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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

Foaie de informaţie, opinie, societate, cultură şi sport, editată de Primăria şi Consiliul Local Becicherecu Mic

IINNFFOORRMMAARREE
Stimați părinți din comuna Becicherecu Mic sunteți informați că, în perioada 30 oc-

tombrie - 2 noiembrie 2017, între orele 10-13, Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”
Becicherecu Mic, cu sprijinul Primăriei și cu ajutorul cadrelor didactice de la ciclul
primar/grădiniță, va efectua RECENSĂMÂNTUL copiilor între 0-7 ani. Cadrele di-
dactice se vor deplasa la domiciliul dumneavoastră în perioada și între orele menționate
și vă vor solicita următoarele date: numele tatălui/mamei, numele copilului, data
nașterii copilului, vârsta, adresa, școala/grădinița pentru care optați. Sunteți rugați ca,
în cazul în care nu puteți fi găsiți, să transmiteți aceste date telefonic la secretariatul
școlii nr. tel.: 0256-378.516 sau pe email: scoalabecicherec@yahoo.com

Un gest de mare omenie
În ziua de 22 septem-

brie, la Școala Gimnazială
„Dimitrie Țichindeal”,
reprezentanții Parohiei 
Becicherecu Mic au
împărțit rechizite pentru
școlarii de la instituția de
învățământ. Donația s-a
făcut în prezența direc-
toarei școlii, prof. Delia

Cian, a preotului paroh
Ioan Jurji și a reprezentan-
tului Consiliului Parohial,
Lucian-Grigo rie Cristea. 

„Bunul Dumnezeu să le
ajute acestor elevi care vor
beneficia de rechizite. 

Să le folosească cât mai
eficient în activitatea di -
dactică”, ne-a spus preotul
paroh Ioan Jurji. (A.B.)

Duminică, 15 octombrie, Ansamblul „Izvo ra șul”
din Becicherecu Mic a participat la Festivalul de
folclor pentru copii „La izvor, la izvorele...”, 
organizat de Palatul Copiilor Timișoara.

Evenimentul s-a desfășurat pe scena Muzeului
Satului Bănățean din Timișoara.

Pe scenă, alături de prof. coordonator Chira
Cristian, au urcat dansatorii: Andrei Antonescu,
Luca Chira, Andreea Dedar, Cornel Miron, Ionela
Rusu, Camelia Satcău, Casian Simon, Adela Su-
ceava, Andi Suceava, Beatrice Șulic, Margareta
Șulic, Narcisa Șulic, Ionuț Trifan și Andrei
Țărmure.

Felicitări copiilor și instructorului lor!
În altă ordine de idei, Ansamblul „Izvorașul”

așteaptă noi membri să se alăture echipei. 
Se pot înscrie copii cu vârste între 10 și 16 ani.

Cursurile sunt gratuite.
Marinela BOBEȘ

AAnnssaammbblluull „„IIzzvvoorraașșuull””,, llaa ffeessttiivvaalluull „„LLaa iizzvvoorr,, llaa iizzvvoorreellee......””

Invitație la
Ruga Dudeșteană 2017

Joi, 26 octombrie, de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, 
Biserica Ortodoxă Română din comuna vecină Dudeștii Noi își celebrează 
Hramul. Cu acest prilej, Primăria și Consiliul Local Dudeștii Noi, împreună cu
nașii Rugii, vă invită să le fiți alături la această sărbătoare.

Slujba de Hram va fi oficiată începând de la ora 16. Nașii Rugii din acest an sunt
Marius-Cosmin Porojan și soția Iuliana-Olimpia Porojan.

După slujbă va avea loc parada portului popular, pe traseul Biserica Ortodoxă
- Arena Sportivă.

Începând din acest an, programul artistic și Balul Rugii se vor desfășura în
condiții foarte bune, după ce terenul de handbal din Dudeștii Noi, locul în care se
derulează cele două momente, a fost acoperit.

Programul artistic al Rugii
Orele 17-18, reprezentație „Dudeșteana”, EXTREME Dudeştii Noi,

Mladen MARTINEC şi Cristina MARA, Daniela MARTINEC, Adrian
CHIRIAC;

Orele 18-18:30, reprezentație Petre IANCU;
Orele 18:30-19, reprezentație Luminiţa SAFTA;
Orele 19-20, reprezentație Alexandru BRĂDĂȚAN (Bucovina);
Orele 20-21, reprezentație Carmen POPOVICI-DUMBRAVĂ;
Orele 21-22, reprezentație Codruța RODEAN și Bogdan CIORANU;
Orele 22-23, Aurel TĂMAȘ și formația;
Orele 23-24, reprezentație Dumitru TELEAGĂ;
Orele 24-1, reprezentație Aurel TĂMAȘ.

IIMMPPOORRTTAANNTT
PPeennttrruu ccaa eelleevviiii ccaarree ffaacc șșccooaallaa îînn oorraașș ssăă nnuu mmaaii îînnttâârrzziiee llaa ccuurrssuurrii,,
aauuttoobbuuzzuull MM4444 vvaa pplleeccaa ddiinn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc,, îînn ''eeccaarree ddiimmiinneeaațțăă,,

îînncceeppâânndd ddee llaa oorraa 66::4455!!
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Nemurirea 
sufletului

Într-o şcoală, la ora de religie, profesorul le
vorbea elevilor despre nemurirea sufletului. Vă-
zând chipurile nedumerite ale micuţilor, dom-
nul profesor scoase un ceas mare de masă şi îl
arătă tuturor:

- Vedeţi cum merge acest ceas? Ca şi un om
care trăieşte, tot astfel ceasul ticăie şi rotiţele lui
se învârt.

După aceea, a pus ceasul pe catedră, i-a de-
montat cu grijă carcasa de metal şi a scos me-

canismul plin de rotiţe mici, ce continuau să se
învârtă.

- Vedeţi, chiar dacă am scos motoraşul din
carcasă, el continuă să meargă. Tot aşa şi sufle-
tul, când părăseşte trupul, după moarte, conti-
nuă să trăiască. Sufletul este nemuritor şi, de
aceea, trebuie să ne îngrijim nu doar de trupul
nostru, ci şi de suflet. Aşa cum aveţi grijă să nu
vă murdăriţi hainele sau să nu vă răniţi lovindu-
vă, tot aşa trebuie să fiţi mereu atenţi ca nici su-
fletul vostru să nu se „murdărească” de păcate
sau să fie doborât de ispite şi neputinţă. Sufle-
tul trebuie să fie mereu curat, fără răutate şi fără
păcat, fiindcă doar aşa el poate primi lumina bi-
necuvântată a dragostei dumnezeieşti. Doar aşa
sufletele noastre pot iubi şi pot fi iubite.

„Sufletul trăieşte veşnic şi nu poate muri,
căci este suflare din suflarea lui Dumnezeu,
iar la Judecata de Apoi, sufletul iarăşi se va
uni cu trupul”. ( Sfântul Ioan Gură de Aur )

ppiillddăă ccrreeșșttiinnăă

Sfânta Parascheva de la Iaşi este pomenită de către
Biserica Ortodoxă Română pe 14 octombrie. Sfânta
Cuvioasă Parascheva este cea mai cunoscută dintre
toţi sfinţii ale căror moaşte se află în ţara noastră.
Onomasticul grecesc paraskevi înseamnă „a cincea zi
a săptămânii, vineri”. În tradiţia populară „Sfânta
Vineri” era considerată stăpână peste lumea femeilor,
îndeletnicirile acestora (cusutul, torsul, ţesutul) fiind
controlate de ea.

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea,
în satul Epivat din Tracia, pe ţărmul Mării Marmara,
în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se
spune că, pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a
auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului: „Oricine
voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi
ia crucea şi să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste
cuvinte o fac să-şi dăruiască hainele sale săracilor.

După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile
unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre ţinutul Pontului,
oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat spre
Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în
locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a aşezat
într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că într-
o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus, în
vis, să se reîntoarcă în locurile părinteşti. Sfântul Var-
laam scrie în Cazania sa: „Să laşi pustia şi la moşia ta
să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul
pământului şi să treci din această lume către Dum-
nezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără
să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici,
împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat
sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-
a fost aruncat in mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar
un sihastru care trăia acolo i-a rugat pe nişte creştini
să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând deci

o groapă, au aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva
neputrezit şi plin de mireasmă. Cu toate acestea, au
pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar, în noaptea
următoare, unuia din creştinii care săpaseră groapa,
cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă,
şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri,
iar unul dintre aceştia îl mustră pentru că n-a scos din
groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa
pe care o văzuse în vis, şi care nu era alta decât 
Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia degrabă trupul
ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

Credincioşii au înţeles că este un semn dumnezeiesc,
fapt pentru care au luat trupul Cuvioasei din mormânt
şi l-au aşezat în biserica Sfinţii Apostoli din Kalli-
crateia. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma
rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale
moaşte.

În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate la
Târnovo, fiind aşezate în Biserica cu hramul Maicii
Domnului.

În anul 1393, Bulgaria cade sub ocupaţia turcilor,
iar bisericile bulgare au fost transformate în moschei.
Este anul în care sfintele moaşte sunt mutate la Vidin,
pentru cinci ani. După lupta de la Nicopole din anul
1396, moaştele Sfintei Parascheva vor ajunge din
Vidin la Belgrad – Serbia, în anul 1398.

În anul 1521, sultanul Suleiman Magnificul
cucereşte Belgradul. Moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind aşezate
în palatul sultanului. Au fost răscumpărate de la turci
de Patriarhia Ecumenică. Moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost aşezate în Biserica Panmakaristos,
sediul de atunci al Patriarhiei Ecumenice. După trans-
formarea acestei biserici în moschee, moaştele au fost
duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586), Sfântul
Dumitru de la Xiloporta (1597) şi Sfântul Gheorghe
din Fanar – noul sediu al Patriarhiei Ecumenice
(1601).

Vasile Lupu ctitorind la Iaşi biserica Sfinţii Trei 

Ierarhi şi amintindu-şi de Ioan Asan, care la vremea sa
a strămutat moaştele Prea Cuvioasei Parascheva de la
Epivat la Târnovo, de Alexandru cel Bun care a adus
moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la
Suceava, a făcut demersurile necesare la Patriarhia din
Constantinopol ca moaştele Sfintei Parascheva să fie
strămutate la Iaşi.

Plăteşte toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, şi,
astfel, patriarhul Partenie I şi membrii Sinodului au
hotărât să-i ofere, drept recunoştinţă, moaştele 
Cuvioasei.

Din actul patriarhal, datat septembrie 1641, reiese
că au fost aduse din Constantinopol „pentru sfinţirea
ţării şi binecuvântarea şi lauda lui Vasile Lupu 
cinstitele şi sfintele moaşte ale Cuvioasei Maicii noas-
tre Parascheva cea Nouă”.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a
trăit pe vremea împăraţilor Diocleţian
şi Maximian Galeriu (284- 311) şi era
fiul voievodului cetăţii Tesalonicului,
botezat în taină de părinţii săi, de
frica cruntelor prigoane împotriva
creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în
cămara cea ascunsă a palatului lor
toate tainele sfintei credinţe, lu-
minându-i cunoştinţa despre Domnul
nostru Iisus Hristos, precum şi
milostenia cea către săraci, săvârşind
faceri de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa,
Dimitrie a cunoscut adevărul din cu-
vintele părinţilor săi, dar, mai ales, a
început a lucra într-însul darul lui
Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii
şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o
scară, din putere în putere. Şi,
ajungând la vârsta cea desăvârşită,
părinţii lui s-au dus din vremelnica
viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie
moştenitor nu numai al multor averi, ci şi al bunului lor
nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului
Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod în locul
tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de
cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe
mulţi la Hristos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte.
Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu
sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare
cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi la Tesa-

lonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă
sunt adevărate cele auzite despre
dânsul, a răspuns cu îndrăzneală,
mărturisind că este creştin şi a
defăimat închinarea păgânească.
Îndată, împăratul a poruncit să-l
închidă în temniţă, până la încheierea
jocurilor în cinstea venirii sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales
văzând pe un luptător vestit, Lie,
vandal de neam, înalt, puternic şi
înfricoşător la chip, că se lupta cu cei
viteji şi-i ucidca, aruncându-i în
suliţe. Era acolo un tânăr creştin,
anume Nestor, cunoscut Sfântului
Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie
ucigând fără cruţare pe oameni, mai
cu seamă pe creştini, s-a aprins de
râvnă. Şi vrând să se lupte cu Lie a
alergat la Sfântul, în temniţă, cerând
de la dânsul rugăciuni şi binecu-
vântare ca să-l poată birui pe acel

ucigaş de oameni. Însemnându-l cu semnul crucii pe
frunte, Sfântul i-a zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe
Hristos vei mărturisi!”.

Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul
lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată, trântindu-l jos pe Lie,
l-a omorât. S-a întristat împăratul de moartea lui Lie.
Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndem-
nat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis
ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfân-
tul, în temniţă, că a fost pricina morţii lui Lie. Şi aceasta
făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat sufletul în
mâinile lui Dumnezeu. S-au făcut la moaştele lui multe
minuni şi prea slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca
împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc DDiimmiittrriiee
IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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Hotărârea nr. 133 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a parcelei cu nr. cad. nou 403942 înscrisă

în Cartea Funciară nr. 403942 Becicherecu Mic cu suprafaţa de 244 mp, din „drum” în „teren ara-
bil în intravilan”, având proprietar comuna Becicherecu Mic – domeniul privat, deoarece
suprafața înscrisă în CF a fost folosită ca teren arabil în perioada 2006-2012;

Hotărârea nr. 134 din 25 septembrie 2017
privind trecerea terenului intravilan înscris în CF nr. 403043, nr. cad. 322 – 323/b Becicherecu

Mic din proprietatea Statului Român în domeniul privat al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 135 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 402211, nr. cad. 402211 Be-

cicherecu Mic, cu suprafaţa de 504 mp, către domnul Popa Gabriel-Florentin, pentru preţul
total de 15.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 136 din 25 septembrie 2017
privind adoptarea Regulamentului Local pentru combaterea ambrosiei artemisiofolia de pe

raza comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 137 din 25 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a aparatu-

lui de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 138 din 25 septembrie 2017
privind încadrarea domnului Horoba Gabriel-Gheorghe în funcția de asistent personal pen-

tru minora Horoba Luiza Georgiana;
Hotărârea nr. 139 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea alipirii terenului intravilan înscris în CF nr. 403912, nr. cad. 403912 Beci-

cherecu Mic, cu suprafaţa de 12.973 mp şi a terenului intravilan înscris în CF nr. 404000, nr. cad.
404000, cu suprafaţa de 5.995 mp, într-un lot cu suprafaţa de 18.968 mp (LOT 1);

Hotărârea nr. 140 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a parcelei cu nr. cad. nou 404002, înscrisă

în Cartea Funciară nr. 404002 Becicherecu Mic cu suprafaţa de 31 mp, din „drum” în „teren ara-
bil în intravilan”, având proprietar comuna Becicherecu Mic – domeniul privat, deoarece
suprafața înscrisă în CF a fost folosită ca teren arabil și nu afectează sistematizarea domeniului
public;

Hotărârea nr. 141 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea schimbului imobiliar între terenul intravilan înscris în CF nr. 403410, nr.

cad. 403410 aflat în proprietatea comunei Becicherecu Mic şi terenul intravilan înscris în CF nr.
403232, nr. cad. 182/a aflat în proprietatea soților Iosin Tudorița și Iosin Liubomir;

Hotărârea nr. 142 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor didactice ale Şcolii Gimna-

ziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna august anul 2017;
Hotărârea nr. 143 din 25 septembrie 2017
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

401632, nr. cad. 1193 – 10/b/39, cu suprafaţa de 1.079 mp, la preţul de pornire de 0,5 lei/mp/an
TVA inclus, pentru o perioadă de 5 ani;

Hotărârea nr. 144 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma de 879,98

mii lei – venituri şi cheltuieli – pe trimestrul III anul 2017;
Hotărârea nr. 145 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400801, nr. cad. 400801 Be-

cicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp, către domnul Șulic Iulian, pentru preţul total de 15.030
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 146 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a cotei de ½ din imobilul – locuință înscris

în CF nr. 400948, nr. cad. 650-651, cu suprafaţa utilă de 91,55 mp, la preţul de pornire de 14.042
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 147 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 404010,

nr. cad. 404010, cu suprafaţa de 275 mp, la preţul de pornire de 15.000 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 148 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 404011,

nr. cad. 404011, cu suprafaţa de 1.201 mp, la preţul de pornire de 37.009 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 149 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 404013,

nr. cad. 404013, cu suprafaţa de 228 mp, la preţul de pornire de 7.021 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 150 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea Protocolului de colaborare pe linia furnizării de date privind copiii cu

dizabilități încheiat între comuna Becicherecu Mic și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecție a Copilului Timiș;

Hotărârea nr. 151 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea alocării sumei de 5.000 de lei din contul bugetului local 68.15.01 – 57.02.01

– Ajutor Social – în vederea recompensării cetățenilor comunei Becicherecu Mic care au căsni-
cii cu o durată mai mare de 50 de ani;

Hotărârea nr. 152 din 16 octombrie 2017
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403043, nr. cad. 322-323/b, cu suprafaţa de 719 mp, la preţul de pornire de 0,5 lei/mp/an TVA
inclus, pentru o perioadă de 5 ani;

Hotărârea nr. 153 din 16 octombrie 2017
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită acordat doamnei Toma Mirabela asupra te-

renului identificat prin CF nr. vechi 4014, nr. cad. Cc 559/1/13, cu suprafaţa de 497 mp;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Delincvenţa juvenilă este o
componentă a criminalităţii. Ea
este un fenomen de devianţă, ma-
nifestat prin incapacitatea unor
minori/adoles cenți de a se adapta
la normele de conduită din socie-
tate. Această incapacitate este da-
torată unor cauze de ordin
bio-psiho-social. Criminalitatea în
rândul minorilor are multe cauze
diferite de cele ale criminalităţii
adulţilor. Analizând acest feno-
men, pe genuri de infracţiuni s-au
desprins următoarele.

Cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile sunt:
- creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi cunos-

cuţi cu comportament deviant sau preocupări antisociale,
lipsa unei activităţi utile;

- lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi, 
supraveghetori, tutori etc.;

- familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii mi-
nori infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi cu antecedente
penale;

- intermitență în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi
de ocrotire (case de copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale)
alte instituţii cu atribuţii în acest sens;

- necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi 
mediilor frecventate de minori;

- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală;
- influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul mino-

rilor prin determinarea acestora de a comite fapte antisociale;
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene

şi alcool pentru crearea unei stări euforice.
Principala cauză, însă, a apariţiei atitudinilor antisociale o con-

stituie influenţa mediului social şi procesele psihice la nivelul con-
ştiinţei individului.

În vederea prevenirii comiterii de către minori/adolescenți a
faptelor penale cu violență sau de altă natură vă expunem preve-
derile Codului Penal referitoare la răspunderea penală a minorilor:

- minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde
penal, în timp ce minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răs-
punde penal, numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu
discernământ; împlinind deja vârsta de 16 ani minorul va răs-
punde penal.

Măsurile educative neprivative de libertate reglementate în
Codul Penal sunt: stagiul de formare civică, supravegherea, con-
semnarea la sfârşit de săptămână și asistarea zilnică. 

Măsurile educative privative de libertate sunt: internarea într-un
centru educativ (pe o durată de la 1 la 3 ani) și internarea într-un
centru de detenţie (pe o durată de la 2 la 5 ani sau de la 5 la 15 ani).

Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de învăţământ con-
stituie, şi în cursul acestui an şcolar, o prioritate. 

Vom continua derularea de activităţi pentru creşterea gradului
de securitate atât în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele
adiacente, cât şi pe traseele de acces către şcoli.

Colaborarea permanentă pe care o vom avea cu doamna direc-
tor a unităţii de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii
va asigura premisele unui parteneriat eficient care să conducă la
prevenirea incidentelor în urma cărora elevii pot deveni victime
ale delincvenței juvenile.

Agent șef adjunct de poliție,
Alin CÎRNARIU

Delincvenţa juvenilă
și răspunderea 

penală a minorilor
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Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere
copii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de
alocație pentru susținerea familiei dacă acestea
realizează venituri nete lunare pe membru de familie
de până la 530 lei. Se consideră familie și bărbatul și
femeia necăsătoriți, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre
ei, care locuiesc și gospodăresc împreună, dacă
aceasta se consemnează în Ancheta socială.

Acte necesare:
1. cerere tip;
2. xerocopii după:
- buletin, carte de identitate, carte de identitate

provizorie ale tuturor membrilor familiei care au îm-
plinit 14 ani;

- hotărâre de încredințare a copilului și de stabilire
a pensiei de întreținere, care trebuie să fie definitivă și
irevocabilă;

- livret de familie;
- certificate de naştere copii.
Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de 

familie se dovedesc cu următoarele documente:
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este

declarat/declarată dispărut/dispărută;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este

arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de
30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de liber-
tate și nu participă la întreținerea copiilor.

Alte acte necesare:
1. adeverință eliberată de la școala la care sunt

înscriși copiii, care urmează o formă de învățământ, în
care să se specifice numărul absențelor și nota la
purtare;

2. adeverință eliberată de angajator în care să se
specifice venitul net realizat în luna anterioară
depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care
sunt salariați cu mențiunea dacă primesc sau nu bonuri
valorice;

3. adeverință eliberată de administrator în care să
se menționeze nominal persoanele care locuiesc la
adresa menționată de solicitant;

3. cupon de pensie;
4. cupon de șomaj;
5. certificat fiscal eliberat de Administrația Fi nan -

țe lor Publice - SOȚ ȘI SOȚIE;
6. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și

terenuri), autovehicule, eliberat de primărie; SOȚ,
SOȚIE;

7. copie talon maşină (dacă este cazul).

ANEXA 4 la normele metodologice
LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea

acordării ajutorului social și a alocației de
susținere a familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei

de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea

aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc
1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

Bunuri mobile
1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/mo-

tociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia
celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori des-
tinate transportului acestora sau persoanelor depen-
dente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile;

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani;

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, mi-
crobuze;

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi,
cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,

moară de cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje

de prelucrat lemnul  acţionate hidraulic, mecanic sau
electric aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri/animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror 

valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate în

Anexa nr. 4, conduce la excluderea acordării ajutoru-
lui social și alocației pentru susținerea familiei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/ 2015,
privind stimularea participării în învăţământul
preşcolar a copiilor provenind din familii defa-
vorizate, şi al creşterii accesului la educaţie a aces-
tora, se acordă stimulentul educaţional, sub formă de
tichete sociale.

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din
familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndepli-
nite, cumulativ, următoarele condiții:

- copilul este înscris într-o unitate de învăţământ
preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- venitul lunar pe membru de familie este de până
la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru
o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare (284 lei /persoană).

Stimulentul educaţional se acordă, la cererea unuia
dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului său,
după caz, persoanei care a fost desemnată de părinte
pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei
părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării

copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor
din învăţământul preşcolar, în perioada septembrie-
iunie. Această perioadă include şi zilele libere acor-
date prin lege, vacanţele şi «săptămâna altfel».

Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul
tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul
familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Acordarea stimulentelor educaţionale este
condiţionată de frecvenţa regulată la grădiniţă a copi-
ilor din familiile beneficiare ale stimulentului
educaţional prevăzut de prezenta lege.

În sensul prezentei legi, prin frecvenţă regulată se
înţelege prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în
luna monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.

Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează
acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu
condiţia ca acestea să nu depăşească 50% din zilele
de grădiniţă:

- absenţe medicale: motivate, numai dacă părinţii
aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în
care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă.
În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii
pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna
monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de
grădiniţă, din motive medicale;

- învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în
limita a trei zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor
didactice.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere
prevăzute se întocmesc de către reprezentantul fami-
liei, respectiv reprezentantul legal al copilului, stabilit
în condiţiile legii, şi se înregistrează la primăria co-
munei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul,
reşedinţa sau locuieşte efectiv familia.

Cererea de participare în program poate fi făcută
oricând pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se
acordă din prima lună în care copilul a îndeplinit cri-
teriile de frecvenţă definite la art. 5 din lege, dacă se
menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din
lege.

Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute
la alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2),
se dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de
angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi
competente, mandate poştale de plată, extrase de cont,
decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor.

Acte necesare:
- cerere şi declaraţie pe proprie răspundere - for-

mulare tip puse la dispoziţie de către biroul social;
- copie după actele de identitate pentru toţi membrii

familiei;
- adeverință înscriere  grădiniță;
- acte doveditoare privind veniturile nete lunare 

realizate de către membrii familiei în luna anterioară
depunerii cererii:

- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv 
valoarea bonurilor de masă;

- cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului
până la vârsta de 2 sau 3 ani etc.

AAccttee nneecceessaarree llaa ddeeppuunneerreeaa ddoossaarruulluuii 
ddee aallooccaaţţiiee ppeennttrruu ssuussţţiinneerreeaa ffaammiilliieeii

Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au drep-
tul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială
în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare lege, famili-
ile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz,
reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie română, precum
şi apatrizii.

- cerere şi declaraţie pe proprie răspundere - formulare tip
(puse la dispoziţie de către biroul social);

- copie după actele de identitate pentru toţi membrii 
familiei care au acelaşi domiciliu sau aceeași reşedinţă la
adresa la care se solicită ajutorul;

- pentru persoanele care nu au înscris în actul de identitate
adresa la care se solicită ajutorul de încălzire, se va depune
adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari în care să fie

nominalizate  toate persoanele care sunt înscrise în cartea de
imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreţinere a locuinţei;

- certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
- acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţă de

locuinţa pentru care solicită ajutorul:
• proprietar: copie contract de vânzare-cumpărare, extras

de carte funciară;
• chiriaș: contract de închiriere valabil la data depunerii;
• împuternicit: împuternicire din partea proprietarului

locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
- acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate

de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii:
• adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea

bonurilor de masă;
• cupoane de pensii;
• cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până la

vârsta de 2 sau 3 ani;
• cupoane alocaţii de stat pentru copii;
• cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu 

handicap sau copie certificat handicap;
• alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau

încredinţaţi spre creştere şi educare;
- acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri,

dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă,
etc.;

- adeverinţă de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi
peste 18 ani;

- declaraţie privind alte venituri realizate;  persoanele care
nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens;

- copie după certificatul de înmatriculare al autoturismu-
lui (unde este cazul).

Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale şi
curent electric - o factură de plată.

Acte necesare pentru depunerea dosarului de ajutor social
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Una dintre cele mai interesante povești din trecutul
localității Becicherecu Mic ne-a fost relatată, în urmă
cu ceva vreme, de Lazăr Pomorișaț, omul-enciclope-
die, cel care cunoaște ca nimeni altul istoria acestor
locuri.

Povestea îl are în prim-plan pe cel care a fost, în
timpul Primului Război Mondial, dirijorul fanfarei mi-
litare a garnizoanei din Varșovia. „Înainte de Al Doi-
lea Război Mondial, ne spune Lazăr Pomorișaț, el

fiind evreu, când s-a fascizat totul, a fugit din Polo-
nia. 

A simțit, probabil, că va fi lichidat, mai ales având
în vedere politica lui Hitler față de evrei. A venit spre
estul Europei, până a ajuns aici. 

A găsit o căsuță în Becicherecu Mic, care i-a servit
drept ascunzătoare. Nu avea din ce să trăiască. Pe
atunci, tatăl meu a avut râșniță. El l-a alimentat, i-a
ținut doi porci, i-a luat o vacă. Nu i-a cerut nici un ban,

ci doar să mă învețe pe mine să cânt. El preda muzică
de fanfară. 

Dar important pentru mine era să învăț notele, in-
diferent ce instrument găsești după aceea. Eu am cân-
tat la acordeon, la care cânt și acum, e prima
dragoste”.

La fel cum, spunem noi, pentru Lazăr Pomorișaț a
rămas vie amintirea primului profesor care i-a 
îndrumat pașii în muzică... A. BORBELY

PPoovveesstteeaa ddiirriijjoorruulluuii ffaannffaarreeii mmiilliittaarree aa ggaarrnniizzooaanneeii
ddiinn VVaarrșșoovviiaa îînn ttiimmppuull PPrriimmuulluuii RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall

Structura noului an școlar a fost stabilită prin Ordinul
Ministerului Educației Naționale (MEN) nr. 3382/2017 pri-
vind structura anului școlar 2017-2018 și aceasta include
35 de săptămâni de cursuri (167 de zile lucrătoare). Anul
acesta, elevii au început școala la 11 septembrie și vor intra
în vacanța de vară la 16 iunie 2018.

Anul școlar este mai scurt însă pentru elevii claselor a
XII-a, pentru care cursurile se vor încheia în data de 25 mai
2018 (32 de săptămâni), precum și pentru elevii claselor a
VIII-a, care vor termina cursurile în data de 8 iunie 2018
(34 de săptămâni). Un regim diferențiat au și elevii din
învățământul special, pentru care ordinul prevede 37 de săp-
tămâni de cursuri.

Concret, anul școlar este structurat în două semestre,
după cum urmează:

Semestrul I (18 săptămâni):
cursuri: 11 septembrie 2017 – 22 decembrie 2017;
vacanța pentru preșcolari: 28 octombrie - 5 noiembrie

2017;
vacanța de iarnă: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018;
cursuri: 15 ianuarie - 2 februarie 2018
vacanța intersemestrială: 3 februarie - 11 februarie 2018;
Semestrul al II-lea (17 săptămâni):
cursuri: 12 februarie - 30 martie 2018;
vacanța de primăvară: 31 martie - 10 aprilie 2018;
cursuri: 11 aprilie - 15 iunie 2018;
vacanța de vară: 16 iunie - 9 septembrie 2018.
Cât privește programul național „Școala altfel”, acesta

se va desfășura într-un interval de cinci zile consecutive lu-
crătoare. Pentru anul școlar 2017-2018 însă nu s-a mai pre-
văzut și o listă cu perioade recomandate, școlile trebuind
doar să programeze intervalul astfel încât el să nu coincidă
cu perioada tezelor semestriale și să se încadreze între 2 oc-
tombrie 2017 și 31 mai 2018.

Statutul elevului stabilește un nou tablou al drepturilor
și îndatoririlor pe care elevii le au la școală și a fost nouta-
tea anului școlar precedent, pentru că actul fusese adoptat în
2016. Calitatea de elev se dobândește, potrivit statului, prin
înscrierea în învățământul preuniversitar și se păstrează
până la încheierea studiilor din învăţământul secundar su-
perior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar.

Elevii pot cere, în cadrul unităților de învățământ, să le
fie recunoscut dreptul la respectarea imaginii, demnității și
personalității proprii, precum și la protecția datelor perso-
nale. În consecință, sancționarea elevilor sub forma mustră-
rii în fața colectivului clasei este o practică interzisă expres
prin statut.

Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor
didactice care predau la clasă, prin intermediul unor fișe
anonime, fără ca aceasta să le afecteze în vreun fel raportu-
rile cu cadrul didactic evaluat. Ei pot solicita comunicarea
rezultatelor de la evaluările scrise de la clasă în maximum
15 zile lucrătoare, rezultate pe care le pot contesta personal
sau prin intermediul părinților, tutorelui ori susținătorului
legal. Nici notele din catalog nu mai pot fi consemnate de
profesori înainte ca elevul să fie informat cu privire la aces-
tea.

Deținerea unui telefon mobil de către elev nu este
sancționată de statut. Cu toate acestea, atât elevii, cât și
părinții trebuie să știe că folosirea telefonului mobil în tim-
pul orelor de curs, fără permisiunea cadrului didactic, este
interzisă. Mai mult decât atât, elevii n-au dreptul să înre-
gistreze activitatea didactică fără permisiunea expresă a pro-
fesorului, iar multiplicarea unor materiale rezultate din
activitatea de înregistrare nu este permisă fără acordul lui.

Dreptul la protest este recunoscut și elevilor. Singura
condiție impusă de statut este ca organizarea și desfășurarea
protestelor elevilor să nu stânjenească desfășurarea cursu-
rilor. Continuând în spiritul constituțional, statutul prevede,
de asemenea, că accesul la educație trebuie să fie gratuit și
garantat, în mod nediscriminatoriu. Procesul educativ tre-
buie să se desfășoare în condiții de siguranță și igienă, în
toate unitățile de învățământ din orașe, comune și sate.

Actul normativ menționat face referiri și la reducerile de
care beneficiază elevii: 50% pentru transportul local în

comun și cel național, 75% la muzeu, teatru, operă și film.
De asemenea, elevii care provin din grupuri socio-econo-
mice dezavantajate au dreptul la bani de liceu, iar cei din
învățământul profesional, la bursa profesională.

Participarea la jocurile de noroc, consumul și deținerea
de droguri, țigări, băuturi alcoolice sau substanțe interzise
se numără printre interdicțiile principale ale elevilor.

Sancțiunile ce pot fi aplicate elevului sunt: observația in-
dividuală, mustrarea scrisă, retragerea temporară ori defi-
nitivă a bursei de care beneficiază, mutarea disciplinară la
o clasă paralelă din aceeași unitate de educație, preavizul
de exmatriculare și, în final, exmatricularea.

Totodată, elevii care nu frecventează cursurile sunt
sancționați cu scăderea notei la purtare. Astfel, la fiecare
zece absenţe nejustificate pe semestru, din totalul orelor de
studiu, sau la 10% absenţe nejustificate, din numărul de ore
pe semestru la o disciplină sau modul, este scăzută nota la
purtare cu câte un punct. Este important de știut faptul că
absența ca mijloc de sancționare a elevului este strict inter-
zisă prin statut.

Personalul didactic din învățământul preuniversitar are
drepturile și obligațiile prevăzute, în principal, în Legea
educației naționale nr. 1/2011, în Ordinul MENCS nr.
5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de or-

ganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuni-
versitar, precum și în contractul individual de muncă și în
contractele colective aplicabile.

În timpul orelor de curs, cadrele didactice au dreptul de
a nu fi deranjate de nicio autoritate școlară sau publică, cu
excepțiile prevăzute de lege. Tot în spiritul dreptului la se-
curitate al profesorului, acesta are dreptul de a nu fi înre-
gistrat audio și/sau video în timpul activității didactice. Cu
atât mai puțin, multiplicarea unor înregistrări nu este per-
misă fără acordul profesorului, chiar dacă a existat
consimțământul pentru înregistrare.

Pe lângă obligația principală de instruire și educație, ca-
drele didactice trebuie să vegheze asupra siguranței elevilor
pe tot parcursul activităților școlare și extrașcolare. Ele nu
pot aplica pedepse corporale și nu pot agresa verbal, fizic
sau emoțional elevii. Calitatea prestației didactice și eva-
luările de la clasă trebuie să rămână independente de orice
tip de avantaje primite în aceste scopuri. În plus, profesorii
au, de asemenea, și obligația de sesizare a instituțiilor de
asistență socială/educațională specializată și de protecția co-
pilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilu-
lui/elevului de care află.

Cei care ocupă posturi în afara localității de domiciliu au
posibilitatea să ceară decontarea cheltuielilor de transport.
De asemenea, pot beneficia de fonduri extrabugetare sau de
sponsorizări pentru a participa la manifestări științifice or-
ganizate în străinătate.

Pentru profesori, legea prevede un concediu anual cu
plată de 62 de zile, numai în perioada vacanțelor școlare. În
plus, cei care redactează teza de doctorat sau lucrări în in-
teresul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori
de editare, au dreptul la șase luni concediu plătit, o singură
dată, însă numai cu aprobarea consiliului de administrație al
școlii. În vederea continuării studiilor/specializării, profe-
sorii pot beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de
maximum trei ani într-un interval de șapte ani.

În fine, personalul didactic răspunde disciplinar pentru
încălcarea cu vinovăție a îndatoririlor ce îi revin potrivit
CIM, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare
care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului uni-
tăţii/instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.
Sancțiunile disciplinare prevăzute de lege sunt: observația
scrisă, avertismentul, diminuarea salariului de bază, sus-
pendarea, pe o perioadă de trei ani, a dreptului de înscriere
la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice, de con-
ducere, de îndrumare sau de control, destituirea din funcția
de conducere, de îndrumare sau de control și, în final, des-
facerea disciplinară a CIM.

Drepturile și obligațiile părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali ai elevilor se regăsesc, de asemenea, în
Ordinul MENCS nr. 5079/2016. Cu ocazia înscrierii elevu-
lui în registrul matricol unic, părinții încheie cu școala un
contract educațional, în care sunt înscrise drepturile și
obligațiile reciproce ale acestora.

Actul normativ sancționează părinții care aleg să nu-și
înscrie copiii la școală pentru perioada învățământului obli-
gatoriu. Aceștia riscă să fie amendați cu o sumă între 100 și
1.000 de lei sau să fie obligați să muncească în folosul
comunității. Tot părinții sunt cei care trebuie să se asigure
și că elevul frecventează orele de curs.

Printre obligațiile pe care un părinte le are față de copi-
lului său găsim și faptul că acesta trebuie să-și însoțească
micuțul până la intrarea în unitatea de învățământ și să-l
preia la terminarea orelor de curs. Părinții care nu se pot
achita de această obligație în mod personal trebuie să îm-
puternicească pe cineva în acest scop.

Trebuie știut, de asemenea, faptul că părinții au dreptul,
în limitele legii, să decidă cu privire la unitatea de
învățământ unde va studia copilul lor. 

Aceștia au dreptul și, totodată, obligația să se intereseze
periodic (măcar o dată pe lună) de situația școlară a copilu-
lui. Cu toate acestea, accesul părinților în unitățile de
învățământ nu se poate face decât în anumite situații: atunci
când părintele a fost convocat pentru o discuție cu un cadru
didactic sau cu directorul unității; atunci când desfășoară
activități în comun cu cadrele didactice; dacă a depus o ce-
rere în acest sens la secretariatul unității; atunci când parti-
cipă la întâlnirile programate cu un cadru didactic. În plus,
consiliul de administrație al școlii mai poate stabili pentru
procedura de acces în unitate și alte situații decât cele
menționate anterior.

Cât privește formele de asociere a părinților la clasă și
la nivelul școlii, ordinul menționat prevede următoarele as-
pecte:

- toți părinții elevilor dintr-o clasă formează adunarea ge-
nerală a părinților, care hotărăște referitor la activitățile de
susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a
școlii respective și în cadrul căreia se discută cele mai im-
portante probleme ale clasei (și nu ale unui elev în mod in-
dividual);

- la nivelul fiecărei clase se înființează comitetul de
părinți, ales de către adunarea generală a părinților, și care
se ocupă cu punerea în practică a deciziilor luate la nivelul
adunării, precum și cu diverse proiecte, programe etc.;

- la nivelul fiecărei școli se constituie consiliul repre-
zentativ al părinților / asociația de părinți, care se ocupă de
chestiunile ce vizează întreaga unitate școlară, precum pro-
punerea de proiecte, atragerea de finanțări, promovarea
unor inițiative noi ș.a.m.d.

Învățământul general obligatoriu este de 11 clase și cu-
prinde învățământul primar, gimnazial și primii doi ani ai
învăţământului secundar superior. Cu toate acestea, obliga-
ţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 11 clase în-
cetează la vârsta de 18 ani.

Notă: Analizele medicale nu sunt necesare pentru în-
scrierea copiilor la școală. Singurele documente necesare
la înregistrarea copiilor sunt adeverința medicală de la
medicul de familie și avizul epidemiologic. Analize supli-
mentare pot fi cerute de medicul de familie doar în cazul
în care există simptome de boală infecțioasă la copil.

DDrreeppttuurriillee șșii oobblliiggaațțiiiillee eelleevviilloorr,, pprrooffeessoorriilloorr șșii ppăărriinnțțiilloorr



Dragi cititori, am decis ca în acest număr să prezint
problemele legate de lipsa calciului din sol, deoarece
anul acesta majoritatea dintre noi ne-am confruntat cu
aceasta.

Carența de calciu în nutriția plantelor afectează grav
producția, prin scăderea calității și distrugerea
fructelor. Conținutul de calciu din plante este cuprins
între 0,5% și 3%, iar cele mai mari cantități de calciu
sunt conținute în țesuturile conducătoare din petiol și
tulpină.

La ardei și roșii (în special) carența de calciu poate
fi observată cu ușurință, din cauza apariției unor pete
pe fructe, de obicei în partea opusă codiței. Aceste pete
albicioase, care apoi devin negre, sunt colonizate de
ciuperci și bacterii care conduc la deteriorarea gravă a
fructelor. Acest lucru este pronunțat la culturile de
ardei și roșii. Calciul influențează favorabil creșterea
rădăcinii și este elementul esențial în dezvoltarea
plantei. 

Apariția carenței de calciu este determinată de cu-
mularea simultană a unor condiții și factori de mediu:

• temperaturi ridicate (peste 45 grade C determină
oprirea completă a funcției de fotosinteză la plante);

• luminozitate excesivă;
• aprovizionarea deficitară cu apă (puțină sau în val-

uri mari - o dată la câteva zile foarte călduroase);
• umiditatea relativă a aerului foarte mică (aer uscat

în solar ce determină rate excesiv de mari de
transpirație);

• niveluri mari de Azot nitric și amoniacul prezente
în sol (datorită fertilizării excesive cu gunoi de grajd);

• absorbție scăzută a calciului;
• nivel de salinitate ridicat;
• pH mai mare de 7,5;
• lipsa sau imposibilitatea absorbției microelemen-

tului Mangan;
• temperaturi ridicate, când aprovizionarea plantei

cu calciu este dificilă;
• fertilizare excesivă și creșterea (mare) a

concentrației de minerale;
• irigare necorespunzătoare, când alternează pe-

rioada de secetă cu exces de umiditate.
Pentru a preveni carența de calciu este bine să

utilizăm un program de fertilizare care să cuprindă

îngrășăminte cu un conținut ridicat de calciu cum este
azotatul de calciu. Cu toate acestea, deoarece calciul
este absorbit și metabolizat de plante mai lent, uneori
poate să apară carența de calciu și în condițiile
aprovizionării corespunzătoare în sol cu acest element. 

S-a constatat că la temperaturi ridicate planta este
incapabilă să transfere prin rădăcină calciu pe întregul
fruct, în special în partea opusă codiței. Aplicările fo-
liare se fac după înflorire, la interval de 12-14 zile, iar
în cazuri extreme (temperaturi ridicate sau carențe) la
interval de 7 zile.

Metode de prevenire
și combatere

• folosirea metodei de irigare prin picurare, prin
care se poate asigura o aprovizionare corespunzătoare
și constantă a plantelor cu apă;

• creșterea frecventă a udărilor, menținând aceeași
normă de udare;

• măsuri de optimizare a aerisirii spațiilor protejate,
prin defoliere treptată, desime de plantare
corespunzătoare, creșterea înălțimii solarului, deci a
volumului de aer, aerisire frontală și laterală;

• mușuroirea plantelor pentru a favoriza creșterea
rădăcinilor adventive;

• aplicarea periodică (uneori la intervale de 3-5 zile,
mai ales în perioadele cu insolație puternică) a unor
îngrășăminte pe baza de calciu.

Toate aceste măsuri, dar mai ales aplicarea unor
îngrășăminte pe bază de calciu, reduc pierderile de
producție, fructele sunt mai rezistente la transport și
păstare.

CCaarreennțțaa ddee ccaallcciiuu
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Operațiunea de tăiere a pomilor fructiferi este obliga-
 torie în livadă. Prin această acțiune se menține echili-
brul dintre creștere și rodire și se îmbunătățește și
menține calitatea recoltei. Coroana are de beneficiat
în urma tăierii, deoarece devine mai aerisită, mai
luminată și va primi forma pe care ne-o dorim.

Cum se fac tăierile pomilor fructiferi?
Tăierile se fac la temperaturi de peste -5oC și

reprezintă măsuri de stimulare a creșterii și a
fructificării. Ține cont de următorul aspect: cu cât se
taie mai mult, cu atât creșterea va fi mai puternică, iar
fructele vor fi mai mari, mai sănătoase și egale.

Pentru o tăiere eficientă trebuie să:
- eliminați ramurile uscate, rupte sau rănite, cele

care se intercalează și se ating, dar și cele care sunt
orientate spre interior;

- lăstarii tineri rămân, iar cei bătrâni sunt tăiați la o
ramificație;

- în cazul în care nu există ramificații, atunci se taie
oblic, deasupra unui mugure orientat spre exterior.

Tipuri de tăieri
Tăierile pomilor se împart în două mari categorii

care, la rândul lor, au subcategorii mai mici:
1. După scopul urmărit:
- Tăiere de formare;
- Tăiere de rodire;
- Tăiere de întinerire;
- Tăiere de corectare;
- Tăiere de regenerare.
2. După timpul de execuție:
- Tăierea în uscat;
- Tăierea în verde.
Tăierea de formare
Formarea unei coroane se obține în 3-5 ani de la

plantarea pomului. Aceste tăieri de formare se fac în
funcție de forma pe care  dorim să o obținem pentru
pomul nostru. Scopul acestui tip de tăieri este de a
dirija energia pomului spre ramurile tinere, pentru
păstrarea capacității vegetative și dezvoltarea
ramificațiilor puternice.

Tăierea de rodire/fructificare
Aceste tăieri au scopul de a păstra un echilibru în

aspectul fiziologic al pomului și de a norma

încărcătura cu muguri în raport cu
potențialul pomului. Aici se pot tăia ele-
mentele de rod, pentru a le dimensiona și
pentru a forma noi elemente. Ramurile tre-
buie repartizate în așa fel încât să fie un ra-
port de 2:1 sau 3:1 între ramurile cu flori și
cele fără flori.

Tăierea de întinerire
Este recomandat ca aceste tăieri să fie

făcute în perioada de repaus, primăvara
târziu, pentru a se putea face o deosebire
între mugurii sănătoși și cei care au fost
atinși de ger. Pentru pomii bătrâni, această
operațiune se poate face și toamna, pentru
a scurta rădăcinile, lucru care le
prelungește viața.

Tăierea de corectare
Unii pomi pot dezvolta crenguțe subțiri

și scurte care trebuie îndepărtate. Acestea
se datorează faptului că partea centrală a
coroanei este umbrită, ceea ce duce la de-
teriorarea florilor. Se recomandă tăierea
crengilor foarte înalte, care blochează lu-
mina soarelui să ajungă la toate crengile
pomului.

Tăierea de regenerare
Pentru a readuce o ramură bolnavă la

stadiul de dinainte, este recomandată
tăierea acesteia foarte repede deoarece se
dezvoltă rapid și se întăresc, consumând
resursele celor care rodesc. Aceste ramuri
sunt neroditoare și de cele mai multe ori sunt para zi -
tare.

Tăierea în uscat sau de iarnă
Aceste tăieri încep atunci când gerurile s-au termi-

nat, pentru a nu vătăma pomul, luna martie fiind de
obicei momentul potrivit.

Tăierea  în verde sau de vară
Aceste tăieri se execută după ce au fost culese

fructele. Pe lângă aceste tăieri, este recomandată și
stropirea pomilor. 

De asemenea, este recomandată și ruperea lăstarilor
care pot deranja ramificațiile normale ale pomului.
Aceste tăieri pot fi făcute și pe pomii care cresc 
puternic dar au o producție scăzută. Această tăiere are
ca scop iluminarea pomului

Greșeli în tăierea pomilor
Tăierea târzie, după ce pomii pornesc în vegetație,

poate aduce daune pomului deoarece seva din timpul
iernii migrează spre mugurii din extremitățile ra-
murilor, acești muguri fiind îndepărtați prin tăiere.
Acest lucru poate afecta creșterea pomului și calitatea
fructelor pe care acesta le produce.

Efectele adverse pe care le pot avea tăierile
greșite sunt următoarele:

- pierderea rodului
- îndesirea coroanei
- creșteri puternice sau prea slabe
- număr mic de rod în unii ani sau număr foarte ridi-

cat de rod în alți ani.
Pagină realizată de 

drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

TTooaalleettaarreeaa ppoommiilloorr



7

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
octombrie-noiembrie

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

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

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

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

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

Semnătura

În ultima vreme au plecat dintre noi
Chisăr Lucian (49 de ani), Slatina Mihai (64 de ani) și Hofman Mihai (64 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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

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

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

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,

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

ISSN 2360-2724

CCAASSĂĂ DDEE PPIIAATTRRĂĂ
Colega noastră Iulia Merluț și-a unit des-

tinele cu Alin-Ionuț Hiriș, pornind împreună
pe atât de frumosul drum al vieții de familie.

Cu acest fericit prilej, Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, și
colegii din Primăria Becicherecu Mic le
urează celor doi

Casă de piatră!

- repar calculatoare 
(inclusiv la domiciliu)

- montez camere 
de supraveghere

- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic: frezat, arat

- tai iarbă
Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte bună,

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

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

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

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

Vând urgent orgă electronică 6 octave cu
trepied, preț 50 de euro. Telefoane: 0727-
357.445; 0256-378.902.

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

Vând WC Ambacat nou, preț 50 de lei.
Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.

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

Începând cu data de 16 februa-
rie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comer cializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
 tamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

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

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

Sergiu Hornar, execut servicii:

Te ajutăm să ÎȚI GĂSEȘTI UN LOC DE MUNCĂ unde să 
ÎȚI FACI EXPERIENŢĂ şi să EVOLUEZI în carieră!

BUSINESS SHIELD angajează pentru clienții săi: 
OPERATORI PRODUCȚIE, OPERATORI CALITATE,

STIVUITORIȘTI, TEHNICIENI CALITATE, 
INGINERI CALITATE

Persoană de contact: Camelia Săvoiu, telefon: 0748 889 262
adresa e-mail: camelia.savoiu@business-shield.ro

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912
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♣ Timpul nu iubește și nu urăște pe nimeni, el este cu toți indiferent – el îi poartă
pe toți la fel.

♣ Binele e bun atunci când e un bine adevărat.
♣ Lacomul adesea nu știe ce vrea, și singurul lucru care îl așteaptă e un eșec fără

margini.
♣ Cucerește prin convingere, nu prin forță.
♣ Nu te grăbi când vorbești, graba e semnul nebuniei.
♣ Nevasta vrednică e mai prețioasă decât orice pe lume.
♣ Cine e puternic să fie și bun, ca să fie respectat și nu temut.
♣ Nu încerca să fii de ajutor dacă nu ești dorit.
♣ Bogăția duce la îmbuibare, iar îmbuibarea la obrăznicie.
♣ Să-ți placă mai mult să asculți, decât să vorbești.
♣ În vechime, oamenii învățau să se autodeservească. Astăzi, se învață să-i im-

presioneze pe alții. (Confucius 479 î. Hr.)
♣ Nu există nenorocire mai mare ca subestimarea adevărului.

♣ Fă ceva de soi, fără a promite asta. (Pitagora)
♣ Când cineva mi-e dator, îmi amintesc perfect, când datorez eu, nu țin minte

deloc.
♣ Înțelept e acela care nu se întristează în legătură cu ce nu are, ci se bucură de

ceea ce are.

VORBA E DE ARGINT, DAR TĂCEREA E DE AUR (Fr)

În această formă cunoscută și răspândită, expresia poartă semnătura scriitorului
francez Rivarol. Dar paternitatea adevărată aparține unui vechi autor arab, de la
care s-a inspirit și La Fontaine, care în fabula „Ursul și amatorul de grădini” susține
că „E bine să vorbești, dar și mai bine e să taci”.

Desigur expresia trebuie întrebuințată cu discernământul necesar, că nu întot-
deauna tăcerea e de aur. 

Dimpotrivă chiar, în multe împrejurări cuvântul e mai valoros ca tăcerea.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

AS Fortuna Becicherecu
Mic, victorii pe linie 

și fără gol primit!
Echipa de fotbal AS Fortuna Becicherecu Mic defilează în acest tur

de sezon în Campionatul Județean de Fotbal, seria I. După nouă etape
disputate, elevii lui Vasile Luță au tot atâtea victorii, reușind să înscrie
de 46 de ori, fără să primească vreun gol! Cu 24 de puncte, Fortuna
s-a distanțat deja la cinci lungimi față de principala urmăritoare, CS
Unirea Sânnicolau Mare II.

În etapa a V-a a sezonului, Fortuna s-a deplasat la Sânpetru Mare,
pentru jocul cu Plavii Delia. Formația gazdă a fost învinsă la scor, 8-
0, de băieții lui Vasile Luță.

Fortuna nu le-a dat vreo șansă nici fotbaliștilor echipei secunde a
Unirii Sânnicolau Mare, cu care s-a confruntat în etapa a VI-a. Pe te-
renul din Becicherecu Mic a fost 5-0 în favoarea Fortunei.

Cu „doar” 3-0 s-a impus Fortuna și în etapa a VII-a, în deplasarea
de la Variaș, acolo unde a învins-o pe Steaua Roșie din localitate.

În etapa a VIII-a a fost Fortuna Becicherecu Mic – Voinţa Şandra
6-0 (3-0), Costel Zurbagiu – de două ori, Zoran Radu – de două ori,
Daniel Dragu şi Flavius Cioancă fiind marcatorii golurilor.

Pe locul I și în „Promoție”
Și echipa a doua a AS Fortuna Becicherecu Mic, care activează în

Campionatul Județean „Promoție”, seria I, se află pe primul loc în
competiție, după șapte etape. Cu șase victorii, Fortuna a acumulat 18
puncte, cu două mai multe decât AS Avântul Bobda, echipa aflată pe
locul secund.

De la ultimul număr al ziarului nostru Fortuna a disputat urmă-
toarele partide: Pindul Dudeștii Noi - Fortuna 1-4, Fortuna - CS 
Triplex Beba Veche 2-0 și AS Chinejana Chinezu - Fortuna 4-1,
aceasta fiind singura înfrângere suferită de fotbaliștii din Beciche-
recu Mic până acum.

Fetele se acomodează
mai greu cu elita

Echipa feminină Fortuna Becicherecu Mic, care evoluează în elita
fotbalului feminin românesc, se acomodează mai greu cu nivelul
acestui campionat. După primele patru etape, fetele pregătite de Flo-
rin Pădurean nu au cunoscut gustul victoriei, suferind trei înfrângeri,
cu echipe mult mai bine cotate, cum ar fi CFR Timișoara sau Uni-
versitatea Alexandria, și înregistrând un rezultat de egalitate.

Primul punct al fetelor a fost obținut în etapa din 14 octombrie,
când la Becicherecu Mic s-a jucat partida dintre Fortuna și CSS
Târgoviște, încheiată cu scorul de 2-2 .

Grupaj realizat de Anton BORBELY

În poveştile vechi cu vi-
kingi, femeile sunt prezentate
ca luptătoare de temut. Însă
până în prezent nu a existat
nicio dovadă a prezenţei fe-
meilor pe câmpul de luptă.
Cercetătorii au reuşit să con-
firme existenţa luptătoarelor
vikinge, prin intermediul ana-
lizelor ADN-ului extras dintr-
un schelet din secolul X.

În urma cercetărilor arheo-
logice, în interiorul mormân-
tului femeii din Birka, au fost
descoperite atât rămăşiţele
acesteia, cât şi cele a doi cai şi
nenumărate arme cu care a fost
îngropată, relatează Mail On-
line.

„Aceasta este prima confir-
mare a existenţei femeilor lup-
tătoare vikinge”, a declarat
profesorul Mattias Jakobsson,
din cadrul Universităţii Up-
psala. În ciuda trăsăturilor morfologice care
sugerau că scheletul aparţinea unei femei,
faptul că mormântul conţinea nenumărate
arme i-a făcut pe unii oameni de ştiinţă să
considere că este vorba despre un mare lup-
tător viking.

În interiorul mormântului au fost descope-
rite şi rămăşiţele a doi cai, ceea ce sugerează

că persoana a avut un rang
important în cadrul societă-
ţii. Un nou studiu publicat în
American Journal of Physi-
cal Anthropology doreşte să
confirme sexul rămăşiţelor
vikinge.

Prin analizarea ADN-ului
extras din rămăşiţe, echipa a
descoperit că persoana deţi-
nea doi cromozomi X şi unul
Y, sau cu alte cuvinte luptă-
torul este femeie. „Armele
indică faptul că femeia era
ofiţer, aceasta realiza tactici
şi strategii cu care ghida tru-
pele în luptă”, a declarat
Charlotte Hedenstierna-Jon-
son din cadrul Universităţii
Stockholm.

De asemenea, echipa de
cercetători a realizat şi o ana-
liză a izotopilor din rămăşiţe
care furnizează dovezi cu

privire la stilul de viaţă nomad al luptătoarei.
„Este vorba despre o femeie, undeva în jurul
vârstei de 30 de ani, cu o înălţime de 170 de
centimetri”, a declarat Hedenstierna-Jonson.

În ciuda carierei sale de ofiţer, pe rămăşi-
ţele femeii nu au fost descoperite urme ale
traumelor. Acest studiu oferă informaţii pri-
vind existenţa femeilor-războinic vikinge.

Xena, prințesa războinică, 
a fost o realitate, nu o legendă


