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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

Comunitatea sârbă din Becicherecu Mic, dar nu
numai ea, a celebrat Crăciunul pe rit vechi așa cum o
cere datina. 

Preotul paroh Milan Miocovici a săvârșit Vecernia,
după care cei mai mici dintre participanți, copiii, au
avut parte de întâlnirea cu Moș Crăciun, care le-a
împărțit daruri. Copiii au rostit poezii și au intonat 
colinde specifice sărbătorii.

În final, enoriașii au luat parte la aprinderea 
badnjak-ului, în curtea lăcașului de cult.

La slujba religioasă au participat și reprezentanți ai
Consiliului Local Becicherecu Mic, precum și vice-
primarul Adrian-Silviu Gherasim.

Potrivit vechiului calendar iulian, sărbătoarea Naş-
terii Domnului Iisus Hristos, stabilită pe 7 ianuarie,
este prefaţată de seară de Ajun, când copiii şi tinerii
îmbrăcaţi în costume tradiţionale, având colaci legaţi
cu ştergare înflorate, colindă pe la casele rudelor şi
prietenilor, în cete, pentru a aduce vestea cea bună a
Naşterii Pruncului Sfânt.

După ce colindătorii se întorc la casele lor, familiile
tradiţionale se reunesc la o masă de post, denumită
„Cina Sfântă”, după răsăritul primei stele pe cer, sem-
nificaţie a astrului ce i-a călăuzit pe magi către locul
Naşterii Mântuitorului.

Pe masa din Ajunul Crăciunului, ortodocşii de stil
vechi pun aceleaşi bunătăţi de post specifice Sărbăto-
rilor. Moldovenii, ardelenii sau minorităţile de ruşi 
lipoveni, bulgari, ucraineni sau sârbi pregătesc câte
12 feluri de mâncare, în numele apostolilor. Compotul
de prune afumate, grâul fiert cu nucă sau sarmalele de
post cu hribi, pipinci (ciuperci) cu usturoi sunt mân-
cărurile care anunţă, în noaptea Naşterii Domnului, o
mare Sărbătoare.

Alături de sârbii din Banat şi de pretutindeni, 
locuitorii de etnie sârbă din Becicherecu Mic l-au 
celebrat pe Sfântul Sava, întemeietorul bisericii şi sta-
talităţii sârbe, dar şi ocrotitorul şcolilor sârbeşti de
pretutindeni.

La ceremonia desfășurată în Biserica Ortodoxă
Sârbă din Becicherecu Mic, oficiată de preotul paroh
Milan Miocovici, au participat cei mai mici dintre
membrii comunități, copiii, dar și alți locuitori ai co-
munei. De asemenea, la această sărbătoare și-au adus
contribuția și elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal”, coordonați de directoarea prof. Delia
Cian.

Sfântul Sava (1175-1235) a fost un prinţ şi călugăr
ortodox, primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe
Sârbe autocefale, creatorul literaturii şi legislaţiei
sârbe, fondatorul Mănăstirii Hilandaru de pe Muntele
Athos şi un mare diplomat.

Numele său secular a fost Rastko Nemanici, el fiind

cel mai tânăr fiu al domnitorului Ştefan Nemania şi,
astfel, membru al Casei Regale Nemanici. S-a dedicat
de timpuriu vieţii monahale, primind numele Sava, şi
a influenţat, printre altele, literatura medievală din ţara
vecină.

În 1219 a redactat prima constituţie din Serbia –
Nomocanonul Sfântului Sava, o compilaţie de drep-
turi civile bazată pe dreptul roman şi legi canonice
după modelul Conciliilor ecumenice, scopul fiind

acela de a crea un sistem legal codificat în micul regat
sârbesc şi să reglementeze, de asemenea, rânduielile
bisericeşti. Se consideră însă că marea sa realizare a
fost înfăptuirea unei Biserici Sârbe independente, în
1217. Sfântul Sava este nu numai una dintre cele mai
importante figuri ale istoriei sârbe, ci şi o mare per-
sonalitate a ortodoxiei. Îndrăgit de contemporani şi
canonizat de biserică, el este patronul spiritual al sâr-
bilor de pretutindeni, iar viaţa şi devotamentul său
personal pentru poporul în sânul căruia s-a născut au
făcut obiectul a numeroase lucrări artistice, din pe-
rioada medievală până în cea modernă. (A.B.)

CCrrăăcciiuunnuull ppee rriitt vveecchhii șșii SSffâânnttuull SSaavvaa,, ddoouuăă ssăărrbbăăttoorrii llaa îînncceeppuutt
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Administrația locală din comuna Becicherecu
Mic se va axa, și în anul 2019, pe o serie de
investiții începute în anii precedenți și este în curs
de a dezvolta noi investiții.

În ceea ce privește investițiile aflate în curs, prin
Programul Național de Dezvoltarea Locală (PNDL)
1, preconizăm ca până în vara acestui an să finali-
zăm proiectul de asfaltare a străzilor, prin încheie-
rea asfaltării străzii Preot Lazăr Babeu, a
reparațiilor aferente în zonele unde se impun aceste
lucrări, finalizarea șanțurilor și podețelor, precum
și instalarea de indicatoare rutiere și trasarea mar-
cajelor rutiere.

În acest moment, ne aflăm în faza de contractare
a proiectului „Înființare sistem de canalizare în 
comuna Becicherecu Mic, canal de legătură Beci-
cherecu Mic – Dudeștii Noi și extindere capacitate
stație de epurare în comuna Dudeștii Noi”. Esti-
măm ca tot în vara acestui an vor începe lucrările
de introducere a canalizării în comuna Becicherecu
Mic. 

Valoarea acestui proiect se ridică la 2,4 milioane
de euro (11,3 milioane de lei). Prin acest proiect,
60% din gospodăriile comunei noastre vor fi racor-
date la sistemul de canalizare, deoarece, în cadrul

proiectului, sunt prinse inclusiv racordurile la gos-
podărie, ceea ce înseamnă că cetățenii vor fi scutiți
de plata suplimentară a acestora. De asemenea, se
lucrează la un nou proiect prin care se va extinde
sistemul de canalizare, prin PNDL 3, până la racor-
darea tuturor gospodăriilor la sistem.

Prin PNDL 2, administrația publică locală a rea-
lizat un proiect de modernizare și extindere a rețelei
de apă potabilă, care cuprinde întreaga localitate.
Astfel, se vor schimba conductele de alimentare, se
vor face racorduri și cămine noi în fața fiecărei gos-
podării, care vor fi dotate cu contoare cu telecitire,
se va realiza o nouă stație de filtrare și pompare. De
asemenea, vor fi montați hidranți noi, care vor aco-
peri atât vatra veche a satului, cât și zonele noi de
locuințe, pentru a putea interveni eficient în caz de
incendiu. 

Prin acest proiect căutăm să înlăturăm
deficiențele cu care ne-am confruntat în anii trecuți
în ceea ce privește alimentarea cu apă, cu atât mai
mult cu cât actuala rețea este subdimensionată și nu
poate acoperi necesarul consumului actual. Deoa-
rece comuna este într-o continuă extindere, necesa-
rul de apă, implicit, crește, lucru care este luat în
considerare prin acest proiect. Valoarea proiectului

este în jur de 1,7 milioane de euro (aproximativ 8
milioane de lei).

În ceea ce privește alimentarea cu gaz metan, am
avut o întâlnire, săptămâna trecută, cu directorul de
investiții al E-On Gaz, împreună cu Alin Nica, pri-
marul comunei Dudeștii Noi, în cadrul căreia s-a
analizat proiectul de alimentare cu gaz metan a co-
munelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. S-au sta-
bilit pașii care trebuie urmați pentru a fi pregătiți în
momentul în care apar normele de aplicare a noii
legi privind concesionarea serviciului de alimentare
cu gaz metan. 

Considerăm că introducerea gazului metan în co-
mună, împreună cu realizarea canalizării și moder-
nizarea sistemului de alimentare cu apă, sunt
investiții prioritare pentru dezvoltarea ulterioară a
localității, îmbunătățirea nivelului de trai al
populației și atragerea investitorilor.

Acestea sunt doar câteva dintre proiectele pe care
le avem în vedere în acest început de an,
menționând că se lucrează deja la proiectele privind
capela funerară, Așezământul Cultural „Dimitrie
Țichindeal” și înființarea parcului central.

Raimond-Ovidiu RUSU, 
primarul comunei Becicherecu Mic
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2019
Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dez-
legare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (sâmbătă, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (joi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (sâmbătă, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 11 martie - sâmbătă, 27 apri-

lie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sâmbătă, 22 iunie

- vineri, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 31 iulie -

miercuri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie - marți, 24

decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Litur-
ghie): vinerea dinaintea Botezului Domnului (4 ianuarie);
miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec de brânză (6 şi
8 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (11 și 12 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (26
aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori
pe an: 1 şi 6 ianuarie; 17, 24 și 31 martie; 7, 14, 25 și 27 apri-
lie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele
de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de
miercuri în prima săptămână a Postului, până în Sfânta şi
Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei 
Vestiri (25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate
celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti

(la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială
a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale Postului Mare; în
zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la
Duminica Sfântului Apostol Toma (21 aprilie – 5 mai); în pe-
rioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 
ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (marți, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională

(joi, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-

1989 în România (sâmbătă, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare

națională (miercuri, 27 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antina-

ziste - 1945 şi a Europei - 1950 (joi, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (vineri, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 12 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele 

comuniste (marți, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 2 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 18 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu

(duminică, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (miercuri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 6 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 

Anul Nou (marți, 1, şi miercuri, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (joi, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 26 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 28 şi luni, 29 

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (miercuri, 1 mai)
Ziua Copilului (sâmbătă, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 16 şi luni, 17

iunie)
Adormirea Maicii Domnului (joi, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României

(sâmbătă, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (duminică, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (miercuri, 25 şi joi, 26 

decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2019)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate
mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 5 - 6 iunie; 15 - 17 iunie; 15 august; 13 - 14 sep-
tembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul
Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apostol Toma (4 martie - 5 mai);
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Ziua de 30 ianuarie este închinată
celor mai importanţi episcopi şi dascăli
ai învăţăturii ortodoxe din secolul al IV-
lea creştin: Sfinţii Trei Ierarhi. Adică
Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan
Gură de Aur şi Sfântul Grigorie de Na-
zianz. Fiecare este unic, dar toţi fac
parte dintr-un întreg, Biserica lui Hris-
tos. Cu toate că fiecare dintre cei trei
Sfinţi Ierarhi are o zi specială de prăz-
nuire, în secolul al XI-lea s-a hotărât ca
cei trei să fie serbaţi împreună pentru a
nu se acorda vreunuia întâietate faţă de
ceilalţi doi.

Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi în ziua
de 30 ianuarie ştim că datează din anul
1081, din vremea împăratului bizantin
Alexie Comneanul, atunci când în Bi-
zanţ s-a iscat o ceartă între credincioşi
deoarece nu reuşeau să se hotărască pe
cine să aleagă dintre cei trei. În acea
vreme, la nici 30 de ani de la Schisma
din 1054, Biserica Ortodoxă avea ne-
voie de călăuze, şi nu de un primat, ca
în Apus. Atunci Biserica şi-a pus întrebarea: „Ce
ne reprezintă pe noi?”. Aşa s-a iscat disputa „care
este cel mai mare dintre cei trei sfinţi ierarhi”.
Apoi, momentul 1081 înseamnă de fapt încheierea
unei perioade de distanţare treptată faţă de Răsărit.
Separarea a început după anul 313, atunci când s-
a dat libertate creştinismului, oprindu-se persecu-
ţiile. După mutarea centrului imperial de la Roma
la Bizanţ de către Împăratul Constantin cel Mare
a urmat o tendinţă a papilor de a considera Roma
capitala întregului imperiu, şi de aici a creştinis-
mului. Aşa s-a ajuns la tendinţa spre primat pentru
episcopul Romei. Noi ştim că atunci când Împă-
ratul Constantin cel Mare ar fi dat aşa-zisele drep-
turi Romei prin Papa Silvestru (314-335), anume
ca tot ce este în Roma să rămână papilor, acestea
au fost interpretate greşit de Apus. Un alt moment
a fost separaţia din secolul al IX-lea dintre Impe-
riul de Apus şi cel de Răsărit în timpul împăratului
Carol cel Mare. De fapt, această separare nu a fost
opera împăratului Carol cel Mare, ci a papei, şi s-
a răsfrânt şi la nivel bisericesc, culminând cu

Schisma de la 1054.
Răsăritul avea nevoie de călăuze şi din cauza

ereziilor care l-au zguduit de nenumărate ori. Pe
când Apusul nu a simţit urmările ereticilor, având
un context al predicării Evangheliei împrumutat
din dreptul roman. De aici şi formele aproape ju-
ridice ale organizării apusene, prin care papii nu
puteau face abstracţie de primat. Pe când în Răsă-
rit contextul de propovăduire a Evangheliei a fost
filosofia antică, grecească, într-un cuvânt filosofia
Logosului, dar din care cunoaşterea lui Dumnezeu
se înstrăina din ce în ce mai mult faţă de Revela-
ţie.

Deci, Biserica în secolul al IV-lea a apărat Re-
velaţia faţă de filosofie. În acest sens, noi nu-i
putem considera pe Sfinţii Trei Ierarhi nişte corifei
ai credinţei, ci nişte apărători ai credinţei. Şi este
vorba aceea „oricâţi învăţători am avea, nu avem
Părinţi”, şi tocmai din acest motiv Răsăritul şi-a
ales Părinţi pentru ceea ce a însemnat Tradiţia ră-
săriteană, care s-a conturat chiar din secolul al IV-
lea faţă de avatarurile filosofiei.

Sfinții Trei Ierarhi: „Suntem ca și
unul înaintea lui Dumnezeu”

Există o poveste tare veche, care spune că, de
fapt, au fost patru magi care doreau să se închine
Mântuitorului, la naşterea Sa. Cel de-al patrulea şi-
a vândut tot ce avea şi, cu banii obţinuţi, a luat trei
pietre scumpe: un safir, un rubin şi o perlă, pe care
să le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să
ajungă în Babilon, unde îl aşteptau cei trei magi,
acesta a întâlnit pe drum un om rănit, pe care nimeni
nu îl ajuta. L-a dus pe bietul om la un doctor căruia
i-a dat safirul pentru a-1 îngriji pe bolnav până ce
se va însănătoşi complet. Toate acestea 1-au întâr-
ziat. Când a ajuns la locul întâlnirii, magii plecaseră
deja fără el, însă nu s-a descurajat, ci şi-a continuat
drumul singur, călăuzit de steaua ce-1 ducea spre
Bethleem. Ajuns aici, a aflat că magii L-au găsit
deja pe prunc, că soldaţii lui Irod omoară toţi copiii
nou-născuţi şi că Sfânta Familie a plecat spre Egipt,
pentru a se feri de mânia regelui. Chiar în faţa sa,
un soldat încerca să-i smulgă unei tinere femei co-
pilul pentru a-1 omorî. Femeia îşi apăra cu disperare
pruncul. Magul i-a arătat soldatului necruţător ru-
binul şi i-a spus:

- Lasă copilul să trăiască şi îţi voi da această pia-
tră scumpă. Nimeni nu va afla de târgul nostru.

Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra, în-
depărtându-se grăbit. Tânăra femeie i-a mulţumit
străinului cu lacrimi de bucurie şi recunoştinţă.
Acesta s-a hotărât să-L caute mai departe pe Mân-
tuitor. Acum, mai avea un singur dar, perla. A plecat
şi el spre Egipt, unde, ani de zile, L-a căutat pe Iisus,
însă fără nici un rezultat. După 30 de ani, a aflat că
undeva, în Palestina, Mântuitorul propovăduieşte
Evanghelia. Bucuros că, în sfârşit, ştie unde îl poate

găsi, s-a grăbit spre ludea. Ajuns la Ierusalim, spre
seară, a aflat că Iisus Hristos este răstignit pe Dealul
Căpăţânii. S-a grăbit magul spre locul acela cu do-
rinţa să-L vadă în viaţă pe Mântuitor, să-I ducă darul
său pe care îl păstrase de atâta timp. Însă, prin faţa
lui au trecut doi soldaţi romani ce duceau în sclavie
o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a spus:

- Dacă îi daţi drumul fetei, vă dăruiesc această
perlă. O puteţi vinde şi împărţi banii. Veţi câştiga
mult mai mult lăsând fata liberă.

Lacomi, soldaţii au luat perla, eliberând-o pe tâ-
nără, care, plângând de fericire, nu ştia cum să-i
mulţumească străinului. Dar magul, rugându-se ce-
rului să-L vadă măcar o clipă pe Mântuitor, se gră-
bea spre Golgota. Acum, nu mai avea nimic. Îi era
ruşine să se închine împăratului împăraţilor fără nici
un dar. Însă, când a ajuns lângă Cruce, Mântuitorul
S-a uitat drept spre el şi i-a spus:

- În sfârşit, ai venit. Tu mi-ai adus cele mai fru-
moase daruri...

- Bine, dar nu mai am nimic, ce Ţi-am adus eu?,
a întrebat mirat magul.

- Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutoraţi.
Dându-le lor, Mie Mi-ai dat. Darul tău a ajuns la Mine
şi, îţi spun, că el este cel mai însemnat, căci, acela care
îl iubeşte pe Dumnezeu, îi iubeşte pe oameni.

Cine nu caută nevoile celorlalţi spre a fi de folos
cu ce poate, nu va găsi mulţumire şi bucurie, nu va
afla adevărata viaţă. Cu cât te apropii mai mult de
oameni, cu atât eşti mai aproape de Dumnezeu.

„Să dorim binele fraţilor noştri şi mântuirea tu-
turor oamenilor mai mult decât pe a noastră”.
(Sfântul Teodor Studitul)

Al patrulea mag
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Hotărârea nr. 155 din 17 decembrie 2018
privind stabilirea valorilor impozitelor, taxelor spe-

ciale şi a amenzilor locale pe raza comunei Becicherecu
Mic pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 156 din 17 decembrie 2018
privind aprobarea adoptării Regulamentului local

privind organizarea și desfășurarea activităților ope-
ratorilor economici în comuna Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 157 din 17 decembrie 2018
privind aprobarea agendei cultural-sportive a comu-

nei Becicherecu Mic pentru anul 2019;

Hotărârea nr. 158 din 17 decembrie 2018
privind avizarea Regulamentului-cadru și a Caietu-

lui de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și ca-
nalizare al comunelor care fac parte din Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL;

Hotărârea nr. 159 din 17 decembrie 2018
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru

delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare
al comunei Becicherecu Mic prin gestiune directă către
operatorul Aquatorontal SRL;

Hotărârea nr. 160 din 17 decembrie 2018
privind vânzarea în 12 rate lunare a cotei de ½ din

terenul intravilan înscris în CF nr. 400833 cu suprafaţa
de 500 mp către soții Tudor Marian și Tudor Adelina-
Elena; 

Hotărârea nr. 161 din 17 decembrie 2018
privind vânzarea în 12 rate lunare a terenului intra-

vilan înscris în CF nr. 400879 cu suprafaţa de 759 mp
către domnul Crețu Florin;

Hotărârea nr. 162 din 17 decembrie 2018
privind vânzarea în 24 rate lunare a terenului intra-

vilan înscris în CF nr. 400878 cu suprafaţa de 779 mp
către domnul Oneț Nicu Viorel;

Hotărârea nr. 163 din 17 decembrie 2018
privind recompensarea pompierilor voluntari ai 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru
activitatea din anul 2018;

Hotărârea nr. 164 din 17 decembrie 2018
privind aprobarea încheierii unui contract de asis-

tent personal între comuna Becicherecu Mic şi doamna
Salcu Paraschiva;

Hotărârea nr. 165 din 20 decembrie 2018
privind rectificarea bugetului local al comunei 

Becicherecu Mic pentru trimestrul IV anul 2018;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Condiţiile meteo-rutiere nefavorabile
influenţează negativ desfăşurarea traficu-
lui rutier. 

Din această cauză,
Postul de Poliție 
Becicherecu Mic reco-
mandă conducătorilor
auto:

- să-şi asigure o vizi-
bilitate bună în habita-
clul maşinii prin
curăţarea parbrizului,
geamurilor laterale şi a
lunetei, să aibă în per-
fectă stare funcţionare
sistemul de climatizare
şi ştergătoarele de par-
briz;

- să adapteze viteza la condiţiile meteo
şi de trafic, să circule cu viteză redusă,
păstrând o distanţă corespunzătoare în
mers între autovehicule şi să nu brus-
cheze comenzile maşinii;

- să nu blocheze traseele de deplasare
a mijloacelor de transport public;

- să nu depăşească coloana de autove-
hicule oprită şi să nu pătrundă în inter-
secţie dacă, din cauza aglomeraţiei, nu
o pot traversa;

- când partea carosabilă este acope-
rită cu zăpadă, conducătorii auto au
obligaţia să circule cu o viteză care să
nu depăşească 30 km/h în localităţi sau
50 km/h în afara acestora;

- conducătorii auto trebuie să se inte-
reseze de starea drumurilor de pe tra-
seul pe care urmează să-l parcurgă şi
să-şi pregătească autovehiculul pentru
drum (plinul de combustibil, lopată, sac
cu nisip etc.).

Prevederile legale în vigoare interzic
circulaţia autovehiculelor fără ca aces-
tea să fie dotate cu anvelope de iarnă,
pe drumurile publice acoperite cu 

zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând re-
ferire la o anumită perioadă a anului.

Pentru a fi acceptate ca
anvelope de iarnă, 
cauciucurile trebuie să fie
inscripţionate cu unul
dintre simbolurile
„M+S”, „M.S.”, „MS”
sau „M&S”, fără a in-
clude în această categorie
anvelopele marcate
numai cu inscripţia ,,all
seasons”.

Astfel, este sancţionată
conducerea autovehicu-
lului pe drumurile 
publice acoperite cu 

zăpadă, gheaţă sau polei fără ca acesta
să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în
cazul autovehiculului de transport
marfă cu o masă totală maximă autori-
zată mai mare de 3,5 tone şi al autove-
hiculului de transport persoane cu mai
mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel
al conducătorului auto, fără ca acestea
să fie echipate cu anvelope de iarnă pe
roţile axei/axelor de tracţiune sau fără
a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau
alte echipamente antiderapante omolo-
gate.

Amenda pentru fapta menţionată este
prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni
(de la 9 la 20 puncte-amendă), iar sanc-
ţiunea contravenţională este însoţită şi
de măsura reţinerii certificatului de în-
matriculare.

Pietonii sunt sfătuiţi să circule numai
pe trotuare, traversarea străzii să o facă
pe la locurile marcate, la culoarea verde
a semaforului electric şi numai după ce
sunt siguri că intenţia lor de traversare
a fost observată de către şoferi, iar ace-
ştia au oprit autovehiculele.

Șeful Postului de Poliție 
Becicherecu Mic

Agent șef adjunct de poliție 

RReeccoommaannddăărrii ppeennttrruu cciirrccuullaațțiiaa
ppee ttiimmpp ddee iiaarrnnăă

Retim Ecologic Service SA derulează
o primă campanie de colectare a
deșeurilor voluminoase din zona 1
Timiș. 

Cetățenii din Becicherecu Mic vor

putea depune, în ziua de 23 februarie,
la capătul străzii Dimitrie Țichindeal,
următoarele deșeuri: piese de mobilier,
saltele, covoare, obiecte mari de
folosință îndelungată, altele decât

deșeurile electrice și electrocasnice.

ATENȚIE! Nu se colectează electrice
și electrocasnice (televizoare, mașini de
spălat, frigidere, computere etc.).

Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase
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24. Stema judeţului Făgăraș

Judeţ în Transilvania, capitala Făgăraş, 2.444 kmp,
90.439 locuitori, (1923), are 4 plăşi, 1 comună urbană
şi 79 rurale (1926), face parte din circumscripţia Cur-
ţii de Apel Braşov, are 1 şcoală primară urbană şi 79
rurale; are 23 cooperative de aprovizionare şi consum
cu capital de 900.000 lei, 1 cooperativă pentru ex-
ploatarea pădurilor cu un capital de 80.000 lei (1925).

Făgăraş, comună urbană, capitala judeţului Făgă-
raş, 7.500 locuitori, staţie CF Braşov-Sibiu. Are
şcoală normală de băieţi, liceu de băieţi, de fete,
şcoală profesională de fete, şcoală comercială de bă-
ieţi, şcoală de economie casnică. Are un castel care
datează de prin secolul al XIV-lea şi o biserică zidită
de Brâncoveanu.

25. Stema judeţului Fălciu

Judeţ în Moldova, capitala Huşi, suprafaţa 2.120
kmp, 114.305 locuitori (1915), are 6 plăşi, 1 comună
urbană şi 67 rurale (1926), face parte din circumscrip-
ţia Curţii de Apel din Iaşi; are 8 şcoli primare urbane
şi 148 rurale, are 9 cooperative de aprovizionare şi
comerţ, capital 717.415 lei, 2 cooperative exploatare
de păduri cu capital 717.415 lei, 2 cooperative ex-
ploatare de păduri cu capital 53.000 lei, are 130 bise-
rici ortodoxe, ţine de eparhia Moldovei din Iaşi.

Fălciu, comună rurală județeană, pe malul drept al
Prutului; în circumscripţia sa are 19 sate.

Huşi, capitala judeţului Fălciu, 20.320 locuitori.
Are 1 gimnaziu, 1 şcoală secundară de fete, 1 şcoală
normală de băieţi, 1 şcoală profesională de fete, 1 nor-
mală de băieţi, 1 şcoală profesională de fete, 1 şcoală
comercială şi şcoală de viticultură.

26. Stema judeţului Fălticeni
Din 1929 se numeşte Baia. Înainte de Unire se

numea Suceava. Judeţ în Moldova, capitala Fălticeni, 

suprafaţa 3.353 kmp, 157.130 locuitori (1915), are 5
plăşi, 2 comune urbane şi 57 rurale, ţine de circum-
scripţia Curţii de Apel din Iaşi, are 5 şcoale primare
urbane şi 180 rurale, are 30 cooperative de aprovizio-
nare şi consum cu capital de 1.752.672 lei şi 20 de
cooperative pentru exploatare de păduri cu un capital
de 3.647.648 lei (1925), are 145 biserici şi 2 mănăs-
tiri, ţine de eparhia Mitropoliei din Iaşi.

Fălticeni, comună urbană, capitala judeţului Fălti-
ceni, staţia C.F. cap de linie laterală Dolhasca-Fălti-
ceni. Are liceu de băieţi şi de fete, şcoală normală de
băieţi şi profesională de fete, şcoală comercială de bă-
ieţi, şcoală de maiştri băieţi, 14.000 locuitori.

27. Stema judeţului Gorj

(Gorjiu = Gor-Jiu, Jiul de Sus), judeţ în Oltenia,
capitala Târgu-Jiu. Suprafaţa 4.549 kmp, 209.785 lo-
cuitori, împărţit în 7 plăşi. Are 1 comună urbană, 2
comune suburbane, 16 circumscripţii comunale rurale
şi 441 sate (legea 1929). Ţine de eparhia Râmnicul –
Noul Severin. Are 170 parohii cu 410 biserici şi 5 mă-
năstiri. Face parte din circumscripţia Curţii de Apel
din Craiova. Are 217 şcoale primare rurale şi 5 ur-
bane. Are 64 cooperative de aprovizionare şi consum
cu un capital de 8.270.000 lei, 24 cooperative pentru
exploatarea pădurilor cu un capital de 1.180.000 lei,
3 obştii de arendare

Târgu-Jiu, comună urbană, capitala judeţului Gorj,
20.000 locuitori, staţie C.F. linia secundară Filiaşi –
Bumbeşti. Aşezat pe malul stâng al Jiului la 210 m al-
titudine. Are liceu de băieţi, şcoală secundară de fete,
şcoală profesională, şcoală comercială, 5 biserici orto-
doxe, 1 catolică, 1 sinagogă, o statuie a lui Tudor Vla-
dimirescu pentru întâmplările din timpul războiului.

28. Stema judeţului Hotin
Judeţ în Basarabia, capitala Hotin, suprafaţa 3.782

kmp, populaţia 399.534 locuitori (1922), are 7 plăşi, 

1 comună urbană şi 83 rurale (1926); face parte din
circumscripţia Curţii de Apel din Cernăuţi, are 9
şcoale primare urbane şi 208 rurale, are 34 coopera-
tive de aprovizionare şi consum cu capital 954.000
lei, 2 cooperative pentru exploatare de păduri cu ca-
pital 145.000 lei (1925), ţine de eparhia Hotinului.

Hotin, comună urbană capitala judeţului Hotin;
20.000 locuitori. Are un liceu de băieţi şi 1 liceu de
fete, 1 şcoală profesională de fete. Episcopia înfiinţată
în 1713; găsim episcop în 1812 pe Gavril Bănulescu.
E desfiinţată sub regimul rusesc. S-a reînfiinţat în
1923 cu titlul Hotin-Bălţi, Episcop Visarion Puiu.

29. Stema judeţului Hunedoara
Judeţ în Transilvania, capitala Deva; 7.810 kmp,

348.200 locuitori (1923), are 13 plăşi, 6 comune ur-
bane şi 415 rurale (1926), face parte din circumscrip-
ţia Curţii de Apel din Cluj; are 12 şcoale primare
urbane şi 377 rurale (1929); are 18 cooperative de
aprovizionare şi consum cu capital 1.031.000 lei, 5
cooperative pentru exploatare de păduri cu capital
438.000 lei (1925).

Hunedoara, comună urbană judeţul Hunedoara,

5.000 locuitori plasa Hunedoara, staţie terminus linia
laterală de la Simeria (fost Piski). Are 1 gimnaziu de
băieţi şi 1 şcoală profesională de fete.

Deva, comună urbană capitala judeţului Hune-
doara, 8.672 locuitori, staţie C.F. linia Timiş – Arad,
are 1 biserică ortodoxă, 1 catolică, 1 reformată, 1 si-
nagogă, o mănăstire franciscană, 1 liceu de băieţi şi
1 de fete, 1 şcoală normală de băieţi şi una de fete, 1
şcoală de meserii inferioară. Bâlciu: 10 Ianuarie, 9
Mai, 29 Iulie, 27 Octombrie. Oraş vechi; cetatea ale
cărei ruine se văd încă, e pomenită în vremea lui 
Mateiu Corvin.

Apariție editorială aparte, în anul Centenarului - Lazăr
Pomorișaț, „Stemele județelor, România Mare, 1926” (4)
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Stimați cetățeni,
În primul rând dorim să vă transmitem un sincer și un

călduros „La mulți ani!”. Sperăm ca anul 2019 să vă
aducă mai multe bucurii și realizări decât anul trecut și,
totodată, sănătate pentru dumneavoastă și pentru familia
dumneavoastră. Vă scriem aceste rânduri pentru că în
prima săptămână în care ne-am reînceput activitatea pe
anul 2019 ne-am confruntat constant cu problema dele-
gării serviciului comunitar de utilitate publică alimen-
tare cu apă și canalizare către operatorul SC
AQUATORONTAL SRL. Lăsând la o parte faptul că
deja au început să circule câteva informații eronate le-
gate de acest demers, condimentate bineînțeles cu câteva
acuze la adresa operatorului și la adresa celor două co-
mune (Becicherecu Mic și Dudeștii Noi), este de datoria
noastră de a vă oferi o informare completă, corectă și
sinceră cu privire la activitățile și acțiunile care au avut
loc, dar și de cele care urmează să se întâmple pe viitor.

Din punct de vedere cronologic, lucrurile s-au
desfășurat după următorul grafic:

1. În anul 2006, Parlamentul României adoptă Legea
nr. 51/2006 privind organizarea, exploatarea și
mentenanța serviciilor comunitare de utilitate publică.
Tot în același an Parlamentul adoptă și Legea nr.
241/2006 cu privire la organizarea, exploatarea și
mentenanța serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, care este în strânsă legătură cu Legea nr.
51/2006.

2. În perioada 2008-2013 comuna Becicherecu Mic a
fost asociată în cadrul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Timiș și în cursul anului
2010, pentru o scurtă perioadă, serviciul de alimentare
cu apă și canalizare al comunei Becicherecu Mic a fost
delegat către operatorul regional Aquatim. Din mai
multe motive, contractul de delegare a fost desfăcut și
administrarea rețelei de alimentare cu apă a revenit în
gestiunea proprie a comunei Becicherecu Mic.

3. În anul 2014 comuna Becicherecu Mic a decis să
facă demersurile necesare pentru delegarea serviciului,
și în urma unei consultări populare organizată de pri-
marul comunei Becicherecu Mic, majoritatea cetățenilor
prezenți la consultarea publică au optat pentru asocierea
comunei Becicherecu Mic cu comuna Dudeștii Noi pen-
tru a constitui un operator care să presteze serviciul pe
raza ambelor localități.

4. În primă fază, cele două comune au constituit o
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pe care au de-
numit-o TORONTAL, asociație care are ca scop și
obiective dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă la
standardele de calitate impuse de legislația românească
și legislația europeană. Însă pentru că legislația
românească presupune foarte multă birocrație, această
formă asociativă nu a fost suficientă, deoarece asociația
este non-profit și potrivit legii nu poate desfășura
activități economice (cu mici excepții legate de comer-
cializare produselor personalizate sau simbolice pentru
a strânge fonduri necesare funcționării ei) și prin urmare,
în cursul anului 2015, cele două comune s-au asociat la
înființarea unui operator economic organizat sub forma
unei societăți cu răspundere limitată (SRL) denumită
AQUATORONTAL.

5. Începând cu anul 2015 ADI TORONTAL a făcut
demersurile pentru proiectul de infrastructură Înființare
sistem de canalizare în comuna Becicherecu Mic,
canal de legătură Becicherecu Mic – Dudeștii Noi și
extinderea capacității stației de tratare în comuna
Dudeștii Noi, proiect care a fost finanțat și care în mo-
mentul de față se află în faza de licitație publică pe plat-
forma SICAP.

6. Cu toate că lucrurile au stat bine în ceea ce privește
ADI TORONTAL, operatorul AQUATORONTAL a
avut câteva probleme organizatorice deoarece adminis-
tratorul numit inițial de cele două comune și-a depus
demisia după patru luni de mandat. În cursul anului 2016
operatorul nu a avut administrator și nu a funcționat. În
luna februarie 2017 cele două comune au desemnat un
nou administrator care la rândul lui și-a depus demisia
în cursul lunii decembrie 2017.

7. Desemnarea celui de-al treilea administrator –
Daniel-Mircea Ciurea – a fost făcută în cursul lunii
aprilie 2018 și de la acea dată până în prezent s-a ocupat
de documentele necesare funcționării și delegării servi-
ciului de alimentare cu apă. În perioada aprilie 2018 –
decembrie 2018, administratorul numit a avut ca obiectiv
principal să facă toate demersurile pentru a face
funcțională societatea comercială, și în lispa unui buget
alocat activitatea desfășurată nu a fost remunerată.
Același lucru s-a întâmplat și în situația celorlalți admin-
istratori care nu au beneficiat de un buget și nu au fost

remunerați (acest lucru poate fi consultat și în bilanțurile
și rapoartele financiare pe anii 2015, 2016, 2017).

8. În cursul lunii decembrie 2018, cele două consilii
locale ale comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi
au delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare
către AQUATORONTAL SRL și prestarea serviciului
pentru o durată de cinci ani de zile cu posibilitatea de
prelungire a contractului de delegare cu încă 5 ani de
zile.

Având în vedere graficul prezentat, vă invit să facem
un efort de memorie și să ne aducem aminte că nu este
prima dată când serviciul a fost delegat, însă de data
aceasta este delegat către un operator pe care îl
controlează în mod direct cele două comune și prin 
urmare tarifele practicate sunt controlate de cele două
comune. Spun asta pentru că unul dintre motivele pentru
care delegarea gestiunii serviciului către Aquatim a fost
sistată este pentru că tarifele practicate de cei de la Aqua-
tim erau duble față de taxele locale practicate în 2010.

De ce AQUATORONTAL?
Pentru că Legea nr. 51/2006 obligă fiecare unitate 

administrativ-teritorială să concesioneze sau să delege
acest serviciu către o societate comercială care este
licențiată de ANRSC ca operator local sau regional de
servicii comunitare de utilitate publică.

Același principiu se aplică și în cazul serviciului de
salubrizare, care a fost delegat către RETIM: există o
asociație de dezvoltare intercomunitară (ADID Timiș),
există un operator regional (RETIM) și există o hotărâre
a Consiliului Local Becicherecu Mic pentru delegarea
serviciului către acest operator pe o durată de 5 ani.

Un alt serviciu comunitar de utilitate publică este 
serviciul de transport. Ruta M44 a fost înființată prin So-
cietatea Metropolitană de Transport Timișoara (asociație
de dezvoltare intercomunitară), serviciul este prestat de
RATT (operatorul) și pentru acest lucru există o hotărâre
a Consiliului Local Becicherecu Mic.

Mai mult, același principiu va trebui aplicat pe viitor
și în cazul serviciului de administrare a domeniului 
public și privat, serviciului de iluminat public, serviciu-
lui de alimentare cu gaze naturale și, dacă vreodată va fi
cazul, serviciului de alimentare cu energie termică,
deoarece sunt reglementate în aceeași manieră de către
Legea nr. 51/2006.

Astfel, asocierea cu comuna Dudeștii Noi ne-a permis
să facem două lucruri importante: delegarea directă a
serviciului către un operator asupra căruia avem control
direct și accesarea fondurilor europene pentru
îmbunătățirea infrastructurii serviciului de alimentare cu
apă și canalizare. Reamintim pe această cale că proiectul
Înființare sistem de canalizare în comuna Beci-
cherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic –
Dudeștii Noi și extindere capacitate stație de epurare
în comuna Dudeștii Noi a fost demarat, aprobat și
finanțat prin ADI TORONTAL. Graficul de imple-
mentare prevede că lucrările la acest proiect vor începe
în cursul acestui an, în prezent fiind în stadiul licitației
publice pentru desemnarea executantului proiectului.
Din punct de vedere managerial, ADI TORONTAL se
va ocupa de investiții și de dezvoltare. 

Al doilea motiv pentru care serviciul a fost delegat
către AQUATORONTAL este pentru a păstra prețul la
apă la nivelul celui cu care cetățenii celor două comune
s-au obișnuit. Din punct de vedere al costului serviciului
pot exista modificări foarte mici, deoarece tariful prestat
de operator se va alinia la valoarea taxelor pe care co-
muna le percepea până în prezent de la cetățeni pentru
consumul de apă, la care se va adăuga în mod obligatoriu
TVA-ul de 9% prevăzut de Codul Fiscal.

Tot referitor la preț, mai facem precizarea că acesta
este calculat și avizat de către ANRSC și este aprobat de
consiliile locale ale celor două comune.

Al treilea motiv pentru care delegarea către AQUA-
TORONTAL a fost convenită de cele două comune este
pentru a îmbunătăți calitatea serviciului prestat către
cetățeni, deoarece odată cu delegarea serviciului s-au
aprobat câțiva indicatori de performanță care trebuie
atinși și menținuți de operator pe toată durata prestării
serviciului. Printre aceștia se numără: calitatea apei,
intervențiile în maxim 24 de ore de la sesizarea unei
avarii, constituirea unui birou de relații cu publicul pen-
tru asistență și reclamații, contorizarea tuturor consuma-
torilor, modernizarea componentelor din rețea etc.

Rețeaua de alimentare cu apă cu toată infrastructura
serviciului rămân în proprietatea celor două comune și
sunt doar administrate de operatorul Aquatorontal, con-
form clauzelor din contractul de delegare a gestiunii,
ceea ce înseamnă că la sfârșitul perioadei contractuale
operatorul va preda rețeaua în stadiul în care a preluat-o

plus investițiile pe care le va face în sistemul de ali-
mentare cu apă și canalizare care au fost aprobate de cele
două Consilii Locale.

De asemenea, operatorul este obligat de a comunica
prin intermediul site-ului, prin intermediul ziarului local
și prin toate mijloacele media toate informațiile legate
de serviciul de alimentare cu apă cu privire la
intervențiile în rețea (avarii programate, avarii spontane
care au fost sesizate de utilizatori). Astfel, operatorul va
fi obligat să înființeze un compartiment de relații cu 
publicul în care se pot primi cereri, sesizări, reclamații,
sugestii cu privire la branșări, debranșări, sancțiuni,
rapoarte de activitate etc.

Al patrulea motiv ar fi alocarea eficientă a
resurselor prin care se stopează risipirea banului public.
În fiecare an, Consiliul Local Becicherecu Mic era
obligat să aloce un buget de venituri și cheltuieli pentru
mentenanța serviciului de alimentare cu apă – bani care
ar fi putut să fie alocați către investiții și proiecte noi
pentru comunitate. Din aceste alocații bugetare cheltu-
ielile erau cele sigure, deoarece veniturile au depins în
fiecare an de declararea și de încasarea consumului la
timp de către cetățeni, lucru care nu s-a întâmplat
niciodată.

Ce urmează în perioada următoare?
În termen de 90 de zile de la data delegării, AQUA-

TORONTAL va trebui să depună documentația pentru
licențiere și trebuie să facă dovada că prestează serviciul.
Prin urmare, trebuie încheiate contractele de furnizare a
apei cu fiecare gospodărie în parte, dar și cu operatorii
economici de pe raza comunei Becicherecu Mic.

Acest proces a fost deja demarat de către
reprezentanții AQUATORONTAL, iar cu sprijinul dum-
neavoastră, până la sfârșitul lunii ianuarie, va fi finalizat.
Trebuie să aveți în vedere un aspect important: ultima
citire a contorului trebuie adusă la biroul de taxe și im-
pozite din primărie și mai apoi cu aceeași citire va trebui
încheiat contractul de furnizare a apei. În ceea ce privește
funcționarea serviciului și plata consumului de apă, aces-
tea vor fi făcute către AQUATORONTAL.

În situația în care apometrele nu pot fi citite din cauza
condițiilor meteo, contractele se vor încheia fără citire
și operatorul AQUATORONTAL va trimite un reprezen-
tant în teren pentru a face citirea în cel mai scurt timp
posibil în vederea facturării consumului real de la data
semnării contractului.

În ceea ce privește plata în primele luni de activitate,
aceasta se va face la casieria AQUATORONTAL sau
prin transfer bancar în contul operatorului, iar după ce
se vor finaliza contractele cu utilizatorii, operatorul va
face demersurile pentru a se înscrie în sistemele electro-
nice de plată (tonomatele din magazinele locale, POS,
etc.).

În ceea ce privește refuzul de a încheia contractele și
de a deveni utilizatori ai serviciului, vă informăm că va
trebui făcută dovada existenței unui foraj propriu auto-
rizat de Direcția de Sănătate Publică, de Protecția Me-
diului și de Administrația Apelor Române Banat. În caz
contrar, art. 47, alin (1), lit. d din Legea nr. 51/2006, pri-
vind serviciile comunitare de utilitate publică, prevede
o sancțiune cu amenda cuprinsă între 500 și 1.000 lei de
pentru utilizarea fără contract de furnizare/prestare a ser-
viciului de alimentare cu apă, asta dacă nu există sufi-
ciente dovezi pentru a cerceta acest fapt sub imperiul
Codului Penal (furt în formă continuă), deoarece
reprezentanții AQUATORONTAL sunt obligați să sesi-
zeze organele de cercetare penală în astfel de situații.
Fără a folosi un limbaj sofisticat, asta înseamnă amendă
contravențională plus dosar penal dintr-o singură sesi-
zare.

În final aș dori să precizăm că delegarea serviciului
este un pas spre normalitate și credem că vorbim și în
numele cetățenilor cinstiți și de bună credință, când spu-
nem că odată cu delegarea vor dispărea toate
„șmecheriile” care au existat până acum (racorduri din
rețeaua veche și necontorizate, consumatori care nu își
declară consumul pentru a se sustrage de la plata servi-
ciului, gospodării necontorizate, branșamente ilegale
etc.), deși o parte dintre ele au fost rezolvate în timp de
personalul responsabil cu mentenanța serviciului de ali-
mentare cu apă. Pe scurt, consumul de apă devine un ser-
viciu la fel cum este și cel de alimentare cu energie
electrică sau cel de telefonie mobilă, cablu TV și inter-
net, iar pentru a beneficia de acest serviciu va trebui ca
fiecare să contribuie cu cât consumă, pentru ca acest ser-
viciu să se autosusțină. 

Vă mulțumim,
Adrian-Silviu GHERASIM, viceprimar

Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI, secretar

Delegarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare



6

Operațiunea de tăiere a pomilor fructiferi este obligatorie
în livadă. Prin această acțiune se menține echilibrul 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 in-
terior;

- 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 aces-
tui 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 elementele de rod pentru a le dimensiona
și pentru a forma noi elemente. Ramurile trebuie repartizate
în așa fel încât să fie un raport 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, pen-
tru a scurta rădăcinile, lucru care le prelungește viața.

Tăierea de corectare:
Unii pomi pot dezvolta crenguțe subțiri și scurte care tre-

buie îndepărtate. Acestea se datorează faptului că partea
centrală a coroanei este umbrită, ceea ce duce la deteriorarea
florilor. Se recomandă tăierea crengilor foarte înalte, care
blochează lumina soarelui să ajungă la toate crengile pomu-
lui.

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 parazitare.

Tăierea în uscat sau de iarnă:
Aceste tăieri încep atunci când gerurile s-au terminat, pen-

tru 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 de-
ranja 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 ramurilor, acești muguri fiind
îndepărtați prin tăiere. Acest lucru poate afecta creșterea po-
mului 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 ridicat de rod în alți ani.

Se aplica tratamentele cu fungicide pe baza de cupru
și instecticide (ulei horticol).

Pentru a avea efectele dorite faceți îmbăierea plantelor,
stropind fiecare cm pătrat de plantă acțiunea se face  pornind
de sus în jos pentru a fi siguri că nu scapă tratamentului agenții
patogeni vizați. Aceste tratamente se execută numai în
repausul vegetativ când s-au scuturat toate frunzele plantei,

pe timp senin, cu temperatura aerului peste 3-5 grade Celsius,
fără zăpadă pe ramuri și fără vânt. Pentru a se asigura aderența
soluției pe plante adăugați în soluția folosită si adjuvanți (lipi-
ciuri) recomandați.

La speciile semințoase, măr, păr, gutui, trebuie aplicate 3
tratamente începând cu luna decembrie până la umflatrea
mugurilor, iar la sâmburoase, cais, cireș, piersic, prun, vișin
doar 2 tratamente sunt suficiente.

ATENȚIE că primul tratament făcut cu ulei horticol +
zeamă bordeleză urmat  peste o lună de al 2-lea tratament ulei
horticol + zeamă bordeleză. La semințoase încă un tratament
cu ulei horticol. Ultimul tratament cu ulei horticol este bine
să fie făcut nu mai târziu de luna februarie spre a nu-i reduce
din eficacitate prin pornirea imediată a vegetației. Uleiurile
horticole sunt foarte eficace mai ales împotriva păduchelui din
San Jose, a păduchilor țestoși și lânoși, asupra cărora celelalte
tratamente sunt mai puțin eficace din cauza mijloacelor fizice
de protecție (carapace sau perișori fini lânoși) extrem de efi-
cace. 

Tratamentul cu produse pe baza de cupru se recomandă
să se facă cu produse diferite spre a se completa efectul unuia
cu cel al următorului. Pentru o mai bună protecție a muncii
este recomandabil ca ultimul tratament de iarnă să se facă
după efectuarea tăierilor spre a evita contaminarea operatoru-
lui horticultor cu aceste substanțe, dar și pentru a reduce efor-
tul fizic și financiar reclamate de acestea căci va fi un volum
mai mic de coroană pe care să se aplice soluția de stropit.
Tratamentul de iarnă se recomandă chiar și în viile hibride,
mai ales pe butucii sensibili la atacul acarienilor (păinjeni) ce
se dezvoltă pe frunze creând pe acestea bășicuțe, negei în care
se ascund dăunătorii și sunt mai greu de tratat în vegetație. De
regulă acest aspect se neglijează de proprietarii de vii și
aceasta va avea efect negativ asupra plantației și a producției.
Practic, este obligatoriu ca toți proprietarii de pomi sau vii
dintr-un areal să efectueze astfel de tratamente spre a suprima
sursele potențiale de infestare cu astfel de agenți patogeni. La
vii se poate recurge chiar la curățarea scoarței exfoliate (coaja)
de pe coarde spre a provoca distrugerea agenților patogeni de
gerul iernii.  Prin efectuarea tratamentelor de iarnă în
pomicultură se reduce la maximum 5 numărul trata-
mentelor ce trebuie efectuate în vegetație și astfel se reduce
mult contaminarea producției cu substanțele toxice utilizate
în combaterea bolilor și a dăunătorilor și totodată și costurile
de producție.
Cu ocazia Anului Nou vă urez un călduros LA MULȚI ANI

cu fericire și o grădină minunată plină de sănătate!
Cu stimă, drd. ing. Vasile Andraș-Saucă

Toaletarea pomilor

Plata impozitelor 
și taxelor locale, garanția

continuării proiectelor
pentru comuna 

Becicherecu Mic
Una dintre principalele îndatoriri cetățenești este aceea a

plății taxelor și impozitelor locale.
Pe lângă datoria civică, contribuabilii trebuie să cunoască

un aspect foarte important: acești bani merg la bugetul
local, buget din care sunt finanțate proiectele pentru comu-
nitate.

Pentru că suntem la începutul anului, autoritățile locale
din comuna Becicherecu Mic fac apel la cetățeni să se 
prezinte la Primărie și să facă aceste plăți, mai ales că, până
în 31 martie, beneficiază de bonificația de 10%. 

Acești bani sunt foarte importanți, deoarece ajută la 
continuarea unor proiecte începute deja. 

Dacă nu se vor strânge bani la bugetul local, există riscul
de a nu putea fi duse la îndeplinire proiectele propuse. 

Tocmai de aceea se face acest apel la cetățeni pentru a-și
plăti taxele și impozitele.

În plus, în cazul în care cetățenii refuză să-și achite aceste
obligații, autoritățile locale vor fi puse în situația neplăcută
de a-i executa silit pe rău-platnici.
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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 caliFcați 
(permis categoria B);

- muncitori necaliFcați.
Informații la telefon:

0749-034.321

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie-februarie

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
Bara Maria  (78 de ani)

Ronta Viorel Marian (50 de ani)
Orbulov Mila (95 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
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Electrician, execut instalații electrice de la

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

Angajăm personal tinichigerie și vopsito-
rie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând centrală pe gaz, cu mici defecțiuni
remediabile. Preț: 400 RON. Telefoane:
0727-357.445, 0256-378.902.

Electrician, execut instalații electrice
complete, dețin PFA. Pentru informații supli-
mentare, sunați la numărul de telefon 0723-
321.452.

Vând țuică de 45 de grade cu 16 RON
litrul. Telefoane: 0727-357.445; 0256-
378.902.

Vând Dacia 1310, an fabricație 1991, pen-

tru circulație sau programul „Rabla”. Tele-
fon: 0745-625.425.

Prestez servicii de coșerit contra cost (50
de RON / coș). Persoană de contact, Mihai
Sopco, telefon: 0728-630.641.

Caut o femeie serioasă, până în 55 de ani,
pentru a mă ajuta în gospodărie. Telefon:
0720-793.084.

Solicit urgent gazdă în comuna Beci-
cherecu Mic. Telefon: 0734-538.090.

Vând urgent antentă parabolică, suport
țeavă - 50 Euro și vană baie - 150 RON. Tele-
foane: 0727-357.445; 0256-378.902.

Vând căciuli, fulare, mănuși, șosete de
lână, făcute manual, pentru copii și adulți.
Telefon: 0722-251.272.

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, 
trata mente 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.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Marius-Mihai Mihociu cu Georgiana-Roxana Zerna,
Vasile-Ion Sadoveac cu Maria Miron

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 Frmei

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.
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- Fiul meu vă datorează bani pen-
tru un costum pe care i l-aţi făcut
acum trei ani, îi spuse croitorului un
scoţian care tocmai intrase în maga-
zin.

- Şi dumneavoastră aţi venit să-mi
daţi banii, nu-i aşa?

- Nu! Aş dori să-mi comand şi eu
un costum în aceleaşi condiţii.

Un tip vinde câinele. Cumpă ră to -
rul întreabă:

- Sănătos?
- Sănătos!
- Inteligent?
- Inteligent!
- Credicios?
- Cel mai credincios - a cincea oară

îl vând.

Se întâlnesc doi melci:
- E departe restaurantul?
- Nu, nu e departe. O iei la stânga,

iar joi o iei la dreapta.

BancuriIntegrame: În luptă

La exact șase săptămâni de la naufragiul la
Dunăre prin care a preluat din nou „lanterna
roșie” a Ligii 2 la încheierea sezonului de
toamnă, ACS Poli a jucat primul său meci ami-
cal din 2019, în compania echipei ACS Fortuna
Becicherecu Mic. Meciul de verificare a fost
câștigat, prin preluarea avantajului de trei ori, de
către divizionara secundă ACS Poli – ACS For-
tuna Becicherecu Mic 3-2 (1-1).

La final, „lanterna roşie” a ligii a II-a s-a
impus la limită în fața ambiţioasei Fortuna Be-
cicherecu Mic, campioană de toamnă în Divizia
D Timiş.

După numai 18 minute de joc Drăghici îm-
pingea mingea în plasă şi deschidea scorul din
faţa lui Alin Culda, care a respins balonul la
şutul lui Sebastian Culda de la 14 metri lateral
stânga, la colţul lung.

În minutul 42, oaspeţii au egalat după gafa
impardonabilă a portarului Nedelcovici, care a
scăpat mingea de sub transversală, la centrarea
din corner a lui Zoran Radu, eroare speculată de
experimentatul Dejan Pecarov, transferat de
Fortuna de la ACS Dumbraviţa.

După pauză, în minutul 62, la o incursiune pe
flancul drept a lui Denis Golda, care a driblat
doi adversari, a intrat în careu şi i-a pasat lui Ro-
goveanu, noua achiziție a şutat de la 13 metri şi
și-a adus echipa din nou în avantaj… 2-1.

Formația de ligă inferioară a avut însă apoi
minute bune în jumătatea adversă, iar după două 
intervenţii bune ale lui Mario Contra la şuturile lui
Filimon şi Roman, în minutul 75, Dani Roman a res-
tabilit egalitatea cu un şut pe jos din afara careului,
în stânga goalkeeper-ului, care nu a avut ce face.

Însă, cu două minute înainte de final, la o altă gafă
de portar, cea a rezervei Ungureanu, care a scăpat
mingea la şutul lui Rafael Vasile de la 14 metri lateral
stânga, ACS Poli a mai preluat o dată conducerea.

ACS Fortuna Becicherecu Mic: Culda – Vîrşog,
Oneţ, M. Toma, Szalkai, Zurbagiu, Filimon, Neagoie,
Hodiş, Z. Radu, Pecarov.

Antrenor: Vasile Luţă.
Au mai intrat: Ungureanu – Anagor, Negruţ, Terec,

Horţ, Păscăleanu, Dan Roman, Ierima.
O altă divizionară secundă timișoreană, Ripensia,

a jucat un amical contra celor de ACS Fortuna Beci-
cherecu Mic, joc încheiat cu scorul de 3-1 (2-1) în
favoarea echipei din Liga 2.

Partida a fost precedată de echiparea celor două
garnituri la vestiarele de la terenul din Ciarda Roșie
și s-a încheiat și la… lumina unor faruri de automo-
bil. 

Meciul s-a disputat pe terenul din localitatea Ur-
seni și s-a încheiat cu victoria elevilor pregătiţi de
Alexandru Pelici, ambele echipe depunând eforturi
deosebite pe covorul de zăpadă aşternut pe gazon.

Minutul 4 aducea deja prima ocazie, când Călin
Toma a purtat o acţiune pe flancul stâng și a centrat
în faţa porţii, iar mingea a căzut… pe transversală.

După alte două minute, excelent deschis pe stânga
de Brian Filimon, Pecarov a plecat nestingherit spre

poartă, la care Păduraru i-a ieşit în întâmpinare,
dar lobul a trecut pe lângă poarta goală.

Nu trecea mult și în minutul 9 Dumiter era
faultat în careu, iar arbitru Vărzan nu a ezitat,
acordând lovitură de la 11 metri, transformată de
Călin Toma în stânga lui Ungureanu… 1-0.

În minutul 15, cu un şut pe jos la colţul lung,
de pe flancul drept, Andrei Hodiș a egalat la
unu… Avea să fie 2-1 în minutul 35, când Andrei
Dumiter a marcat cu un şut din 16 metri, sub
transversală, dar cu largul concurs al portarului
Ungureanu. Însă trupa lui Vasile Luţă putea egala
până la pauză, în minutul 44, când Zoran Radu a
ratat o lovitură de la 11 metri, mai bine spus por-
tarul Păduraru respingând în corner. 

După pauză, la numai trei minute, ripensiştii
au mai reuşit un gol, marcat de Tiberiu Istrătescu:
3-1. Tot în mitanul secund am mai remarcat din
păcate și un duel mai puţin ortodox, purtat în mi-
nutul 67 între Radu şi Anghelina, care au uitat
probabil că era vorba despre un joc de verificare,
feeria spiritului sărbătorilor fiind așadar pres-
chimbată în alde tipic românești. Au fost scoşi de
pe teren, înlocuiţi de către antrenori, pentru a-și
revizui la rece comportamentul.

ACS Fortuna Becicherecu Mic: Ungureanu
(min. 65, Culda) – Miheţ, Oneţ, Marius Toma,
Negruţ, Zurbagiu, Filimon, Roman, Hodiş, Radu,
Pecarov.

Au mai jucat Anagor, Vîrşog, Croitoru, Păscă-
leanu, Terec şi Ierima.

Au arbitrat: Daniel Vărzan  – Daniel Humiţa şi Ro-
xana Cismaş Malac

Vasile Luţă (antrenor principal Fortuna Beciche-
recu Mic): „Am jucat al doilea meci cu o echipă din
liga a doua, în condiţii mai proaste. Am suferit o nouă
înfrângere, dar pentru mine scorul contează mai
puţin. Însă mă bucur că am făcut un antrenament bun,
un joc bun, cu o echipă a Ripensiei în creştere. Im-
portant este că ne-am antrenat, a fost un joc de pre-
gătire reuşit din toate punctele de vedere, chiar dacă
terenul a fost greu, acoperit cu zăpadă. Şi asta este
foarte important, că jucătorii au ieşit valizi, fără ac-
cidentări. Sper că o să vină şi pentru noi o victorie
din meciurile acestea amicale”.

Anton BORBELY
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