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Ţe ti leadzini... (Ce te legeni...)
- Ţe ti leadzini, codre, tini,

Fîră ploai, fîră vimtu,
Cu-alumăchili la pimintu?
- Tră ţe s-nu mi leagăn io
Macă treaţe-a mel chiro!

Dzua scade, noaptea-acreaşte
Şi frundzamea ni-u-arîiaşte.
Bate vimtlu, frîndza s-mină

Cîntîtorl’i îni l’i-avină
Bate vimtul tu-nă parti,

Iarna-aua, veara-i diparti.
Şi tră ţe si nu mi-aplec,
Macă pul’i aradha trec!
Priste cipit di-aluneale

Trec suradz di lîndureale,
Si-ni l’au minduirle-a meale,

Ş-tihirolu-a meu cu iale.
Şi-s tut duc gîrdel’i, gîrdel’i,

Dzarea ntunicînda ei,
Şi-ni si duc ca sticurle
Scuturînda peanile,

Şi mi-alasă punduxit,
Amurţit ş-mîringhipsit,
Singuruş cu dorlu-a mel

Di mi-asbun io maşi cu el!

Seara pri dzeană (Sara pe deal)
Seara pri dzeană cornlu absună cu jale, 

Oile lu-alină, steale ascapir tu vale, 
Apile plîngu cîndu azvom dit fîntîne; 

Sun un salcîm, mşata-ni mi-aştepţî pri mine .

Luna pri ţer treaţe-acşi sîmtă ş-ghilcită,
Ocl’il’i a tăl’i caftă prit frîndza-arîită,

Steale amintu ude pri bolta sirină,
Caplu di dor, frîmtea di fantazme-i mplină.

Cură niorl’i, arădz, tu aeră disică,
Vecl’i astreahe, căsle tu lună ardică,

Di la fîntînă cumpăna s-mină di boare,
Valea-i tu fum, si-avdu fluieri la cîşeare.

Şi-apustusiţ oaminl’i-acasă si-adună,
V’in di la cîmpu, toaca ma zorea ansună,

Veacl’ea cîmbană seara u umple cu zboare,
Suflitlu-a meu arde ca pira tu vreare.

Tora aghonia hoara tu vale-amuţeaşte!
Tora aghonia ciorlu spri tine-aghuneaşte!
Ninga salcîm dol’i vai him noaptea tută,

Oare întredzî s-ţî ciuciur cît ni-eşţî di vrută.

Va n-andrupîm caplu unlu di altul,
Hamuarîdzînda vai agîrşim sun analtul,

Vecl’iul salcîm. Noapte ahtare avută
Cari prie ea nu-şi va da bana lui tută?

La steaua (La steaua)
La steaua cari si-alînci
I nă cale-ahît di lungă 

Că ună etă îl’i lipsi 
Luninăl’ei s-agiungă.

Di multu-aopsea-l’i si tuchi
Tu dipîrtări nalbastre,

Ma munda-l’i asîndză ghilci
Videarl’ei a noastre.

Icoana steaul’ei ţe muri
Pri ţer paghalea-acreaşte,
Iara cîndu nu si-andzîri,
Adz-u videm ş-nu easte.

Aşe ş-cînd dorlu-a nostru-apres
Lu lo tu noapte bora,

Fexea sivdălui ţe-i astes
Nă aghineaşte ş-tora.

Copiii merg de Anul Nou să ureze cu Surva.
Survele se aruncă apoi pe acoperişul casei pentru a

asigura belşugul anului care vine.
Fetele fug şi se ascund de survari.
Mascaţii de An Nou se numesc Arachi, babuyiari şi

liyuciari.
Cine s-a făcut într-un an liyuciar nu poate să pără-

sească ceata timp de trei ani. Este scutit de participare
numai dacă se însoară. Tinerii căsătoriţi nu este bine să
se facă liyuciari. Numărul tinerilor din ceata de liyuciari
este impar. Liyucearii poartă săbii de lemn pe care cei

care au fost uraţi aşează banii.
Atât topuzul - un toiag cu capăt de lance - cât şi surva

se aruncă pe ogor pentru belşug.
Costumaţi în haine vechi şi scuturând din clopotele

cu care se împodobesc, tinerii merg în mijlocul comunei
unde strigă: „Surva, babo, surva!”. Pentru a se masca,
tinerii cer cu împrumut haine şi zdrenţe. De Anul Nou
urătorii purtau pe faţă nişte baticuri sau măşti de pănură.

Clopotele cu care se împodobeau tinerii de Anul Nou
erau mari şi mici - tălăngi şi chipre. Greutatea lor varia
între 250 g şi 7 kg.

În timp ce urau, unul dintre tineri cânta, iar restul cetei
suna din clopote încercând să-i acopere vocea.

Tinerii mascaţi intrau în case, unde jucau.
În ajunul Anului Nou se strângeau între 15-20 de bă-

ieţi din trei sau patru mahalale ca să meargă cu surva. Îşi
mânjeau faţa şi mâinile cu funingine. Se îmbrăcau cu
cojoace zdrenţuite şi se încingeau cu sfori şi curele de
care legau clopote. Unul dintre ei se acoperea cu o blană

de urs iar ceilalţi erau ursari.
În Caterina şi Vlahoiani măştile erau: baba cu copil şi

furcă, arap, mire şi mireasă. Arapul purta o mască de
piele cu clopoţei. El fura mireasa şi era omorât de mire.
Baba şi mireasa îl boceau iar doctorul îl învia.

În Cruşova liyuciarii purtau şepci de carton împodo-
bite cu două cozi de vulpe. Ei se strângeau în mijlocul
satului, unde jucau. În timp ce încercau să sune clopo-
ţeii cât mai tare strigau: „Surva, babo, surva!”.

În Turia liyuciarii se mascau în babă, arap, doctor,
soţia doctorului, mire, mireasă, preot, draci, vampiri,

urşi şi cămile. Arapul răpea mi-
reasa iar mirele o elibera.

La Băiasa şi Breaza măştile
erau: mire, mireasă, doctor,
babă, arap, căpitan. Cei din
Breaza aveau în plus şi un Cara-
ghioz.

În Ianina tinerii se mascau în:
nevastă, mire, doctor, babă - cu
furcă şi copil de lemn în braţe -
arapi cu clopoţei, cozi de vulpi şi
feţe înnegrite. Arapii supărau pe
mireasă iar mirele intervenea. La
sfârşit se juca.

În Berat măştile liyuciarilor se
făceau din postav. Ei ameninţau
pe cei care refuzau să le dea
bani. Ciocnirile dintre două
benzi de liyuciari erau foarte
sângeroase.

În Nevesca mascaţii se numeau Eschinari. Ei inter-
pretau rolurile de: mire, mireasă, başibuzuci. În grup
erau şi doi inşi care se acopereau cu blăni de oaie şi se
încingeau deasupra cu curele de care prindeau clopote
de la cai. În mână purtau lanţuri. În ziua de An Nou se
aşezau în faţa bisericii şi primeau bani mai ales de la cei
care îşi serbau în acea zi aniversarea numelui. A doua zi
fugăreau pe cei care nu au plătit.

În Samarina măştile erau: doi miri (căpitani în fusta-
nele), două mirese, un moş, o babă (cu copil în braţe) şi
doi mascaţi care erau împodobiţi cu mulţi clopoţei şi
care se numeau Caraghiozi. Erau acompaniaţi de un
taraf sau de un muzicant cu toba şi unul dintre ei avea
funcţia de casier.

Jucau în timp ce baba încerca să adoarmă copilul.
Liyuciarii necăjeau nevasta. Intervenea un căpitan care
era ucis. Doctorul lua pulsul căpitanului iar Caraghio-
zul insulta pe defunct fapt care provoca reînvierea lui.

Victor ENACHE

Surva şi mascaţii

Munţi peste munţi se ridică,
poveri de pământ ce te-nalţă şi-nfrică,

de parcă acuză, acuză durut
tăria şi timpul,

că nu le-a fost dat în trecut
să fie la dânşii Olimpul.

Părând ca urca-vor la ceruri olatul,
când vânturi îi bat, şi furtuna în toi e,

parca-ar ţipa, că nu Araratul,
ci ei trebuiau să primească arca lui Noe.

Când urlă stihiile, lei-paralei,
şi-ard zade trăznite pe plai,

parca-ar urla, că-n loc să vorbească la ei
Dumnezeu a vorbit pe Munţii Sinai.

Prin munţii aceştia haihui şi nebuni,
ca strigăte-piatră, ca zări rugăciuni,

proptit pe pădurea străbună,
sub mireasma de aer ajun,

trăznit pe-o coamă căzând ca din lună,
satul e-un plecat în surghiun.

Sub ceruri ce cad apocrife,
colibele, ciopor la păscut,

nedescifate ieroglife
dintr-o istorie fără-nceput,

privindu-le-arhaic, cu jipii casânci,
ritmuri căzute pe brânci,

trohei şi dactile ce saltă pe scradă,
mai întârzie-aici un crâmpei de baladă.

Când toamna trec norii, dihanii lugubre,
iar feriga prinde rugină şi jubre,

ciobanii în sarici,
atinşi ca de pintenii harici,

mai ştii ce să zici?
Parcă-n ei s-au trezit rândunici,

cocoare, bâtlani, cintezoi
de-şi caută zări mai albastre, mai noi.

Colibele-n urmă, momâile noaptea. 
Caravana departe, de-a lungul potecii,

parca-ar străbate tăria şi vecii
spre biblicul cer al zilei a şaptea.

Păstorii aceştia cu cai şi cu tende,
aşa cum tot vin ca din veacul apus,
străbătuseră parcă religii, legende

şi descalec-acum pe vara de sus
un basm care-l pradă tâlharii şi hoţii.

Şi mor şi se-ngroapă în el fârşiroţii.

Fârşiroţii
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- Dați-ne câteva re-
pere ale activității
dumneavoastră în ca-
drul Consiliului Local
Dudeștii Noi.

- Am fost patru ani
am fost președintele co-
misiei de educație, cul-
tură și sănătate din
cadrul Consiliului
Local. Rolul meu a fost
cel de mediator între
școală și Consiliul
Local.. În domeniul
cultural, pe de-o parte,

i-am lăsat pe cei care se pricep mai bine ca mine, în
speță pe domnul profesor Galetaru. Eu m-am ocupat,
printre altele, de organizarea revelioanelor, a zilelor de
8 Martie, de serile tradiționale bănățeană, țigănească
(anul acesta avem Seara aromână, în 7 septembrie).

Pe linie de sănătate, în primul mandat, am făcut Cen-
trul de Permanență Medicală. Am adus cinci medici și
cinci asistenți care fax gărzi în Centrul de Permanență,
seara de la ora 20, până la ora 8 dimineața, inclusiv du-
minicile și în sărbătorile legale.

- La un an și jumătate de la ultimele alegeri, cât
credeți că ați reușit să realizați, în calitate de consi-
lier local, față de ceea ce v-ați propus în 2016?

- Pot spune că s-au realizat destule și că mai avem o
serie de proiecte aflate în derulare, care vor veni să
completeze mandatul de trei ani. Personal, am fost im-
plicată în proiectul noii grădinițe, care urmează să se
construiască cu bani din fondurile europene. Clădirea
principală va avea două nivele și un corp destinat
creșei.

De asemenea, la școala mică, s-a finalizat baza spor-

tivă, bază care a fost inaugurată cu prilejul Rugii de
anul trecut.

Se află în construcție avansată sala de sport
multifuncțională.

De asemenea, la capitolul infrastructură s-a conti-
nuat asfaltarea străzilor.

De sărbători, de exemplu, am avut cel mai frumos
iluminat festiv din județ, dacă nu din țară. Avem apoi
ansamblul de dansuri, care duce numele Dudeștilor Noi
pe multe scene din țară. La fel facc Corul Casei de Cul-
tură și cel al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie”.

- În sectorul care vă revine ca și consilier local ce
s-a făcut?

- Pe Calea Timișoarei s-au schimbat trotuarele și s-
au amenajat piste de biciclete. S-au mai adus
îmbunătățiri peisagistice, s-au plantat flori, pomi orna-
mentali și gazon în fața gospodăriilor.

- Dintre proiectele în derulare, amintiți câteva.

- În primul rând, proiectul de reabilitare a Bisericii
Romano-Catolice „Sfântul Vendelin” și anasamblului
arhitectural care include lăcașul de cult, casa parohială,
parcul din spatele bisericii.

Mai rămân de asfaltat străzile din vatra veche a sa-
tului. Am înțeles că odată cu venirea primăverii, firma
care a câștigat licitația va începe lucrările efective în
teren.

- Ce ați mai dori să se facă în sectorul de care vă
ocupați, dar și pentru comuna Dudeștii Noi în an-
samblul său?

- În ceea ce privește sectorul meu, Calea Timișoarei,
avem aici fosta tâmplărie, care a devenit o ruină, iar
zona arată rău, chiar în centrul satului. Am înțeles că
terenul nu e proprietate privată, doar clădirile. Am pro-

pus să se cumpere acel teren sau, dacă nu se poate, să-
i punem în vedere proprietarului să curețe acel teren.
Acolo s-ar putea face o piațetă sau amenaja un parc. 

Eu am propus chiar amenajarea unui bazin cu apă
termală, însă mi s-a spus că acest lucru ar costa foarte
mult și nu ne putem permite acum. Însă, cine știe?,
poate găsim un investitor privat care să preia această
inițiativă. Ar fi mai multe oportunități să dezvoltăm
acea zonă.

Mi-aș dori tot în zona mea, având în vedere că ea cu-
prinde și Casa de Cultură, să amenajăm parcări. Când
vin musafiri mai mulți, cum se întâmplă la Festivalul
„Hora”, nu avem suficiente locuri de parcare. Pe partea
laterală a Casei de Cultură s-ar putea amenaja o par-
care.

Domnul primar este deschis la ideile noastre, trebuie
doar să le punem în practică.

Tot la capitolul „lucruri de făcut” aș aminti și intro-
ducerea gazului metan, care ar aduce o creștere a valo-
rii comunei din punct de vedere investițional și
reprezintă o necesitate vitală pentru marii investitorii
deja existenți în comună. Am înțeles că reprezentanții
autorității locale s-au deplasat de patru ori la București
în acest sens, dar au avut ghinion. Încă nu avem apro-
bările necesare de la minister.

Consider că sunt trecută prin viață și am experiență,
iar doleanțele consătenilor le transmit la nivelul con-
ducerii Primăriei și al Consiliului Local. Există des-
chidere și multe dintre recomandările venite de la
cetățeni sunt puse în practică.

- Îi așteptați pe dudeșteni să fie mai implicați
atunci când vine vorba despre comună?

- La mine la farmacie am un registru de sugestii și
reclamații. Eu îi aștept pe fiecare să noteze acolo ce
crede că am putea face, iar eu îi asigur că ne vom stră-
dui în acest sens. 

A consemnat Petru Vasile TOMOIAGĂ

Portret de consilier: Maria Gașpar
Maria Gașpar este la al doilea mandat în Consiliul Local Dudeștii Noi, 

fiind aleasă, la ultimele alegeri locale, din anul 2016, pe lista PNL

În timpul orelor, telefoanele mobile ale elevilor trebuie
ținute într-un loc special, serviciul pe școală este interzis,
iar copiii nu mai pot fi sancționați pentru că nu poartă uni-
forma. Acestea sunt doar o parte dintre noutățile introduse
în regulamentul școlilor, conform unui act normativ pu-
blicat în Monitorul Oficial.

Este vorba, mai exact, de Ordinul Ministerului
Educației nr. 3.027/2018, care a modificat regulamentul
școlilor, după ce a fost publicat în numărul 63/2018 (Par-
tea I) al Monitorului Oficial. Principalele schimbări ce vi-
zează copiii și părinții sunt prezentate succint în
continuare.

1. În timpul orelor, telefoanele mobile trebuie ținute
într-un loc special. O regulă nou-nouță ce a apărut este
obligația de a ține telefoanele mobile ale elevilor în locuri
special amenajate din clasă, acestea fiind setate astfel
încât să nu deranjeze orele.

2. Serviciul pe școală a fost interzis, din moment ce
aceasta este o măsură care limitează accesul elevilor la
educație. Totodată, a fost interzisă participarea la cursuri,
dar și sancționarea copiilor pentru că nu poartă uniforma
la școală.

3. Părinții, obligați să însoțească la școală și preșcolarii,
nu doar elevii din învățământul primar. Prevederile pu-
blicate azi de minister au completat și obligația de însoțire
a copiilor la școală. Dacă până acum se făcea referire doar
la elevii din învățământul primar, mai nou se face referire
și la preșcolari. (Aceasta cu toate că preșcolarii, copiii de
grădiniță, adică, merg oricum cu părinții - n. aut.)

4. Părinții, scutiți de obligația însoțirii dacă transportul
îl asigură școala. Mai exact, părinții nu trebuie să
însoțească elevii dacă transportul acestora se face cu mi-
crobuzele școlare. (Ceea ce la Dudeștii Noi nu este cazul
- n. aut.)

5. Implicarea copiilor în strângerea sau gestionarea de
fonduri a devenit abatere disciplinară. Această faptă era
interzisă și până acum, însă de azi a devenit și abatere dis-
ciplinară.

6. Amenda pentru părinții care nu-și școlarizează co-
piii, o certitudine. Până ieri, părinții care nu asigură
școlarizarea elevilor în perioada învățământului obligato-
riu puteau fi amendați cu o sumă cuprinsă între 100 și
1.000 de lei. Conform noului ordin, cuvântul „poate” (fi
amendat) a fost înlocuit cu cuvântul „este” (amendat).

7. Transferul elevilor de liceu este posibil și fără a se
ține cont de medie. Mai precis, elevii de liceu de clasa a
IX-a se pot transfera, indiferent de medie, în situații me-
dicale excepționale. În mod obișnuit, regula este că trans-
ferul este posibil dacă media de admitere este cel puțin
egală cu media ultimului admis la specializarea la care se
cere transferul.

8. Notele nu pot fi folosite ca mijloc de constrângere a
copiilor. Rezultatele evaluărilor, indiferent că este vorba
de note, calificative sau punctaj, nu pot fi folosite ca mij-
loc de constrângere a elevilor, se arată în noul ordin de
ministru. Acestea reflectă exclusiv rezultatele învățării.
Până acum, regulamentul școlilor nu conținea o aseme-
nea prevedere.

9. Profesorii care au copii la școală nu pot să fie
reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație.
Asta doar în principiu, pentru că există și o excepție:
situația în care consiliul reprezentativ al părinților și
asociația de părinți nu pot desemna alți reprezentanți.
Aceste prevederi nu existau până ieri în regulamentul

școlilor.
Am stat de vorbă, pe acest subiect, cu directoarea Școlii

Gimnaziale din Dudeștii Noi, prof. Petronela Tatov, care
ne-a expus părerea domniei sale și măsurile care s-au luat
la instituția de învățământ din comună: „Unele măsuri din
acest regulament sunt bune, altele, însă, sunt mai greu
aplicabile este concluzia pe care am tras-o eu. 

În ceea ce ne privește, după eliminarea serviciului pe
școală, am delegat atribuțiile de supraveghere a porților
către personalul nedidactic din unitate.

Consider că decizia ca uniforma să nu mai fie obliga-
torie nu este una bună. În cazul nostru, chiar părinții au in-
sistat pentru uniforme și au făcut cheltuit bani
achiziționându-le.

Iarăși o idee bună este aceea a obligativității părintelui
de a se prezenta o dată pe lună la școală pentru a lua act
de activitatea copilului. Însă, acest lucru nu se prea în-
tâmplă – în special la gimnaziu - și nici măsuri de con-
strângere vizavi de aceștia nu se pot aplica. În plus,
părinții care nu își trimit copiii la școală sunt, în general,
cei cu venituri mici. Iar a-i amenda în aceste condiții nu
mi se pare un lucru inspirat.

În ceea ce privește interzicerea folosirii telefoanelor
mobile în timpul orelor, e o măsură bună. Noi am prevă-
zut-o, până acum, și în Regulamentul de Ordine Inte-
rioară, însă, de acum, există o prevedere oficială și ea
trebuie respectată.

Solicitarea acordului părinților în ceea ce privește
activitățile școlare, manualele, alegerea auxiliarelor și
desfășurarea activităților extrașcolare mi se pare iarăși o
măsură bună. Cu condiția ca părinții să se prezinte la
școală pentru a ne putea consulta și a le cere acordul.

Ca o concluzie, pot spune că ministerul pune un accent
mult mai mare pe colaborarea cu părinții în toate dome-
niile ce presupun decizii referitoare la activitățile ce vi-
zează elevii. Totul e ca și părinții să înțeleagă acest lucru
și să coopereze cu noi”.

Anton BORBELY

Regulamentul școlilor a fost modificat începând cu acest an
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Programul ProCultura 2018
Se continuă și în anul 2018 programul anual Pro-

Cultura la nivelul comunei Dudeștii Noi, ca meto-
dologie de finanțare a activităților culturale, sociale
și sportive precum și pentru sprijinirea cultelor din
comună. Consilierii locali au aprobat și Ghidul so-
licitantului, formularul de cerere de finanțare, mo-
delul de declarație pe proprie răspundere, modelul
de buget de proiect, și sigla programului.

Pentru anul 2018 s-a alocat suma de 50.000 de
lei pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul
Programului. Consiliul Local va aloca suplimentar
sau va diminua sumele alocate cu ocazia aprobării
sau a rectificării bugetului local.

Primarul comunei va stabili prin dispoziție o co-
misie sau o persoană din cadrul Primăriei care se va
ocupa de selecția proiectelor depuse și de urmări-
rea și verificarea implementării proiectelor ce vor

beneficia de finanțare nerambursabilă prin Program,
precum și pentru realizarea procedurilor legale pre-
văzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul fi-
nanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare. 

Tot primarul comunei va stabili modelul de con-
tract de finanțare, calendarul activităților din cadrul
programului și procedurile de implementare și con-
trol necesare pentru buna desfășurare a programu-
lui. În funcție de situațiile întâlnite la implementarea
Programului, primarul comunei va putea modifica
sau completa prevederile Ghidului solicitantului și
a celorlalte anexe ale prezentei hotărâri.

Programul  ProCultura 2018 are ca principal
obiectiv promovarea activităților culturale, educa-
tive și sportive din comuna Dudeștii Noi prin inter-
mediul proiectelor și acțiunilor culturale, educative
și sportive. Prin demararea programului ProCultura
se dorește revitalizarea vieții culturale și sportive,
crearea unui agende culturale solide prin implica-
rea instituților, ONG-urilor și a cetățenilor comu-
nei. Programul vine în sprijinul diversificării vieții
culturale, sociale și sportive, asigurând promovato-
rilor oportunitatea de a-și face cunoscută munca,
sprijinind prezentarea acesteia la nivel local,
județean și național.

Rezultatele așteptate în urma demarării acestui
program sunt creșterea cantitativă și calitativă a
activităților cu caracter cultural, educativ și sportiv
de pe raza comunei Dudeștii Noi. (A.B.)

Continuă și în acest an programul anual ProEducația,
la nivelul comunei Dudeștii Noi ca metodologie pentru
acordarea de granturi pentru proiecte din domeniul
educației din comună. Consiliul Local Dudeștii Noi a
aprobat și Ghidul solicitantului, formularul de cerere
de finanțare, modelul de declarație pe proprie răspun-
dere, modelul de buget de proiect, și sigla Programului.
Pentru anul în curs s-a alocat suma de 280.000 de lei
pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul Progra-
mului împărțită pe axele și măsurile Programului după
cum urmează:

a) Axa 1: Dezvoltarea abilităților teoretice și prac-
tice ale elevilor în aria curiculară și extracurricu-
lară – 40.000 lei împățiți pe măsuri după cum
urmează:

Măsura 1.1 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
EDUCATIVE CURRICULARE – 17.000 lei;

Măsura 1.2 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE – 15.000 lei;

Măsura 1.3 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
SPORTIVE ȘI RECREATIVE – 8.000 lei;

b) Axa 2: Îmbunătățirea calității actului
educațional – 35.000 lei:

Măsura 2.1 PERFECȚIONAREA METODE-
LOR DE PREDARE – 35.000 lei;

c) Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii educaționale
– 205.000 lei:

Măsura 3.1 ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR
DE STUDIU ȘI PREDARE – 205.000 lei.

Consiliul local va aloca suplimentar sau va diminua
sumele alocate cu ocazia aprobării bugetului anual.

În funcție de numărul de proiecte depuse pe fiecare
măsură primarul comunei poate realoca sume între mă-
surile Programului.

Primarul comunei va stabili prin dispoziție o comi-
sie sau o persoană din cadrul Primăriei care se va ocupa
de selecția proiectelor depuse și de urmărirea și verifi-
carea implementării proiectelor ce vor beneficia de
finanțare nerambursabilă prin Program.

Primarul comunei va stabili modelul de contract de
finanțare, calendarul activităților din cadrul programu-
lui și procedurile de implementare și control necesare
pentru buna desfășurare a programului.

În funcție de situațiile întâlnite la implementarea
Programului primarul comunei poate modifica sau
completa prevederile Ghidului solicitantului și a celor-
lalte anexe ale hotărârii luate de Consiliul Local, pre-
cum și realoca sumele prevăzute la art. 3 între axele și
măsurile Programului.

Proiectele admise la finanțare prin Programul
ProEducația 2016 nefinalizate din lipsă de fonduri vor
fi finanțate cu prioritate prin Programul ProEducația
2018, prelungindu-se din oficiu perioada de imple-
mentare a proiectelor și pe parcursul anului 2018.

A. BORBELY

Agenda cultural- sportivă și de tineret pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Dudeștii Noi a apro-

bat Agenda cultural-sportivă și de tineret a comu-
nei Dudeștii Noi pentru anul 2018, care cuprinde
principalele evenimente cultural-sportive și de ti-
neret ce vor fi finanțate și organizate de comuna
Dudeștii Noi în anul 2018, precum și sumele esti-
mative necesare organizării și desfășurării acestor
evenimente. Agenda cuprinde mai multe puncte, iar
din activitățile programate pentru anul viitor nu lip-
sesc evenimentele tradiționale ori cele care tind să
devină tradiționale, dar nici premierele.

Programul ProEducația 2018
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Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24
ianuarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza
României moderne. Împrejurările istorice nu au permis
unirea simultană a celor trei ţări române, astfel că statul
naţional român s-a format treptat, unirea din 1859
desăvârşindu-se în 1918, când lupta pentru unitatea
poporului român a fost  încununată de victorie.

Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic încă
în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după revoluţie
aceasta a devenit problema centrală, dominantă, a vieţii
politice româneşti, o idee care a pus în mişcare toate
păturile sociale.

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din
1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 avea în
frunte patrioţi înflăcăraţi, între care s-au distins Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri,
Alexandru Ioan Cuza, Vasile Mălinescu, Constantin A.
Rosetti, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu, Dimitrie Bolin-
tineanu, Cezar Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a.

Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins o
amplă acţiune de propagandă în favoarea Unirii, atât în
ţară cât şi în străinătate. Răspândiţi în diverse oraşe eu-
ropene importante (Viena, Frankfurt, Paris, Londra,
Constantinopol), patrioţii români au desfăşurat acţiuni
laborioase şi entuziaste, pentru crearea unui curent
internaţional de opinie în sprijinul cauzei româneşti.

În vara anului 1853 izbucneşte războiul Crimeii, în-
ceput de Rusia împotriva Imperiului Otoman, eveni-

ment care aduce în prim-planul politic internaţional
chestiunea orientală, inclusiv situaţia Principatelor
Dunărene, unirea acestora fiind una din problemele im-
portante puse în faţa Congresului de pace de la Paris
(1856), reunit după înfrângerea Rusiei.

Datorită poziţiilor divergente, Congresul din 1856
nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii Princi-
patelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca poporul român

să se pronunţe în privinţa viitorului
său.

În Tratatul de pace se prevedea ca
poziţia românilor din Principate să
fie consultată prin intermediul unor
Adunări (divanuri) ad-hoc, special
constituite în acest scop.

Pregătirile şi alegerile pentru
Adunările ad-hoc  s-au desfăşurat în
condiţii diferite în cele două ţări. În
Ţara Românească, fostul domn,
caimacamul Alexandru Ghica, a
adoptat o poziţie de înţelegere faţă
de partida unionistă. În Moldova
însă, caimacamul N. Vogoride, agent
al Turciei şi al Austriei, a recurs la la
un adevărat regim de teroare si in-
timidare, pentru a zădărnici Unirea.
Au fost  interzise gazetele favorabile
Unirii şi întrunirile politice, s-au făcut destituiri din
funcţii şi arestări masive.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionoşti, revoluţionari de la 1848: Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza,
Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anastase Panu, în
Moldova, C. A. Rosetti, fraţii Ştefan şi Nicolae Go-
lescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi Dumitru Brătianu,
Chr. Tell, Gh. Magheru, în Muntenia. Pentru prima

dată, ţărănimea îşi trimitea
aleşii săi într-o adunare
reprezentativă a ţării: Ion
Roată, Tănase Constantin, Ghe-
orghe Lupescu, Mircea Mălieru
ş.a. Adunările ad-hoc şi-au în-
ceput lucrările în septembrie
1857, la Iaşi şi la Bucureşti.

Într-o atmosferă de mare
avânt patriotic, Adunările ad-
hoc au adoptat, în luna oc-
tombrie 1857, rezoluţii
asemănătoare, în care cereau cu
hotărâre Unirea Principatelor
într-un singur stat cu numele de
România, respectarea drep-
turilor, a autonomiei şi a
neutralităţii acestui stat şi o
Adunare Obştească care să
reprezinte „toate interesele

naţiei”. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc au fost trimise
Comisiei speciale. Aceasta a alcătuit un raport pe care
l-a înmânat Conferinţei reprezentanţilor celor şapte put-
eri, care s-au întrunit în mai 1858, la Paris. Convenţia
semnată la 7 august 1858, ca urmare a lucrărilor
Conferinţei, prevedea ca cele două ţări să se numească
Principatele Uite ale Moldovei şi Ţării Româneşti,
fiecare cu câte un domnitor, guvern şi o Adunare

Legiuitoare proprie si înfiinţarea unei Curţi de Casaţie
comune pentru ambele Principate, cu sediul la Focşani.
Deoarece puterile Europei nu îndepliniseră în întregime
dorinţa fundamentală a românilor, exprimată prin
Adunările ad-hoc, se impunea o acţiune internă a în-
tregului popor, care să realizeze Unirea şi să pună Eu-
ropa în faţa unui fapt împlinit. Alegerile de deputaţi în
Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul unor
înverşunate înfruntări între forţele partidei naţionale
unioniste şi forţele antinaţionale, potrivnice Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la
Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei
naţionale, Alexandru Ioan Cuza. După alegerea din
Moldova, privirile naţiunii erau aţintite spre Bucureşti,
unde Adunarea electivă şi-a deschis lucrările la 22 ian-
uarie 1859. Încă din prima zi, în Bucuresti, peste
30.000 mii de oameni, mobilizaţi de tinerii unionişti,
se adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în noaptea de
23 spre 24 ianuarie, deputaţii partidei naţionale au con-
vocat o şedinţă la hotelul „Concordia”, în care au
hotărât să propună Adunării ca domn al Ţării
Româneşti tot pe Alexandru Ioan Cuza domnul
Moldovei. Propunerea făcută de Vasile Boerescu pen-
tru  persoana lui Al. I. Cuza a fost acceptată în una-
nimitate, deputaţii conservatori fiind nevoiţi să cedeze
voinţei poporului. Unirea era condiţionată de alegerea
lui Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales, într-o
explozie de entuziasm popular! Prin propriile-i forţe,
poporul român realizase Unirea şi întemeiase statul său
naţional! „Unirea naţiunea a făcut-o”, avea să declare
M. Kogălniceanu în 1862. Ziua de 24 ianuarie se în-
scria pentru totdeauna în istoria Patriei noastre ca „Ziua
renaşterii naţionale”. Punând bazele României mod-
erne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă esenţială pe
drumul unităţii naţionale, a cărei întregire deplină avea
să se înfăptuiască în 1918.

24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române

Alexandru Ioan Cuza a fost primul domnitor al Prin-
cipatelor Unite și al statului național România. A par-
ticipat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din
Moldova și la lupta pentru unirea Principatelor. La 5
ianuarie 1859, Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar
la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești, înfăptuindu-
se astfel unirea celor două principate. 

Devenit domnitor, Cuza a dus o susținută activitate
politică și diplomatică pentru recunoașterea unirii
Moldovei și Țării Românești de către Puterea suzerană
și Puterile Garante și apoi pentru desăvârșirea unirii
Principatelor Române pe calea înfăptuirii unității
constituționale și administrative, care s-a realizat în ian-
uarie 1862, când Moldova și Țara Românească au for-
mat un stat unitar, adoptând oficial, în 1862, numele de
România și formând statul român modern, cu capitala
la București, cu o singură adunare și un singur guvern.

Cuza a fost obligat să abdice în anul 1866 de către o
largă coaliție a partidelor vremii, denumită și Mon-
struoasa Coaliție, din cauza orientărilor politice diferite
ale membrilor săi, care au reacționat astfel față de
manifestările autoritare ale domnitorului.

Născut în Bârlad, Cuza a aparținut clasei tradiționale

de boieri din Moldova, fiind fiul is-
pravnicului Ioan Cuza (care a fost de
asemenea un proprietar de pământ în
județul Fălciu) și al Sultanei (sau
Soltana), membră a familiei Coza-
dini de origini fanariote. Alexandru
primește o educație europeană, de-
venind ofițer în armata mol -
dovenească și ajungând la rangul de
colonel. S-a căsătorit cu Elena
Rosetti în 1844.

Revenind în Moldova în timpul
domniei Prințului Grigore Alexan-
dru Ghica, a devenit ministru de
război al Moldovei, în 1858, și a
reprezentat orașul Galați în divanul
ad-hoc de la Iași. Cuza a fost un
proeminent politician și a susținut cu
tărie uniunea Moldovei și Țării
Românești. 

A fost nominalizat în ambele țări
de către Partida Națională, care
milita pentru unire, în defavoarea

unui prinț străin. Profitând de o
ambiguitate în textul Tratatului de
la Paris, este ales domn al
Moldovei pe 17 ianuarie 1859 (5
ianuarie după calendarul iulian) și
în Țara Românească pe 5 februarie
1859 (24 ianuarie după calendarul
iulian).

Domnia lui Cuza Vodă a fost
caracterizată de o nerăbdătoare
dorință de a ajunge din urmă Oc-
cidentul, dar efortul domnului și al
sprijinitorilor săi întâmpină
rezistența forțelor conservatoare și
a inerțiilor colective. 

Mai grav, el stă sub semnul
provizoratului, căci domnia lui
Cuza este percepută ca pasageră;
țara a vrut un domn străin, l-a ac-
ceptat însă pe cel autohton, dar n-
a renunțat la vechea doleanță; în
așteptarea contextului prielnic, ea
îngăduie un provizorat.

Alexandru Ioan Cuza - domnitorul Unirii
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2018
Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu
dezlegare, însemnate cu harţi

Ajunul Bobotezei (vineri, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (miercuri,

29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă, 7

aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie

- vineri, 29 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 au-

gust - miercuri, 15 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 14 noiembrie -

luni, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii

Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 februa-
rie); în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și 25
martie; 5 și 7 aprilie; 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.

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 Împă-

răteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pome-
nirea 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 (1 – 15 aprilie); în perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţio-

nală (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada

1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei an-

tinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele

comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru

mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

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

Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ia-

nuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9

aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni, 28

mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Ro-

mâniei (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,

26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)

În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enu-
merate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împă-
răteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secu-
lui de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf.
Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre
cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi unul
dintre cei mai mari teologi creştini. S-a născut în Pont
în jurul anului 329 şi a murit în Cezarea în ziua de 1
Ianuarie 379.

Provenea dintr-o familie creştină binecunoscută.
Tatăl său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a fost un renumit
învăţător în Pont, iar sora sa, Macrina, şi fratele său,
Grigore din Nyssa, au devenit de asemenea
sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la Cezarea,
la Constantinopol şi Atena, remarcându-se
încă de tânăr prin profunde cunoş tin ţe
în filosofie, astronomie, geometrie,
medicină şi retorică. La Atena a legat
o strânsă prietenie cu Gri gore de
Nazianz, care a fost întotdeauna im-
presionat de inteligenţa şi spiritul
său profund. Sfântul Vasile a devenit
apoi un strălucit profesor în Neo-
Cezarea.

Sub influenţa surorii sale, Macrina,
Vasile se apropie mai mult de biserică,
iar episcopul Cezareii, Dianius, care îl
aprecia deosebit de mult, îl încurajează să ac-
cepte o slujbă bisericească. În căutarea căilor spre
perfecţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din
Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La întoarcerea
în Pont, înfiinţează o mănăstire pe malul Irisului.
Scrierile sale din acea perioadă pun bazele vieţii mon-
ahale sistematice şi de aceea Sfântul Vasile este con-
siderat părintele monahismului oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius devine epis-
cop şi, la rândul său, încearcă să-l convingă pe Vasile
să devină preot. În cele din urmă, îi oferă o înaltă
slujbă în cadrul episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate
în plenitudine deosebitele sale calităţi spirituale şi in-
telectuale. În acest timp, Sfântul Vasile exercită o
mare influenţă atât în rândul conducătorilor imperiu-

lui, cât şi al populaţiei şi clerului. El începe o aprigă
polemică împotriva arianismului şi a altor mişcări
eretice. La 14 iunie 370, Sfântul Vasile este ales epis-
cop al Cezareii, cel mai important susţinător al său
fiind Grigore Nazianzus. În această înaltă funcţie, el
era totodată Mitropolit al Cappadociei şi Exarh al
Pontului, autoritatea sa întinzându-se între Balcani,
Mediterană, Marea Egee şi până la Eufrat. El a depus

un enorm efort la organizarea bisericii şi a luptat
pentru drepturile clerului, totodată punând un

mare accent pe temeinica pregătire
canonică şi spirituală a preoţilor.

O mare atenţie a acordat Sfântul
Vasile păturii sărace şi celor oprimaţi,
iniţiind nenumărate acte de caritate.
Începând din anul 373, o serie de
evenimente întristează viaţa sa, în-
cepând cu moartea fratelui său Grig-
ore şi ruptura cu Grigore Nazianzus. La

acestea se adaugă situa ţia generală din
Imperiul Roman şi ata curile goţilor.

Sfântul Vasile moare în anul 379, iar la în-
mormântarea sa participă un imens număr de

creştini, evrei, păgâni, localnici şi străini, ca
dovadă a marii sale popularităţi.

Scrierile sale au o mare importanţă teologică şi au
fost traduse pe tot globul. Sfântul Vasile a scris câteva
cărţi împotriva lui Eunomius şi a arianismului în gen-
eral, în care apără teza Trinităţii. În „De Spiritu
Sancto”, tratează chestiunea Sfântului Duh şi com-
bate anumite mişcări din Macedonia, care negau
existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de asemenea, un
mare număr de lucrări exegetice despre Psalmi, Isaia
şi Iov, 24 de predici şi a ţinut multe discursuri. Alte
importante scrieri ale sale sunt: „Regulile Monahale”,
„Moralele”, „Despre Judecata lui Dumnezeu”, „De-
spre Religie” şi 366 de epistole, multe cu caracter
dogmatic, iar altele apologetice.

Sfântul Vasile cel Mare

Din suita celor 12 sărbători creştine importante face
parte şi Boboteaza (Botezul Domnului), ţinută în
fiecare an în ziua a şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea
este menită să reamintească cele petrecute la apa Ior-
danului, înainte ca Iisus să păşească în viaţa publică,
la împlinirea vârstei de aproximativ 30 de ani.

Boboteaza este una dintre cele mai importante
sărbători, atât pentru creştinii ortodocşi, cât şi pentru
cei catolici. Potrivit scrierilor, în 6 ianuarie, Mântu-
itorul Iisus Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi Arătarea
Domnului, Dumnezeiasca Arătare sau Epifania.

Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7 ianuarie)
aproape că formează una şi aceeaşi sărbătoare. În
ajun, adică în 5 ianuarie, este zi de post negru, la 
fel ca în ajunul Crăciunului sau în Vinerea Mare 
dinaintea Paştilor.

Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Iordanului
îşi începuse activitatea profetică Ioan Botezătorul.
Prin învăţătura sa, acesta ajunsese să uimească şi să
atragă mulţi oameni. Deşi învăţăturile sale erau în-
scrise în Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu
ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le reamin -
tească permanent oamenilor că „s-a apropiat împărăţia
cerurilor”. Când Mântuitorul a apărut pe malul Ior-
danului, Sfântul Ioan Botezătorul, luminat de Duhul
Sfânt, l-a recunoscut şi l-a arătat mulţi mi lor. Momen-
tul în care Mântuitorul Iisus Hristos a primit botezul
este consemnat de toţi cei patru evanghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit din Galileea la
râul Iordan, unde boteza Ioan Botezatorul, cerând să
fie şi el botezat. Ioan i-a spus: „Eu am trebuinţă să fiu
botezat de tine şi tu vii la mine”, iar la răspunsul lui
Iisus că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele din
urmă de către Ioan.

Boboteaza (Botezul Domnului) este o manifestare

a celor trei elemente ale Treimii: Fiul se botează în
Iordan de către Ioan, Spiritul Sfânt se coboară asupra
lui Iisus în chip de porumbel, iar Tatăl din cer Îl
declară ca fiind Fiul său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor altare merg
la casele credincioşilor pentru a le aduce, prin
stropirea cu apă sfinţită, binecuvântarea Sfintei
Treimi. Postul din Ajunul Bobotezei a fost rânduit
încă din vremea de început a creştinismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este precedată de un
ajun deosebit, care în trecut concentra o multitudine
de practici şi credinţe ce decurg în special din datina
numită „umblatul preotului cu botezul” sau 
„Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând Chiralesa, oa-
menii capătă putere, toate relele fug şi anul va fi curat
până la Sfântul Andrei (30 noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de la
Bobotează are o putere deosebită, pentru că a fost
sfinţită printr-o îndoită chemare a Sfântului Duh, iar
sfinţirea are loc chiar în ziua în care Mântuitorul 
s-a botezat în apele Iordanului. Apa sfinţită la bise rică
în această zi şi luată de credincioşi are puteri mira cu-
loase.

Botezul Domnului – Boboteaza 
şi Sfântul Ioan

,
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

dudesteanul@yahoo.com sau le pot depune
direct la secretariatul Primăriei Comunei

Dudeştii Noi.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

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.

Serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor Dudeştii Noi jud. Timiş cu sediul
în comuna Dudeştii Noi, Calea Becicherecului
nr. 29, face apel către toţi cetăţenii din comună
pentru a-şi verifica periodic termenul de vala-
bilitate al actelor de identitate deţinute, iar în
situaţia în care actul de identitate are termenul
de valabilitate expirat sau urmează să expire,
informează că, în conformitate cu prevederile
O.U.G 97/2005, republicată şi actualizată,
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, au
obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului
public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un
nou act de identitate. 

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului
român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care
domiciliază pe teritoriul României, prin care
se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi
domiciliul titularului. Cartea de identitate se
eliberează cu termen de valabilitate:

- de 4 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 14-18 ani;

- de 7 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 18-25 ani;

- de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

cetăţeanului român când acesta nu posedă
actele necesare eliberării cărţii de identitate şi
cetăţeanului care are statut de cetăţean român
cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în
România. 

Durata de valabilitate a cărţii de identitate
provizorie se stabileşte de către autoritatea
emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv
nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate
- cartea de identitate provizorie şi 
- buletinul de identitate, aflat în termen de 

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

implementare)
Prima carte de identitate:
- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se

prezintă la ghişeul Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P),
însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat
sub autoritatea Serviciului public de asistenţă
socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, pentru a solicita 
eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE NU SE POATE FACE PE
BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

tate NU poate fi depusă mai repede de ziua îm-
plinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în
termen de 15 zile de la această dată, sau cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de identitate. Nere-
spectarea acestor prevederi atrage răspunderea
contravenţională, care se sancţionează cu
amendă.

Cererea şi actele necesare se depun la Ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor Dudeştii Noi jud. Timiş din cadrul
primăriei comunei Dudeştii Noi jud. Timiş

Adresă şi date de contact:
- Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29,

jud. Timiş;
- nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/

378294, int. 1019, 0732790992
Program de lucru cu publicul:
- LUNI – 8,00-16,00
- MARŢI – 8,00-16,00
- MIERCURI – 8,00-16.00
- JOI – 8,00-18,30
- VINERI – 8,00-13,30

CCOOMMUUNNIICCAATT

ANUNȚ ANGAJARE
ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA NATURII DUDEȘTII
NOI angajează muncitor plantații și amenajare spații verzi, 

pe perioadă determinată, cu contract de muncă pe 3 luni 
cu posibilitate de prelungire. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon:
0371335087

VÂND ŢUICĂ 

40 GRADE, 15 LEI/L

VÂND VIN, 6 LEI/L

TEL: 0727-357.445

TEL: 0256-378.902

ANUNȚ
BALC MARIUS ADRIAN

anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construire clădire de
locuit P+M” propus a fi amplasat
în comuna Dudeștii Noi, str.
Tineretului, nr. 2, jud. Timiș.

Informațiile privind pro iectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Timiș, localitatea Timi -
șoara, Bdul Liviu Rebreanu, nr.
18-18A și la sediul Primăriei Du -
deștii Noi în zilele de luni-joi
între orele 8-16:30 și vineri între
orele 8-12. Observațiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul
APM Timiș.
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Dieta - element de valoare în
pro$laxia și terapia bolilor (6)

A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (6)

Sunt mame gata să jertfească datoriile lor materne de a îngriji de copiii lor,
numai pentru că le dă prea multă bătaie de cap să se țină legate de pruncul lor,
care este chiar rodul trupului lor. Salonul de bal și scenele excitante ale
plăcerilor au avut influența de a îndobitoci finele simțiri ale sufletului. Aces-
tea au fost mai atrăgătoare pentru mama ahtiată după mode, decât datoriile
materne față de copiii ei. Poate că ea dă undeva o doică copilul ei, afară din
casă, pentru a îndeplini în locul ei îndatoriri care hotărât i-ar reveni numai ei.
Deprinderile ei greșite fac ca aceste datorii, la a căror împlinire ar trebui să
simtă bucurie, să fie pentru ea ceva neplăcut, deoarece grija pentru copiii ei va
fi în conflict cu cerințele vieții mondene. O persoană străină împlinește da-
toriile mamei și dă de la pieptul ei hrana care întreține viața.

Și nu e numai atât. Persoana aceea împrumută și felul ei de purtare și de
simțire copilașului pe care îl îngrijește. Dacă doica este o ființă de rând,
pătimașă și lipsită de judecată, dacă nu ține seama de principiile moralității,
copilul va ajunge, aproape sigur, să-i semene în totul. Același sânge care curge
în venele doicii se află și în copil. Mamele care aruncă în felul acesta pe copii
în brațele lor și refuză a-și îndeplini datoriile materne, deoarece acestea sunt
o povară pe care ele nu o pot îndeplini bine, câtă vreme sunt devotate modei,
nu sunt vrednice de numele de mamă. Ele înjosesc instinctele nobile și
însușirile sfinte feminine și aleg să fie niște fluturași ai plăcerilor moderne,
simțindu-și mai puțin răspunderile față de urmașii lor decât dobitoacele
necuvântătoare. Multe mame pun biberonul în locul pieptului. Lucrul acesta
este trebuincios, pentru că nu au hrană pentru copiii lor. Dar în nouă cazuri din
zece deprinderile lor rele în îmbrăcăminte și mâncare, pe care le au din
copilărie, au atras asupră-le schilodirea aceasta, că nu pot să-și îndeplinească
îndatoririle pe care natura le-a rânduit să le facă...

Întotdeauna am avut simțul acesta că o dovadă de răceală și asprime este ca
să-i îndepărtezi pe copii de la pieptul mamei și să-i hrănești cu sticla. În cazul
acesta, să aibă cea mai mare grijă ca laptele să fie de la o vacă sănătoasă și ca
atât laptele, cât și sticla să fie desăvârșit de curate. Lucrul acesta se trece de-
seori cu vederea și, ca urmare, pruncul e făcut să sufere în zadar. Tulburări de
stomac și intestine îl pândesc și pruncul vrednic de milă se îmbolnăvește, chiar
dacă s-a născut sănătos (Dietă și hrană).

Cea dintâi educație pe care copiii ar trebui să o primească de la mamele lor
încă din pruncie este aceea cu privire la sănătatea corpului. Să li se îngăduie
numai hrană simplă, din acea calitate care să le păstreze sănătatea cea mai
bună și aceasta să li se dea la timpuri regulate, nu mai des de trei ori pe zi și
două mese ar fi chiar mai bine decât trei. Dacă copiii sunt bine disciplinați,
curând își vor da seama că nu pot primi nimic dacă plâng sau se supără. O
mamă care judecă bine va lucra pentru educația copiilor ei, nu gândind să
scape în clipele de față de grijă, ci gândind mai mult la binele lor viitor. Și
având aceasta în gând, îi va învăța pe copii lecția însemnată a stăpânirii
poftelor și lepădării de sine, ca ei să mănânce și să bea și să se îmbrace așa ca
să poată fi sănătoși (Dietă și hrană).

- va urma -

,

În această perioadă a anului, teo-
retic, termometrele ar fi trebuit să
indice temperaturi negative, nicide-
cum valori specifice primăverii, în
popor existând credinţa că virusu-
rile se răspândesc mai uşor dacă
iarna nu este ger, însă această opi-
nie este infirmată de specialişti.

Nu de puţine ori auzim persoane
care spun că „gerul ar fi fost mai
bun, pentru că ar fi omorât viruşii”.
Această teorie din popor, răspândită
mai ales în contextul în care tempe-
raturile sunt mult peste media nor-
mală a sezonului, este cât se poate de falsă.
Practic, este un mit, aşa cum spun medicii
specialişti.

„Gerul nu omoară virusurile, este o le-
gendă acest aspect. Iar cel mai bun argu-
ment împotriva acestei teorii este că
sezoanele de gripă sunt iarna, adică şi în
perioadele în care afară este ger. Pe cale de
consecinţă, gerul nu omoară virurile. Nu au
cum să moară la temperaturi de minus 30
de grade, mai ales că sistemele de conser-
vare din domeniul biologiei sunt la tempe-
raturi de minus 80 de grade. Deci nu are
nicio legătură gerul cu virusurile”, explică
managerul Institutului pentru Boli Infec-
ţioase „Matei Balş”, prof. dr. Adrian
Streinu Cercel.

De aceeaşi părere este şi prof. dr. Ale-
xandru Rafila, preşedintele Societăţii de
Microbiologie din România: „Nu mor vi-
rusurile de la ger. Problema mare în această
perioadă este legată de variaţiile mari de
temperaturi, care solicită organismul, iar
adaptarea devine mult mai dificilă. De
aceea, trebuie să avem grijă să ne echipăm
corespunzător şi să fim atenţi la tempera-
turile din fiecare zi. Iar faptul că afară este
mai cald decât este normal nu înseamnă că

se răspândesc bolile”.
Medicii spun că în această perioadă,

fluctuaţiile sunt periculoase pentru sănă-
tate, în sensul în care într-o zi pot fi 10
grade, apoi a doua zi să scadă foarte mult
temperaturile şi să ajungă la zero, sau chiar
mai puţin. Cei mai sensibili sunt copiii la
aceste fluctuaţii.

Copiii sunt meteodependenţi şi sunt
mult mai sensibili decât adulţii la fluctua-
ţiile mari de temperaturi. De aceea, ei tre-
buie pregătiţi înainte de începerea
sezonului rece, iar un aspect important este
alimentaţia, care trebuie să fie mai bogată
în legume şi fructe. În ultimii ani, din cauza
schimbărilor climatice, când iernile sunt
mai blânde iar primăverile sunt foarte reci
şi umede, vârfurile de afecţiuni respiratorii
sunt spre sfârşitul iernii. 

Statistic vorbind, în anii când iernile
sunt mai călduroase, numărul de viroze
creşte în perioada primăverii, când apar şi
oscilaţii mari de temperaturi de la o zi la
alta. Pe de altă parte, când sunt geruri mai
mari, mulţi oameni sunt mai atenţi la cum
se îmbracă şi se protejează mai mult, ies
mai rar din case, nu se îmbolnăvesc şi de
aici şi vorba din popor că dispar viruşii
când e ger.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

Întrebările zilei
1. De ce poate sosi acasă mai repede comanda de pizza decât

ambulanța?
2. De ce lumea comandă un cheesburger dublu, o porție mare de

cartofi prăjiți și… o cola light?
3. De ce sucul de lămâie este făcut din arome artificiale și detergenții

de vase se fac cu lămâi adevărate?
4. De ce pentru a închide programul Windows trebuie apăsat mai

întâi pe „START”?
5. De ce se sterilizează acul seringii înainte operației de eutanasiere?
6. De ce deși zborul avioanelor este din ce în ce mai sigur, aeropor-

tul se numește „terminal”?
7. De ce apăsăm mai puternic pe tastatura telecomenzii atunci când

bateriile sunt pe sfârșite?
8. De ce se spală prosoapele, dacă e de presupus că atunci când ne

ștergem ar trebui să fim curați?
9. De ce piloții kamikaze purtau cască de protecție?
10. Cum ajung să fie puse panourile cu inscripția „Interzis a călca

pe iarbă” în mijlocul gazonului?
11. Atunci când omul a descoperit că vaca dă lapte, ce căuta el de

fapt în acel moment?
12. Dacă un cuvânt este scris greșit într-un dicționar, cum ne dăm

seama?
13. De ce deșteptul ăla de Noe nu a strivit cei doi țânțari?
14. Oare lucrătorii de la fabrica de ceaiuri Lipton au pauză de

cafea?
15. De ce oile nu intră la apă când plouă, dar lâna da?
16. De ce magazinele deschise 24 de ore din 24 au încuietori?

BBaannccuurrii

Virusurile se răspândesc mai
uşor atunci când iarna este

prea cald - mit sau realitate?

Ultimii trei ani au fost cei mai călduroşi
din istoria măsurătorilor meteo, a anunţat
Organizaţia Meteorologică Mondială
(WMO), un organism specializat al ONU.

În 2017, temperatura medie globală a
fost cu 1,1 grade Celsius peste nivelul în-
registrat înainte de Revoluţia Industrială,
potrivit datelor WMO. Recordul de tempe-
ratură a fost înregistrat în 2016, iar în 2017
şi 2015 datele au fost similare.

17 dintre 18 cei mai călduroşi ani din is-
torie au fost în acest secol, iar gradul de în-
călzire din ultimii trei ani a fost
excepţional. Statele Unite au avut anul cel
mai scump din punctul de vedere al catas-
trofelor meteorologice şi climatice, în timp
ce dezvoltarea altor ţări a fost încetinită sau
inversată de cicloane tropicale, inundaţii şi
secetă. Încălzirea arctică a fost deosebit de
pronunţată şi va avea repercusiuni pro-
funde şi de lungă durată asupra nivelurilor
mărilor şi asupra modelelor meteorologice
din alte părţi ale lumii.

Temperaturile medii din 2016 şi 2015 au

fost afectate de fenomenul „El Nino”, care
se produce in zona tropicală, sudică, a
Oceanului Pacific, din cauza încălzirii la
suprafaţă a apelor oceanului şi a deplasării
acestora dinspre partea vestică spre partea
estică (spre vestul Americii de Sud). Feno-
menul meteo generează secete, furtuni şi
inundaţii.

Doar în Statele Unite, vremea extremă şi
dezastrele climatice au generat pagube re-
cord de 306 miliarde de dolari în 2017, în
special din cauza incendiilor şi a uragane-
lor (Harvey, Maria şi Irma), potrivit date-
lor ONU.

Preşedintele american Donald Trump şi-
a retras ţara din Acordul de la Paris, întru-
cât nu consideră că schimbările climatice
sunt provocate de emisiile de gaze şi alte
activităţi desfăşurate de către companii.

La 29 decembrie 2017, Trump a ironizat
teoria încălzirii globale, afirmând că în
estul Statelor Unite ar fi bine să se încăl-
zească puţin vremea, în contextul tempera-
turilor extrem de scăzute.

Ultimii trei ani au fost 
cei mai călduroşi din istoria

măsurătorilor meteo


