte, fiecare locuitor al comunei
poate vedea ce s-a făcut până acum şi
poate analiza modul în care a lucrat ad-
ministraţia publică locală. 

Se poate spune că mai sunt lucruri de

făcut. În administraţia locală munca nu
se termină niciodată.

Însă date fiind condiţiile şi vremurile
pe care le traversăm, pot spune că sunt
mulţumit cu ceea ce am reuşit să facem
în anul 2021. 

Vom continua în acelaşi
sens şi în anul care vine, un
an sperăm noi mai bun din
toate punctele de vedere
decât cel pe care ne pregătim
să-l încheiem.

Se apropie Sfânta Sărbă-
toare a Naşterii Domnului,
moment aşteptat cu bucurie
de noi toţi. 

Să dea bunul Dumnezeu să
aveţi parte de sănătate, linişte
sufletească şi prosperitate. 

Să vă bucuraţi în aceste zile de căldura
căminelor dumneavoastră şi de prezenţa
celor dragi, adunaţi în jurul bradului de
Crăciun. 

Fie ca anul care vine să ne împlinească
speranţa revenirii la o viaţă normală.

Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Raimond-Ovidiu RUSU
primarul comunei Becicherecu Mic

Gânduri la final de an Lin răsună
Lin răsună-ntreg văzduhul

De un cântec îngeresc:
S-a născut Mântuitorul
Copilul Dumnezeiesc.

Peste fața Lui senină
Strălucește o lumină.
A venit ca să ne-nvețe

Voia Tatălui ceresc.
Maica Sfântă-L ocrotește

Mângâindu-I chipul sfânt,
Iar pe iesle fulgi de neauă
Se aștern purtați de vânt.

Lumea vrând s-o mântuiască
A lăsat slava cerească

Și împărăția păcii
A adus-o pe pământ.
El veșmintele măririi

Cu un scutec le-a schimbat
Și-ntr-un staul pentru vite

Jos în iesle stă culcat.
Dar cu inima senină

Ciobănașii I se-nchină.
Vin și magi și I-aduc daruri

Veșnicului Împărat.
Rege blând al omenirii

Sfânt, puternic și smerit
Su4etu-mi la Tine-aleargă

Să se-nchine umilit.
Daruri n-am dar am păcate

Izbăvește-mă de toate
Și-mi revarsă mângâiere
Peste su4etu-mi trudit.

IIooaann HHOORRNNEEAA



2 Sărbătoare

Mesajele de Crăciun ale reprezentanţilor cultelor
din Becicherecu Mic

„... şi Tu Betleeme,pămîntul lui Iuda ,nu eşti nicidecum cel
mai mic între căpeteniile lui Iuda , căci din tine va ieşi

Povăţuitorul care va paşte pe poporul lui Israel” (Matei 2,6)

Din nou prin mila lui Dumne-
zeu, am ajuns şi anul acesta din cei
ce au rămas şi încă nu au plecat în
drumul veşniciei să sărbătorim ma-
rele praznic al NAŞTERII DOM-
NULUI. Sunt vremuri pline de
încercări datorate acestui virus,
care nu vrea să ne lase în pace, ne
strică felul de a trăi normal şi aşa
cum l-a lăsat Bunul Dumnezeu,
care ne respectă libertatea de a
alege, de a trăi. 

Cu toate acestea simţim fiecare
dintre noi, în pragul sosirii marii sărbători a Naşterii Domnului,
o bucurie ce vine din afara fiinţei noastre pământeşti, ce ne întă-
reşte sufleteşte spunându-ne să avem pe mai departe nădejde, fi-
indcă nimic nu e pierdut atât timp cât Harul lui Dumnezeu ne
sfinţeşte sufletul prin iubirea Sa faţă de oameni. Ne spune Sfântul
Evanghelist Ioan că: „... aşa  a iubit Dumnezeu lumea încât pe
Fiul Său l-a trimis, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică...” (Ioan 3,16). 

Şi Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în Betleemul Iudeii, aducând
multă bucurie Universului întreg, întrucât de această naştere se
bucură întreg Universul: „iată îngerul Domnului le-a zis: Nu vă
temeţi. Că, iată, vă binevestec vouă bucurie mare, care va fi pen-
tru tot poporul” (Luca 2,10), şi cu toate acestea atunci şi acum
au fost şi sunt unii care nu se bucură de această MARE SĂRBĂ-
TOARE. 

Atunci Irod cel mare se întristează şi dă ordin să fie ucişi toţi
pruncii: „... iar Irod văzând că fusese amăgit de magi s-a mâniat
foarte şi trimiţând i-a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem
şi-n toate hotarele lui...” (Matei 2,16); la fel şi azi unii nu se bu-
cură de Naştea Mântuitorului Iisus Hristos şi caută să găsească
motive că este spre binele oamenilor dacă stau izolaţi în casa lor
şi nu vin la biserică, aşa vor fi siguri că vor scăpa de boală. 

Dar ce ne vom face dacă, fără harul lui Dumnezeu, ne îmbol-
năvim sufleteşte, ne vom transfigura prin teama noatră (o teamă
falsă) în oameni rătăciţi, oameni care sunt fără un reper pentru a
descoperi drumul veşniciei? 

Ce rost mai are atunci viaţa din punct de vedere spiritual, dacă
nu mai credem în Atotputernicia lui Dumnezeu? Spune Sfântul
Apostol Pavel că „... atunci să ne apucăm cu toţii de mâncat, de
băut...” sau, cum zice Proorocul David, „... zise cel nebun în cu-
getul său: nu este Dumnezeu...”. 

Dacă gândim ca asemenea oameni să ne apucăm, oare, cu toţii
să ne răsculăm, că nu avem suficientă distracţie... împotriva celor
ce conduc această lume? Nicolae Iorga, într-una din operele, sale
spunea: „.... dacă mă rog lui Dumnezeu şi El nu există, nu am
pierdut nimic, dar dacă nu mă rog lui Dumnezeu şi El există,
atunci am pierdut totul..”. 

Prin urmare, întotdeauna sosirea acestor zile de sărbătoare tre-
buie să nască în fiinţa noastră momente de reflecţie prin care să
ne gândim că noi, cu toţii, când ne-am născut pe acest pământ
am primit la naştere o misiune spirituală prin care să devenim
mai buni, să ne îmbunătăţim viaţa prin ascultarea noastră de
Dumnezeu. Iisus Hristos înainte de înălţarea Sa la cer îi învăţa
pe ucenicii Săi: „întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii
mei, dacă vă iubiţi unul pe altul precum eu v-am iubit...”, iar
Praznicul Naşterii Domnului este unul din momentele în care
Dumnezeu ne arată oamenilor cât de mult ne-a iubit: „Dumnezeu
fiind S-a golit de Sine luând chip de rob devenind asemenea oa-
menilorşi la înfăţişare aflându-se ca un om S-a smerit pe Sine fă-
cându-se ascultător până la moarte şi încă moarte pe cruce!”
(Filipeni 2;8). 

Să încercăm să nu lăsăm ca aceste zile pe praznic să treacă pe
lângă noi fără nici un rost, fiindcă adevărata împlinire o dobân-
dim doar prin Dumnezeu: „căutaţi mai întâi Împărăţia cerurilor
şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă. 

Să-l căutăm pe Hristos aşa cum L-au căutat păstorii, să-i adu-
cem ca dar sufletul nostru cât mai curat pentru a fi binecuvântat
şi să cântăm cu toţii aşa cum au cântat şi îngerii din ceruri la
NAŞTEREA  SA: „... mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pământ pace între oameni bunăînvoire ...” să fie în veci.

HRISTOS S-A NĂSCUT!
Preot Ioan JURJI

Zilele trecute am întâlnit cetăţeni care comen-
tau că s-ar fi propus de către nu ştiu cine să nu
mai fie folosit de către autorităţi sau lumea din
ţară acest cuvânt al creştinilor, căci nu toţi sunt
creştini. 

Alţii comentau că propunerea
asta nu provine din România, ci
de la unele foruri ale UNIUNII
EUROPENE, pentru ca unele ex-
presii, ca de exemplu:  VA-
CANŢĂ DE CRĂCIUN,
PODOABE DE CRĂCIUN,
BRAZI DE CRĂCIUN şi multe
altele asemănătoare să nu deran-
jeze urechile milioanelor de cetă-
ţeni atei sau păgâni care au umplut
Europa. S-ar fi propus  ca expresia
CRĂCIUN să se înlocuiască cu
alt cuvânt, de pildă SĂRBĂTORI
DE IARNĂ. 

Interesant! Dar în ţările de pe jumătatea de sud
a globului pământesc, unde acum e vară, cum ar
trebui să sune? SĂRBĂTORILE DE VARĂ? De
fapt, cuvântul CRĂCIUN are o origine neclară.
Învăţaţii nu au reuşit să-i afle originea. 

Nu e folosit în Sfânta Scriptură, dar e utilizat
într-o mulţime de ţări europene şi de creştini îm-
prăştiaţi în lumea largă, cu înţelesul de SĂRBĂ-
TOAREA NAŞTERII DOMNULUI ISUS DIN
FECIOARA MARIA LA BETLEEM, ca FIUL
VEŞNIC AL LUI DUMNEZEU, care a vrut astfel
să se facă frate cu oamenii, pe care să-i mântu-
iască apoi, adică să le deschidă cerul spre viaţă
veşnică prin  evanghelia, moartea şi învierea sa.

Una din persoanele care discutau despre pro-
punerea amintită, a excluderii cuvântului CRĂ-
CIUN din limbajul autorităţilor publice, a afirmat
că unele curente religioase apărute mai nou la noi

în ţară nici nu mai utilizează cuvântul CRĂCIUN,
ci doar SĂRBĂTOAREA NAŞTERII DOMNU-
LUI. Şi? 

Dacă, mai ales pentru generaţia tânără, pentru
miile şi milioanele de copiii inundaţi de puhoiul

de reclame comerciale pe panouri,
prin televiziune şi prin aparatele
video şi audio, dacă s-ar pune între-
bare: - Ce este CRĂCIUNUL?, ar
mai face ei legătura cu  ISUS? 

Sau s-ar referi doar la aşa-zisul
Moş Crăciun, la cadouri, la vacanţă,
mâncăruri, haine, săniuş, petarde,
călătorii etc.? Dar adulţii? I-ar de-
păşi mulţi pe copii? Nu ar rămâne la
nivelul de sarmale, mititei şi vin
fiert? Pentru mulţi asta e CRĂ-
CIUN.

Poate mulţi nu mai ştiu că ISUS,
deşi înălţat la cer, a spus: - Eu rămân

cu voi până la sfârşitul lumii!!! El vine pe altarele
noastre la fiecare Sfântă Liturghie în Sf. Împărtă-
şanie sau Cuminecătură. 

Şi mai spune: - Cine se hrăneşte cu trupul meu,
acela rămâne în mine şi eu rămân într-însul! Ast-
fel fiecare altar şi fiecare inimă care-l primeşte pe
ISUS devine un BETLEEM!

Astfel SĂRBĂTOAREA NAŞTERII LUI
ISUS este mai mult decât un CRĂCIUN CO-
MERCIAL. Deşi şi acesta e binevenit, dacă nu-l
înlocuieşte pe Pruncul ISUS!

SĂRBĂTOARE BINECUVÂNTATĂ A NAŞ-
TERII DOMNULUI şi un AN NOU PLIN DE
CREDINŢĂ, IUBIRE CURATĂ ŞI SĂNĂTATE
TUTUROR CREŞTINILOR ŞI OAMENILOR
DE BUNĂVOINŢĂ!

Pr. Bonaventura DUMEA

Ce înseamnă cuvântul CRĂCIUN?
O mai fi voie de folosit acest cuvânt în public?

Ce mare dar!
Pentru mine, pentru tine, oricine ai fi: Dumnezeu Tatăl a trimis în această

lume, acum 2.021 de ani, pe singurul născut din Tatăl, adică pe Isus Hristos,
să ne mântuiască, născându-se prin Fecioara Maria, în ieslea din Betleem.

Pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult pe om, trebuia să aducă această
veste bună şi să adeverească lucrarea, prin îngerul trimis din cer, bucuria că
omul poate fi mântuit şi salvat din păcat. Bucuria a fost mare în câmpia Bet-
leemului, păstorii fiind primii care au primit această veste, apoi împreună
cu îngerul o mulţime de oaste cerească a lăudat pe Dumnezeu zicând: „Slava
lui Dumnezeu în locurile prea înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi
Lui”.

Aceeaşi veste răsună şi azi prin Evanghelie şi pentru noi, să ne împăcăm cu Dumnezeu prin Isus
Hristos să ne ierte păcatele, să fim buni unii cu alţii, să ne iertăm şi noi unii pe alţii, să ne îndemnăm
la fapte bune, să ne rugăm înaintea Lui să ne dea pacea şi bucuria care vine de la el. A trecut aşa de
repede un an, am uitat că viaţa trece aşa de iute.

Îi mulţumim lui Dumnezeu că ne-a dat sănătate anul acesta, şi dacă vom ajunge şi următorul an să
putem trăi în pace unii cu alţii, Dumnezeu să binecuvânteze comuna noastră şi ţara noastră, împreună
cu autorităţile locale şi centrale.

Să ne rugăm toţi împreună pentru aceasta.
Biserica Penticostală transmite pe această cale, binecuvântarea lui Dumnezeu peste toate familiile

dumneavoastră şi peste redacţia ziarului local.
Sărăbători binecuvântate şi fericite.

Prezbiter Vasile MOROTI

Sărbătoarea Învierii Domnului Isus a inaugurat o nouă eră în istoria
umanităţii: era creştinismului. Ea a început în faţa mormântului gol şi
continuă până în zilele noastre. 

Nu ar fi fost posibilă dacă Isus Hristos ar fi rămas în mormânt. Însă
El a înviat şi este viu în vecii vecilor. Credinţa noastră în El este una
adevărată şi vie. Nădejdea noastră este întreţinută de tot ce El ne-a fă-
găduit. 

Dragostea noastră izvorăşte din dragoste Lui veşnică. Toate acestea
sunt valabile în urma celei mai mari minuni: că Domnul Isus Hristos
care a fost mort a înviat şi nu mai moare niciodată.

HRISTOS E VIU!
Pastor Ioan COCÎRŢEU,

Biserica Baptistă Becicherecu Mic
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ACȚIUNE CARITABILĂ DE CRĂCIUN
Moș Crăciun a venit anul acesta mai de-

vreme pentru mai multe persoane vârstnice
din comuna Becicherecu Mic. Acest lucru a
fost posibil grație unei acțiuni caritabile
inițiate de Alexia-Dorica Rusu și Raimond-
Ovidiu Rusu, la care s-au alăturat și alți oa-
meni cu su5et mare: Ioan Jurji, Emilia Jurji,
Alina Stan, Sfetlana Chisăr, Livia Buze, De-
nisa Haiduc, Viorel Hodorogea, Iasmina
Bucur, Maria Bobeș și Bianca Stan.

Amănunte despre această acțiune ne-a dat
inițiatoarea acesteia, Alexia Rusu: „Nu a fost

tocmai ideea mea; a fost o idee comună: a mea
și a celor care au mai realizat acțiuni caritabile
pentru oamenii din Becicherecu Mic, oameni
care m-au și ajutat cu organizarea acestei
acțiuni...  Scopul nostru a fost acela de a ajuta
persoanele vârstnice a5ate în situații mai
puțin fericite. Informații despre aceste per-
soane am luat de la Primărie și de la bisericile
din comună. Apoi, am mers și am cumpărat
produse despre care noi am considerat că nu
ar trebui să lipsească din casele oamenilor în
această perioadă de dinaintea sărbătorilor.

Am cumpărat cozonaci, turtă dulce, orez,
ulei, în general produse alimentare. Aceste
pachete au ajuns la 60 de persoane din Beci-
cherecu Mic. Este trist să vezi oameni bătrâni
cu situație materială precară, iar acest lucru
nu doar în preajma sărbătorilor. Am noroc că
provin dintr-o familie în care nu am simțit
astfel de lipsuri și vreau să dau și eu mai de-
parte din ce am”.

Alexia Rusu este acum elevă în clasa a XI-a
și se gândește să urmeze, după 4nalizarea 
studiilor liceale, facultatea de drept.
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Alina Stan s-a născut în ziua de 14 februarie 1977
în comuna Becicherecu Mic. „Mi-am petrecut aici
toată viaţa, pot să zic, ne spune Alina Stan. Am copi-
lărit aici, am urmat cursurile şcolii primare şi gimna-
ziale tot în Becicherecu Mic. Ulterior am studiat la
Liceul Sanitar din Timişoara. Am absolvit apoi Facul-
tatea de ştiinţe ale educaţiei şi asistenţă socială, spe-
cializarea profesor învăţământ primar şi preşcolar. Am
o fiică în vârstă de 23 de ani şi un nepoţel în vârstă de
zece luni.

Din anul 2005 îmi desfăşor activitatea didactică la
grădiniţa din comuna noastră. În perioada 2006-2007

m-am implicat personal pentru reînfiinţarea grădiniţei
cu program prelungit, grădiniţă care funcţionează şi în
prezent.

Am fost implicată în permanenţă şi în activităţile
cultural-artistice ale comunei. În politică propriu-zis
am început să mă implic din anul 2020, an în care am
devenit şi consilier local alături de echipa PSD, echipa
domnului primar Raimond-Ovidiu Rusu. În cadrul
acestei echipe am fost propusă ca preşedintă a Orga-
nizaţiei de Femei PSD Becicherecu Mic, organizaţie
care se află, pot spune, în curs de dezvoltare. Acum,
înainte de sărbători, am avut o acţiune de voluntariat
sponsorizată de familia domnului primar prin care am
distribuit pachete pentru bătrânii singuri din comuna
noastră, pentru a le aduce, în prag de Crăciun, o bucu-
rie şi a le alina puţin singurătatea.

În cadrul Consiliului Local Becicherecu Mic susţin
întotdeauna iniţiativele care sunt benefice comunei
noastre. Activez în cadrul comisiei sociale, de sănătate,
sport, cultură şi învăţământ. Dintre domeniile menţio-
nate am încercat în permanenţă să ajutăm şi, 
totodată, să rezolvăm doleanţele pe care ni le-au expus
cetăţenii.

Becicherecu Mic este o comună în plină dezvoltare,
ceea ce este un lucru bun pentru toţi locuitorii. Referi-
tor la obiectivele noastre, ale echipei de consilieri, ne
dorim să atragem investitori în localitate, ne dorim să
venim în sprijinul mămicilor prin deschiderea unei
creşe pentru copiii antepreşcolari din comuna noastră.

Bineînţeles, susţinem în continuare proiectele foarte
importante pentru Becicherecu Mic: canalizarea şi in-
troducerea alimentării cu gaz metan. În ceea ce pri-
veşte proiectul privind sistemul de canalizare, pot
spune că este aproape de finalizare. 

În ceea ce priveşte alimentarea cu gaz, proiectul este

în curs de implementare.
Ca preşedintă a Organizaţiei de Femei PSD Beci-

cherecu Mic mi-aş dori să constituim şi o organizaţie
de tineret, proiect la care lucrăm în momentul de faţă.
Ne dorim foarte mult ca tineretul din comună să ni se
alăture pentru a derula împreună multe proiecte 
frumoase.

Făcând referire la domeniul meu de activitate, vreau
să menţionez faptul că Primăria, în colaborare cu Con-
siliul Local şi direcţiunea Şcolii Gimnaziale «Dimitrie
Ţichindeal», ne-a fost în permanenţă aproape şi s-a în-
grijit de toate cele necesare desfăşurării activităţii atât
ca resurse umane, cât şi ca resurse materiale, mai ales
acum în vremuri pandemice, dar şi înainte de pande-
mie”.

Rugată să facă o comparaţie între Becicherecul co-
pilăriei şi cel de astăzi, Alina Stan ne spune: „Am cres-
cut aici şi pot spune că există o foarte mare diferenţă
între Becicherecul de ieri, să spun, şi cel de azi. Au fost
ani în care am trăit în întuneric, iar acum putem să
ieşim la orice oră pe străzi. Mă doare când aud tot felul
de acuzaţii că nu ne aliniem. Suntem aliniaţi, însă pro-
babil că unele persoane nu au cum să facă o compara-
ţie. Am evoluat foarte mult. Avem o şcoală nouă, avem
o grădiniţă construită din temelie. Pe partea de educaţie
pot spune că avem condiţii extraordinare; sunt multe
grădiniţe şi şcoli din Timişoara care nu au condiţiile
pe care le avem noi, care se îmbunătăţesc în conti-
nuare. Tocmai acest lucru m-a determinat să intru în
politică, să mă alătur domnului primar şi acestei echipe
care s-a implicat pentru comuna noastră, şi s-a văzut o
schimbare. Am găsit omul şi oamenii alături de care
sunt convinsă că putem face, şi facem!, ceva pentru 
comuna noastră”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PORTRET DE CONSILIER LOCAL:
ALINA STAN

Livia Buze s-a născut în 14 octombrie 1975, în locali-
tatea Mărişel din judeţul Cluj. „Am venit în Becicherecu
Mic în anul 1989, ne spune Livia Buze, la vârsta de 14
ani. Părinţii mei au cumpărat o casă aici, datorită faptului
că părinţii mamei mele trăiau aici de 20 de ani. Casa şi te-
renurile ne-au rămas în judeţul Cluj, pentru că am fost mai
mulţi fraţi. Părinţii mei au venit aici pentru ca noi să nu
fim nevoiţi să stăm la internate la Cluj, care este la o dis-
tanţă de 60 de kilometri de Mărişel. Au preferat să vină
aici, pentru a putea face naveta la Timişoara. Mai am două
surori şi un frate în Becicherecu Mic, o soră la Lovrin şi

una căsătorită în Germania. După ce am venit la Beciche-
recu Mic am urmat cursurile unei şcoli profesionale în Ti-
mişoara, după care am continuat liceul. Am făcut o
facultate la Universitatea «Spiru Haret» din Bucureşti,
sunt licenţiată în studii juridice şi administrative. De zece
ani administrez terenurile din Cluj ale familiei mele; sunt
fermier. Din 2006 până în 2019 am lucrat ca sezonieră în
Olanda, Belgia, Germania. Sunt şi reprezentantă AVON,
am fost şi agent de asigurări, am fost casieră. Sunt căsă-
torită, am o fată, Mirabela-Denisa, studentă în anul trei la
Universitatea de Vest, specializarea educator-învăţător.

În politică m-am implicat de foarte mult timp. În urmă
cu trei ani mi-am dat demisia şi am spus că nu voi mai
face politică niciodată. Datorită domnului primar 
Raimond-Ovidiu Rusu – pentru că îl cunoaştem de foarte
mult timp, iar noi, la sat, alegem oamenii – m-am alăturat
echipei domniei sale şi PSD. Consider că împreună putem
face schimbări majore. Domnul primar este un om deose-
bit şi datorită lui am ales să urmez o direcţie spre partea
politică. Sunt de părere că împreună cu dânsul vom reuşi
să atingem toate obiectivele vizate şi vom suprinde plăcut
oamenii din Becicherecu Mic.

În cadrul Consiliului Local Becicherecu Mic fac parte
din comisia juridică, de urbanism, investiţii, administrarea
domeniului public şi privat. Mai fac parte din comisia
pentru fonduri europene, unde deţin funcţia de secretară.

În cadrul comisiei juridice ne ocupăm de hotărârile pri-
vind înscrierile în Cartea Funciară a clădirilor şi terenuri-
lor, trecerea terenurilor dintr-un CF într-un număr
cadastral, proiecte privind vânzarea către cetăţeni a unor
terenuri. Pe cei care au terenuri de la Primărie îi ajutăm

să le plătească în rate.
Sunt membră în echipa pentru Strategia de dezvoltare

locală pentru perioada 2022-2028: dezvoltarea reţelei de
gaz în Becicherecu Mic, modernizarea şi extinderea in-
frastructurii de apă, construirea Căminului Cultural, pa-
varea aleilor pietonale, construirea unei baze sportive,
amenajarea unei centuri pentru utilajele agricole, realiza-
rea de parcări publice în zonele de interes public. Avem
foarte multe puncte cuprinse în strategia de dezvoltare, o
strategie pe care o pot consulta şi cetăţenii şi la care pot
face şi ei propuneri. Cunosc oamenii din sat, unele 
probleme ale lor le cunosc şi am ştiut cum să interacţionez
cu ei.

Dacă ar fi să fac o comparaţie cu Becicherecul pe care
l-am găsit când am venit cu cel de azi, localitatea este total
schimbată. Poate unii cetăţeni nu îşi dau seama ce schim-
bări benefice s-au făcut. Când am venit noi aici nu aveam
apă nici măcar în curte. De asemenea, nu erau şosele, stră-
zile nu erau iluminate. Când coboram din tren la Timi-
şoara toţi locuitorii din Becicherecu Mic trebuia să ne
spălăm cizmele de noroi. Faţă de cum a fost în urmă cu
30 de ani şi după ce am muncit atâţia ani în Occident, pot
spune că Becicherecu Mic este o comună chiar occiden-
tală. Pot spune că arătăm ca o mică comună din Olanda
sau Belgia. S-au făcut foarte multe lucruri pentru comu-
nitate. Sper să ne ridicăm la aşteptările pe care locuitorii
din Becicherecu Mic le au de la noi. Pe această cale doresc
să le mulţumesc pentru încrederea pe care au avut-o în
noi. Pentru viitor, sunt convinsă că vom reuşi să ne înde-
plinim obiectivele propuse pentru 2022-2028”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PORTRET DE CONSILIER LOCAL:
LIVIA BUZE



5Actualitate

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111133 ddiinn 1133 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei 

Becicherecu Mic – secțiunea funcționare și secțiunea
dezvoltare – pentru trimestrul IV pe anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111144 ddiinn 1133 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind recompensarea pompierilor voluntari ai

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pen-
tru activitatea din anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111155 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor spe-

ciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Beciche-
recu Mic pentru anul 2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111166 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind aprobarea Regulamentului de organizare

și funcționare a serviciului public de salubrizare din
județul Timiș;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111177 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind preluarea în patrimoniul public al comunei

Becicherecu Mic a obiectivelor realizate pe raza co-
munei Becicherecu Mic în cadrul proiectului
„Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna

Becicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu
Mic și Dudeștii Noi și extindere stație de epurare în
comuna Dudeștii Noi, județul Timiș”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111188 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind avizarea modificării Contractului de dele-

gare a gestiunii nr.3 din 03.01.2019 a serviciului de
alimentare cu apă și canalizare încheiat între
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TORON-
TAL și operatorul Aquatorontal SRL prin predarea
în gestiune a sistemului de canalizare menajeră și prin
completarea inventarului bunurilor aparținând do-
meniului public și privat al comunei Becicherecu Mic
puse la dispoziția operatorului;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111199 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind aprobarea asocierii comunei Becicherecu

Mic cu L.M. Service Co SRL în vederea instalării
unor dispozitive de filtrare și purificare a apei pe raza
comunei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112200 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind avizarea încheirii unui contract de asistență

juridică de către operatorul serviciului de apă – canal

AQUATORONTAL SRL pentru anul 2022;
HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112211 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind prelungirea contractului de asistenţă juri-

dică încheiat cu SCA Sabou, Burz&Cuc pentru anul
2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112222 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind stabilirea perioadei în care se efectuează in-

ventarierea anuală a bunurilor aparținând domeniu-
lui public și privat al comunei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112233 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind aprobarea încheierii unui contract de asis-

tent personal între comuna Becicherecu Mic şi
doamna Otlăcan Mărioara;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112244 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei 

Becicherecu Mic notat asupra terenului extravilan 
înscris în CF 403418;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 112244 ddiinn 2200 ddeecceemmbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Be-

cicherecu Mic – secțiunea funcționare și secțiunea
dezvoltare – pentru trimestrul IV pe anul 2021.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Escrocii din mediul virtual găsesc
periodic noi metode prin care să îi pă-
călească pe cei naivi. 

Escrocii folosesc o nouă metodă de
înşelăciune pe site-urile de mică pu-
blicitate - colectarea datelor printr-un
sistem ce imită plăţile bancare. 

Experţii în securitate spun că me-
toda a fost deja folosită pe unele site-
uri de anunţuri.

O persoană  a scos la vânzare, pe
platforma OLX, un far auto care îi ră-
măsese de la o maşină veche. Imediat
a fost contactat, pe Whatsapp, de un
aşa-zis cumpărător. 

Bărbatul i-a spus că va face plata
prin sistemul dezvoltat de OLX, iar
apoi îi va trimite un link de primire a banilor. Îşi va in-
troduce datele în aplicaţie şi cardul lui va fi alimentat
cu suma pe care o convenise cu cumpărătorul. 

După ce operaţiunea era finalizată, aşa-zisul cum-
părător urma să trimită curierul să ridice bunul, pentru
că el era din Braşov.

Deşi şi-a dat seama că este ţeapă, a continuat discu-
ţia să vadă până unde merge omul de la celălalt capăt.
I-a spus bărbatului că a introdus datele unui card, dar
tranzacţia nu poate fi procesată pentru că îi cere un cod
pe care l-a primit prin SMS şi în posesia căruia ar putea
intra abia a doua zi. Bărbatul a insistat şi a încercat să-
l convingă că a doua zi nu mai are bani şi nu va mai
putea face plata.

A doua zi, vânzătorul  a revenit şi i-a spus că a aflat
de la contabilă că este ţeapă, iar codul primit prin SMS

este necesar doar pentru plăţi făcute, nu
şi pentru bani primiţi.

Altă persoană a vrut şi ea să vândă un
laptop acum trei zile. Specifica în anunţ
că predarea se va face personal în Timi-
şoara. 

După câteva minute de la postarea
anunţului a fost contactat de un „poten-
ţial” cumpărător, care i-a spus de aceeaşi
metodă de a intra în posesia banilor.

Cu toate că i-a spus că nu e interesat
de o tranzacţie la Cluj, interlocutorul i-
a trimis totuşi linkul de aşa-zisă plată.

CERT-RO: Este un
atac în timp real

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Secu-
ritate Cibernetică (CERT-RO) arată că tipul acesta de
atac cibernetic este întâlnit şi pe alte platforme cum ar
fi OLX sau PUBLI24. Specialiştii în securitate arată
că, după ce obţin datele de identificare a cardurilor,
atacatorii încearcă apoi să extragă sume de bani de pe
acel card în timp real.

„Practic, vorbim despre un atac de tip real-time
phishing, deoarece atacatorii vor cere mai departe in-
terlocutorului pe #WhatsApp inclusiv eventuale coduri
venite pe sms sau prin aplicaţia de internet banking,
pentru validarea tranzacţiilor. Pentru a da acel fals sen-
timent de încredere potenţialei victime, atacatorii au
integrat pe acel site de phishing şi un serviciu de tip

chat, care are rolul de a ajuta utilizatorul să
efectueze plata. De fapt, în realitate, acea
conversaţie este purtată tot cu
atacatorii”, precizează CERT-RO.

Ce este phishingul şi
cum ne ferim de el

Un expert în securitate cibernetică a ex-
plicat cum recunoaştem atacurile de tip
phishing. 

Metoda de înşelăciune reprezintă o formă
de inginerie socială pe care anumiţi răufă-
cători o folosesc pentru a obţine ilicit bani
sau date monetizabile precum date perso-

nale, date de card sau date despre starea de sănătate.
„Atacurile de tip phishing sunt foarte variate, dar au

la bază acelaşi principiu: apelează la emoţiile consu-
matorului pentru a-i distrage atenţia. Astfel, consuma-
torul face plăţi, trimite date de card sau date personale
care răufăcători. 

Câteva situaţii foarte des întâlnite sunt campaniile
web promoţionale unde poţi câştiga ceva «gratis»”, ex-
plică expertul în securitate cibernetică.

Expertul spune că oamenii trebuie să fie atenţi în
orice situaţie când li se prezintă un câştig sau o pier-
dere imediată şi nu doar în mediul online, ci şi atunci
când fac plăţi cu telefonul.

„Dacă situaţia e prea bună sau prea rea (ciudată) să
fie adevărată, mai uitaţi-vă o dată dacă cel care v-a in-
format este legitim. 

Întotdeauna trebuie verificate adresele de e-mail sau
adresele web folosite. 

În cele mai multe dintre dăţi acolo vor fi identificate
erori. Cum ar fi GO0GLE în loc de GOOGLE. 

Aici creativitatea atacatorilor este foarte mare, deci
vă puteţi aştepta la multe iluzii optice”, avertizează ex-
perţii.

Ce date nu trebuie
furnizate niciodată:

● Datele bancare. Nicio bancă din România nu cere
datele de pe card prin telefon.

● Datele medicale, datele personale trebuie împăr-
tăşite doar persoanelor sau companiilor în care aveţi
încredere.

Nu este prima dată când au fost înregistrare atacuri
cibernetice la utilizatorii platformelor de mică publi-
citate.

Începând cu anul 2020, CERT-RO descopererea o
nouă campanie frauduloasă pe platforma OLX - crea-
rea de conturi false şi publicarea de anunţuri cu pro-
duse extrem de căutate pe piaţă, oferite la preţuri
avantajoase. 

Cu o săptămână înainte experţii descoperiseră că
atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii să
cadă în capcană, foloseau o imagine creată în ton cu
identitatea vizuală a platformei online.

Sărbători în siguranţă!

Şeful postului de poliţie Becicherecu Mic, 
agent şef de poliţie Alin CÎRNARIU

„PLĂTESC EU LIVRAREA”
Cum arată cea mai nouă păcăleală de pe site-urile de anunţuri româneşti
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Măsuri de prevenire 
a incendiilor pe timpul 

sezonului rece
● Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor, sobelor metalice sau de te-

racotă dacă sunt defecte, improvizate sau amplasate în locuri care prezintă pericol
de incendiu sau explozie;

● Coşurile şi burlanele pentru evacuarea fumului vor fi întreţinute şi curăţate
periodic;

● Nu racordaţi la acelaşi canal de fum un număr mai mare de focare decât cel
admis ori de la sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi sau solizi);

● Nu aprindeţi focul cu benzină sau alte lichide inflamabile şi nu ardeţi lemne
lungi care nu permit închiderea uşii;

● Nu lăsaţi focul în sobe fără supraveghere sau în grija copiilor;
● Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate de persoane

specializate şi autorizate;
● În podul casei coşul de fum va fi obligatoriu tencuit pentru a nu prezenta fi-

suri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în apro-
piere sunt materiale combustibile;

● Se interzice utilizarea sobelor defecte şi a burlanelor metalice fisurate, a re-
şourilor electrice improvizate, a instalaţiilor electrice improvizate cu prize defecte
şi siguranţe necalibrate la tablourile electrice;

● Se interzice uscarea lemnelor pe sobe metalice, uscarea rufelor pe cuptorul
sobei şi lăsarea nesupravegheată a focului;

● Nu încărcaţi soba cu lemne înainte de culcare şi nu lăsaţi arzătorul aprins la
sobele cu gaze naturale nesupravegheate pe perioada nopţii;

● Amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică; aceasta va asigura pro-
tecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse, care ar
putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în
contact;

● Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;
● Se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulator de presiune

sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
● Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacăra a etanşeităţii buteliei de

gaze lichefiate sau a instalaţiei de gaze naturale; verificarea se face numai cu
emulsie de apă cu săpun;

● La aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se ae-
riseşte camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibritul şi apoi se des-
chide robinetul de alimentare cu gaz (principiul gaz pe flacără);

● Se interzice folosirea afumătoriilor improvizate în podurile clădirilor prin
diferite metode ori amplasarea lor prin magazii, şuri, remize, şoproane sau lângă
materiale combustibile; afumătoriile se confecţionează din zidărie de cărămidă
şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii;

● Căile de acces şi accesul la sursele de apă se vor curăţa de zăpadă şi gheaţă,
asigurându-se menţinerea permanent liberă a acestora.

În scopul prevenirii incendiilor provocate de copii
● În încăperile în care există sobe de încălzit sau gătit, lămpi de gătit cu petrol

şi pentru iluminat, în stare de funcţionare, acestea nu se vor lăsa la îndemâna co-
piilor;

● Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu focul (lămpi, lumânări, chibrituri, bri-
chete); asemenea mijloace nu trebuie lăsate la îndemâna lor;

● Nu este permis accesul copiilor nesupravegheaţi în depozitele de furaje, şuri,
poduri, magazii, grajduri cu mijloace care ar putea produce incendii;

● Copiii nu vor fi lăsaţi să folosească aparatele electrice de uz casnic (fiare de
călcat, reşouri, radiatoare etc.) sau aragazul, decât în prezenţa adulţilor.

Stimaţi cetăţeni
La fel ca în anii anteriori, la începutul anului 2022 vom demara procedurile de emitere

şi comunicare a deciziilor de impunere către toţi contribuabilii pe care îi avem în baza de
date organizată la nivelul biroului de taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Be-
chicherecu Mic.

Prin intermediul acestora se vor aduce la cunoştinţa contribuabililor debitele de natură
fiscală aferente anului 2022.

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

Bonificaţia se acordă atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice.
Bonificaţia NU se acordă pentru taxele locale.
În situaţia în care aţi plătit obligaţiile fiscale înainte ca decizia de impunere să vă fie

comunicată, trebuie să ştiţi că nu mai sunteţi obligaţi încă o dată la plata obligaţiilor fiscale
pe anul în curs, pe decizia de impunere existând o menţiune în legătură cu această situa-
ţie.

De asemenea, vă anunţăm că programul de încasare a taxelor şi impozitelor prin inter-
mediul caseriei dintre sărbători va fi unul normal (8-16), cu excepţia zilei de 31.12.2021,
în care încasările se vor face doar în intervalul 8-10, pentru ca să fie realizate vărsămintele
la Trezoreria Timişoara şi ca să închidem situaţia lunară – aceeaşi regulă pe care o aplicăm
în fiecare ultimă zi lucrătoare din fiecare lună.

Încasările prin intermediul caseriei se vor suspenda în perioada 01.01.2022 –
17.01.2022 deoarece trebuie să facem închiderea anului fiscal 2021, deschiderea anului
fiscal 2022 şi configurarea noilor coeficienţi ai taxelor şi impozitelor conform modifică-
rilor aprobate de Consiliul Local Becicherecu Mic de actualizare a valorilor cu rata infla-
ţiei.

Având în vedere că urmează sărbătorile de iarnă, echipa biroului taxe şi impozite, ju-
ridic şi registru agricol vă doreşte un Crăciun Fericit alături de familie şi un An Nou Fericit
care să vă aducă mai multe împliniri şi realizări alături de cei dragi vouă!

Cadouri de Crăciun pentru cei mici
Luna decembrie este cunoscută în în-

treaga lume ca fiind luna cadourilor, iar cu
acest prilej şi în acest an le-am pregătit o
mică bucurie copiilor şi nepoţilor noştri!

Cu sprijinul Consiliului Local Beciche-
recu Mic, care a asigurat fondurile prin
agenda cultural – sportivă a comunei Beci-
cherecu Mic pentru anul 2021, cu o donaţie
din partea Alexiei Rusu, care a insistat încă
odată să fie parte din bucuria copiilor din
comuna Becicherecu Mic, cu sprijinul in-
stituţiilor de cult care s-au implicat activ în

achiziţionarea şi distibuirea pachetelor în biserici şi în casele de rugăciune şi cu sprijinul
cadrelor didactice angajate la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic
şi la Grădiniţa cu Program Prelungit Becicherecu Mic am reuşit să distribuim un număr
total de 382 de pachete de Crăciun.

199 de pachete au fost distribuite elevilor şi cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială
„Dimitrie Ţichindeal”, 89 de pachete au ajuns la preşcolarii de la Grădiniţa cu Program
Prelungit şi 95 de pachete au ajuns la cele cinci unităţi de cult de pe raza comunei Beci-
cherecu Mic pentru a fi distribuite mai departe. 

Moş Crăciun şi-a făcut datoria şi în acest an, iar în anul următor aşteptăm ca elevii şi
preşcolarii noştri să îi asculte pe părinţi şi pe cei care le călăuzesc paşii, pentru că deschi-
dem de pe acum lista de fapte bune de pe următorul an!

Crăciun Fericit!
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Isfan Mariana (71 de ani),
Staicu Lucian (52 de ani)

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

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

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

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

Program cu publicul: 8-12
15-17

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

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

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

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

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

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

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

Semnătura

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 PRODCOM Târgu Jiu

ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Electrician, execut instalaţii electrice

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

Electrician, execut instalaţii electrice
complete, deţin PFA. Pentru informaţii
suplimentare, sunaţi la numărul de tele-

fon 0723-321.452.
Vând ţuică pentru sărbători, 15-25 de

lei litru. Telefon: 0727-357.445.
Vând vană baie - 64 lei; cauciucuri di-

ferite dimensiuni - 12 lei/buc. Telefon:
0727-357.445.

Starea civilă

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

Utile

Consultare publică
privind impozitele, 
taxele şi amenzile 

locale pentru anul 2022
S-a publicat spre consultare publică proiectul hotărârii Consiliului

Local Becicherecu Mic prin care vor fi stabilite impozitele, taxele şi
amenzile locale pentru anul 2022, precum şi regulamentul facilităţilor

(scutirile şi reducerile) care pot fi acordate contribuabililor comunei Be-
cicherecu Mic.

Valorile taxelor şi impozitelor locale propuse pentru anul viitor sunt
aceleaşi cu cele din acest an la care se aplică indicele ratei de inflaţie co-
municat de INS şi de MFP.

Proiectul va fi luat în discuţie şi adoptat în cursul lunii decembrie 2021.
Sugestiile şi observaţiile pot fi comunicate până în 10.12.2021, după care
proiectul va fi dezbătut şi de către comisia buget - finanţe, taxe şi impozite,
iar ulterior supus dezbaterii Consiliului Local Becicherecu Mic.

Mai multe detalii puteţi obţine de pe site-ul https://becicherecumic.re-
gista.ro/monitorul-oficial-local/alte-documente.
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Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Pescăreţul Mic”

Sărbătoare

Obiceiuri şi tradiţii 
de Crăciun

În Banat, tradiţiile creştineşti s-au îm-
pletit, în preajma Crăciunului, cu
tradiţiile laice, rezultând un amalgam
care dă farmec Sărbătorilor. 

Cel mai spectaculos obicei este cel al
sârbilor, care de Crăciun dau foc badnjak-
ului. Numeroasele etnii care trăiesc sau au
trăit în Banat de-alungul timpului şi-au
lăsat amprenta asupra tradiţiilor locale,
fie că este vorba despre obiceiuri reli-
gioase sau nu.

De Crăciun, în unele sate din Timiş,
tradiţiile vechi de secole se mai păstrează
şi astăzi, aşa că la colindat, din casă în
casă, merg atât copiii, cât şi cetele de
tineri, numiţi „piţărăi”. În prima zi de
Crăciun, colindătorii merg cu „Steaua”,
amintind de astrul pe care l-au urmat Cei
Trei Magi pentru a ajunge la locul unde
s-a născut Pruncul Iisus.

Un alt obicei este cel al „Viflaimului”
sau „Irozii”, reprezentând o scenetă prin
care copiii refac, în casa sau în curtea
gazdei, povestea naşterii lui Isus. Tradiţia
spune că cel care primeşte colindul va fi binecuvântat şi va avea numai noroc în
anul care vine, un semn de bunăstare fiind şi dacă prima persoană care intră în
casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se păstrează şi un alt
obicei: cel mai în vârstă membru al
familiei trebuie să arunce în faţa
colindătorilor boabe de grâu şi de po-
rumb. Bătrânii spun că, dacă boabele
peste care au trecut colindătorii vor fi
amestecate cu sămânţa pe care o vor
pune în brazdă, vor avea o recoltă foarte
bună în anul următor.

Tot în Banat, există şi obiceiul ca sub
faţa de masă pe care se vor aşeza bu-
catele sărbătoreşti, să se pună fire de fân
şi seminţe de grâu, porumb sau floarea-
soarelui, care se dau apoi la vite, ca să
aibă casa linişte şi bogăţie.

Sârbii din Banat obişnuiesc să
sărbătorească Crăciunul de două ori: o
dată alături de toţi ceilalţi, iar a doua
după calendarul vechi, în prima
săptămână după anul nou. De Ajun,
după vecernie, la ei este se face focul
pentru arderea badnjak-ului. Este
vorba de obicei de un trunchi de stejar
tânăr, care este aprins în mod

tradiţional în seara de Crăciun în curtea casei. Focul reprezintă căldura iubirii lui
Hristos, iar tradiţia spune că numărul mare al scânteilor provocate de arderea lem-
nului semnifică şi bogăţia din casa respectivă, pentru anul care vine.

În Banat, o zonă puternic marcată de multicul-
turalitate – aici convieţuind români de diverse
naţiona lităţi, şvabi, maghiari, ruşi, sârbi şi bulgari,
obiceiurile tradiţionale de iarnă s-au amestecat,
fiecare preluând de la fiecare. De exemplu, de Anul
Nou, şvabii bănăţeni obişnuiesc să facă un calendar
al viitorului an. Adică, să desfacă 12 foi de ceapă,
pentru fiecare dintre cele 12 luni ale anului. Se pune
sare în fiecare foaie de ceapă şi se aşează pe o
suprafaţă uscată. A doua zi, după cum sarea din ele
va fi uscată sau umedă, luna reprezentată de acea
foiţă de ceapă va fi secetoasă ori ploioasă.

La etnicii bulgari, obiceiul este altul. Aceştia
merg la colindat în ajun de Anul Nou cu un băţ “fer-
mecat”, existând cre din ţa că toţi cei pe care îi ating
cu acesta vor fi feriţi de rele în anul care urmează.

Ruşii din Banat, după ora 12 noaptea, când se
bate ceasul vechiului an, deschid uşile şi geamurile,
pentru ca noul an să le intre în casă.

Tinerele fete sunt nerăbdătoare să îşi afle ursitul,
iar noaptea de Ajun de An Nou este cea mai prielnică,
se spune din bătrâni. De aceea, fetele nemăritate fac
tot felul de obiceiuri, se piaptănă şi se uită în oglindă,

cu câte o lumânare în cele patru colţuri, şi sunt sigure
că acolo îşi vor vedea şi ursitul. Ba mai mult, ele ştiu
să ghicească cum va fi acesta: de va fi bogat sau sărac,
sănătos sau aprig la mânie. După aceeaşi metodă,
fetele mari află şi după câţi ani se vor mărita.

Un alt obicei practicat în ajunul Anului Nou
era şi Vărgelatul, care consta în punerea pe
masă, sub ulcele, a anumitor obiecte, precum
bani, grâu, oglindă, pieptene, ac, pâine, etc.
Fata trebuia să ridice trei oale, iar dacă ieşea la
iveală acul, pâinea şi pieptenul, însemna că
aceasta urma să ia în căsătorie un om bogat. Se
făcea haz dacă erau nimerite obiecte ce semnifi-
cau defecte.

Tot pentru aflarea ursitului se practica şi
obiceiul perilor de porc. Se puneau pe vatra
încinsă sau pe plita cuptorului doi peri din
spinarea porcului, unul reprezentând o fată,
celălalt un băiat. Dacă perii, arzând, se
depărtau, tinerii nu se căsătoreau. Dacă se
apropiau, ră cin du-se, era semn de căsătorie.

Un alt obicei din Banat, practicat în noaptea
de Anul Nou, era numărătoarea parilor, de la

zece la unu. Parul cu numărul unu se însemna cu un
fir roşu. Dimineaţa se observau parii. Dacă acel par
însemnat nu avea coajă, ursitul va fi sărac, dacă parul
era înalt şi subţire, bărbatul va fi frumos, calităţile ur-
sitului fiind categorisite în funcţie de parul însemnat.

Obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou

Steaua
Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivităţiile Cră -

ciunului ro mânesc. În prima zi de Crăciun, mulţi colindători umblă pe străzile
acoperite cu zăpadă ale oraşelor
şi satelor ţinând în mână o stea
făcută din carton şi hârtie, cu
scene biblice pictate pe ea.
Tradiţia din România cere ca
cei mici să meargă din casă în
casă, cântând cântece de stea şi
recitând poezii sau legende, pe
toată perioada Crăciunului.
Liderul cară cu el o stea din
lemn, acoperită cu staniol şi
decorată cu clopoţei şi panglici
colorate. O imagine a Sfintei
Familii este lipită în centrul
stelei şi întreaga creaţie este
ataşată de o coadă de mătură
sau de un băţ puternic.

Colindele
Pentru cea mai aşteptată săr -

bătoare din decembrie, Crăciunul,
românii au apelat în egală mă sură la
tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri
mai recente. Întâmpinată cu bu-
curie, Naşterea Mântuitorului
aduce cu ea şi o sumă de practici
foarte vechi prin care se celebra
Solstiţiul de Iarnă, momentul în
care natura dă speranţe că va
renaşte. 

Obiceiul colindatului a înglobat
în el nu numai cântec şi gest ritual,
ci şi numeroase mesaje şi simboluri
ale unei străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a păstrat asociindu-se câteodată
cu celebrarea marelui eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hris-
tos.

În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţară începe colindatul.
Copiii vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu bucurie de gazde, care îi


