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SSiimmppoozziioonnuull NNaațțiioonnaall „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall”” șșii zziiuuaa ddee 99 mmaaii
ZZiiuuaa ddee 99 mmaaii aa ffoosstt uunnaa ssppeecciiaallăă llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc.. AAuuttoorriittăățțiillee

llooccaallee,, îîmmpprreeuunnăă ccuu ȘȘccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall””,, aauu
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ȚȚiicchhiinnddeeaall -- ttrreeccuutt,, pprreezzeenntt șșii vviiiittoorr””,, ddeessffăășșuurraatt ssuubb sseemmnnuull 
CCeenntteennaarruulluuii MMaarriiii UUnniirrii.. 

AAppooii,, ccaa îînn ff iieeccaarree aann,, llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc aa ffoosstt cceelleebbrraattăă zziiuuaa
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KKooggăăllnniicceeaannuu,, îînn aannuull 11887777,, vviiccttoorriiaa aalliiaațțiilloorr îînn cceell ddee--AAll DDooiilleeaa
RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall șșii ZZiiuuaa EEuurrooppeeii..
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Pui de lei
Eroi au fost,eroi sunt încă

Și-or fi în neamul românesc!
Căci rupți sunt ca din tare stâncă

Românii orișiunde cresc.

E vița noastră făurită
De doi bărbați cu brațe tari

Și cu voința oțelită, 
Cu minți deștepte, inimi mari.

Și unu-i Decebal cel harnic
Iar celălalt Traian cel drept
Ei, pentru vatra lor amarnic

Au dat cu-atâția dușmani piept.

Și din așa părinți de seamă
În veci s-or naște luptători,
Ce pentru patria lor mamă
Vor fi mereu învingători,

Au fost eroi, și-or să mai fie,
Ce-or frânge dușmanii cei răi,
Din coasta Daciei și-a Romei

În veci s-or naște pui de lei.

IIooaann NNEENNIIȚȚEESSCCUU

Echipa de fotbal Fortuna 
Becicherecu Mic își continuă
șirul victoriilor în seria I a Cam-
pionatului Județean de Fotbal
Timiș, în drumul ei spre Liga a
IV-a. După 24 de etape, elevii lui
Vasile Luță au tot atâtea victorii,
fiind aproape de un record greu
de egalat în fotbalul de la acest
nivel, adică să câștige toate par-
tidele. De la ultima apariție a zia-
rului nostru, Fortuna a jucat, în
etapa a XXII-a, acasă, cu AS
Steaua Roșie Variaș. A fost 8-0
pentru jucătorii din Becicherecu
Mic, care s-au impus la zero și în
etapa următoare, a XXIII-a, în
deplasarea de la AS Voința
Șandra (0-6). În etapa a XXIV-a,
Fortuna a înscris de doar două ori în poarta celor de la
AS Tricoul 1 Iunie Timișoara, formație clasată pe poziția
a treia în clasament. Cu aceste victorii, Fortuna Beciche-
recu Mic a acumulat 72 de puncte. În total, jucătorii echi-
pei au marcat 141 de goluri, primind doar trei.

În Cupa României, semnifinalele fazei județene, ocu-
panta locului 5 după 27 de etape din liga a IV-a a fost în-
vinsă în deplasare de Fortuna Becicherecu Mic. Prima
clasată fără pas greșit în Seria I a Campionatului Județean
Timiș și-a manifestat intențiile încă din minutul 10, când
gazdele au deschis scorul. Zoran Radu a executat o lovi-
tură liberă de la 20 de metri lateral stânga, iar Anagor 

l-a presat pe portarul Sitaru, Jivici înscriind în propria
poartă de la 6 metri, cu capul: 1-0. Aceiași localnici mar-
cau peste alte numai opt minute, prin Paulevici, dar golul
a fost anulat pentru ofsaid. Cu patru minute înainte de
pauză avea să fie 2-0 pentru cei în alb, Dragan Paulevici
driblând şi portarul şi înscriind în poarta goală de la 6
metri. Golul oaspeţilor a venit prea târziu, în minutul 84,
autor Bogdan Pînzaru. În minutele de final, Sorin 
Berbece a sprintat de unul singur și a trimis mingea în
poarta goală, după ce oaspeții au urcat toți în careu, în
speranța unei egalări.

A. BORBELY

Fortuna Becicherecu Mic își continuă 
recordul de invincibilitate și s-a calificat 
în finala Cupei României, faza județeană
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Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile
după Înviere, în joia din săptămâna a VI-a după
Paști. Anul acesta o sărbătorim în data de 17 mai.
Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas.
În această zi creștinii se salută cu „Hristos S-a
înălțat!” și „Adevărat S-a înălțat!”. 

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslini-
lor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii 
le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a Lui
Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea
despărțirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a
ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe
când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51),
în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor
(F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oame-
nilor din nor, fenomen prin care se manifestă ener-
giile divine, menite să reveleze prezența Divinității,
dar să o și ascundă.

Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea
Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din Ceza-
reea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”,
compusă în anul 332. Din această lucrare reiese că
Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme
odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea Lui
Hristos. Spre sfârșitul secolului IV, începutul seco-
lului V, sărbatoarea Înălțării s-a despărțit de cea a
Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită
în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne sta-
bilită pentru totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălțarea Lui Hristos întru slava și șederea Sa 
de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumne-
zeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întru-
pare, moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea
omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a
transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării su-
preme a trupului Său, Hristos poate deveni interior
celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu 
înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El
continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptu-
lui că omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul
nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și
ca Om.

Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde tre-
buie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca
omul să ajungă la această stare. 

El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și
locuiește în inima celor ce-L iubesc. 

Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este
înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea
Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor
și sărbătoare națională bisericească.

În această zi, în toate bisericile din țară și stră-
inătate se face pomenirea tuturor eroilor români
căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de
luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru
apărarea țării și întregirea neamului.

Înălțarea Domnului la cer

Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și sub de-
numirea de Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii
Sfântului Duh. Anul acesta este prăznuită în data
de 27 mai. A fost numită „Rusalii” de la sărbătoarea
trandafirilor din lumea romană, „Rosalia”, consa-
crată cultului morților. Nu întâmplător, sâmbăta 
dinaintea Rusaliilor este destinată pomenirii celor
morți, zi cunoscută și sub denumirea de Moșii de
vară. Denumirea de Cincizecime vine de la faptul
că se prăznuiește la cincizeci de zile după Paști.

Pogorârea Sfântului Duh nu are o dată fixă, face
parte din sărbătorile cu dată schimbătoare. Este
prăznuita întotdeauna la zece zile după Înălțare sau
la cincizeci de zile după Paști. Este ziua în care
Duhul Sfânt S-a pogorât in chip de limbi ca de foc
asupra Apostolilor.

Sfântul Grigorie Palama spune că Duhul Sfânt
S-a revelat la Cincizecime în chip de limbi ca de
foc, pentru a ne descoperi „că este de aceeași ființă
cu Dumnezeu-Cuvântul, căci nimic nu este mai 

înrudit cu cuvântul decât limba”.
Pogorârea Sfântului Duh a fost făgăduită de

Mântuitorul înainte de patima Sa: „De folos este ca
Eu să Mă duc; că de nu Mă voi duce Eu, Mangâie-
torul nu va veni”. Și iarăși: „Voi ruga pe Tatăl și alt
Mângâietor va trimite vouă: Duhul adevărului,
Care din Tatăl purcede” (In.14,16-17). Iar înainte
de Înălțarea Sa la cer, din nou le promite venirea
Duhului: „Iar voi să rămâneți în Ierusalim, până
când vă veți îmbrăca cu putere de sus”. Împlinirea
promisiunii a avut loc la zece zile după Înălțare, în
dimineața zilei în care evreii din toată lumea serbau
la Ierusalim Cincizecimea, ziua primirii Legii de
către Moise, pe Muntele Sinai.

Din momentul împărtășirii de Duhul Sfânt, uce-
nicii au început să vorbească în limbi neștiute de ei
până atunci. 

Luminați de Duhul Sfânt, ei s-au făcut înțeleși
de toți iudeii veniți din diverse locuri la Ierusalim,
cu ocazia sărbătorii Cincizecimii - ziua primirii
Legii de către Moise, pe Muntele Sinai.

Dacă prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu
Fiul S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat, tot prin
Duhul Sfânt ni se împărtășește viața dumnezeiască
și omenească a lui Hristos. 

Pogorârea Sfântului Duh este actul de trecere a
lucrării mântuitoare a lui Hristos, din umanitatea
Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin
această extindere a vieții lui Hristos în noi.

Există obiceiul ca în ziua de Rusalii să se aducă
în biserică frunze de nuc sau de tei, simbol al lim-
bilor ca de foc, semne ale coborârii Sfântului Duh.
Ele sunt binecuvântate și împărțite credincioșilor.

Prezența acestor multe frunze la Sărbătoarea Ru-
saliilor sunt chipul darurilor Duhului Sfânt, daruri
nenumărate, diverse și totuși unitare și unificatoare.

Pogorârea Sfântului Duh - Rusaliile

Sfinții Împărați
Constantin și Elena

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește, în data de 21 mai,
pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena. 
Constantin cel Mare s-a născut în orașul Naissus (Niș,
Serbia de astăzi) în jurul anului 274. A devenit suveran
al întregului Imperiu Roman după ce i-a învins pe
Maxențiu și Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu și
Lactanțiu, în ajunul luptei cu Maxențiu, Constantin a
văzut pe cer ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă
deasupra soarelui cu inscripția: „In hoc signo vinces”
(„Prin acest semn vei birui”). Noaptea, în timpul som-
nului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul
sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare po-
runcii primite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxențiu.
Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează
la Roma, se afla inscripția: „Instinctu divinitatis” =
„Prin inspirație divină”, ce descoperă cum a fost
câștigată victoria asupra lui Maxențiu. Cea mai însem-
nată realizare a împăratului Constantin a fost Edictul
de la Milano (313), prin care creștinismul ajunge să fie
recunoscut de stat. Însă, acesta va deveni religie de stat
în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scutește Bise-
rica de impozite, îi acordă dreptul de a primi donații și
le dă episcopilor dreptul să judece pe cei ce nu doreau
să fie judecați după legile statului. Va înlătura din legile
penale pedepsele contrare spiritului creștinismului,
precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatiza-
rea (arderea cu fierul roșu). Împăratul Constantin a
convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325),
unde, după lungi dezbateri, învățătura lui Arie a fost
condamnată și s-a adoptat formula că Fiul Lui Dum-
nezeu este de o ființă cu Tatăl și, deci, din veci cu El.
La sinod au fost alcătuite și primele șapte articole ale
Simbolului de credință (Crezul), a fost fixată data
Paștilor (prima duminică după luna plină, după
echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane re-
feritoare la disciplina bisericească. Sfântul Constantin
cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către
episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp
(337) în Nicomidia și a fost înmormântat în biserica
Sfinții Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el. Îm-
părăteasa Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut în pro-
vincia Bitinia. În anul 293, generalul roman Constanțiu
Chlorus, la îndemnul împăratului Dioclețian,
divorțează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se
recăsătorește, ci trăiește departe de atenția publică, dar
aproape de fiul său.  A reușit să descopere, pe dealul
Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potri-
vit tradiției, în urma săpăturilor s-au găsit trei cruci.
Pentru a se identifica crucea pe care a fost răstignit
Hristos, au atins cele trei cruci de un mort. Acesta a în-
viat în momentul în care a fost atins de Crucea 
Domnului. Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I
al Ierusalimului a luat crucea și a înălțat-o în fața
mulțimii. Ziua de 14 septembrie a devenit sărbătoarea
Înălțării Sfintei Cruci, în calendarul creștin.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mor-
mânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret și
multe alte sfinte locașuri.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, le urează La mulți ani! 
tuturor locuitorilor care poartă numele de
Constantin și Elena și derivatele acestora.
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Hotărârea nr. 42 din 4 mai 2018
privind aprobarea contractării, prin reprezentantul legal al

unităţii administrativ-teritoriale, a unei finanţări în cadrul 
Programul National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de
investiţii „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM
DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA 
BECICHERECU MIC, COMUNA BECICHERECU
MIC, JUDEŢUL TIMIŞ”;

Hotărârea nr. 43 din 16 mai 2018
privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Becicherecu Mic mandatul 2016-2020; 

Hotărârea nr. 44 din 16 mai 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Becicherecu Mic cu suma de 38,00 mii lei – venituri şi cheltuieli
– pe trimestrul II anul 2018;

Hotărârea nr. 45 din 16 mai 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe

trimestrul I – anul 2018;

Hotărârea nr. 46 din 16 mai 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului

intravilan înscris CF. nr. 400817, nr. cad. 400817, cu suprafaţa
de 500 mp, la preţul de pornire de 15.222 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 47 din 16 mai 2018
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului

intravilan înscris în CF nr. 403232, nr. cad. 182/a, cu suprafaţa
de 245 mp, la preţul de pornire de 9.222 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 48 din 16 mai 2018
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului

intravilan înscris în CF nr. 400878, nr. cad. 400878, cu suprafaţa
de 779 mp, la preţul de pornire de 47.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 49 din 16 mai 2018
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului

intravilan înscris în CF nr. 400879, nr. cad. 400879, cu suprafaţa
de 759 mp, la preţul de pornire de 46.000 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 50 din 16 mai 2018
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei

Becicherecu Mic, în valoare de 19.425 lei, notat asupra terenului
înscris în CF nr. 402484, nr. cad. 844-845/2, cu suprafaţa de
1.000 mp;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

STOP ACCIDENTELOR RUTIERE, 
VIAȚA ARE PRIORITATE!!!

În vederea prevenirii producerii accidentelor rutiere grave, în conținutul acestui
articol vom expune atenției con ducătorilor auto, în primul rând, unele dintre cauzele
producerii accidentelor rutiere, și, în al doilea rând, infracțiunile contra siguranței
circulației pe drumurile publice.

Principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere sunt: viteza, în special 
neadaptată la condiţiile de drum sau trafic, traversarea neregulamentară de către 
pietoni, neacordarea de prioritate pietonilor care traversează regulamentar, neacor-
darea de prioritate vehiculelor şi conducerea imprudentă.

În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice,  aceasta nu este
o cauză principală a producerii accidentelor de circulaţie, ci una complementară.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice
Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai 

neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.
(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu

număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu

numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care
nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu

posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii

permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei
sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia
exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în
România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea 
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei per-
soane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa
alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii

permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie
alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive care
conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public
de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor
persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii

permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii
competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de con-
ducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei
unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea

locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire,
ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a
şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori
a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului.

(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la

cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele
personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-
un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după termi-
narea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs accidentul, în
vederea întocmirii documentelor de constatare;

d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apro-
piată unitate de poliţie.

Agent șef-adjunct,  Alin CÎRNARIU
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Simpozion național
Ediția a zecea a Simpozionului Național „Dimitrie

Țichindeal - trecut, prezent și viitor” s-a desfășurat
pe platoul din fața școlii care poartă numele marelui
cărturar, preot și dascăl născut în Becicherecu Mic.
După intonarea imnului de stat al României a fost 
oficiată o slujbă religioasă de către preotul Ioan Jurji,
parohul Bisericii Ortodoxe Române din Becicherecu
Mic. 

Au fost prezenți Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
comunei, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar, Alin
Cîrnariu, șeful Postului de Poliție, Delia Cian, direc-
toarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”, con-
silieri locali.

Prof. Luminița Cojocaru, consilierul educativ al
școlii, s-a adresat apoi celor prezenți: „Ne regăsim
aici în momente încărcate de emoție, prilejuite atât
de istoria neamului nostru, cât și de evenimentele or-
ganizate de școala și comunitatea noastră de-a lungul
anilor. 

Deschidem cea de-a zecea ediție a Simpozionului
Național «Dimitrie Țichindeal - trecut, prezent și vii-
tor», tema din acest an fiind «Istorie și tradiție în cul-
tura românească, la ceas aniversar»”.

Directoarea școlii din Becicherecu Mic, prof. Delia
Cian, a spus, la rândul său: „Le mulțumesc în primul
rând părinților și elevilor școlii noastre pentru impli-
carea în desfășurarea celei de-a zecea ediții a simpo-
zionului, le mulțumesc colegilor mei dascăli,
invitaților noștri, Consiliului Local, domnilor primar,
viceprimar și secretar al Primăriei, Alin-Marian 
Hîldan”.

Prof. Luminița Cojocaru a spus, în continuare:
„Anul 2018 este marcat de aniversarea Centenarului
Marii Uniri, proces istoric în urma căruia provinciile
istorice locuite de români s-au unit, în anul 1918, în
cuprinsul aceluiași stat național. Etape preliminare
acestui eveniment au fost Mica Unire de la 1859, a
Moldovei cu Țara Românească, și dobândirea
Independenței de stat, în urma războiului din 1877-
1878. Dimitrie Țichindeal a fost una dintre
personalitățile vremurilor sale, care - neînfricat și 
autentic patriot - afirma cu entuziasm idealul unirii
tuturor românilor: «Și noi, românii, toți una să fim».
Își exprima încrederea în viitorul și luminarea neamu-
lui. De pe acest pământ al satului nostru marele căr-
turar și om de cultură a militat încontinuu pentru
emanciparea tinerilor, pentru învățarea și luminarea
acestora. Aducem astăzi omagiu acestui cărturar...”.

Apoi, elevii din clasele a III-a și a IV-a, îndrumați
de către învățătoarele Carmen Tărău-Pop și Camelia
Tărău-Pop, au prezentat un montaj de versuri, intitu-
lat „Nu uita că ești român”.

Elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” au
mai prezentat și suite de dansuri populare din diferite
regiuni ale țării.

La finalul Simpozionului, Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic, i-a premiat pe
elevii cu merite deosebite la învățătură. „În urmă cu
câțiva ani am instituit ceea ce a devenit astăzi tradiție,

și anume încurajarea copiilor să ia note cât mai bune
la învățătură. 

La început îi aduceam pe copii la Primărie, pentru
a fi «primari pentru o zi», dar mi-am dat seama că se
bucură mai mult dacă îi duceam la o înghețată, de
exemplu. Așa am început să organizez excursii...
Anul trecut am vorbit cu doamna directoare și cu
doamna consilier educativ și organizăm banchetul
pentru cei care termină clasa a VIII-a, iar pentru
premianții din anul anterior - o excursie. În acest an,
premianții vor merge în zona Sibiu - Făgăraș - 
Sâmbăta de Sus, iar absolvenții de clasa a VIII-a vor
merge la Oradea și Felix. 

Absolvenții de anul trecut ai clasei a VIII-a vor fi
premiați în cadrul unei ședințe a Consiliului Local,
iar premianții care sunt aici vor primi salariul meu pe
o zi: Margareta Niță, premiul I, clasa a V-a; 
Rusandra Mursa, premiul II, clasa a V-a; Lucian
Țurcanu, premiul II, clasa a V-a; Ana Maria Costan,
premiul III, clasa a V-a, Emanuel Bențan, mențiune,
clasa a V-a, Cornel Miron, mențiune, clasa a V-a; Că-
tălin Zahațchi, mențiune, clasa a V-a; Miriana Moroti,
premiul I, clasa a VI-a; Cristina Savu, premiul I, clasa
a VI-a; Naomi Bârsan, premiul I, clasa a VI-a; Tudor
Bobrov, premiul II, clasa a VI-a; Sabrina Dedar, pre-
miul III, clasa a VI-a; Roxana Telcean, mențiune,
clasa a VI-a; Bogdan Opriș, mențiune, clasa a VI-a;
Valentina Ranislav, mențiune, clasa a VI-a; Corina
Hornar, premiul I, clasa a VII-a; Rebeca Bențan, pre-
miul I, clasa a VII-a; Camelia Satcău, premiul II,
clasa a VII-a; Alexandra Telcean, premiul III, clasa a
VII-a; Daniel-Cosmin Țermure, mențiune, clasa a
VII-a;  Cristian Pop-Tărău, mențiune, clasa a VII-a;
Andrei Țărmure, mențiune, clasa a VII-a; Rebeca
Tărău-Pop, premiul I, clasa a VIII-a; Camelia
Avrămuț, premiul I, clasa a VIII-a;  Adina Coricovac,
premiul II, clasa a VIII-a; Marta Pop-Tărău, premiul
II, clasa a VIII-a; Dariana Han, premiul III, clasa a
VIII-a; Aura Pătrașcu, premiul III, clasa a VIII-a;
Laura Salcu, mențiune, clasa a VIII-a, Luis Simon,
mențiune, clasa a VIII-a; Narcisa Șulic, mențiune,
clasa a VIII-a”.

SSiimmppoozziioonnuull NNaațțiioonnaall „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall”” șșii zziiuuaa ddee 99 mmaaii
ZZiiuuaa ddee 99 mmaaii aa ffoosstt uunnaa ssppeecciiaallăă llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc.. AAuuttoorriittăățțiillee llooccaallee,,

îîmmpprreeuunnăă ccuu ȘȘccooaallaa GGiimmnnaazziiaallăă „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall””,, aauu oorrggaanniizzaatt aa zzeecceeaa
eeddiițțiiee aa SSiimmppoozziioonnuulluuii NNaațțiioonnaall „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall -- ttrreeccuutt,, pprreezzeenntt șșii
vviiiittoorr””,, ddeessffăășșuurraatt ssuubb sseemmnnuull CCeenntteennaarruulluuii MMaarriiii UUnniirrii.. 

AAppooii,, ccaa îînn ff iieeccaarree aann,, llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc aa ffoosstt cceelleebbrraattăă zziiuuaa ddee 99 mmaaii,, ccuu
cceellee ttrreeii sseemmnniiff iiccaațțiiii aallee ssaallee:: cciittiirreeaa,, îînn ffaațțaa AAdduunnăărriiii DDeeppuuttaațțiilloorr,, aa
DDeeccllaarraațțiieeii ddee IInnddeeppeennddeennțțăă,, ddee ccăăttrree MMiihhaaiill KKooggăăllnniicceeaannuu,, îînn aannuull 11887777,,
vviiccttoorriiaa aalliiaațțiilloorr îînn cceell ddee--AAll DDooiilleeaa RRăăzzbbooii MMoonnddiiaall șșii ZZiiuuaa EEuurrooppeeii..
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Omagiu eroilor neamului

Partea a doua a zilei a fost la fel de emoționantă la
Becicherecu Mic. Sărbătorirea zilei de 9 mai a fost
întregită de prezența în comună a detașamentului de
muzică militară al Brigăzii 18 cercetare și suprave-
ghere „Decebal”, a detașamentului de onoare, dar și
a căpitanului Sorin Staicu, comandantul comenduirii
Garnizoanei Timișoara.

Ceremonia a început la monumentul ridicat în 
cinstea marelui cărturar Dimitrie Țichindeal. Alin-
Marian Hîldan, secretarul comunei Becicherecu Mic,
s-a adresat celor prezenți: „Ziua de 9 mai are o triplă
semnificație pentru românii de pretutindeni: procla-
marea Independenței de Stat a României, victoria
Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război
Mondial și Ziua Europei.

Ziua de 9 mai 1877 a intrat în istoria românilor ca
fiind ziua în care Mihail Kogălniceanu – Ministrul de
Externe de la acea dată – a citit în fața Adunării
Deputaților Declarația de Independență a României
prin care se arăta că «suntem independenți, suntem
națiune de sine stătătoare… suntem o națiune liberă
și independentă».

Declarația de Independență a fost adoptată de 
plenul sesiunii extraordinare a Adunării Deputaților
în aceeași zi care marchează actul politic și adminis-
trativ de independență față de Imperiul Otoman 
(actualmente Turcia).

În 10 mai 1877 principele Carol I a promulgat
Declarația de Independență a României, care devine
lege și care a transmis tuturor statelor europene că
avem o identitate proprie și că românii de pretutin-
deni sunt uniți sub un singur stindard.

De asemenea, 9 mai 1945 a intrat în istoria lumii
și a României ca fiind ziua în care la cartierul general
sovietic din Berlin s-a semnat actul de capitulare
necondiționată a Germaniei – act care a marcat
sfârșitul celui de–Al Doilea Război Mondial pe tea-
trul european de război.

Astfel, s-a pus capăt celei mai mari conflagrații
mondiale din istorie pe teritoriul european, plătită cu
sângele a milioane de oameni – forțe combatante și
civili. 

Victoria Coaliției Națiunilor Unite a fost momentul
în care politica externă a statelor s-a schimbat radical
și toți factorii de decizie au înțeles că oricât de mare
ar fi prețul pe care îl plătesc pentru menținerea păcii,
niciodată nu va putea fi comparat cu prețul de sânge
pe care îl plătesc cetățenii lor în cazul unui conflict
de o asemenea anvergură.

Ziua de 9 Mai 1950 marchează momenul renașterii
Europei și întoarcerea acesteia la valorile pentru care
locuitorii acestui continent s-au făcut remarcați și
cunoscuți în întreaga lume.

Continentul măcinat o jumătate de secol de război
și rivalități este pregătit să predea o lecție de solida-
ritate printr-un act simbolic: Robert Schuman, minis-
trul de externe al Franței, a propus formarea

Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, adre-
sând această invitație Germaniei – cea mai mare rivală
politică și economică a Franței din ultimul secol.

Astfel ia naștere ceea ce cunoaștem astăzi sub 
denumirea de Uniunea Europeană – Organizație
Internațională sub umbrela căreia toți europenii îm-
part aceleași valori promovate de renascentiștii 
europeni ai secolului XVIII, iluminiștii europeni ai
secolului XIX și oamenii de știință europeni ai seco-
lului XX”.

Apoi, în prezența autorităților locale și a invitaților,
detașamentul de muzică militară a intonat imnul 
Europei și imnul României. Părintele paroh al Bise-
ricii Ortodoxe Române din Becicherecu Mic, Ioan
Jurji, a oficiat o slujbă religioasă, după care au fost
depuse coroane de flori. Din partea Primăriei Beci-
cherecu Mic au depus coroane Raimond-Ovidiu
Rusu, primar, și Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar. 

Apoi, comandantul comenduirii Garnizoanei
Timișoara, căpitanul Sorin Staicu, a depus o coroană
prin care a adus un omagiu eroilor români căzuți pe
câmpurile de luptă pentru apărarea libertății și vieții
românilor de pretutindeni. Au urmat reprezentanții
Consiliului Local Becicherecu Mic și, în final,
reprezentanții Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal”. După discursul primarului comunei,
detașamentul de onoare al Brigăzii 18 „Decebal” a
defilat în fața celor prezenți.

Ceremonialuri similare au avut loc apoi la monu-
mentul eroilor de la cimitirul românesc și la monu-
mentul eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial,
ridicat la intersecția drumului ce leagă Becicherecu
Mic de Dudeștii Noi, respectiv Timișoara.

Pagini realizate de 
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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În perioada de vegetație ne confruntăm cu o
serie de boli care, netratate la timp, duc la
pierderi importante. Aceste boli sunt descrise
mai departe în articol.

Mana tomatelor 
Una dintre cele mai răspândite boli cauzate de

temperaturi de 13-17 grade C, umiditate atmosferică
ridicată și apă pe frunze, prezența resturilor de plante
infectate, rămase pe sol, nopți răcoroase și zile calde,
cu ceață și rouă, este mana tomatelor.

Atacul se manifestă pe toate organele aeriene ale
plantelor: frunze, tulpini, flori și fructe.

La vârful frunzelor sau pe marginea acestora apar
pete mari, de formă neregulată, de culoare verzuie,
cu aspect de „opărit”. În condiții de umiditate
atmosferică ridicată și temperatură moderată, în drep-
tul petelor se observă un puf fin, albicios. Cu timpul,
zonele atacate se brunifică, apoi se necrozează, iar
frunzele se usucă.

Pe tulpină apar pete brune, uleioase. Foarte
frecventă și păgubitoare este și forma de atac pe
fructe, care sunt infectate începând cu primele faze
de dezvoltare, până aproape de maturare. Atacul
debutează, de regulă, la locul de inserție a  peduncu-
lului fructelor, sub forma unor pete mari, de culoare
brun-măslinie, care se măresc cu rapiditate, devin
brune și cuprind în scurt timp fructele în întregime.
Fructele insuficient dezvoltate și atacate de acestă
boală au aspect rugos și sunt tari la pipăit. De regulă,
fructele atacate se desprind și cad prematur, ca ur-
mare a putrezirii pedunculului.

Pentru prevenirea apariției manei se pot folosi
următoarele fungicide: Pergado MZ, Ridomil Gold
Mz, Bravo, Cabrio Top, Ortiva, Topsin, Curzate
Super, Equation Pro, Curzate Manox, în dozele
omologate pe suprafață.

Făinarea roșiilor
Pe faţa superioară frunzele prezintă la început pete

de decolorare (gălbui) care se pot uni în condiţii fa-
vorabile dezvoltării bolii. Pe faţa inferioară a limbu-
lui, în dreptul petelor se formează o pâslă fină,
cenuşie albicioasă, care în timp devine prăfoasă şi
presărată cu puncte brune, negricioase. 

Din cauza atacului are loc îngălbenirea şi uscarea
frunzelor în totalitate, fructele de pe plantele puternic
atacate rămân mai mici şi nu se dezvoltă normal. În

cursul vegetației sporii sunt purtați de vânt, iar
picăturile de ploaie sau apă din irigare asigură
răspândirea ciupercii.

Ciuperca produce pagube mai mari în culturile din
spaţiile protejate, unde evoluţia sa este favorizată de
temperaturile cuprinse între 18-24 grade C şi umidi-
tatea de 70-82%.

Pentru prevenirea făinării se recomandă adunarea
resturilor vegetale și arderea lor, precum și rotația
culturilor.

Plante gazdă pentru ciuperca care produce făinarea
sunt: vinetele, ardeii, anghinarea, bostănoase.

Combatere: tratamente foliare alternative cu
Antracol 70 WP, Dithane M45, Captadin, Topsin M
70 WP, Folpan.

Pătarea brună a frunzelor
de tomate sau alternarioza

Plantele pot fi atacate în toate fazele de dezvoltare.
În răsadniță atacul se manifestă prin pete alungite, cu
aspect neregulat, brune închis, care cuprind partea
bazală a tulpinii de jur-împrejur, simptom caracteris-
tic denumit și putregaiul în formă de guler. 

Cea mai frecventă formă de atac se constată pe

frunzele bazale, sub forma unor pete izolate, circu-
lare, brune, concentrice.

Când numărul petelor se mărește, acestea se unesc,
iar frunzele se usucă. Pe tulpini, pețioluri și pedunculi
apar pete ovoidale concentrice brun-negricioase.
Infecțiile pe fructe se manifestă prin pete mici, de
formă circulară, adâncite, mai frecvente în jurul pe-
duncului. 

Ulterior acestea devin negricioase, lucioase și
prezintă zonarea concentrică specifică atacului aces-

tui agent patogen. La suprafața tesuturilor atacate
apar fructificațiile ciupercii.

Plante atacate: ardei, cartof, morcov, păstârnac,
pătrunjel, pepene, tomate.

Combatere chimică: Polyram Df, Ortiva 250 SC,
Score 250 EC, Bravo 500 Sc, Dithane M45, Zeamă
Bordeleză, Rovral 500 Sc Funguran Oh, Aliette Wg
80.

Tratamentele pentru alternarioză se aplică la inter-
val de 7-10 zile, alternând fungicide preventive cu
cele curative.

Septorioza sau pătarea albă
a frunzelor de roșii

Boala apare în special pe frunze, din stadiul de
răsad, până la maturitate. Apar pete mici, brune, cu
centru albicios, presărăt cu punctișoare brune-negri-
cioase, delimitate de un inel brun. Atacul duce la o
defoliere prematură a plantei. Sunt afectate și alte
specii precum: leuștean, pătrunjel, țelină.

Septoria se transmite de la an la an, prin sporii
rămași în resturile plantelor bolnave. Septorioza este
o boală asociată adesea cu deficiente fiziologice de
dezvoltare a plantelor. Cel mai adesea sunt atacate
plantele insuficient dezvoltate, cele cultivate pe soluri
argiloase, nefertilizate corespunzător, sau plantele
slăbite de atacul unor dăunători. 

Condițiile care favorizează apariția septoriozei
sunt ploile abundente sau ceața persistentă.

Măsuri de protecție și combatere: Rotația cul-
turilor (2-3 ani), igiena culturală, arătura adâncă,
folosirea de material sănătos, tratamente pe vegetație
cu produse recomandate de specialiști. Ca și combatere
chimică se folosesc următoarele fungicide: Zeamă
Bordeleză, Dithane M45, Topsin M70, Bravo 500SC,
Ridomil Gold Mz.

Pagină realizată de 
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

BBoolliillee RRooșșiiiilloorr
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SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA

cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca

obiect de activitate
construcții drumuri 

și poduri, 
ANGAJEAZĂ

- muncitori caliGcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliGcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai-iunie

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

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

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

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

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

Semnătura

În ultima vreme a plecat dintre noi

Taloș Ioan (63 de ani)
Dumnezeu să îl odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

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

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

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

Program cu publicul: 8-12
15-17

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

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

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

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

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

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

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

Semnătura
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Mica publicitate
Vând boia de casă, calitate foarte bună,

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

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

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

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

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

Vând televizor color, preț 100 de lei.

Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15 LEI/L.

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

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

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

Căutăm, în Becicherecu Mic, găzduire
pentru doi câini de talie mică (8 kg), pentru
perioada concediului, contra cost sau pe
bază de reciprocitate. Telefon: 0745-
541.550

55

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

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

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

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

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER

Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Ovidiu-Daniel Cherteș cu Adelina-Maria Dărăștean
Vicențiu Irimia cu Nicoleta-Daniela Trebe

Casă de piatră!

SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE

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

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

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.
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Eram aseară la un priveghi şi în-
treb gazda:

- Îmi spuneţi şi mie parola de la
WiFi?

S-a uitat lung la mine şi mi-a
spus:

- Respectaţi mortul!
- Cu R mare?

- Acuzat, eşti condamnat la 45 de
ani de închisoare!

- Dar, domnule judecător, nu cred
că mai trăiesc atât!

- Fă şi tu cât poţi!

- Alo, ce faci?
- Ard calorii!
- Adică faci gimnastică?
- Nu, îmi prăjesc nişte carne..

- Tată, pot să te îmbrăţişez?
- Nu mai am niciun ban. M-a

îmbrăţişat mă-ta mai devreme...

Bancuri Integrame: Iubește

Împrumutul se acordă membrilor
CARP care au plătit cotizația și
contribuția pe 6 luni.

Perioada pentru care se acordă
împrumutul poate fi:

- maximum 12 luni, până la 2.000
de lei;

- maximum 24 de luni, între 2.001
lei și 7.000 de lei;

- maximum 36 de luni, peste 7.000
de lei;

- maximum 48 de luni pentru împru-
muturi cu dobândă la sold.

Suma acordată este de 5 ori fondul
cotizat depus, fond care se poate con-
stitui și din împrumutul acordat, sau
de 10 ori fondul, pentru împrumu-
turi la sold.

Dobânzile anuale percepute:
- până la 3.000 de lei, 7%;
- peste 3.000 de lei, 10%;
- împrumutul în limita fondului

cotizat (cu adaosuri de vechime),
7%;

- pentru împrumuturi 50 fix, do-
bândă 10% la sold.

Giranți necesari
A) Fără giranți:
- fondul cotizat + 200 de lei pentru

cei cu vechime până la 5 ani;
- fondul cotizat + 400 de lei pentru

cei cu vechime între 5 și 10 ani;
- fondul cotizat + 600 de lei pentru

cei cu vechime mai mare de 10 ani;
- până la 3.000 de lei, cu condiția

ca împrumutatul să aibă o pensie de
minimum 1.000 de lei.

B) Cu giranți:
- până la 4.000 de lei, un girant;
- peste 4.000 de lei, doi giranți, din-

tre care unul să fie pensionar;

- veniturile individuale ale titula-
rului și ale giranților, însumate, tre-
buie să depășească de trei ori nivelul
ratei lunare de rambursat;

- membrii CARP salariați vor pre-
zenta numai giranți pensionari;

- membrii CARP pensionari vor
prezenta cel mult un girant salariat;

- în funcție de venituri și de felul
pensiei, se pot solicita giranți supli-
mentari.

Pentru neplata la termen a ratei
lunare se datorează penalități de în-
târziere de 0,2% pe zi.

În caz de neplată a 3 rate, se va de-
mara executarea silită a împrumuta-
tului și a giranților, pentru întreg
contractul.

Cheltuielile de executare silită vor
fi suportate de către împrumutat și
giranți, ele ridicându-se la valori de
aproximativ 400 de lei + 10% din va-
loarea sumei ce se execută.

Acte necesare pentru împrumut
TITULAR:
- carnet de membru;
- cupon de pensie (luna curentă

sau anterioară);
- BI/CI;
- decizie de pensionare;
- decizie asupra capacității de

muncă pentru pensiile de boală (dacă
e cazul, programul de revizuire).

GIRANT SALARIAT:
- BI/CI;
- adeverință tip CARP completată.
NOTĂ: Toate documentele nece-

sare vor fi prezentate în original; nu
pot gira persoane care au credit sau
au mai girat.

Informații utile: extras din 
regulamentul de acordare 

a împrumuturilor de la Casa 
de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (CARP)

Fortuna Becicherecu
Mic, locul 7 în 
liga națională 

de fotbal feminin
Încet, dar sigur, Fortuna Becicherecu Mic urcă în clasamentul

Ligii I a fotbalului feminin. 
După 15 etape de campionat, din care Fortuna a jucat doar 14,

având un meci nedisputat - acasă, cu Vasasa Femina Odorhei, fot-
balistele pregătite de Florin Pădurean au înregistrat cinci victorii
și două rezultate de egalitate, acumulând 17 puncte. 

În etapa a XIV-a, Fortuna a reușit o victorie în deplasare, pe te-
renul celor de la CSȘ Târgoviște. La capătul celor 90 de minute

de joc a fost 3-2 pentru fotbalistele din Becicherecu Mic. În etapa
a XV-a echipa din Becicherecu Mic a evoluat tot în deplasare, de
data aceasta la Prundu Bârgăului, acolo unde a întâlnit formația
Heniu. 

Jocul s-a încheiat cu bine pentru elevele lui Florin Pădurean,
care au părăsit terenul neînvinse. La final a fost 2-2, un rezultat cu
care Fortuna Becicherecu Mic a urcat până pe poziția a șaptea a
ierarhiei elitei fotbalului feminin românesc. 

În 20 mai, în sfârșit, Fortuna revine acasă, cu prilejul partidei
pe care o va susține în fața liderului campionatului, Olimpia 1 Uni-
versitatea Tehnică Cluj, actuala și viitoarea campioană națională.
Jocul va avea loc de la ora 11.

A. BORBELY


