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Încep lucrările la Biserica 
Romano-Catolică

Rondoul de )ori
de la monumentul
de la intrare a fost

vandalizat
Primăria Comunei Dudeștii Noi face apel la

cetățenii care pot da informații în vederea identi-
ficării hoților care au furat câteva zeci de mușcate
din rondoul de la monument să se adreseze de
urgență Primăriei sau poliției.

Nu este prima dată când avem parte de astfel
de evenimente.

Primăria a și prins în fapt, pe baza camerelor
de supraveghere, o persoană care a furat trandafiri
dintr-un rondou din centrul localității.

Se vor monta camere de supraveghere și la mo-
numentul de la intrarea în comună.

Este păcat să se strice un lucru frumos, de care
se bucură întreagă comună, din cauza unor
concetățeni certați cu legea.

Proiectele (nanțate din
fonduri europene,

garanția dezvoltării 
comunei Dudeștii Noi
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Moment aniversar 
la Dudeștii Noi: 

15 ani de la
reîn(ințarea comunei
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Impozitele se 
indexează începând

cu anul viitor
Prin OUG 114/2018, Guvernul a decis ca

începând cu anul viitor impozitele locale să
se indexeze cu rata inflației din anul trecut.
Autoritățile locale sunt obligate să recurgă la
această mărire. Astfel, anul viitor baza de cal-
cul va crește cu 4,6%, rata inflației din anul
2018. (A.B.)

Primăria Comunei Dudeștii Noi a semnat contractul
de execuție pentru reabilitarea ansamblului arhitectural
Biserica Romano-Catolică „Sfântul Vendelin”. Astfel,
lucrările vor începe efectiv pe teren.

Lucrările de renovare și restaurare se realizează în ca-
drul proiectului „Restaurarea și amenajarea peisagistică
a ansamblului arhitectural Biserica Romano-Catolică
«Sf. Vendelin», în vederea integrării în circuitul turistic
național și internațional”, proiect finanțat prin interme-
diul Regio – Programul Operațional Regional 2014-
2020.

Proiectul presupune următoarele activități: consolida-
rea Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Vendelin”, re-

functionalizarea casei parohiale prin amenajarea unui
spațiu expozițional șvăbesc în incintă; amenajarea unui
punct de informare turistică; amenajarea peisagistică a
parcului care îngrădește ansamblul arhitectural.

Durata proiectului este de trei ani. Anul acesta se
dorește realizarea parcului, a acoperișului bisericii și în-
ceperea lucrărilor de drenare, uscare și de eliminare a
infiltrațiilor din clădirea bisericii care este un proces de
durată.

Valoarea totală a proiectului este de 6.940.946,58 lei,
din care 4.652.176,13 lei reprezintă valoarea finanţării
europene nerambursabile.

A. BORBELY

Zilele comunei Dudeștii Noi
În acest an, în luna octombrie, odată cu Ruga Dudeșteană, va fi organizat, pentru a doua oară,

evenimentul intitulat „Zilele comunei Dudeștii Noi”.
Programate inițial să se deruleze în luna iunie, „Zilele comunei Dudeștii Noi” au fost amânate din

motive ce țin de logistică. 
Cu acest prilej se vor organiza diverse activități sportive, concursuri, iar seara se vor desfășura

spectacole artistice de muzică populară și  muzică ușoară.
Evenimentul se va desfășura la terenul de fotbal din Dudeștii Noi.
Unul dintre motivele pentru care se organizează această sărbătoare de amploare este acela că în

acest an s-au împlinit 15 ani de la reînființarea comunei.
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Grüß Got!
Die Maibaum -

Tradition
Die Art und Gestaltung von Maibäumen fällt, je

nach Region, unterschiedlich aus. Oft haben ein-
zelne Ortschaften eigene Bräuche beim Maibaum.
Der Stamm eines Maibaums sollte möglichst ge-
rade gewachsen sein und mindestens 10 Meter
hoch sein. Äste und Rinde werden vom Baum ent-
fernt und anschließend wird der Stamm reich ver-
ziert. Birken sind als Maibaum besonders beliebt.

Geschmückt wird ein Maibaum mit bunten
Bändern, Tannengrün, Kränzen und Krepp-Papier.
Auf am Baum befestigten Querbalken sind meist
Wappen, Handwerkszeichen und geschnitzte Figu-
ren zu sehen. In Jedes Dorf hat einen festen Platz
für seinen Maibaum, meist in Form einer Grube.

Copilărie, 
vis 

și poezie

Cuvânt de întâmpinare
Încercările literare de față, aparținând unor eleve de la Școala

Gimnazială Dudeștii Noi, membre ale Cenaclului literar școlar
„Hyperion”, urmăresc să atragă atenția asupra unor preocupări
care conturează universul inefabil al unei vârste. Al unei vârste si-
tuate încă la con3uența dintre miracol și realitate, dintre vis și lu-
ciditate. Ele încearcă să aducă în prim-plan farmecul și parfumul
aparte al unui mănunchi de 3ori, reunite sub acolada emblema-
tică și promițătoare a verbului poetic. Talentate și încrezătoare în
steaua lor norocoasă, Alexandra Ana-Maria Vălean și Diana 
Bursuc bat la porțile literaturii, rostind, cu timiditate, formula
magică: „Sesam, deschide-te!”. Le dorim din toată inima ca des-
tinul lor literar, care debutează cu acest 3orilegiu primăvăratic,
să 2e pe măsura așteptărilor noastre și a speranțelor lor.

PPrrooff.. GGeeoo GGAALLEETTAARRUU

Legenda 
ghiocelului

După ce Dumnezeu a creat
lumea, cu ape și păduri, cu anotim-
puri și păsări, cu pomi și fluturi,
Primăvara a vrut să aleagă o floare
care să vestească  sfârșitul iernii.
Mergând în grădina Edenului, se
adresă florilor cu următoarea între-
bare:

- Care dintre voi ar vrea să ves-
tească topirea zăpezii?

- De ce am vrea noi, florile mă-
iastre, să facem asta? Ia-l pe prică-
jitul ăla de colo, care stă cu capu-n
jos, spuse îngâmfat trandafirul.

Uitându-se  spre floarea  albă,
care stătea tăcută  mai la o parte,
Primăvara  spuse:

- Tu vei fi cea mai frumoasă
floare. Vei vesti plecarea iernii și
sosirea mea, cu tot alaiul de flori și
păsări. Vei vesti iarba care
înverzește, crângurile care se tre-
zesc la viață, tot ceea ce aduce bu-
curie în sufletul oamenilor. Copiii
te vor adora și te vor culege, ca să
te dea cadou mamelor. 

Auzind acestea,  trandafirul
spuse:

- Dar dacă voiam eu să fac asta?
Poate că, între timp, m-am răzgân-
dit.

- Acum e prea târziu, floarea
care mă va vesti se va numi Ghio-
celul.

Alexandra Ana-Maria 
VĂLEAN

Primele semne 
de primăvară

Razele blânde ale soarelui topesc
încetișor zăpada albă și pufoasă. Încet,
natura își leapădă haina grea și imacu-
lată purtată toată iarna, revenind la
viață.

Cerul însorit este brăzdat de stoluri
de păsări vioaie, care se întorc pentru a-
și clădi din nou cuiburile, ciripind de
zor.

În grădina din fața  curții, printre
mulțimile de flori frumos colorate și
mirositoare, se poate zări micuțul și
gingașul ghiocel, cu petalele sale albe
ca niște luciri de zăpadă.

Liniștea este întreruptă, din când în
când, de câte o albină, care-și poartă
zumzăind povara de polen printre flori,
sau  de vrăbiile micuțe și guralive, care
ciripesc fără pauză pe crengile înmugu-
rite ale copacilor înalți. 

Printre aceștia, ca o regină a naturii,
chiar mândra salcie, care vestește și ea
venirea primăverii.

Pe ulițele satului se pot auzi chiotele
de fericire ale copiilor, care se îndreaptă
spre câmpul înverzit, pentru a culege
flori și a număra fluturii multicolori.

Primăvara ne umple sufletele de bu-
curie, prin frumusețile sale proaspete și
unice. 

Este anotimpul revenirii la viață, al
descătușării energiilor, al optimismului
nemărginit.

Diana BURSUC,
Clasa a VIII-a, 

Școala Gimnazială Dudeștii Noi

Eveniment editorial
A apărut, la Editura „Poètes à vos plumes” din

Paris, volumul de versuri „Arhitecturi fragile / Ar-
chitectures fragiles”, al poetului din Dudeștii Noi,
Geo Galetaru. Volumul, în ediție bilingvă (traduce-
rea poemelor în limba franceză îi aparține poetei și
eseistei Elisabeta Bogățan), beneficiază de prezen-
tarea generoasă a doamnei Linda Bastide, directoa-
rea editurii, laureată a Academiei Franceze, membră
a P.E.N. Club International. Spicuim din prefața
doamnei Linda Bastide: „Geo Galetaru ne oferă prin
poemele sale un fel de explorare inițiatică. El în-
cearcă să recompună această parte a lui, această
parte a noastră, care să facă posibilă o revărsare a
luminii, o limpezime care să fie trăită ca o renaștere. Acest volum minunat este un parcurs de
solitudine și de bogăție, ale cărui secrete fiecare dintre noi le poate cunoaște, dacă aude ecoul
răsunător al cuvintelor nespuse”. (V.T.)

În octombrie 1940, Italia fascistă invadează
Grecia, dar trupele elene resping în Albania forţele
italiene slab dotate. Nemţii care pregăteau invazia
în Rusia intervin în aprilie şi mai 1941 şi ocupă
rapid nordul Greciei. Italienii preiau controlul Cha-
mariei, pe care o dau cadou Albaniei, şi a unor zone
din Epir, Macedonia de Vest şi nordul Tesaliei.
Aici, în aceste teritorii, trăia o minoritate aromâ-
nească masivă de câteva sute de mii de membri,
numiţi „ţânţari” sau „cuţo-valahi”. Această popu-
laţie a sprijinit moral şi militar invazia italiană con-
siderându-se de origine latină, deci de acelaşi neam
cu invadatorii de la Roma. Surpriză, Mussolini în-
fiinţează în acest teritoriu controlat de minoritatea
aromână un stat autonom: Principatul Pindului,
condus de preşedintele Alchiviad Diamandi, mai
târziu regent. Parlamentul şi capitala primului stat
aromân din epoca modernă se proclamă în satul
Metsovo (Aminciu, în limba aromână). Alchiviad
Diamandi este un charismatic politician antigrec şi
propagandist aromân din Samarina, încă din Pri-
mul Război Mondial. În 1917, cu sprijinul trupelor
italiene, înfiinţează, în sudul Albaniei, Republica
Pindului, şi în nord Republica Korcea - state auto-
nome sub protectorat italian. După Primul Război
Mondial, pentru a nu fi ucis de poliţiile albaneze şi
greceşti, fuge la Roma, unde devine un apropiat şi
un membru al staff-ului noului dictator în ascen-
siune Benito Mussolini. În acelaşi timp, Diamandi,
care a absolvit Academia Comercială din Bucureşti
în 1912, devine şi un agent al Siguranţei române.
În Albania ocupată de Italia, Diamandi organizează
o armată aromână intitulată „A Cincea Legiune Ro-
mană”, care se implică, cu curaj, din octombrie
1940, în luptele cu Grecia. În iunie, Diamandi şi
trupele sale intră în noua capitală a statului, Met-
sovo, şi înfiinţează Partidul Comunităţii Koutso-
Vlahilor. La început ia fiinţă Parlamentul Vlahilor
în oraşul Trikala (50.000 locuitori), care legiferează
măsuri împotriva limbii greceşti şi pentru folosirea
noii limbi de stat: aromâna. Dimandi îşi dă seama
că Principatul Pindului şi Voievodatul Macedoniei,
fiind recunoscute numai de Italia, trebuie să-şi în-
tărească statutul internaţional, prin recunoaşterea
de către România. Diamandi, cu sprijinul prof. 
George Murnu, se întâlneşte la Sinaia cu mareşalul
Ion Antonescu şi premierul Mihai Antonescu, pen-
tru a le propune ca noul principat să intre sub auto-
ritatea Coroanei Române, cu un principe numit de
către România şi sub suveranitatea statului român,

văzut ca un stat frate mai mare. Antonescu refuză
propunerea, poate de teama unor complicaţii inter-
naţionale cu Ungaria, Bulgaria şi guvernul Greciei
ocupate. Situaţia în noul stat se agravează în vara
şi luna septembrie a anului 1943, unde rezistenţa
greacă susţinută de Aliaţi dă lovituri grele maşină-
riei de război italiene. Italienii, în urma căderii lui
Mussolini, în septembrie 1943, pierd controlul
zonei. Alchiviad Diamnadi fuge la Bucureşti încă
din 1942, unde trăieşte până în 1948, când este
arestat de către comunişti şi ucis mişeleşte de 
securişti într-o celulă a Ministerului de Interne,
pentru a stinge revolta naţională a aromânilor îm-
potriva comuniştilor greci conduşi de Marcos, din
Tesalia şi Epir.

Fostul premier al principatului Pindului, Nicola
Mathusi, devine, în iunie 1942, regent al Principa-
tului Pindului, dar predă puterea în urma ocupării
zonei de către nemţi unui aventurier maghiar, con-
tele Gyula Cseszeneky, Baron of Milvany. Nicola
Mathusi fuge şi el în România, unde în 1948 co-
muniştii îl ţin închis pe o insulă pe Dunăre. În 1964
guvernul Georgios Papandreu îl absolvă de vina de
colaboraţionist, pentru că a evitat ocuparea de către
bulgari a portului Salonik. În anii ‘70 se întoarce
din România în Grecia, care îl reabilitează cu toate
drepturile, şi devine un reputat avocat la Atena.
Moare în 1981, la Atena. Contele Gyula Csesze-
neky, Baron of Milvany, devine, în august 1943,
voievod al Principatului Pindului şi Voievodatului
Macedoniei, cu numele de Iulius I. Înainte a parti-
cipat activ în armata lui Horthy la ocuparea Ardea-
lului de Nord, în urma Dictatului de la Viena, în
septembrie 1941, ca mai apoi să intre în slujba re-
gelui Tomislav al II-lea al Croaţiei Independente.
Când generalul italian antifascist Badoglio şi-a re-
tras trupele din Pind, nemţii au preluat principatul
aromân.

Ceea ce ne miră este faptul că s-a trecut sub tă-
cere în limba română istoria acestui zbuciumat stat
frate, prin origini, cu România. Altă ciudăţenie a
istoriei postdecembriste este faptul că toate statele
înfiinţate de fascişti în cel de-Al Doilea Război
Mondial - Croaţia, Slovacia, Kosovo - au devenit
independente cu sprijinul masiv al Germaniei 
actuale. Ar fi interesant să se cerceteze exhaustiv
trecutul Principatului Pindului şi ca un reper statal
simbolic al supravieţuirii unei etnii aromâne mile-
nare.

(I.Ț. - Armănlu)

Principatul Pindului - primul stat
modern aromân din Balcani
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai 2019

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeștii Noi acest talon
pentru autocitirea consumului de apă. 
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, în cutia poştală specială,
amplasată la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi.

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

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

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

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

Semnătura

Juniorii CSC, 
pe Național Arena

Echipa de fotbal juniori 2008 a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi a parti-
cipat, în luna aprilie, la turneul „Stelele viitorului”, pe Arena Națională din București,
alături de încă 19 echipe din toată țara.

Rezultatele copiilor:
CSC - REAL SPORT BUCUREȘTI 1-2; CSC - OȚELUL GALAȚI 1-10; CSC -

TANDEM SPORT BUCUREȘTI 1-0; CSC - SARMI GETICA VÂLCEA 2-0.
Oțelul Galați este finalista acestui turneu la anii 2008. CSC Dudeștii Noi a termi-

nat pe locul 11 din 20 de echipe. Felicitări celor mici, mai ales că e o performanță,
ținând cont că e primul an de la înființarea echipei. Felicitări antrenorilor și
părinților!

Executarea contractelor de
construcții-lucrări, în impas

după adoptarea OUG 114
Din cauza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, prin care s-a ma-

jorat salariul minim în sectorul construcțiilor, toate firmele care au lucrări în pre-
zent în comuna Dudeștii Noi solicită majorarea contractelor. Primarul Alin Nica
declară că acest lucru afectează modul în care se vor derula în continuare lucrările
la aceste proiecte: „Există întârzieri în efectuarea lucrărilor, firmele vor să plece
de pe șantiere dacă nu majorăm prețul contractelor. Pe de altă parte, noi avem
bugetul local diminuat, prin aceleași măsuri guvernamentale, și nu avem banii
necesari pentru majorarea contractelor. Suntem, în prezent, într-o situație de criză,
au loc negocieri intense cu privire la majorarea contractelor. Înțelegem firmele
care au fost lovite de aceste obligativități legale care au dus la creșterea costurilor,
reducerea marjelor de profit și poate, în unele cazuri, chiar trecerea pe pierdere,
dar comuna nu are bani să suplimenteze contractele cu sumele cerute de con-
structori. De aceea, lucrările începute sunt în pericol de a nu fi finalizate și există
posibilitatea chiar ca unele firme să renunțe la contracte, urmând ca noi să facem
din nou achiziții publice și licitații. În acest sens, toate duc la prelungirea duratei
de execuție a proiectelor.

În același timp, în cazul proiectelor cu finanțare europeană sau guvernamentală
este pusă în pericol însăși finanțarea acestora, pentru că avem un anumit termen
în care putem folosi acești bani.

Problemele sunt foarte grave și, din păcate, Guvernul nu s-a gândit unde dă și
unde crapă, ca să spun așa, și ce probleme serioase induc în societatea și activi-
tatea noastră curentă niște modificări legislative făcute pe genunchi, în grabă și
fără o consultare reală la baza societății.

Sperăm să trecem, totuși, peste aceste probleme cu costuri minime și să reușim
să finalizăm lucrările începute.

Fac un apel și la înțelegerea cetățenilor pentru eventualele neplăceri cauzate
de stoparea temporară a acestor lucrări”.

A. BORBELY

Rețeaua de distribuție a
energiei electrice rezistă!

În urmă cu o lună
când au avut loc acele
dese întreruperi de cu-
rent, Primăria Comunei
Dudeștii Noi a sesizat
compania care deține
rețeaua electrică cu pri-
vire la problemele apă-
rute și care erau tot mai
dese.

„După câteva încer-
cări eșuate de a rezolva
problema - ne spune pri-
marul Alin Nica -, cei de
la Enel au propus schim-

barea liniei principale de pe care era alimentată comuna noastră cu o alta. Astfel,
de pe linia Hodoni - Călacea, am trecut pe cea din Sînandrei. Avem noroc că sun-
tem la intersecția a trei linii de medie tensiune, cele două de mai sus și Biled -
Săcălaz.

Noi am fost neîncrezători și în această soluție și am spus că nu o vom mediatiza
până ce nu va trece testul. Iată că de aproape o lună nu am mai avut nicio între-
rupere la furnizarea energiei electrice, ceea ce e foarte bine. Mai mult, rețeaua a
rezistat chiar și în timpul furtunii violente din noaptea de 19 spre 20 mai. Să spe-
răm că situația pozitivă va fi de durată.

De asemenea, salutăm și sprijinim inițiativa cetățenească de strângere de sem-
nături pentru sesizarea la Enel. Acțiunea trebuie să continue. Primăria a realizat
o acțiune similară la sfârșitul anului trecut pentru același lucru. Doar amenințarea
cu sesizare la ANRE are impact”. (A.B.)
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Proiectele 4nanțate din fonduri europene,
garanția dezvoltării comunei Dudeștii Noi

Una dintre principalele direcții pe care
administrația comunei Dudeștii Noi a mizat
încă de la aderarea României la Uniunea 

Europeană (1 ianuarie 2007) a fost accesarea
de fonduri europene, prin întocmirea de pro-
iecte care să conducă la dezvoltarea localității.

Vă prezentăm în continuare aceste proiecte
bene'ce pentru comuna noastră, a căror va-
loare totală este de 12.141.245 de euro.

Informatizarea Primăriei

Proiect PHARE 2004
Valoare: 15.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2005

Colectarea selectivă a
deșeurilor și în4ințarea unei

stații de sortare

Proiect PHARE 2005
Valoare: 550.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2006-2009

Realizarea sistemului de
canalizare menajeră și stație

de epurare și extinderea
alimentării cu apă

Proiect FEADR
Valoare: 1.500.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2008-2012

Alături de mine / STAY
WITH ME

Proiect Youth in Action
Valoare: 13.245 de euro
Anul/perioada implementării: 2013-2014

MeSeRii locale – Parteneriat
pentru Meșteșuguri 

și Servicii Rurale locale
Proiect P.O.S.  D.R.U.
Valoare: 2.215.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2014-2015

Asfaltarea străzii Păduricii

Proiect FEADR
Valoare: 73.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2015

Pietruirea a două drumuri
de exploatarea agricolă

Proiect: FEADR
Valoare: 50.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2015

Achiziționarea unui 
buldoexcavator

Proiect: FEADR
Valoare: 59.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2015

Asfaltarea străzilor în 
comuna Dudeștii Noi

Proiect FEADR
Valoare: 1.194.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2016-2018

În4ințare rețea de
canalizare în comuna 

Becicherecu Mic, canal de

legătură între Becicherecu
Mic și Dudeștii Noi și 

extindere stație de epurare
în comuna Dudeștii Noi

Proiect FEADR
Valoare: 2.870.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2017-2020

Extindere rețea de 
alimentare cu apă și

canalizare în comuna
Dudeștii Noi

Proiect FEADR
Valoare: 1.472.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2017-2019

Construire grădiniță P+1E
în comuna Dudeștii Noi

Proiect FEADR
Valoare: 620.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2017-2019

Restaurarea și amenajarea
peisagistică a ansamblului

arhitectural Biserica 
Romano-Catolică 
„Sfântul Vendelin”

Proiect POR
Valoare: 1.510.000 de euro
Anul/perioada implementării: 2018-2021
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Împlinirea a 15 ani de la reînființarea comunei
Dudeștii Noi a fost marcată printr-un moment solemn,
în sala Casei de Cultură. 

Au fost prezenți foști și actuali consilieri locali, foști
funcționari publici, autoritățile locale care conduc
acum comuna, dar și numeroși invitați.

După ce a fost ținut un moment de reculegere în 
memoria celor care au militat pentru reînființarea co-
munei dar nu mai sunt acum printre noi, primarul Alin
Nica a făcut o prezentare a modului în care a reușit
Dudeștii Noi să se transforme dintr-un simplu sătuc în
comuna modernă și prosperă de astăzi.

Ca idee, în acești 15 ani în comuna Dudeștii Noi 
s-au făcut investiții prin intermediul proiectelor de
dezvoltare rurală/locală în valoare de peste 21,5 
milioane de euro.

Considerăm că este necesară, dat fiind acest 
moment aniversar, o trece în revistă a acestor proiecte
care au schimbat, la propriu, fața și viața comunei.

În anul 2004, primul de la reînființarea comunei, 
s-a construit corpul ciclului primar al Școlii Gimna-
ziale, o investiție în valoare de 150.000 de euro, bani
de la Banca Mondială.

În anul 2005 a fost informatizată Primăria comunei,
un proiect în valoare de 15.000 de euro, bani obținuți
prin programul PHARE 2005.

În intervalul anilor 2006-2009 s-a realizat proiectul
de colectare selectivă a deșeurilor și s-a înființat o
stație de sortare, proiect ce a costat 550.000 de euro,
bani obținuți prin PHARE 2005.

Între anii 2006-2007 s-a extins rețeaua de alimen-
tare cu apă, banii necesari - 65.000 de euro - fiind
alocați din bugetul de stat.

În anul 2007, din bugetul local, s-a asfaltat Drumul
Comunal DC 45, pe o lungime de patru kilometri.
Investiția a costat 343.000 de euro.

Tot în anul 2007 s-a înființat sistemul de încălzire
centrală prin pompe de căldură la Școala Gimnazială,
suma de 88.000 de euro fiind alocată din bugetul de
stat.

În anul 2008, din bugetul local, cu suma de 86.000
de euro, s-au asfaltat Calea Sînandreiului și Calea 
Becicherecului.

Tot în anul 2008, cu suma de 93.000 de euro
obținută de la bugetul de stat, s-a modernizat corpul
de clădire al Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi.

În anul 2008 au fost asfaltate străzile Oituz și Filip
Beisser, suma necesară - 195.000 de euro - fiind 
acoperită din bugetul local.

Între anii 2008-2013 a fost implementat proiectul
de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate
și eliminarea deponeului necontrolat de deșeuri din co-
mună, un proiect care a costat 218.000 de euro, suma
asigurată de Fondul pentru Mediu.

Între anii 2008-2009, cu suma de 154.000 de euro
asigurată din bugetul local, s-a modernizat și extins
rețeaua de iluminat public.

În același interval, cu suma de 168.000 de euro din
bugetul local, s-a reabilitat și dotat clădirea Primăriei.

În intervalul anilor 2008-2010, cu suma de 335.000
de lei din bugetul local, s-a reabilitat și dotat Căminul
Cultural al comunei.

În perioada 2008-2012, cu ajutorul sumei de
1.500.000 de euro obținută prin intermediul FEADR,
s-a realizat sistemul de canalizare menajeră și stația de
epurare, iar rețeaua de alimentare cu apă a fost extinsă.

În anul 2009, cu suma de 188.000 de euro alocată
din bugetul local, s-a extins rețeaua de alimentare cu
energie electrică în zonele Solaris I și II.

În același an, cu suma de 30.000 de euro din bugetul
local, s-a achiziționat o autospecială pentru stingerea
incendiilor și a fost dotat Serviciul Voluntar pentru
Situații de Urgență.

Între anii 2010-2011, cu suma de 262.000 de euro
alocată din bugetul local, s-au asfaltat străzile Poștei,
Macilor și Calea Hodoniului.

Între anii 2012-2013 din bugetul local a fost alocată

suma de 128.000 de euro pentru extinderea rețelei de
alimentare cu energie electrică în zona Solaris IV.

Între anii 2013-2014 a fost implementat proiectul
pentru tineret „Alături de mine / „STAY WITH ME”,
suma de 13.245 de euro fiind alocată prin intermediul
Youth in Action.

În anul 2014, cu suma de 34.000 de euro, bani
proveniți din bugetul local, s-a extins sistemul de 
iluminat public în zona Solaris IV.

În anii 2014-2015, prin intermediul POS DRU, prin
care s-au accesat 2.215.000 de euro, s-a implementat
proiectul MeSeRii locale - parteneriat pentru
meșteșuguri și servicii rurale locale.

Între anii 2014-2015, cu suma de 51.000 de euro
alocată din bugetul local, a fost reabilitată capela fu-
nerară din cimitirul comunei.

În anul 2015, cu suma de 73.000 de euro obținută
prin intermediul FEADR, a fost asfaltată strada 
Păduricii.

În același an și, de asemenea, prin FEADR s-a
obținut suma de 50.000 de euro, cu ajutorul căreia 
s-au pietruit două drumuri de exploatare agricolă.

Cu suma de 59.000 de euro, obținută în anul 2015
tot prin FEADR, s-a achiziționat un buldoexcavator.

Între anii 2015-2016, cu suma de 66.000 de euro
alocată din bugetul local, a fost implementat sistemul
de supraveghere video a localității.

În anul 2016, cu suma de 152.000 de euro alocată
din bugetul local, s-au asfaltat străzile Dealului, 
Rozelor și Verde.

Între anii 2016-2017 din bugetul local a fost alocată
suma de 100.000 de euro  pentru extinderea rețelei de
canalizare menajeră pe străzile Liliacului, Calea
Timișoarei și Gării.

Între anii 2016-2018 a fost implementat un proiect
finanțat prin FEADR, cu suma de 1.194.000 de euro,
care a prevăzut asfaltarea străzilor din comuna
Dudeștii Noi.

Între anii 2016-2019 se implementează un proiect
obținut prin Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL), în valoare de 3.316.000 de euro, care prevede
modernizarea străzilor din localitate.

În anul 2016 a fost demarată construirea sălii de
sport, un proiect finanțat de Compania Națională de
Investiții (CNI) cu suma de 670.000 de euro.

În anul 2017 a demarat proiectul de construire a
unei clădiri administrative, prevăzut a se încheia anul
acesta și a cărui valoare este de 220.000 de euro.

În anul 2017, cu suma de 243.000 de euro, bani
alocați din bugetul local, a fost acoperit terenul de 
handbal.

În anul 2017 a demarat proiectul de realizare a alei-
lor pietonale în comună. Acesta are valoarea de
931.000 de euro și este prevăzut a se finaliza în anul
2021.

Tot în 2017, cu finalizare în anul 2021, a demarat,
prin FEADR, proiectul de înființare a rețelei de cana-
lizare în Becicherecu Mic, canal de legătură între 
Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, precum și de extin-
dere a stației de epurare din comuna Dudeștii Noi. 
Proiectul are o valoare de 2.870.000 de euro.

În anul 2017 a fost demarat proiectul de extindere a
rețelei de alimentare cu apă și canalizare, finanțat cu
suma de 1.472.000 de euro prin FEADR și prevăzut
să se finalizeze în acest an.

În anul 2017, cu finalizare în acest an, a demarat și
proiectul de construire a noii grădinițe, cu parter și etaj,
proiect finanțat prin FEADR cu suma de 620.000 de
euro.

În anul 2017, cu suma de 55.000 de euro atribuită
din bugetul local, s-au realizat podețe, accese și s-au
decolmatat șanțurile pe străzile Dealului, Rozelor și
Verde.

În anul 2017, cu suma de 110.000 de euro din 
bugetul local, s-a reabilitat și extins corpul de clădire
al ciclului primar de la Școala Gimnazială.

În intervalul 2018-2019 se va extinde sistemul de
supraveghere video, proiect în valoare de 40.000 de
euro, finanțat din bugetul local.

În anul 2018 a demarat, cu finalizare în anul 2020,
proiectul de extindere a clădirii Primăriei. Acesta este
finanțat prin PNDL, cu suma de 962.000 de euro.

În anul 2018 a demarat, fiind preconizat a se finaliza
în anul 2021, proiectul de restaurare și amenajare pei-
sagistică a ansamblului arhitectural Biserica Romano-
Catolică „Sfântul Vendelin”, finanțat prin Programul
Operațional Regional (POR) cu suma de 1.510.000 de
euro.

Sunt, iată, realizări importante care au transformat
Dudeștii Noi în ceea ce este astăzi. Cu siguranță, 
lucrurile nu se vor opri aici, iar dezvoltarea localității
va continua.

Dar pentru că este un moment aniversar, la mulți
ani, dudeșteni, la mulți ani, Dudeștii Noi!

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Moment aniversar la Dudeștii Noi:
15 ani de la reîn�ințarea comunei
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În fiecare an, în prima vineri după Paști
Biserica Ortodoxă sărbătorește Izvorul 
Tămăduirii. 

Este un praznic închinat Maicii Dom-
nului, menit să arate rolul Fecioarei Maria
în lucrarea mântuirii oamenilor. 

Numele de Izvorul Tămăduirii
amintește de o serie de minuni săvârșite la
un izvor aflat în apropierea Constantino-
polului.

Potrivit tradiției, Leon cel Mare, cu
puțin timp înainte de a ajunge împărat, se
plimba printr-o pădure din apropierea
Constantinopolului. 

Întâlnește un bătrân orb care îi cere 
să-i dea apă și să-l ducă în cetate. 

Leon va căuta în apropiere un izvor, dar
nu va găsi.

La un moment dat a auzit-o pe Maica
Domnului spunându-i: „Nu este nevoie să
te ostenești, căci apa este aproape! Pă-
trunde, Leone, mai adânc în această pă-
dure și luând cu mâinile apa tulbure
potolește setea orbului și apoi unge cu ea
ochii lui cei întunecați”. 

Leon va face ascultare și, astfel, va găsi
un izvor din care îi va da orbului să bea. Îi
va spăla fața cu această apă, iar orbul va
începe să vadă.

După ce a ajuns împărat, Leon a con-
struit lângă acel izvor o biserică. Mai târ-
ziu, împăratul Justinian (527-565), care
suferea de o boală grea, s-a vindecat după
ce a băut apă din acest izvor. 

Ca semn de mulțumire, a construit o 
biserică și mai mare. Această biserică a fost distrusă
de turci în anul 1453.

De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat
multe boli și a tămăduit diferite răni și suferințe.

Credincioșii care merg la Istanbul (numele nou al
vechii cetăți a Constantinopolului) se pot închina în 
biserica Izvorului Tămăduirii. 

Actuala construcție este din secolul al XIX-lea, dar
la subsolul acesteia se află un paraclis din secolul al 
V-lea unde există până astăzi izvorul cu apă tămădui-
toare din trecut.

De Izvorul Tămăduirii 
se s�nțesc apele

Creștinii ortodocși vin în această zi la biserică pentru
a lua parte la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub
numele de Aghiasma Mică. 

Cuvântul „agheasm” (gr. aghios - sfințire) înseamnă
sfințire și denumește atât apa sfințită, cât și slujba pen-
tru sfințirea ei.

În vorbirea populară, aghiasmei i se mai spune și
aiasma. Cuvântul aiasmă vine de la iazmă. În DEX,
cuvântul iazmă, iezme, cu sensul de „arătare urâtă și
rea, nălucă, vedenie” este indicat ca și în DLR cu eti-
mologie necunoscută.

Se cere o explicație în legătură cu sensul cuvântului
iasmă-iazmă, de „arătare urâtă și rea, nălucă, vedenie”,
contrar sensului originar de „apa sfințită”. Explicația
este următoarea: după ce preotul a sfințit apa, îi
stropește pe credincioși în timp ce se cântă troparul:
„Mântuiește, Doamne, poporul Tău, și binecuvântează
moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asu-
pra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește
pe poporul Tău”. 

Astfel, s-a reținut în popor că scopul urmărit prin
aiasmă este de a alunga „arătarea urâtă și rea”, adică
duhul cel rău.

Izvoare tămăduitoare la noi în țară
Mănăstirea Ghighiu este cunoscută nu doar prin

icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă
aici în anul 1958, ci și prin izvorul ei tămăduitor. La Mă-
năstirea Dervent, pe locul unde Sfântul Apostol Andrei
a făcut o minune, există un alt izvor cu apă vindecătoare.

Un alt loc în care putem găsi izvor cu apă vindecătoare
este Mănăstirea Horăicioara. Pelerini din toată țara vin
la cele trei mănăstiri să primească apă de la aceste 
izvoare minunate.

Tradiții și credințe populare
În această zi, în unele zone ale țării tinerii adolescenți

fac legământul juvenil. Acest legământ se făcea, cu sau
fără martori, în casă, în grădini sau în jurul unui copac
înflorit. 

Tinerii treceau prin mai multe momente rituale prin
care făceau jurământul respectiv: pronunțarea cu voce
tare a jurământului, schimbul colacului și al altor obiecte
cu valoare simbolică, de obicei o oală sau o strachină din
lut, însoțite întotdeauna de o lumânare aprinsă,
îmbrățișarea frățească, ospătarea cu alimente rituale și
dansul.

Profesorul Ion Ghinoiu menționează că în unele zone
etnografice ceremonia se repetă anual, la aceeași dată,
până la intrarea în joc a fetelor însurățite și a băieților
înfârtățiți. 

Persoanele legate, veri, văruțe, surate, frați de cruce
etc. se întâlneau anual sau, după căsătorie, la Rusalii. 

După încheierea solemnă a legământului, copiii și
apoi oameni maturi își spuneau până la moarte surată,
vere, fârtate, verișoară și se comportau unul față de altul
ca adevărați frați și surori: se sfătuiau în cele mai intime
și grele probleme ivite în viață, își împărtășeau tainele,
nu se căsătoreau cu sora sau cu fratele suratei sau fârta-
tului, se ajutau și se apărau reciproc până la sacrificiul
suprem.

Izvorul Tămăduirii - praznic
închinat Maicii Domnului

Adevăratele
minuni 

Un tânăr fără credinţă spunea mereu că el nu
crede în minuni. 

Dar într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un
om, care, plimbându-se încet, se oprea la tot
pasul şi, privind în dreapta şi în stânga, exclama
întruna:

– Doamne, ce minune! Ce minunăţii mi-a fost
dat să văd!

– Nu te supăra, a întrebat necredinciosul, dar
la ce te uiţi şi te minunezi aşa de tare?

– Cum la ce? La floarea aceasta minunată! Şi
la copacul de acolo şi, uite, priveşte norii, cât
sunt de frumoşi!

– Ce ţi-e, omule, a mai spus necredinciosul, 
n-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Ce,
până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să
vezi norii şi păsările zburând?

– Nu! – a răspuns omul. Vezi dumneata, până
astăzi am fost orb din naştere, însă, cu o săptă-
mână în urmă, familia m-a adus în acest oraş la
un medic celebru care m-a operat şi m-a îngrijit
cu multă dragoste. 

Chiar azi dimineaţă mi-a scos bandajele de la
ochi şi, după ce a văzut că nu mai am nimic şi 
m-am vindecat complet, m-a lăsat să plec.

– De când am ieşit din spital, mă plimb însă
pe străzi şi nu mă mai satur să privesc atâtea 
lucruri frumoase, atâtea minuni. 

Dumneata poate că, văzând în fiecare zi flo-
rile, copacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai
realizezi cât este de minunată această lume, cât
este de uimitoare. Dar eu, eu o văd pentru prima
oară şi, crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat
ceva atât de frumos. 

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste
lucruri frumoase pe care le-a creat şi pentru fap-
tul că mi-a ajutat să pot, în sfârşit, să le văd şi eu
şi să mă bucur de ele. 

Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi încotro
găsesc o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumâ-
nare şi să mulţumesc Domnului pentru minunea
care a făcut-o ăstăzi cu mine.

Impresionat de cuvintele omului, necredincio-
sul l-a însoţit pe acesta până la bisericuţa apro-
piată. Au intrat împreună, au aprins câte o
lumânare şi au început să se roage încet, în faţa
unei icoane.

În sufletul său, omul necredincios a înţeles că
nu lumea era de vină, ci el. 

Toate erau pline de frumuseţe, toate erau mi-
nuni, dar el nu ştia să le vadă. Trece pe lângă ele,
fără să le observe.

Ce minune este mai frumoasă decât o floare
ce se deschide, oferindu-şi parfumul? Poate ci-
neva să-mi arate o minune mai mare decât dra-
gostea şi devotamentul unei mame pentru copilul
ei? Este cineva atât de crud, încât să nu simtă dra-
gostea – minunea minunilor?

Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci
să le simţi. Şi în orice creştin se întâmplă un mi-
racol atunci când, apropiindu-se de ceilalţi prin
dragoste, simte cum se apropie de Dumnezeu.

„Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred
şi iubesc cu adevărat sunt sfinţi” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
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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

Vând casă, str. Filip Beisser
nr. 10, Dudeștii Noi.
Telefon 0751284908

Persoană fizică
autorizată

Dacă aveți nevoie de:
- Instalații electrice

- Instalații de alarmă
- Instalații de avertizare 

la incendiu
- Instalații camere video

Telefon 0723-321.452

STAREA CIVILĂ
Şi-au unit destinele

Ionescu-Cosmin Marius cu Adriana Tat
Andrei-Marius Popa cu Nadia-Georgiana Cîrstioc

Casă de piatră!

În ultima vreme a plecat dintre noi
George Mihail (87 de ani)

Dumnezeu să-l odihnească!

Ofer meditații la matematică
și engleză pentru gimnaziu.

Telefon: 0733-517.823

,
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Autoritățile locale ale comunei Dudeștii Noi fac din
nou apel la cetățeni - în special la cei care au restanțe
la plata taxelor și impozitelor locale - să-și achite
obligațiile către bugetul local. 

Bogdan-George Sitar, inspector principal în cadrul
Departamentului executări silite din cadrul Biroului

de taxe și impozite, ne spune că nu se dorește ajunge-
rea în situații neplăcute, însă există și varianta execu-
tării silite a datornicilor. „Departamentul nostru are
acces la serviciul de PatrimVen, cu ajutorul căruia
avem acces facil la informațiile privind conturile
cetățenilor - fie că sunt bancare, de salarii sau pensii.

Astfel, putem pune în practică mai rapid executarea
silită a datornicilor, pentru a recupera banii pe care îi
datorează bugetului local. Nu ne dorim acest lucru,
însă dacă cei care au datorii nu se vor conforma și nu
le vor achita, vom recurge la popriri din conturi salarii
sau pensii”, ne-a declarat Bogdan-George Sitar. (A.B.)

În atenția restanțierilor la plata impozitelor și taxelor locale

Cupa României, faza județeană, ediția 2018-2019,
s-a încheiat, iar odată cu aceasta s-a desfășurat ultimul
eveniment fotbalistic de pe bătrânul stadion „Dan
Păltinișanu” din Timișoara. Arena urmează să fie de-
molată în toamnă, pe locul ei urmând să fie ridicată
una nouă. În cât timp se va ridica noua arenă... vom
vedea.

Finala fazei județene a Cupei României a adus față
în față două echipe de top în clasamentul Ligii a IV-a
Timiș, Club Sportiv Comunal Dudeștii Noi (locul 3,
54 puncte) și Club Sportiv Avântul Periam (locul 4, 51
puncte).

Jocul celor două echipe a fost unul bun, spectaculos,
fotbaliștii făcând multă risipă de energie pentru a
obține victoria. Publicul a fost unul cald, atât galeria
din Dudeștii Noi, cât și galeria din Periam încura-
jându-și cu mult fair-play favoriții și oferind, din tri-
bune, un spectacol agreabil, egal cu jocul favoriților
de pe teren. 

Echipa din Dudeștii Noi a început mai bine acest
joc, iar după 3 minute a deschis scorul. La un atac, în
careul celor din Periam, Roberto Artimon l-a faultat
pe Sebastian Lobonea, iar arbitrul acestui joc a acordat
lovitură de la 11 metri. A executat și a marcat Răzvan
Plopeanu, în dreapta portarului Florin Ulmet.

Avântul a replicat imediat după primirea golului.
Mai întâi în minutul 5, la prima fază pe poartă, din lo-
vitură liberă executată de Cosmin Mânecan, iar apoi,
în minutul 10, tot din lovitură liberă, executată de Ro-
berto Artimon, mingea fiind trimisă în stâlpul din
dreapta portarului Paul Burtic. 

În minutul 25, C.S. Avântul Periam a egalat. Raul
Boboiciov a executat o lovitură de colț, în careul de 6
metri al echipei adverse, de unde, bine plasat, Ionuț
Ologu a marcat cu o lovitură de cap. Deși au mai fost
situații de gol, până la finalul primei reprize scorul a
rămas egal, 1-1.

Repriza a doua a debutat cu două situații, din partea
ambelor echipe, de a marca, dar, în minutele 46 și 51,
scorul nu a putut fi modificat. S-a întâmplat, însă, în
minutul 53, atunci când Avântul Periam a preluat, pen-
tru prima dată în acest joc, conducerea scorului. De la
aproximativ 20 de metri de poarta echipei din Dudeștii
Noi, Marius Sârbu a trimis în bara din stânga portaru-
lui Paul Burtic, iar atunci când mingea a revenit în
teren, din marginea careului de 6 metri advers, Rareș
Blaga, chiar dacă, poate, și cu ajutorul lui Narcis Da-
mian, a introdus balonul în poarta apărată de Paul Bur-
tic. Gol spectaculos marcat de echipa din Periam, după
o recuperare a balonului la centrul terenului, chiar în
jumătatea adversă, după care, din șase pase, fără ca ad-
versarul să atingă mingea, Avântul avea să preia con-
ducerea, 1-2.

După primirea acestui gol, echipa din comuna
Dudeștii Noi a fost cea care a avut mai mult inițiativa.
Și-a creat mai multe situații de a marca la poarta Pe-
riamului, dar scorul nu a fost modificat. Dintre ocaziile
echipei din Dudeștii Noi o menționăm pe cea din mi-
nutul 72, când, după o lovitură liberă de la aproximativ
25-30 metri de poarta Avântului, executată cu schemă
de Denis Bud și Răzvan Plopeanu, ultimul a șutat pu-
ternic, mingea a fost deviată de portarul Florin Ulmet
în bara din dreapta sa, după care a revenit în brațele
portarului din Periam.

În minutul 74 Avântul Periam avea să-și majoreze
avantajul. Greșelile de pase ale fotbaliștilor din
Dudeștii Noi au fost taxate, mingea fiind recuperată
pe dreapta de Rareș Blaga, care a intrat în careul de
16 metri advers și l-a zărit, mai bine plasat, pe Răzvan

Trandu, i-a pasat, iar mijlocașul celor din Periam a in-
trodus balonul în poartă din careul de 6 metri al ad-
versarilor de joc: 1-3.

Până la finalul jocului, CSC Dudeștii Noi nu a mai
reușit să întoarcă rezultatul, dar, totuși, în minutul 90
a marcat cel de-al doilea gol. Din jumătatea de teren a
Periamului, undeva din tușa flancului drept, dudeștenii
au executat o lovitură liberă în careul de 6 metri al
celor din Periam, iar de aici Sebastian Lobonea, cu o
lovitură de cap, a marcat, reducând diferența: 2-3.

Așadar, la capătul unei finale foarte disputate,
echipa C.S. Avântul Periam a câștigat ediția 2018-
2019 a Cupei României, faza județeană, și, prin ur-
mare, va reprezenta județul Timiș în faza următoare a
întrecerii, faza națională, în care vor intra și o parte
din echipele din Liga a treia.

La startul jocului, pe teren s-au aflat următorii
fotbaliști:

C.S.C. Dudeștii Noi: Paul Burtic - Octavian Firuț,
Eugen Lutsch, Denis Bud (Domenic Turbureanu, mi-
nutul 90), Ciprian Palade, Sebastian Lobonea, Valentin
Danci (Cristian Toroni, minutul 80), Răzvan Plopeanu,
Vlad Slabu, Narcis Damian, Mihai Hurdea (Marius
Nichitean, minutul 80). Antrenori, Valentin Miculescu
(principal), Dan Pavel (secund).

C.S. Avântul Periam: Florin Ulmet - Cătălin Filip,
Roberto Artimon, Cristian Bobu, Claudiu Sturza, Cos-
min Mânecan, Beniamin Dobra, Rareș Blaga (Angelo
Olteanu, minutul 90+3), Ionuț Ologu (Andrei Ciobă-
nică, minutul 88), Marius Sîrbu, Răzvan Trandu. An-
trenori, Marius Stanache (principal), Marcel Cionca
(secund). 

Au arbitrat: Raul Ciev (centru), Raul Ghiciulescu
(asistent), Roxana Malac Cismaș (asistent). La finalul
jocului, arbitri acestui joc au fost premiați de oficialii
A.J.F. Timiș.

Răzvan Trandu, mijlocașul echipei Avântul Periam,
a fost desemnat fotbalistul acestei finale și a primit, la
finalul jocului, din partea oficialilor A.J.F. Timiș, un
trofeu. Fostul jucător al CSC Dudeștii Noi a declarat
la conferința de presă de la finalul disputei: „Nu mă
așteptam ca două echipe atât de mici să joace ultimul
meci pe acest stadion cu o asemenea istorie, dar ne bu-
curăm că am scris ultima foaie de istorie din viața are-
nei. A fost un meci foarte greu, pe care l-am început
de la 0-1. Am continuat să credem în noi și să practi-
căm jocul pe care ni l-am propus. Am reușit să egalăm,
după aceea am ajuns, consider, un pic meritat, în avan-
tajul meciului și l-am meritat la final din plin. Primul
lucru m-am gândit să câștigăm Cupa pentru acești oa-
meni care au venit din Periam și mă bucur că am reușit
să-i facem fericiți. Voi continua la Periam și-n sezonul
următor, pentru că suntem un grup frumos și asta este
cel mai important la nivelul acesta. La nivelul acesta,
fotbalul este mai mult de plăcere și chiar toți îl facem
din plăcere”.

Antrenorul principal al echipei din Dudeștii Noi,
fostul fotbalist al echipei Poli Timișoara (1997-2000),
Valentin Miculescu, a declarat următoarele referindu-
se la acest joc: „Am fost supărați, pentru că așa trebuie
să fii dacă pierzi o finală! Îmi pare rău că am avut,
după primele 10 minute în care-am pus presiune pe ei,
exact cum ne-am dorit să începem, o cădere inexpli-
cabilă, i-am lăsat să ne preseze în careu, în jumătatea
noastră, și am ieșit din apărare doar cu niște mingi
lungi. Am revenit în repriza a doua și consider că după
ocaziile avute putea să fie un rezultat de egalitate, să
mergem mai departe în prelungiri. 

De aceea îmi și pare rău. Ne-au prins, exact cum
pățesc la fiecare etapă, o dată și adversarii marchează.
La prima lor șansă, așa s-a întâmplat și astăzi, ne-am
dat autogol, prima șansă din a doua repriză, le-am dat
pasă de gol. 

Într-o finală de Cupă, sau orice finală care se joacă
într-un sport, în special fotbal, cu două autogoluri nu
ai cum să câștigi acea finală.

Pentru Dudești va urma un meci foarte important,
cel mai important, cu Parța. Exact cum am mai decla-
rat, îmi doresc să câștig toate meciurile și-mi doresc
în mod special să câștig cu echipele care au nevoie de
puncte din subsolul clasamentului ca să înlătur orice
urmă de dubiu sau de eu știu ce meciuri strategice.
Asta le-am și spus acum în vestiar, a trecut, ne pare
foarte rău că n-am câștigat astăzi. 

Ne doream foarte mult. Ne-am pregătit foarte bine,
dar, din păcate, nu a fost să fie”.

Cornel SERACIN

CSC Dudeștii Noi pierde la limită �nala
Cupei României, faza județeană


