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Invitație
Primăria și Consiliul Local Beba Veche 

vă invită, în data de 12 martie 2016, 
la Balul Mărțișorului, organizat cu ocazia 

venirii primăverii și sărbătorirea 
Zilei internaționale a Femeii. 

Balul va avea loc începând cu ora 19.00, la 
căminul cultural din Cherestur. Programul 

artistic va fi susținut de cunoscuta formație 
de muzică ușoară Szidor din Nădlac. 

Intrarea este GRATUITĂ. 
Vă așteptăm cu drag!

După 20 de ani, comuna Beba Veche 
are din nou un cabinet stomatologic

După aproape 20 de ani, comuna 
noastră are, din nou, un cabinet 

stomatologic care deservește popu-
lația celor trei sate aparținătoare. Ca-
binetul stomatologic al doctorului Vi-
talie Bucătari este dotat cu un scaun 
special și cu dotările necesare efectu-
ării de lucrări de specialitate.

În data de 2 februarie 2016 a fost 
inau gurat noul cabinet stomatolo-
gic din cadrul dispensarului din Beba 
Veche. Astfel, la ora 09.00, în prezen-
ța conducerii primăriei Beba Veche, 
conducerea școlii generale cu clasele 
V-VIII, precum și a câtorva cetățeni 
din comună, preotul paroh Florin 
Matyaș a efectuat o slujbă de sfințire 
a acestui cabinet apoi și-a dat bine-
cuvântarea, iar domnul doctor Vitalie 

Bucătari a prezentat celor de față do-
tarea cabinetului și a explicat câteva 
gânduri de mulțumire că a ajuns să 
lucreze la Beba Veche.

De asemenea, domnul primar, în-
tr-un scurt și concis discurs și-a expri-
mat bucuria că în spațiul care a fost 
destinat cu mulți ani înainte unui ca-

binet stomatologic, s-a deschis unul 
nou, cu un scaun performant. Toto-
dată, domnul primar a spus față de 
cei prezenți că dorește foarte mult 
ca școala generală să fie cooptată 
într-un program  prin care toți elevii 
să treacă pragul acestui cabinet sto-
matologic, să fie investigați pentru a 
ști exact ce probleme au cu dantura. 

În plus, Primăria va face demersuri pe 
lângă Casa de Asigurări de Sănătate 
pentru ca și acest cabinet din Beba 
Veche să intre în programul asigură-
rilor de sănătate. 

Până în 1995-1996 a funcționat în 
comuna noastră un cabinet stomato-
logic, după care acesta s-a închis, iar 
vreme de două decenii nu a existat 
posibilitatea înființării unuia nou. În 
tot acest timp, cetățenii care au avut 
nevoie de intervenții de specialita-
te au fost nevoiți să se deplaseze la  
Sânnnicolau sau la Timișoara, în con-
secință, starea de sănătate dentară a 
populației s-a înrăutițit. În lipsa unor 
măsuri de prevenție și educație, tot 
mai mulți copii ai comunei au proble-
me cu dinții încă din cele mai fragede 
vârste. Deschiderea acestui cabinet 
dă speranțe că îngrijirea dinților nu 
va mai fi neglijată și că toți cetățenii 
vor apela la dentist, nu doar atunci 
când lucrurile se agravează ci mai 
ales preventiv.

ORAR
MARȚI 

09.00 – 13.00
JOI 

14.30 – 18.30
Tel. 0745.043.935

Urăm tuturor doamnelor și domnișoarelor, 
o primăvară minunată!

Primăria și Consiliul Local 
Beba Veche



Bugetul local pe 2016 aduce vești 
bune pentru viitorul 

comunei noastre  
Peste 10 miliarde de lei vechi – la 

atât se ridică bugetul pe acest 
an al comunei noastre, cel mai mare 
buget de care a beneficiat vreodată 
Beba Veche. Motivul acestei dife-
rențe substanțiale față de alți ani îl 
reprezintă banii alocați de Guvern, 
din fonduri europene, pentru intro-
ducerea canalizării. Acești bani sunt 
separați, cu destinație precisă. Însă 
și dacă dăm la o parte acest proiect 
excepțional, finanțele comunei s-au 
îmbunătățit simțitor pe fondul unei 
discipline tot mai mari la plata taxe-
lor și impozitelor – gradul de colecta-
re pe anul trecut a depășit 90%! -  și a 
susținerii cu fonduri mai consistente 
decât în alți ani din partea adminis-
trației județene. 

CELE MAI IMPORTANTE 
INVESTIȚII
În aceste condiții, planurile de inves-
tiții pe termen lung ale conducerii 
Primăriei sunt unele ambițioase și 
au toate șansele să se împlinească 
într-un timp rezonabil. O bună parte 
din buget este alocată tocmai investi-
țiilor (vezi tabelul alăturat). 2 miliarde 
de lei vechi sunt banii destinați pro-
iectelor din fonduri europene pentru 
a acoperi costurile cu studiile de feza-
bilitate ce cad în sarcina primăriei, în-
trucât Uniunea Europeană nu acordă 
fonduri în acest scop. 

Astfel, un miliard de lei vechi va mer-
ge pentru studiile de fezabilitate 
pentru un proiect de asfaltare a stră-
zilor ce nu sunt incluse în proiectul 
pe măsura 322, 500 milioane pentru 
construcția unei noi grădinițe (vezi 
foto proiect) și alte 500 milioane pen-
tru modernizarea școlii (construc-
ția unui nou corp cu laboratoare de 
informatică, chimie, română, științe 
naturale, precum și un teren de sport 
nou, sintetic). Sunt sume care, chiar 
dacă acum pot părea mari, vor adu-
ce mult mai mulți bani comunei, care 
n-ar avea altă posibilitate să realizeze 
aceste proiecte doar din fonduri pro-
prii. 

O sumă importantă – 3 miliarde de 
lei vechi – a fost alocată pentru ter-
minarea trotuarelor, adică 8 km de 
infrastructură pietonală ce lipsesc, 
după care se va putea spune că toată 
comuna are trotuare, destinate să fie 
folosite mulți ani de acum înainte.

PROIECTUL 322
Revenind la proiectul din fonduri eu-
ropene, pe măsura 322, timpul trece 
și birocrația avansează cu pași mici. 

În data de 17 decembrie trebuiau 
făcute publice ofertele depuse pen-
tru executarea lucrările, însă în lipsa 
avizelor de la Ministerul Finanțelor, 
această etapă s-a amânat pe data de 
2 martie, ora 16.00. Atunci vom ști cu 
exactitate care sunt intențiile celor 
care au depus oferte pentru cele trei 
grupe de lucrări. Astfel, pentru lucră-
rile de asfaltare s-au depus 12 oferte, 
pentru canalizare și lucrări la alimen-
tarea cu apă – 12 oferte iar pentru re-
novarea căminului cultural din Beba 
Veche și construcția unui afterschool 
– 10 oferte. 

Următorul pas va fi punctarea ofer-
telor potrivit caietului de sarcini și 

declararea câștigătorilor care au avut 
cel mai bun punctaj pe fiecare cate-
gorie de lucrări în parte. Menționăm 
că evaluarea este făcută de un corp 
de experți în care sunt cooptați re-
prezentanți din cadrul Ministerului 
de Finanțe.
„Putem spune că procedurile până 
acum au fost cele mai transparente și 
vrem ca până la final să existe aceeași 
transparență. Oricum s-ar desfășu-
ra lucrurile și cât timp s-a mai putea 
pierde prin contestații (etapă de ma-
xim 2 luni), la mijlocul anului lucrările 
vor începe cu siguranță iar recepția 
finală nu poate depăși data de 30 
decembrie 2017”, a explicat primarul 
Ioan Bohancanu.
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Depunerea cererilor 
APIA

Agenția de Plăti și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) in-

formează că următoarea campa-
nie de primire a cererilor unice de 
plată se va derula în perioada 1 
martie – 16 mai 2016 fără penali-
tăți, respectiv 17 mai – 10 iunie cu 
penalizări de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare de întârziere.

Vizarea carnetului
 de rentier agricol

APIA informează că în perioa-
da 01 martie - 31 august 2016 

rentierii agricoli trebuie să se pre-
zinte, personal ori prin mandatar/
curator/tutore, la centrul județean 
APIA pentru obținerea vizei afe-
rente anului 2016, a carnetelor 
de rentier agricol. Pentru vizarea 
carnetului, trebuie să semneze o 
declarație, însoțită de carnetul de 
rentier agricol, actul de identita-
te al solicitantului, contractul de 
arendare încheiat până la data de 
30 septembrie 2011, extras de cont 
pe numele rentierului agricol (op-
țional).

Adeverințe pentru 
agricultorii cu datorii 

la bugetul local

Eliberarea adeverințelor necesa-
re agricultorilor pentru obține-

rea subvențiilor, de către primării, 
nu va mai fi condiționată de lipsa 
datoriilor la bugetul local, anunță 
Federația Agrostar. Ministerul Agri-
culturii a convenit să completeze 
prevederile Ordinului 619/2015 în 
sensul că „eliberarea adeverinței 
nu poate fi condiționată de exis-
tența datoriilor la bugetul local”. În 
anii trecuți au apărut nenumărate 
cazuri în care fermierii nu au putut 
obține aceste adeverințe de la pri-
mării deoarece înregistrau debite 
la bugetele locale. Regulamentele 
UE precizează, însă că obținerea 
subvențiilor nu poate fi condițio-
nată de existența datoriilor și/sau 
de plata acestora.

Bonificație pentru 
plata impozitelor

Vă reamintim că mai aveți la 
dispoziție aproximativ o lună, 

până în data de 31 martie 2016, 
pentru a beneficia de bonificația 
de 10% acordată contribuabili-
lor care plătesc impozitele locale. 
După această dată se aplică majo-
rări, potrivit legii. 

BUGET 2016 
PRINCIPALELE CATEGORII DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

CATEGORII SUMA (LEI) PROCENT
TOTAL VENITURI din care 3.547.070 100
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1.403.600 39.57
Impozite si taxe pe proprietate (clădiri, terenuri) 572.100 16.13
Sume defalcate din TVA 1.279.670 36.08
Alte venituri 291.700 8.22

TOTAL CHELTUIELI din care 3.579.770 100
Cheltuieli de personal 1.015.000 28.35
Cheltuieli cu bunuri și servicii 1.044.100 29.17
Asistență socială 186.000 5.20
Cheltuieli de capital (investiții) 863.000 24.11
Alte cheltuieli 471.670 13.18

BUGET 2016 
CHELTUIELI PE DOMENII

Servicii publice generale 988.670 27.62
Apărare, ordine publică și siguranță națională 6 0.17
Învățământ 729.400 20.38
Cultură, recreere și religie 226.700 6.33
Asigurări și asistență socială 191.000 5.34
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 898.000 25.09
Protecția mediului 40.000 1.12
Transporturi 500.000 13.97

* Notă: bugetul integral poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul instituției
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Apă mai bună la Beba Veche
Pentru a îmbunătăți calitatea apei 

potabile din comuna noastră, 
Primăria Beba Veche a investit, la fi-
nalul anului trecut, 17.000 lei pentru 
dotarea stațiilor de pompare de la 
Cherestur și Beba Veche cu instalații 
de clorinare a apei. Noul sistem de 
clorinare și pompare a apei distribu-
ie uniform clorul în apă, astfel încât, 
pe de-o parte să nu se simtă gustul 
specific, iar pe de altă parte, calitatea 
și siguranța apei din rețea să crească. 

Utilizarea pe scară largă a clorului în 

dezinfectarea apei de băut este re-
cunoscută drept una dintre cele mai 
importante realizări pentru sănăta-
tea publică, nu doar în țara noastră ci 
și la nivel mondial. 

Practic, clorinarea este singura me-
todă de dezinfectare a apei potabile 
care asigură o protecție continuă, pe 
tot parcursul sistemului de distribu-
ție, începând de la stația de purificare 
până la robinetul consumatorului.

Această metodă se bazează pe marea 

putere bactericidă a clorului. Apa clo-
rinată este inofensivă și oferă o depli-
nă siguranță în prevenirea transmite-
rii infecțiilor digestive. 

Măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor 
la Căminul cultural din Beba Veche 

În așteptarea timpului frumos, care 
să permită începerea lucrărilor de 

construcții, echipa de muncitori a 
Primăriei desfășoară, în această pe-
rioadă acțiuni ample de curățenie în 
locații aflate în proprietatea adminis-
trației locale. 

O astfel de acțiune s-a desfășurat la 
mijlocul lunii februarie în curtea că-
minului cultural din Beba Veche. Aici 
a fost înlăturat gardul vechi și dete-
riorat, au fost scoase din rădăcini 
tufele și arbuștii sălbatici crescuți la 
întâmplare și s-a curățat complet în-
treaga zonă. 

”Spațiul este foarte potrivit pentru 
desfășurarea de manifestări cultu-
ral-artistice în aer liber. Pregătim cur-
tea interioară a căminului pentru a 
amenaja aici scena ce urmează să fie 
achiziționată din fonduri europene. 

Pe termen lung aș vrea să amenajăm 
toată curtea, să facem o parcare, un 
spațiu în care să poată fi amenajate 
corturi și mese pentru evenimente în 
aer liber”, ne-a spus primarul. 
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Refugiați prinși în 
apropiere de Beba 

Veche

Trei irakieni și un palestinian 
au fost prinși în data de 21 fe-

bruarie la frontiera de sud-vest a 
țării, în apropiere de Beba Veche, 
pe raza poliției de frontieră Sânni-
colau Mare. Refugiaţii sunt acuzați 
de trecere frauduloasă a frontierei. 
Bărbații, cu vârste cuprinse între 18 
și 25 de ani, nu aveau documente 
și au declarat că se îndreaptă spre 
state din vestul Europei. După au-
dieri, cei patru bărbați au fost con-
duși la Serviciul pentru Imigrări 
Timiș.

Pe această cale, facem apel la toți 
locuitorii ca în cazul în care sesi-
zează persoane necunoscute pe 

raza comunei să anunțe de urgență 
autoritățile.

Hoți din zona 
Sânnicolau Mare, 
prinși de polițiști

Lovitura dură dată spărgătorilor 
din zona Sânnicolau Mare! Polițiștii 
au făcut 7 percheziții și au reținut 3 
tineri bănuiți că au pătruns în  mai 
multe case de unde, în perioada 
septembrie 2015 – ianuarie 2016, 
au furat bijuterii, ceasuri, bani și 
tot felul de scule și aparatură. Pre-
judiciul estimat este de 150.000 de 
euro. Oamenii legii au reușit să re-
cupereze și o bună parte din bunu-
rile furate. Tinerii, cu vârste între 23 
ți 29 de ani, vor fi prezentați jude-
cătorilor cu propunere de arestare 
preventivă.

Ziua județului 
Timiș

Consiliul Jude-
țean Timiș a 

stabilit ca în fie-
care an, pe data 
de 28 iulie, să fie 
sărbătorită ”Ziua 
Județului Timiș”. 
S e m n i f i c a ț i a 
acestei zile este una deosebită. Pe 
28 iulie 1919 se instaura, în județul 
Timiș, administrația românească. 
Practic, în 28 iulie 1919, dr. Aurel 
Cosma a fost instalat în funcţia de 
prefect, preluând administraţia în 
numele statului român în judeţul 
Timiș, Timișoara și în zona din fos-
tul comitat Torontal, care a revenit 
României prin hotărârile Conferin-
ţei de Pace de la Paris.

Balul Agricultorilor 
A fost din nou petrecere mare, la 

Cherestur! Tradiționalul Bal al 
Agricultorilor a reunit, și în acest an, 
un public numeros, atât membrii ai 
Asociației Agricultorilor cât și chere-
stureni, bebeni sau invitați. 

Balul a reunit agricultori din toată co-
muna, astfel încât, înainte de începe-
rea lucrărilor agricole de primăvara 
acestui an, aceștia au avut ocazia să 
se întâlneasă într-un cadrul festiv, să 
petereacă, să discute și chiar să pună 
la punct viitoare colaborări.
Și acum, participanții s-au bucurat de 
multă muzică de calitate, interpreta-
tă de formația Szinkron, iar voia bună 
a pus stăpânire imediat pe toată lu-
mea, mai ales că mâncarea a fost de-
licioasă, băutura pe alese și dansul a 
ținut până la orele târzii ale dimineții. 
Stau dovadă și fotografiile sosite pe 
adresa redacției de la profesoara Sil-
via Barath. 

Atenție, se întrerupe curentul!
Compania Enel Distribuție Banat SA - formația Sânnicolau Mare vă anunță că în 

data de 09.03.2016 (miercuri) între orele 09.00 – 17.00 se întrerupe total furni-
zarea energiei electrice în localitățile Beba Veche, Cherestur și Pordeanu, pentru 
lucrări de remediere a unor elemente de rețea la instalațiile electrice ce deservesc 
comuna noastră.
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Rugăciune pentru 
binefăcătorul tău 

Dumnezeule al dragostei, Ție sunt 
dator a-Ți mulțumi pentru dulcele 
simțământ al dragostei și ocrotirii, de 
care mă bucur. O, Cel ce ești izvorul tu-
turor bunătăților, revarsă binecuvân-
tarea și binefacerile Tale peste acela 
pe care inimă 
mea îl cinsteș-
te și îl iubește, 
peste robul 
Tău (numele). 
Apăra-l de toa-
te primejdiile 
ce bântuie via-
ță muritorilor 
pe pământ. Fă 
să răsară asupra lui întotdeauna un 
soare strălucitor, ca să risipească norii 
grijilor și ai suferințelor din viață lui. 
Umple inima lui de bucuria mântuirii 
Tale, povățuiește-i pașii pe căi drep-
te, în scopul mântuirii și al fericirii. Iar 
dacă va fi amenințat de nenorocire, fii 
apărătorul și ocrotitorul lui, precum 
el este apărătorul meu. Dă-i, Dumne-
zeul meu, toate plăcerile și toate bu-
curiile iertate muritorilor care păzesc 
poruncile Tale și fac bine aproapelui 
lor. îngerul Tău cel bun să-l însoțeas-
că și să-l păzească în toate zilele lui și, 
după o viață lungă, plină de binefa-
ceri și fapte bune, să se învredniceas-
că a dobândi bunătățile Tale cele fără 
de sfârșit, gătite tuturor celor ce lu-
crează virtutea. Amin.

DECESE †
Voros Eugen

Crăciun Traian Silvius (88 ani)

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Martie
• 9 M Sf. 40 de Mucenici din Sevas-
tia
• 25 V Buna Vestire (Blagoveștenia)

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Martie
• 19 S Sf. Iosif
• 20 D Duminica Floriilor
• 24 J Joia Sfântă (Cina Domnului)
• 25 V Vinerea Sfântă (Patima și 
moartea Domnului)
• 26 S Sâmbăta Sfântă
• 27 D Învierea Domnului - Paștele

Povestea cizmarului vesel
Povești adevărate, povești cu tâlc

A fost odată un cizmar sărac care 
era mereu vesel. Părea așa de fe-

ricit, încât de dimineața până seara 
cânta de bucurie. Mereu se adunau 
mulți copii la fereastra casei sale 
și-l ascultau cu atenție. Uneori se 
adunau și păsărelele ca să-l asculte. 
Lângă el locuia un bogat. Acesta nu 
dormea toată noaptea, căci mereu 
își număra galbenii. Abia dimineața 
se ducea la culcare. Ziua însă nu pu-
tea să doarmă pentru că-l auzea pe 
cizmar cântând și invidia îl nimicea, 
deoarece nu-și putea închipui cum 
un sărăntoc poate fi vesel. 

Într-o zi îi veni o idee, un gând vi-
clean îi șopti la ureche cum să-l facă 
pe cizmar să nu mai cânte. Îl invită 
la el și, spre marea sa surprindere, îi 
dărui săracului o pungă cu galbeni. 
Când cizmarul ajunse acasă, deschi-
se punga. Niciodată nu văzuse atâția 

galbeni. Începu să-i numere cu gri-
jă, iar copiii priveau cu atenție la el. 
Erau așa de mulți, încât cizmarului 
îi era frică acum să-i nu-i fure cine-
va. De aceea, noaptea îi luă cu sine 
în pat. Dar și acolo se gândea la ei și 
nu putea să adoarmă. Atunci duse 
punga cu galbeni în pod, dar nu era 
sigur nici de acest loc.

Dis-de-dimineață se sculă și luă gal-
benii și-i duse în cotețul cu găini. Dar 
nici cu acest loc nu era prea mulțu-
mit și, după un anumit timp, săpă o 

groapă și îngropă punga cu galbeni 
în pământ. Știindu-se bogat, nu mai 
dormea, nu mai muncea și nici nu 
mai cântă, ci era tot timpul cu gân-
dul la comoară sa. Din această cauza 
era neliniștit, palid și frământat de 
gânduri. Nici păsărelele și nici copiii 
nu mai veneau să-l viziteze. Așadar, 
cizmarul ajunsese tare nefericit. Ce 
să facă? 

Într-una din zile, cizmarul se decise 
să pună capăt grijilor, luă punga cu 
galbeni și o duse înapoi bogatului. 
“Ia, te rog, galbenii înapoi, spuse el. 
Grijile pentru ei m-au îmbolnăvit și 
nici prietenii mei nu mai vor să știe 
nimic despre mine. Vreau să fiu din 
nou un cizmar sărac, cum am fost 
odinioară”. De atunci fericirea intră 
din nou în casa cizmarului.

Autor necunoscut

Căsătorii 

Feier Alin Ioan cu 
Timiș Dorina

Majorate 
-

Nașteri 
-

Ghidul sănătății orale
Igiena orală corectă are drept efect 

o gură cu aspect sănătos și fără mi-
rosuri neplăcute. Aceasta înseamnă:
• Dinţi curaţi și fără resturi alimentare
• Gingii de culoare roz, care nu sân-
gerează la periaj și când folosiţi aţa 
dentară
• Respiraţia neplăcut mirositoare nu 
persistă mult timp.

Dacă aveţi dureri sau sângerări ale 
gingiilor în timpul periajului sau folo-
sirii aţei dentare, sau dacă respiraţia 
cu miros neplăcut persistă mult timp, 
mergeţi la medicul dentist. Oricare 
dintre aceste semne poate indica o 
problemă mai gravă. Medicul den-
tist sau igienistul dentar vă pot arăta 
care sunt tehnicile de menţinere a 
unei bune igiene orale și vă pot indi-
ca locurile care necesită atenţie spe-
cială în timpul periajului și folosirii 
aţei dentare.

Cum se realizează igiena orală co-
rectă?
Menţinerea unei bune igiene orale 
este unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le puteţi face pentru 
dinţii și gingiile dvs. Dinţii sănătoși 
nu numai că arată bine, dar contri-
buie și la o alimentaţie și vorbire fără 
probleme. Buna igienă orală este im-
portantă pentru starea generală de 
bine a organismului.

Îngrijirea preventivă zilnică, inclusiv 
periajul corect și folosirea aţei den-
tare, contribuie la evitarea apariţiei 

problemelor și ne scutește de mul-
tă suferinţă, griji și cheltuieli, decât 
dacă ajungem să tratăm afecţiuni 
care au fost lăsate să evolueze.

Enumerăm mai jos etapele simple ale 
prevenirii formării cariilor dentare, 
afecţiunilor gingivale și altor proble-
me, în intervalele dintre controalele 
dentare de rutină. Acestea includ:

• Periajul complet de două ori pe zi și 
folosirea zilnică a aţei dentare
• O dietă echilibrată și limitarea gus-
tărilor dintre mese
• Utilizarea produselor de igienă den-
tară cu fluor, inclusiv a pastei de dinţi 
fluorurate
•  Clătirea cu o apă de gură fluorurată, 
la recomandarea medicului dentist
• Asigurarea aportului de apă fluo-
rurată la copiii sub 12 ani sau a unui 
supliment de fluor.

Nu este greu să-i învăţaţi pe copii să-
și îngrijească dinţii. Nu trebuie decât 
să știţi care sunt regulile de bază și să 
exersaţi cu copiii până învaţă!

Cele patru etape pentru un zâmbet 
strălucitor sunt:
1. Periaţi-vă dinţii de cel puţin două 
ori pe zi, în special după micul dejun 
și înainte de culcare.
2. Folosiţi aţa dentară în fiecare zi.
3. Limitaţi numărul zilnic al gustărilor 
dintre mese.
4. Mergeţi periodic la cabinetul den-
tar pentru control.

TEHNICA PERIA-
JULUI CORECT
1. Înclinaţi periuţa 
la 45º faţă de baza 
gingiei și efectuaţi 
mișcări verticale 
dinspre gingie 
spre marginea 
dinţilor.
2. Periaţi ușor 
suprafaţa exteri-
oară, interioară și 
ocluzală a fiecărui 
dinte, cu mișcări 
înainte-înapoi.
3. Periaţi cu grijă 
limba pentru în-
depărtarea bacte-
riilor și împrospă-
tarea respiraţiei.

TEHNICA FOLO-
SIRII CORECTE A 
AŢEI DENTARE
1. Folosiţi cam 45 
cm de aţă, lăsând 
3-5 cm pentru 
lucru efectiv.
2. Urmaţi cu grijă 
forma dintelui.
3. Curăţaţi sub 
baza gingiei, evi-
tând însă tăierea 
gingiilor cu aţa.
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