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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 certitu-
dine dacă numele Andrei era numele
său real (acesta fiind de origine
grecească). Potrivit cerce tătorilor, nu-
mele Andrei era destul de prezent
printre evrei, încă din perioada sec. II-
III d.Hr. Pentru români, numele apos-
tolului Andrei este legat de lupi. Se
susţine că acest nume – Apostolul Lupi-
lor – derivă din vechea denumire a
dacilor, daoi (lupi), dar şi de la sim-
bolul lor – lupul. Lupul era chiar un
simbol al sanctuarelor Daciei. Legen-
dele 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 pus-

tia Dobrogei spre Peştera care i s-a
oferit ca adăpost. Sfântul Andrei,
înainte de a deveni ucenic al Lui Hris-
tos, 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 An-
drei 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 An-
drei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-
daci. În „Istoria bisericească”, Eusebiu de Cezareea (+
339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, pre-
cum 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 is-
torice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi ele ipoteza mi-
siunii Sfântului Andrei în Sciţia. Tradiţia că Sfântul
Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată şi de scri-
itori 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 men ţio nează că
Andrei „a predicat în Pont, Tra cia 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.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Beci-
cherecu Mic, urează La mulţi ani! tuturor locuitorilor
care poartă numele Sfântului Andrei sau derivate ale
acestuia.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României
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Intrarea Maicii
Domnului 

în Biserică
Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Săr-

bătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de 21 no-
iembrie, este prima sărbătoare de la începutul Postului
Crăciunului. În tradiţia populară, sărbătoarea este cunos-
cută sub numele Vovidenia sau Ovidenia, denumire întâl-
nită în Moldova, Muntenia şi Oltenia. 

La o săptămână de la Începutul Postului Naşterii Dom-
nului, creştinii ortodocşi cinstesc sărbătoarea care amin-
teşte 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 Nou-
lui 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 Gri-
gorie 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 do-
rinţa 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 fă-
găduinţa  făcută cu câţiva ani în urmă, în faţa îngerului Ga-
vriil, că atunci când vor fi părinţi, vor închina copilul lor
bunului Dumnezeu. 

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte So borul 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 supra-
puse: 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 Sfântu-
lui Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arca-
dius 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 Ar han gheli sau unor
minuni făcute prin puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Ar hanghel 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 come mo -
rează 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.

Soborul Sfinţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil şi al tuturor

cereştilor puteri

Lumina cu biruinţa 
şi întunericul cu oglinda

Într-o bună zi, satana descoperi un nou mod de a se distra. Inventă astfel o oglindă magică a cărei
caracteristică era aceea de a face să se vadă meschin şi zbârcit tot ceea ce era bun şi frumos, în vreme
ce făcea să se vadă mai mare şi mai clar tot ceea ce era rău şi urât.

Diavolul îşi ducea îngrozitoarea oglindă peste tot unde mergea. Şi toţi cei care se uitau în ea se cu-
tremurau: orice lucru apărea deformat şi monstruos. Cel viclean se distra pe cinste cu oglinda aceea
a sa: cu cât erau lucrurile mai respingătoare, cu atât îi plăceau lui mai tare.

Într-o zi, oglinda îi arată nişte lucruri atât de plăcute vederii sale, încât el izbucni într-un râs dez-
lănţuit; oglinda îi scăpă din mâini şi se sparse în mii şi mii de cioburi. Un vânt puternic şi rău făcu să
zboare cioburile acelei oglinzi în lumea largă. Unele dintre acestea, cele care erau mai mărunte încă
decât firele de nisip, intrară în ochii multor oameni. Aceştia începură să le vadă toate pe dos: nu băgau
de seamă decât ceea ce era urât şi vedeau peste tot numai şi numai răutăţi. Din alte cioburi se făcură
lentile pentru ochelari. Aceia care purtau aceşti ochelari nu mai vedeau nimic din ce e drept, şi nu
mai puteau judeca lucrurile cu măsură.

Cine oare dintre noi poate spune că nu a întâlnit niciodată astfel de persoane?
Unele cioburi ale oglinzii erau aşa de mari, încât fură folosite pe post de geamuri. Amărâţii care

ajunseră să aibă astfel de ferestre, uitându-se prin ele, nu vedeau decât vecini antipatici, care îşi pe-
treceau timpul punând la cale răutăţi.

Atunci, când Dumnezeu îşi dădu seama de cele întâmplate, se întristă. Se hotărâ să le vină oamenilor
în ajutor. El zise:

-Îl voi trimite în lume pe Fiul meu. El este chipul Meu, oglinda Mea. În El se reflectă bunătatea,
dreptatea şi iubirea Mea. În El se reflectă chipul omului, aşa cum l-am proiectat şi l-am vrut Eu. Şi
Iisus veni să fie o oglindă pentru oameni. Aceia care priveau la El redescopereau bunătatea şi frumu-
seţea şi învăţau să le deosebească de egoism şi minciună, de nedreptate şi dispreţ.

Cei bolnavi regăseau în El curajul de a trăi, cei disperaţi redescopereau nădejdea. El îi mângâia pe
cei întristaţi şi îi ajuta pe oameni să învingă frica morţii. Mulţi oameni iubeau această oglindă a lui
Dumnezeu şi îl urmară pe Iisus. Se simţeau înflăcăraţi de El. Alţii fierbeau de mânie: hotărâră să
spargă această oglindă a lui Dumnezeu. Iisus fu astfel ucis. Dar, în curând, se iscă un alt vânt puternic,
al Duhului Sfânt de astă dată. El ridică de la pământ milioanele de cioburi ale oglinzii lui Dumnezeu
şi le împrăştie în lumea întreagă.

Aceia în ai căror ochi intră, fie şi cea mai micuţă aşchie din această oglindă, încep să vadă lumea
şi oamenii aşa cum îi vedea Iisus: în ochii lor se reflectă, înainte de toate, lucrurile bune şi frumoase,
dreptatea şi generozitatea, bucuria şi speranţa.
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 110077 ddiinn 44 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind corectarea valorilor prevăzute în Hotărârea Consiliului

Local Becicherecu Mic nr. 106 din 27.10.2021 privind includerea
la finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Sa-
ligny” şi aprobarea devizului general estimativ obiectivului de in-
vestiţii „Extindere şi modernizare reţea de canalizare a apelor
uzate menajere, a reţelei de alimentare cu apă, racorduri şi bran-
şamente la reţele şi  modernizarea staţiilor de tratare apă şi epurare
în localităţile Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi, jud. Timiş”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 110088 ddiinn 44 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe tri-

mestrul III – anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 110099 ddiinn 2222 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu

Mic – secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare – pentru tri-
mestrul IV pe anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111100 ddiinn 2222 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind aprobarea proiectului privind organizarea reţelei şco-

lare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei
Becicherecu Mic pentru anul şcolar 2022-2023;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111111 ddiinn 2222 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind modificarea limitei şi repoziţionarea imobilului înscris

în C.F. nr. 400888;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 111122 ddiinn 2222 nnooiieemmbbrriiee 22002211
privind asocierea comunei Becicherecu Mic cu doamna Rusu

Camelia-Domnica şi Rusu Dorica în vederea realizării unui Plan
Urbanistic Zonal pe terenurile înscrise în CF 401502, 401504,
404033 şi 400889 Becicherecu Mic.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Administraţie

Violenţa în familie
În România există o lege – Legea 217/2003 –pentru prevenirea şi

combaterea violenţei în familie, iar definiţia legală a violenţei în fa-
milie din articolul 3 al acestei legi este:

„(1) În sensul prezentei legi, violenţa în familie reprezintă orice ac-
ţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare
ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un mem-
bru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care pro-
voacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice,
sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea
acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate.

(2) Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii
de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale”.

Violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme: 
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, pre-

cum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante
sau umilitoare; 

b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de
tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţa demonstrativă asupra
obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativa a armelor, neglijare, controlul
vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere
de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv
mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect
similar; 

d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, ma-
nipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; 

e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, in-
clusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă
necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a
poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor co-
mune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii,
inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, inter-
zicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa
familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-
spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a
accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credinţe şi
practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu reper-
cusiuni similare. 

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate sunt puse în pericol printr-un
act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării
stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu,
una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul
dreptului de proprietate; 

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei; 
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune

atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; 
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de

copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea
de învăţământ a persoanei protejate; 

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care
persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; 

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu
victima; 

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; 
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 
Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa judecătoriei de pe raza teri-

torială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima, iar durata măsurilor dispuse prin ordinul de
protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Agent-şef de poliţie Alin CÎRNARIU

Precizări privind colectarea materialelor biodegradabile şi a
deşeurilor inerte nepoluante rezultate din demolări sau reparaţii
Vă aducem la cunoştinţă că după acţiunea de colectare a

materialelor biodegradabile din gospodărie (lemn, vrejuri,
crengi, frunze) şi deşeuri inerte nepoluante rezultate din de-
molări sau reparaţii (lemn, pământ, văiugă, cărămidă, ţiglă),
pe străzile pe care au trecut utilajele primăriei în vederea ri-
dicării acestora nu va mai fi permisă depozitarea deşeurilor
pe domeniul public, iar cei care vor depozita în continuare
deşeuri pe domeniul public vor fi sancţionaţi contravenţional
conform Anexei nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local Beciche-
recu Mic nr. 168 din 16.12.2020.

Prin materiale biodegradabile şi materiale inerte nepo-
luante rezultate din construcţii se înţeleg doar deşeurile men-
ţionate mai sus, NU plasticuri (pentru care aveţi contract cu
RETIM), NU materiale voluminoase (pentru care RETIM
face trimestrial campanii de colectare), NU electrice şi elec-
trocasnice (pentru care avem un protocol încheiat şi se co-
lectează de la domiciliu printr-un simplu apel/mesaj la
numerele de telefon 0768-250.250/0762-200.556), NU cau-
ciucuri (pentru care avem un protocol încheiat şi se depozi-
tează după o programare prealabilă la numărul de telefon
0762-200.556).

Pentru deşeurile vegetale depozitarea pe domeniul public
se face direct pe suprafaţa solului fără ca să mai fie necesară

ambalarea lor în saci de plastici.
În acest moment taxa de 105 lei/an, adică 8,75 lei/lună,

deci nici măcar un sfert din costul unui pachet de ţigări, per-
cepută de către autorităţile locale şi pe care nici 50% din ce-
tăţeni nu o plătesc de bună voie şi trebuie să facem executare
silită, nu prevede o cantitate estimativă care să fie colectată
în fiecare campanie. Cu toate acestea, există cetăţeni care
într-o etapă de colectare depozitează pe domeniul public de
cel puţin şapte-ori ori deşeuri după ce trec utilajele primăriei
pe strada respectivă sau cetăţeni care depozitează cantităţi
foarte mari de deşeuri (opt-zece remorci de deşeuri). 

Acest comportament generează două probleme: costuri
suplimentare pentru revenirea în vederea colectării deşeuri-
lor şi respectivul cetăţean dă un exemplu negativ pentru că
pe acea stradă va fi aproape în permanenţă un depozit de
deşeuri care nu este estetic.

Până la sfârşitul anului vom face notificări cu privire la
perioadele în care vor fi organizate campaniile de colectare
viitoare pentru deşeurile vegetale şi deşeurile inerte nepo-
luante rezultate din construcţii.

Deşeurile provenite din construcţii realizate în baza au-
torizaţiilor de construcţii se colectează de către un operator
AUTORIZAT cu care fiecare beneficiar TREBUIE să aibă

un contract de preluare deşeuri, deoarece deşeurile din con-
strucţiile noi conţin şi materiale poluante (vopseluri, lacuri,
materiale de izolare) pe care NU le primăria nu le poate co-
lecta fără autorizaţie de mediu.

Fiecare dintre noi trebuie să conştientizeze că prelungirea
acţiunii de curăţenie se va face în detrimentul altor lucrări
publice (pietruire drumuri neasfaltate, decolmatare şanţuri,
amenajare domeniu public după lucrările de canalizare şi
alimentare cu apă etc.).

Ca să conştientizaţi cum stau lucrurile în acest moment
şi să înţelegeţi de ce va fi nevoie să schimbăm abordarea si-
tuaţiei actuale - pentru că ne dorim o comună civilizată -, de
acum înainte acesta va fi noul mod de lucru în situaţia în
care nu sunt respectate precizările de mai sus. 

Astfel, aplicăm inclusiv contravenţii şi ne vom gândi în
mod serios la întocmirea unei liste cu imobilele care NU res-
pectă criteriile de depozitare/colectare a deşeurilor vegetale
şi a deşeurilor inerte nepoluante rezultate din construcţii
pentru care vom propune interdicţii temporare de colectare
- cu alte cuvinte, amenzi dacă găsim deşeuri în faţa acestor
imobile.

Vă mulţumim pentru răbdare, înţelegere şi vă dorim
multă sănătate!
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Lucia Boier s-a născut în 19 iunie 1977,
la Timişoara. S-a stabilit la Becicherecu
Mic în anul 1988, localitate din care este
soţul său. Este la primul mandat de consi-
lier local. Este educatoare la grădiniţa din
comună, (ind coordonatoarea unităţii de
învăţământ preşcolar. Este căsătorită cu
Adrian Boier; au împreună un băiat, Raul,
în vârstă de 14 ani, care este în clasa a IX-
a.

„Faţă de momentul în care am venit aici – ne spune
doamna consilier –, este o foarte mare diferenţă între
localitatea de atunci şi cea de acum, atât în ceea ce pri-
veşte dezvoltarea, cât şi aspectul comunei. De-a lungul
anilor am început să cunosc mai bine oamenii de aici
şi pot spune că sunt încântată de ei. Pot să spun că
parcă m-am născut aici, m-am integrat foarte bine în
această comunitate.

Despre politică, pot spune că sunt membru PSD încă
de dinainte de a veni în Becicherecu Mic. Am rămas
alături de acest partid pentru că sunt adepta fidelităţii
şi nu ai cum să nu fii alături de un om ca domnul pri-
mar.

În cadrul Consiliului Local Becicherecu Mic activez
în Comisia Socială, Cultură, Sănătate, Religie, Învăţă-
mânt, Tineret şi Sport.

În ceea ce priveşte partea de învăţământ, din calita-

tea de consilier am căutat să îmbunătăţesc baza mate-
rială a grădiniţei.

Primăria a răspuns nevoilor grădiniţei. Astfel, uni-
tatea a fost dotată cu mobilier, maşină de spălat, utilaje
electrocasnice. Pot spune că grădiniţa noastră oferă
condiţii mai bune decât multe grădiniţe din Timişoara.
Din partea direcţiunii, a Primăriei ni se asigură tot ceea
ce este necesar pentru ca grădiniţa să funcţioneze.

Am fost implicată foarte mult pentru a obţine încă
o grupă cu program prelungit în cadrul grădiniţei noas-
tre, alături de doamna directoare, Primărie şi Consiliul
Local. În timpul pandemiei am venit cu propunerea de
a primi ajutor din partea Primăriei, pentru asigurarea
unui cadru didactic şi o îngrijitoare. Domnul secretar
al comunei a găsit şi baza legală şi a fost adusă, prin
internship, o educatoare, dar şi o îngrijitoare care a fost
plătită de comună. Am făcut acest demers pentru ca
toţi copiii să poată beneficia de prezenţă fizică, pentru
că la începutul pandemiei se folosea acea rotaţie, o săp-
tămână cu prezenţă fizică pentru o grupă, una cu pre-
zenţă online. 

La Şcoala Gimnazială «Dimitrie Ţichindeal» nu era
această problemă, pentru că acolo exista spaţiul nece-
sar. Pentru că şi noi avem spaţiu la grădiniţă, am venit
cu această propunere ca Primăria să ne ajute şi să gă-
sească o modalitate pentru o perioadă determinată în
ceea ce priveşte găsirea personalului suplimentar. În
perioada pandemiei am primit sprijin din partea şcolii
pentru a ne putea desfăşura activitatea online. Singurul
mod în care am fost afectaţi de pandemie a fost lipsa
prezenţei fizice a copiilor la grădiniţă.

În ceea ce priveşte partea socială a activităţii mele,
m-am implicat în identificarea persoanelor nevoiaşe de
pe raza localităţii noastre, alături de doamna preşedintă
a comisiei, Emilia Isac.

Ca o paranteză, prin organizaţia de femei a PSD Be-
cicherecu Mic, dorim să derulăm o campanie de vo-
luntariat pentru ajutorarea bătrânilor din comună aflaţi
în nevoi.

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii, mulţi părinţi
dintre cei cu care iau contact graţie muncii mele au pus
presiuni pentru asigurarea cât mai multor locuri la pro-
gram prelungit. Am transmis mereu această nevoie la
nivelul Consiliului Local.

Mi se mai semnalează, de către cetăţeni, şi alte mici
probleme, care chiar dacă nu sunt de domeniul comi-
siei din care fac parte le-am transmis mai departe.

Îmi doresc, pentru viitorul apropiat, ca la nivelul co-
munei Becicherecu Mic să continue implementarea
proiectelor începute, şi mă refer aici la canalizare, in-
troducerea alimentării cu gaz (proiect cu care suntem
într-un stadiu foarte avansat).

În acest moment se discută Strategia de Dezvoltare
a comunei Becicherecu Mic până în anul 2028. Mi-aş
dori ca multe dintre punctele acestei strategii să se în-
deplinească. 

Mi-aş dori foarte mult, asta şi pentru că am un copil
de această vârstă, un parc pentru adolescenţi, cu masă
de ping-pong, coş de baschet. Pentru cei mici există
parcuri dedicate.

Îmi doresc ca Becicherecu Mic să rămână aceeaşi
comună primitoare, cu oameni generoşi”.

PORTRET DE CONSILIER LOCAL:
LUCIA BOIER

Avertisment al pompierilor timişeni la începutul sezo-
nului rece. Salvatorii spun că această perioadă aduce o
creştere a incendiilor produse în gospodării şi îi îndeamnă
pe timişeni să fie precauţi.

Pompierii timişeni spun că, în perioada similară a lui
2019, au intervenit la 1.614 incendii, dintre care 465 s-
au manifestat la gospodării. Focul a provocat pagube de
peste 17 milioane de lei, iar 17 persoane au fost rănite şi
şapte au decedat.

„Începutul sezonului rece aduce cu el o creştere sem-
nificativă a incendiilor produse la gospodăriile popula-
ţiei.

În ciuda campaniilor de informare demarate anual, în
colaborare cu autorităţile publice locale, numărul incen-
diilor la gospodării în sezonul rece continuă să crească
producând pagube materiale, iar în cazuri mai grave, du-
când la pierderi de vieţi omeneşti”, transmit reprezentan-
ţii ISU Banat.

Mai bine de jumătate dintre incendiile din gospodării
înregistrate în aceeaşi perioadă din 2019 s-au produs din

cauza instalaţiilor electrice defecte sau exploatate neco-
respunzător.

Pe a doua poziţie s-au clasat incendiile provocate de
coşurile de fum defecte sau necurăţate, iarna trecută în-
registrându-se 110 astfel de incendii.

Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pompieri
în timpul intervenţiilor a fost fumatul în locuri neprote-
jate. Numai în iarna lui 2019 au fost înregistrate 79 de
astfel de intervenţii. Astfel, cei de la ISU Banat vin cu ur-
mătoarele recomandări:

Nu folosiţi instalaţii şi/sau aparate electrice cu defec-
ţiuni sau improvizaţii.

Nu suprasolicitaţi reţeaua electrică prin folosirea si-
multană a mai multor receptori.

Nu lăsaţi nesupravegheate aparatele electrice sub ten-
siune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele
asemenea.

Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradi-
mensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

Nu efectuaţi lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii

la instalaţiile electrice cu personal necalificat şi neauto-
rizat.

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele com-
bustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cără-
midă a coşului cu 25 cm. 

În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introdu-
cerea unui strat de materiale necombustibile.

Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de ele-
mente combustibile ale acoperişului sau planşeului.

Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel
puţin 80 cm.

Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare
a fumului, de către personal specializat în domeniu.

Nu fuma în pat sau când eşti obosit ori ai luat medica-
mente.

Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi

umple cu apă scrumiera în care se află mucurile 
înainte de le arunca.

RReeccoommaannddăărrii ppeennttrruu sseezzoonnuull rreeccee
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Mereu se găseşte ceva de făcut în grădină, fie că este
vorba de tăiat sau semănat, indiferent de luna anului în care
ne aflăm. Deşi este tentant să credem că în ultima lună a
anului trebuie să stăm departe de grădină, am alcătuit un top
al lucrărilor pe care le putem face în decembrie în gospodă-
rie, de la grădina cu flori şi legume, la magazia cu unelte.

În grădina de flori

Începeti tăierile de iarnă pentru wisteria sau glicindă.
Tăiaţi trandafiri uscători acum, pentru a elimina bolile

sau lăstarii lezaţi şi pentru a lega la fiecare lăstar câte un su-
port. Tăiaţi  lăstarii înfloriţi la două treimi din lungimea lor.

Lăsaţi capetele florilor ofilite peste iarnă, deoarece aces-
tea vor proteja viitorii muguri de îngheţ.

Adunaţi frunzele căzute de la rădăcina trandafirilor care
au suferit de rugină sau pata neagră a frunzei vara anterioară,
pentru a reduce riscul apariţiei acestor boli în anul următor.

Continuaţi să scoateţi bulbii de dalia, begonia şi gladiola
pentru a-i depozita peste iarnă. Îndepărtaţi frunzele uscate
înainte de a-i depozita.

Îndepărtaţi frunzele uscate ale plantelor perene, scoateţi-
le din pământ şi răriţi-le pentru a le menţine vigoarea.

Înainte ca păsările să le mănânce în întregime, tăiaţi câ-
teva rămurele de laur cu fructe pentru a face coroniţe de Cră-
ciun.

Scoateţi şi depozitaţi bulbii de dalia odată ce frunzele au
fost înegrite de îngheţ.

Plantaţi jardiniere cu cyclam rezistente la îngheţ, iedera,
skmimia, şi plante perene care sunt verzi tot timpul anului,
pentru a adăuga culoare grădinii. Plasaţi-le de-a lungul alei-
lor sau la intrarea în grădină pentru a vă bucura de priveliş-
tea lor pe tot parcursul iernii.

Plantaţi arbuşti specifici acestei perioade pentru a adăuga
culoare şi mireasmă grădinii în această perioadă a anului.

Dacă încă nu aţi plantat bulbii de primăvară, încă se mai
poate face acest lucru, atât timp cât pământul nu este încă
îngheţat.

Împrăştiaţi nisip în jurul arbuştilor coniferi.

În grădina de legume

Scoateţi prazul şi păstârnacul înainte de a îngheţa solul
şi puneţi-le într-un suport aproape de o alee. Se vor menţine
foarte bine în următoarele luni şi vor fi foarte uşor de adus
înăuntru la nevoie.

Răriţi straturile de rubarbă pentru a-i reda vigoarea. Re-
ţineţi plantele din exteriorul grămezii şi nu pe cele din cen-
tru.

Îndepărtaţi frunzele îngălbenite ale plantelor din grupa
brassicas (varză, conopidă, gulie) de iarnă, deoarece acestea
pot adăposti boli şi dăunători.

Săpaţi lângă bordurile cu găuri şi puneţi compost deasu-
pra acestora, lăsaţi viermii şi îngheţul să bătătorească gră-
mada de compost.

Încercaţi să săpaţi un canal în locul în care veţi planta fa-
sole sau mazăre anul următor, umpleţi acest canal cu gunoi
menajer (nu mâncare gătită). Acesta se va integra în sol şi
va îmbunătăţi creşterea acestor plante în anul următor.

Dacă vreţi ceva care să crească şi în acestă perioadă a
anului, încercaţi kiturile de ciuperci.

Acoperiţi varza de iarnă cu o plasă pentru a o proteja de
porumbei.

Ţineţi lână la îndemână pentru a proteja straturile de sa-
lată, iarbă grasă etc.

Protejaţi ţelina care a rămas în sol, acoperind-o cu paie
sau lână.

Acoperiţi solul lutos cu polietilenă pentru a-l menţine
uscat pe durata iernii.

Dacă tot aţi curăţat grădina pentru iarnă, folosiţi-vă de
această ocazie pentru a instala alei de uzură, pe care le veţi
folosi în momentul în care grădina este acoperită cu zăpadă.

În grădina cu fructe

Acum este momentul ideal pentru a efectua tăieri pentru
pomii fructiferi, pentru a menţine echilibrul natural şi a în-
curaja producţia fructelor de calitate. Cu toate acestea, pru-
nii, cireşii, nectarinii şi piersicii nu ar trebui tăiaţi acum,
deoarece devin sensibili la ciuperca frunzei de argint.

Efectuaţi tăierile specifice pentru viţa de vie.
Protejaţi piersicii şi nectarinii de vremea umedă din tim-

pul iernii, deoarece aceştia pot fi contaminaţi cu dăunători
care afectează frunzele. Construiţi un adăpost din polieti-

lenă, în care să adăpostiţi pomul, dar fără să-l atingeţi.
Protejaţi vârfurile ramurilor de smochin deoarece acestea

pot să îngheţe pe durata iernii. Acoperiţi-le cu lână sau paie.
Aplicaţi benzi de lipici pe trunchiul pomilor fructiferi

pentru a împiedica insectele care urcă pe copaci să îşi de-
pună ouăle pe ramuri.

Dacă vreţi să adunaţi zmeura din propria grădină, acum
este momentul să plantaţi rămurele de zmeură, cât timp
acestea sunt încă în stare latentă.

Dacă plantaţia de căpşune este mai veche de trei ani,
acum este momentul să plantaţi noi stoloni de căpşune. Cele
îmbătrânite pot să reţină boli şi dăunători şi îşi pierd din vi-
goare şi productivitate.

Plantaţi afin şi coacăz în această iarnă pentru o diversitate
atractivă a grădinii cu fructe. Cu o inflorescenţă frumoasă,
fructe delicioase şi un frunziş roşiatic toamna, aceşti arbuşti
produc interes constant.

În seră
Dacă încă nu aţi făcut asta, curăţaţi şi dezinfectaţi sera.

Spălaţi geamurile, podeaua şi schela serei cu dezinfectant
horticol pentru a nimici orice dăunători care ar putea supra-
vieţui peste iarnă.

Spălaţi şi dezinfectaţi rogojina înainte de a o depozita.
Curăţaţi zăpada de pe seră şi rame pentru a împiedica

eventualele pagube pe perioada iernii, cauzate de presiunea
exercitată de zăpadă.

Izolaţi robinetele din aer liber şi opriţi-le de la sursa de
alimentare. De asemenea, ambalaţi furtunurile care nu sunt
necesare.

Aerisiţi sera în zilele mai călduroase pentru a reduce umi-
ditatea şi riscul apariţiei bolilor.

Pregătiţi ancadramentul serei pentru primăvara viitoare.
Este important să lăsaţi spaţiu deoarece veţi adăuga compost
mai târziu.

Înmulţiţi plantele perene, inclusiv brumărelul, macul
oriental şi menta, prin lăstari cu rădăcină.

Plantaţi bulbi în ghivece mari care vor putea fi plantaţi
în grădină primăvara următoare, pentru a putea umple go-
lurile din grădina cu flori.

Udaţi plantele cu măsură pentru a menţine umiditatea la
un nivel cât mai scăzut.

Acordaţi atenţie mai mare afidelor care se pot instala pe
durata iernii pe plante. Îndepărtaţi-le cu mâna sau folosiţi
insecticid.

Protejaţi crăciuniţele de curenţii de aer reci şi lăsaţi solul
să se usuce între udări, pentru ca inflorescenţa acestora să
reziste de la Crăciun până târziu în ianuarie.

Material preluat de pe www.agroland.ro

Topul lucrărilor din luna decembrie, în grădină şi livadă

1. Elaborarea Planului Urbanistic General

În cursul lunii iunie a acestui an, comuna Beciche-
recu Mic a semnat un contract privind realizarea tutu-
ror studiilor necesare elaborării şi aprobării Planului
Urbanistic General al comunei Becicherecu Mic. Am
primit o solicitare din partea prestatorului de servicii
privind efectuarea unei anchete sociale pe baza unui
chestionar.

După revizuirea conţinutului chestionarului am con-
venit împreună cu prestatorul să lăsăm un interval de
90 de zile în care vom colecta date de la persoanele in-
teresate să răspundă la întrebările adresate.   Chestio-
narul poate fi completat la următoarea adresă:
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdRuTFF6diCnG
.../viewform

Răspunsurile sunt anonime, nu sunt reţinute date cu
caracter personal iar completarea acestuia nu vă ia mai
mult de 15 minute.

2. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
a comunei Becicherecu Mic pentru perioada

2022-2028
Au fost pregătite şi transmise mai multe adrese către

Consiliul Judeţean Timiş, comunele învecinate, aso-
ciaţiile de dezvoltare intercomunitară în care suntem
parte şi către principalii actori de pe raza comunei Be-
cicherecu Mic (instituţii de învăţământ, cultele reli-
gioase recunoscute de statul român, poliţie, oficiu
poştal, unităţi medicale, farmacii şi mediul de afaceri
local) prin care am solicitat informaţii statistice şi su-
gestii pentru strategia de dezvoltare locală a comunei
Becicherecu Mic pentru perioada 2022-2028 pe care

le aşteptăm până în
15.12.2021 după care vom
lansa în dezbatere publică
proiectul strategiei de dezvol-
tare.

Începând cu data de
15.11.2021 comisiile de spe-
cialitate ale Consiliului Local
Becicherecu Mic mandatul
2020-2024 au organizat şi
continuă să organizeze con-
sultări publice pe domeniile
de activitate, după cum ur-
mează:

Administraţie locală şi ca-
pacitate administrativă -
15.11.2021

Servicii comunitare de uti-
litate publică - 16.11.2021

Educaţie - 17.11.2021
Sănătate - 18.11.2021
Religie - 19.11.2021
Agricultură - 22.11.2021
Mediu - 23.11.2021
Situaţii de urgenţă şi protecţie civilă - 24.11.2021
Urbanism şi dezvoltare teritorială - 25.11.2021
Mediul de afaceri - 26.11.2021
Cooperare cu alte entităţi - 02.12.2021
Cultură şi promovarea tradiţiilor locale - 03.12.2021
Sport - 06.12.2021
Turism - 07.12.2021
Asistenţă socială şi protecţia persoanelor vulnerabile

- 08.12.2021.
Din cauza contextului epidemiologic vom încerca

pe cât posibil să organizăm consultările în aer liber la
foişorul din curtea primăriei. Pentru a nu depăşi numă-
rul legal al participanţilor la consultările publice, per-
soanele interesate să participe vor anunţa în prealabil
cu cel puţin 24 de ore participarea pe adresa de email
secretar.becicherec@gmail.com. De pe această adresă
vor primi un răspuns cu ora la care vor fi organizate
consultările.

Consultările, sugestiile şi observaţiile vor fi consem-
nate în procese verbale şi vor fi preluate în lista cu in-
vestiţii propuse pentru viitoarea strategie.

Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă dorim
sănătate!

Primăria comunei Becicherecu Mic

Comunicat oficial 10 noiembrie 2021
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Slatina Elena-Cornelia (93 de ani),

Cupşa Ioan (81 de ani),
Stoian Edita (78 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

Şi-au unit destinele
Istvan Mundruc şi Martina-Anelize Călin

Beniamin-Sorin Enache şi Andreea-Elena Popa
Casă de piatră!

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.



8

Un tip expediază un sms fetei: 
„Acest abonat vă cere în căsătorie” .
Primeşte răspuns: 
„Stimate abonat, în contul dumnea-

voastră nu sunt suficienţi bani pentru
această operaţiune”.

Stau de vorbă trei copii la grădiniţă. 
Primul, fiu de îngrijitor de păsări:
– Pe mine m-a adus barza!
Fiul unui grădinar:
– Eu am fost găsit în varză!
Fiul lui un hacker:
– Eu am fost descărcat de pe Internet…

Un inspector de la criminalistică
anunţă prin staţie:

– Comandante, am ajuns la locul faptei!
– Şi? Care este situaţia?
– O femeie şi-a înjunghiat soţul cu 12

lovituri de cuţit, l-a împuşcat în cap, apoi
la decapitat şi i-a ars trupul.

– Şi care a fost explicaţia ei pentru
această crimă oribilă?

– Spune că soţul a intrat încălţat în timp
ce ea spăla parchetul.

– Şi aţi reuşit să o arestaţi?
– Aşteptăm să se usuce parchetul.

BancuriIntegrame: Şah

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

Portret

Robert Suhane Nistor s-a născut în 10 martie 2008,
la Timişoara. De opt ani familia s-a stabilit în Beciche-
recu Mic. Robert urmează cursurile Şcolii Gimnaziale
„Dimitrie Ţichindeal” din Becicherecu Mic, unde este
elev în clasa a VII-a, dirigintă fiindu-i doamna profe-
soară Luminiţa Cojocaru.

În urmă cu patru ani, Robert a început să studieze şi
să cânte la pian. „Am avut un prieten la care mergeam
şi acolo m-am întâlnit cu profesorul lui, domnul Lazăr
Pomorişaţ – povesteşte Robert. Domnul profesor a
văzut ceva special la mine. Apăsam pe clapele pianu-
lui, iar el a văzut că, de fapt, ce cântam acolo era bine.
Aşa am început să iau ore de pian cu domnul Pomori-
şaţ. Acum învăţ cu o doamnă profesoară din Timi-
şoara”.

Primul spectacol în care Robert s-a aflat pe scenă s-
a derulat la Teatrul German de Stat din Timişoara, în
urmă cu trei ani. „A fost foarte bine, în sală erau 500
de spectatori, îşi aduce aminte Robert”. 

După trei ani de muncă, anul trecut a venit şi răs-
plata, concretizată prin primul premiul pe care Robert
l-a luat: în 27 august 2020, premiul la Academia „Vol-
taj”. Lui Robert îi place muzica pop, pe care de altfel
o şi interpretează la pian. „Îmi plac şi clasicii, dar mai
mult merg pe muzică pop. În muzica clasică merg mai
mult pe Mozart şi Beethoven”, ne spune Robert.

Acesta se pregăteşte zilnic câte două ore, exersând
şi studiind la pian, iar ore cu profesor ia de două ori pe
săptămână. 

Iar această muncă zilnică a continuat să-i dea satis-
facţie, în panoplia lui Robert adunându-se deja alte
patru premii, pe lângă cel menţionat anterior: pe 25

aprilie 2021 a primit
premiul la concursul
„Pianiştii online”; în 30
mai, la ediţia I a con-
cursului „Legendele
pianului”, în 31 octom-
brie şi 8 noiembrie, un
premiul internaţional la
concursul „Toamna ta-
lentelor”, desfăşurat tot
online. „Toate premiile
le-am luat cu calificativ
de excelenţă”, spune,
fără falsă modestie, Ro-
bert.

O altă pasiune a lui
Robert este legată tot de
muzică: îi place să
cânte la chitară. Prins
cu muzica, el nu negli-
jează nici şcoala, unde
se descurcă foarte bine:
anul trecut a avut media
generală 9,71. „Stau
foarte bine cu învăţă-
tura. Normal, dintre
materii îmi plac mu-
zica, limba română,
limba franceză. Foarte
mult îmi place şi fi-
zica”.

Dintre pasiunile lui
Robert mai amintim
şahul, desenul, jocurile
pe calculator şi să... gă-
tească. „Fac mâncăruri,
prăjituri. Gătesc ciorbe,
tot felul de garnituri,
torturi, gogoşi, clătite.
Am învăţat să gătesc de
la mama, dar mă mai
uit şi pe internet. Îmi
place foarte mult să fac
tort de căpşuni”, deta-
liază Robert.

După ce va finaliza cursurile
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţi-
chindeal”, Robert doreşte să ur-
meze cursurile Colegiului Naţional
de Artă „Ion Vidu” şi, mai departe,
Conservatorul, pentru a-şi des-
ăvârşi studiile muzicale şi a-şi con-
tinua cariera.

Aceasta pare povestea unui
copil obişnuit, care are un har de-
osebit şi un talent pe măsură.
Numai că trebuie spus că Robert
este un copil cu dizabilităţi: suferă
de osteogeneză imperfectă, cunos-
cută drept „boala oaselor de sti-
clă”, maladie cu care s-a născut.
De aceea este un copil special care
doreşte să arate că, în ciuda acestor
probleme, poate reuşi în viaţă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

ASOLESCENTUL ROBERT SUHANE NISTOR,
UN PIANIST ÎN DEVENIRE


