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Cetățenii comunei Dudeștii Noi își vor putea plăti 
impozitele și taxele locale datorate bugetului local on-
line pe internet prin intermediul platformei ghiseul.ro. 

Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă creați un cont
de utilizator și să dețineți un card bancar cu care să
puteți face plata.

Impozitele și taxele locale
se pot plăti și pe internet
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Primăria ia măsuri anti-ambrozie
Deoarece în lunile august-octombrie este 

sezonul de polenizare al plantei Ambrosia 
artemisifolia, în conformitate cu Legea nr.
62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,
pentru a preveni răspândirea acestei buruieni,
Primăria comunei Dudeștii Noi a constituit o 
comisie de inventariere a zonelor din intravilan
în care proliferează ambrozia, urmând a amenda,
conform legii, deținătorii terenurilor neîngrijite
și nelucrate.

„Facem apel la toți cetățenii să elimine
această buruiană foarte periculoasă care se
răspândește rapid și care provoacă alergii severe.

Primăria a trimis 41 de somații în urma vizitei
pe teren efectuată de către comisia de verificare.
Pentru zonele publice a fost notificată SC 
BM-DN Torontal SRL, care este responsabilă cu
administrarea domeniului public”, au transmis
reprezentanții administrației locale. (A.B.)
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Casa de Cultură din Dudeștii Noi a găzduit un
amplu eveniment literar dedicat poeziei. Cea de-a
V-a ediție a concursului de volume „Poezia - oglindă
a sufletului”, coordonat de poetul Geo Galetaru s-a
încheiat odată cu festivitatea de premiere a
câștigătorilor.

Concursul a debutat în anul 2015 și are ca scop
declarat sprijinirea debutanților în volum să-și edi-
teze cea de-a doua carte de poezie. Un juriu format
din Geo Galetaru (președinte), Adriana Weimer și
Ion Căliman (membri) a selectat și premiat volu-
mele de debut cele mai valoroase, dintre cele trimise
în concurs, iar laureații au primit diplome și au 
beneficiat de tipărirea celui de-al doilea volum, la 
Editura Eurostampa, din Timișoara. Concursul este
rezultatul unui proiect cultural al poetului Geo 
Galetaru, inclus în Programul Pro Cultura Dudeștii
Noi, fiind finanțat, în proporție de 90%, din bugetul
local.

În deschiderea evenimentului, Alin Nica, prima-
rul comunei Dudeștii Noi, s-a adresat parti -
cipanților: „Timișoara va fi, iar noi ne dorim să
contribuim la acest proiect, Capitală Culturală 
Europeană. Eu am fost membru expert în juriul de
selectare, la nivel european, a Capitalelor Culturale
Europene, iar din această postură am avut o
misiune de monitorizare la Timișoara legată
de cât de bine este pregătit municipiul
reședință de județ pentru această amplă ma-
nifestare culturală, care va fi emblematică
pentru România pentru următorii ani. 

De reușita acestui eveniment se leagă dez-
voltarea culturii nu numai în Timișoara, ci și
într-o arie mult mai vastă. Prin manifestările
culturale de la Dudeștii Noi - care sunt deja
tradiționale - dorim să arătăm că la noi cul-
tura nu a murit. Și nu numai atât, ci prezintă
un exemplu de cum poate fi promovată, sti-
mulată și ridicată la un nivel înalt. Avem zeci
de cărți lansate în comuna noastră.

De ce am ales să facem acest lucru, să spri-
jinim tinerii să activeze cultural? Pentru noi
ca administrație publică locală, ca și comu-
nitate mică, simplul succes a cel puțin unuia
dintre cei pe care i-am sprijinit este o 
victorie. 

Noi în general am încercat să sprijinim cu
prioritate scriitori aflați la început de carieră.
Astfel, întotdeauna începuturile acelui
potențial mare scriitor vor fi legate de co-
muna noastră, iar ea va fi amintită în toate
criticile și cronicile celor care privesc cu ochi
critic această secțiune din vastul peisaj cul-
tural, cea a artei scrise. Acesta poate fi doar
unul dintre motive și este suficient pentru noi
pentru a continua să investim în cultură. 
Evident, cultura la nivelul comunei Dudeștii
Noi nu se rezumă doar la arta scrisă. Avem
exemple și de sculptori pe care i-am promovat,
însuși monumentul de la intrarea în localitate fiind
un astfel de exemplu. 

Nu dorim să rămânem închistați în anumite tipare
- în care vedem că sunt, în general, încadrate
administrațiile publice locale din țara noastră.
Dorim să ieșim din cutie, să spun așa, să gândim 
altfel, să nu încorsetăm spiritul creator, să încurajăm

inovarea, ideile noi. Tot ce am afirmat până acum
este legat de menirea artistului în univers”.

Profesorul Geo Galetaru, inițiatorul acestui eve-
niment, a spus, la rândul său: „Cultura, la Dudeștii
Noi, cunoaște un sprijin dintre cele mai susținute.
Nu numai după părerea mea - în primul rând
autoritățile publice locale, care au fost conștiente de
la început de acest lucru - este necesar ca acest seg-

ment, cultura, să fie susținut,
sprijinit și promovat intens și
sistematic. De altfel, cum se
petrece în comuna noastră. 

Suntem o comună care a
devenit un pol al culturii pe
harta culturală a României,
prin demersurile susținute
care se fac pentru sprijinirea
acesteia în zonă”. Profesorul
Geo Galetaru a amintit apoi
și de alte proiecte literare care
se derulează la Dudeștii Noi,
cum ar fi revista „Sintagme
literare”, almanahul anual al
revistei.

Dr. Stelian Butaru, pre ședintele Comisiei de
cultură a Consilului Local, le-a transmis un
mesaj participanților: „Mă bucur să-i revăd pe
cei care au fost și anul trecut la eveniment, mă
bucur că văd și alți invitați printre noi. Acest
lucru înseamnă că manifestările noastre culturale
atrag... 

Mă bucur, de asemenea, să văd acest teanc de
cărți din fața domnului profesor Galetaru, ceea
ce înseamnă că activitatea domniei sale este tot
mai intensă de la an la an. Îi propun chiar dom-
nului profesor să organizeze anual în luna iunie
o zi aniversară a poeziei dudeștene”.

Prima parte a manifestării a constat în prezen-
tarea câtorva dintre volumele autorilor premiați
la ediția din acest an a concursului de volume
„Poezia - oglindă a sufletului”. În fiecare an,
grație acestui concurs se publică până la opt vo-
lume. 

Trebuie specificat faptul că, de doi ani, eveni-
mentul este finanțat integral de către Consiliul
Local Dudeștii Noi. 

Anul acesta s-au tipărit opt volume, unii dintre
autori fiind prezenți la Casa de Cultură cu prile-
jul premierii. 

Dintre autorii premiați la concurs, au fost
prezentați: Dacian Don, Daniela Radu, Gabriel
Gherbăluță, Mihai Marian. Mihai Ursulescu și
Violeta Pintea. Au vorbit despre ei: Lucian Va-
leriu, Ion Căliman, Daniel Luca, Horia Simon,
Remus Valeriu Giorgioni, Constantin Butunoi,
Constantin Dehelean. În partea  a doua, s-a lansat
volumul „Vocea din somn”, cu ocazia împlinirii

a 50 de ani de la debutul în presa literară (în 1960,
în România literară) a profesorului Geo Galetaru.
Cartea a prezentat-o Rodica Pop. 

Partea muzicală a evenimentului a fost asigurată
de studenta Cecilia Novaconi, care i-a încântat pe
cei prezenți cu melodii de muzică ușoară.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Concursul de volume „Poezia - oglindă a sufletului”
,
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iunie 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

CCuumm ssăă ffoolloossiimm 
eeccooccoommppoossttooaarreellee

Pentru a folosi ecocompostoarele la capacitate maximă de utilizare vă 
propunem următorul model eficient de a selecta resturile pentru compost:

Impozitele și taxele
locale se pot plăti 

și pe internet

Gata cu statul la coadă! Cetățenii comunei Dudeștii Noi își vor putea plăti impo-
zitele și taxele locale datorate bugetului local online pe internet prin intermediul
platformei ghiseul.ro. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă creați un cont de utili-
zator și să dețineți un card bancar cu care să puteți face plata.

„Comuna noastră a fost prima comună din județ înrolată în această platformă însă
era posibilă doar plata amenzilor de circulație. Acum este a șasea comună din județ
care permite și plata impozitelor și taxelor locale în timp real pe internet.

Această acțiune face parte dintr-un program mai amplu al Primăriei Comunei
Dudeștii Noi ce are ca scop digitalizarea administrației publice locale. Următorul
pas este darea în folosință până la 15 iunie a 5 hotspoturi de internet în tot atâtea
zone publice din comună.

Dorim să mergem mai departe și prin intermediul platformei pcdn.ro să facem
posibil ca aproape toate actele de care cetățeanul are nevoie de la Primărie să fie
obținute online folosind semnătura electronică”, ne-a declarat Alin Nica, primarul
comunei Dudeștii Noi. (A.B.)
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Cursele M44 

pentru elevi vor circula
până pe 10 iulie

Primăriile Dudeștii Noi și Becicherecu Mic au solicitat Societății Metropoli-
tane de Transport Timișoara prelungirea duratei de operare a curselor școlare
M44 până pe 10 iulie, adică până după susținerea examenelor de bacalaureat.

Cursele se vor relua în toamnă odată cu începerea noului an școlar.
„Programul curselor pentru navetiști rămâne deocamdată neschimbat. Situația

încasărilor și a abonamentelor în aprilie nu s-a schimbat față de luna martie, dim-
potrivă, s-a înrăutățit. Așteptăm furnizarea de către STPT a situației din luna mai
pentru a lua o decizie cu privire la menținerea acestor curse.

După cum se vede și din adresa atașată, doar patru persoane au abonament.
Situația include toate cursele, nu doar cele pentru navetiști, deci e cu atât mai
grav. În situația din mai vom vedea efectul întâlnirii avute la Primărie cu
navetiștii care folosesc aceste curse, dar și al controalelor pe care le-am solicitat
SMTT”, afirmă reprezentanții autorității locale. (A.B.)

S-a #nalizat noul foraj
de apă din Dudeștii Noi
În aproximativ

două săptămâni va fi
pus în funcțiune noul
foraj de apă din co-
muna Dudeștii Noi. În
total, în localitate sunt
cinci astfel de foraje.
Acestea trebuie să asi-
gure debitul necesar
pentru extinderile de
rețea ce vor urma în
zonele Alexia I și 
Solaris IV. „În prezent
- ne spune Alin Nica,
primarul comunei - 
s-au realizat forajul,

casa pompelor și rețeaua de
aducțiune către bazinele de
înmagazinare aflate la gos-
podăria de apă din spatele
Casei de Cultură. Urmează
să se realizeze îmbinările și
conectarea la aceste bazine,
respectiv finisajele la casa
forajului, îngrădirea și astu-
parea șanțului. Odată cu pu-
nerea în funcțiune sperăm
să se rezolve și problemele
de presiune pe care le-am
avut, în genereal în perioada
secetoasă, în zonele mai în-
alte din sat. De asemenea,

sperăm să asigurăm eventualele debite suplimentare datorate extinderilor de rețea ce
vor urma în Solaris IV și Alexia I”.

Anton BORBELY

Primăria Dudeștii Noi 
a câștigat o contestație

importantă
După doi ani de proceduri administrative și contestații, 

Primăria Dudeștii Noi a câștigat în primă instanță contestația
privind licitația pentru extinderea sistemului de apă și canali-
zare în zonele Alexia I și Solaris IV. Contestația a fost depusă
de o societate aflată pe ultimul loc ca preț în cadrul proiectului,
care este cu finanțare europeană. „Firma - ne spune primarul
Alin Nica - mai are totuși o posibilitate de atac, în zece zile de
la pronunțarea deciziei Consiliului Național de Soluționare a
Contestațiilor, la Curtea de Apel Timișoara. Sperăm să nu o
facă, caz în care vom putea încheia contractul de execuție a 
lucrărilor și să începem cât mai repede executarea lucrărilor de
apă și canalizare în cele două zone. Dacă firma va contesta la
Curtea de Apel, atunci, din păcate, proiectul se va amâna pe o
perioadă mai lungă, în funcție de modul de soluționare și de
celeritatea cu care instanța va soluționa cauza”.

A. BORBELY

Tot mai mulți copii, 
atrași de sport

Înființarea Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se
dovedește a fi un succes. Tot mai mulți copii se înscriu la
secțiile clubului, din dorința de a face sport. Tocmai din acest
motiv, la secției de fotbal se dorește înființarea unei noi echipe
de juniori. 

Dan Pavel, antrenorul juniorilor, a și avut o întâlnire cu
părinții care vor să-și înscrie copiii în cadrul noii echipe. „Ne
bucură aceste lucruri - ne spune primarul Alin Nica, referindu-
se la numărul tot mai mare de copii care sunt atrași de sport.
Scopul înființării Clubului Sportiv Comunal tocmai acesta este:
să dinamizăm viața sportivă din Dudeștii Noi și să îndemnăm
copiii, dar și adulții, la sport și mișcare”.

Pentru a continua acțiunile de promovare a sportului, CSC
Dudeștii Noi va organiza anul acesta și două competiții de cros,
una în această vară și una în toamnă. (A.B.)

Sezonul 2018-2019 în Divizia D Timiș s-a
încheiat pentru echipa de fotbal a Clubului
Sportiv Comunal Dudeștii Noi. La capătul
celor 32 de etape, nou-promovata antrenată de
Valentin Miculescu și Dan Pavel a încheiat pe
o poziție onorantă: locul 6, cu 57 de puncte,
cu trei mai puține decât ocupanta ultimei
poziții a podiumului acestei ediții. Campioană
este „vecina” din Becicherecu Mic, ACS For-
tuna, care va disputa barajul de promovare în
Liga a III-a împotriva „croaților” de la Voința
Lupac (județul Caraș Severin). Revenind la
echipa din Dudeștii Noi, aceasta a adunat 18
victorii, trei egaluri și 11 înfrângeri în acest sezon
în care, așa cum spuneam, a debutat la nivelul
Ligii a IV-a. Dacă ar fi reușit o victorie în ultima
etapă - în deplasarea de la ACS Carani Murani,
ocupanta poziției a doua la finalul întrecerii -,
CSC Dudeștii Noi ar fi ajuns pe poziția a treia.
Oricum, evoluțiile din acest sezon - în care a dis-
putat și finala Cupei României faza județeană - au
fost în general bune, ceea ce le dă speranțe iubi-
torilor de fotbal din comună pentru campionatul
2019-2020.

Pentru că suntem la final de sezon, recapitulăm,
pentru amatorii de statistici și nu numai, rezulta-
tele înregistrate în cele 32 de jocuri disputate de
echipa de fotbal seniori a CSC Dudeștii Noi: etapa
I - CSC - AS FC Bazoșu Vechi 0-3; etapa a II-a -
CS Cocoșul Orțișoara - CSC 2-3; etapa a III-a -
CSC - CS Timișul Șag 1-0; etapa a IV-a - ASO
Deta - CSC 2-0; etapa a V-a - CSC - ACS Voința
Mașloc 2-1; etapa a VI-a - AS Progresul 1906
Ciacova - CSC 0-3; etapa a VII-a - CSC - AS
Peciu Nou 1-0; etapa a VIII-a - AS Seceani - CSC
3-2; etapa a IX-a - CSC - CS Unirea Tomnatic 0-
1; etapa a X-a - CS Avântul Periam - CSC 3-1;
etapa a XI-a - CSC - CS Unirea Sânnicolau Mare

2-0; etapa a XII-a - CSO Făget - CSC 1-2; etapa
a XIII-a - CSC - ACS Pobeda Star Bîșnov 1-0;
etapa a XIV-a - CS Flacăra Parța - CSC 0-4; etapa
a XV-a - CSC - ACS Fortuna Becicherecu Mic 1-
4; în etapa a XVI-a CSC a stat, ca urmare a retra-
gerii din campionat a echipei CSM Lugoj II; etapa
a XVII-a - CSC - ACS Carani Murani 3-0; etapa
a XVIII-a - AS FC Bazoșu Vechi - CSC 0-0; etapa
a XIX-a - CSC - CS Cocoșul Orțișoara 1-0; etapa
a XX-a - CS Timișul Șag - CSC 0-1; etapa a XXI-
a - CSC - ASO Deta 3-0; etapa a XXII-a - ACS
Voința Mașloc - CSC 0-1; etapa a XXIII-a CSC -
AS Progresul 1906 Ciacova 1-1; etapa a XXIV-a
- AS Peciu Nou - CSC 1-2; etapa a XXV-a - CSC
- AS Seceani 1-1; etapa a XXVI-a - CS Unirea
Tomnatic - CSC 0-2; etapa a XXVII-a - CSC - CS
Avântul Periam 1-2; etapa a XXVIII-a - CS Uni-
rea Sânnicolau Mare - CSC 3-1; etapa a XXIX-a
- CSC - CSO Făget 4-1; etapa a XXX-a - ACS Po-
beda Star Bîșnov - CSC 2-0; etapa a XXXI-a -
CSC - CS Flacăra Parța 3-0; etapa a XXXII-a -
ACS Fortuna Becicherecu Mic - CSC 2-1; în
etapa a XXXIII-a CSC a stat; etapa a XXXIV-a -
ACS Carani Murani - CSC 1-0.

Anton BORBELY

Punct �nal în Liga a IV-a

CSC Dudeștii Noi, la trei puncte 
de podiumul campionatului
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Per-
soanelor Dudeştii Noi jud.Timiş, cu sediul în comuna
Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29, face apel către
toți cetățenii din comună pentru a-și verifica periodic ter-
menul de valabilitate al actelor de identitate deținute, iar în
situația în care actul de identitate are termenul de valabilitate
expirat sau care urmează să expire informează că, în con-
formitate cu prevederile art.19 şi 20 din O.U.G 97/2005,
republicată și actualizată, privind evidența, domiciliul,
reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, au
obligația de a se prezenta la sediul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de la locul de
domiciliu sau de reședință, 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 teri-
toriul României, prin care se dovedeşte identitatea, cetăţenia
română şi domiciliul titularului.

Cartea de identitate se eliberează cu termen de valabili-
tate:

● 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.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- buletinul de identitate aflat în termen de valabilitate;
- cartea electronică de identitate (în curs de imple-

mentare).

Prima carte de identitate:
● La împlinirea vârstei de 14 ani minorul se prezintă la

ghişeul Serviciului Public Comunitar Local 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 autori-
tatea Serviciului Public de Asistenţă Socială sau de persoana
căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita elib-
erarea actului de identitate.

● ELIBERAREA PRIMULUIACT DE IDENTI-
TATE NU SE POATE FACE PE BAZĂ DE PROCURĂ
SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identitate NU poate

fi depusă mai repede de ziua împlinirii 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 termenului de
valabilitate a actului de identitate. Nerespectarea acestor
prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se
sancţioneaza cu amendă.

● Cererea şi actele necesare se depun la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 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, 0732790992.

Program de lucru cu publicul:
● LUNI: 8-16;
● MARŢI: 8-16;
● MIERCURI: 8-16;
● JOI: 8-18:30;
● VINERI: 8-13.

Termenul de eliberare a actelor de identitate

Conform art. 14 alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă a Gu-
vernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa
şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, ter-
menul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act
de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi pre-
lungit cu cel mult 15 zile de către şeful Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate sta-
bilit la nivelul S.P.C.L.E.P Dudeştii Noi jud. Timiş este de
2-7 zile.

Dacă cetăţeanul se află într-o situaţie deosebită ce poate
justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un ter-
men mai scurt decât cel stabilit la nivelul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (ex.: motive
medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat,

susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efec-
tuarea unor operaţiuni notariale/bancare/poştale etc.), acesta
va fi îndrumat să se adreseze şefului  Serviciului, care va
analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea
în timp util a cererii acestuia. În acest caz, termenul pentru
obţinerea actelor de identitate este de 2 zile.

Cazuri în care se eliberează o nouă carte de identitate:
● la expirarea termenului de valabilitate a actului de iden-

titate care urmează a fi preschimbat;
● dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului,

prenumele părinților, data ori locul naşterii;
● în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a ran-

gului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau
rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;

● în cazul deteriorării actului de identitate;
● în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de

identitate;
● când fotografia din cartea de identitate nu mai core-

spunde cu fizionomia titularului;
● în cazul schimbării sexului;
● în cazul anulării;
● în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal

(C.N.P);
● pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
În situaţia cetățenilor români care au domiciliul în Româ-

nia și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de
identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe
bază de procură specială autentificată la misiunile diplomat-
ice sau oficiile consulare ale României din ţara respectivă.

I. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU 
ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care
se eliberează):

● cererea pentru eliberarea actului de identitate;
● certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu

vârsta mai mică de 14 ani;
● documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
● chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate,

respectiv 7 lei, sau a cărţii de identitate provizorie -1 leu.
Pe lângă acestea, mai sunt necesare și alte documente, în

funcţie de motivul pentru care se solicită eliberarea cărții de
identitate, precum şi de starea civilă a solicitantului, astfel:

1. În cazul eliberării cărții de identitate la împlinirea
vârstei de 14 ani:

● actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al
reprezentantului legal;

● certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz,
hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care
se stabileşte căruia dintre părinţi îi este încredinţat minorul,
dacă părinţii sunt divortati.

2. În cazul persoanelor căsătorite/divorţate/văduve:
● certificatul de căsătorie/hotărârea de divorţ definitivă

şi irevocabilă/certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/ă.
3. În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării

actului de identitate:
● un document oficial cu fotografie de dată recentă, pen-

tru certificarea identităţii.
II. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA

URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIULUI DIN
STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care doresc
să-şi schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe a cărui rază
teritorială este situat imobilul la care îşi stabilesc domiciliul,
unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate
ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Româ-
nia, împreună cu următoarele documente:

● certificatul de naştere;
● certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite

sau al soţului supravieţuitor;
● hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
● certificatul de deces al soţului/sotiei decedat/decedată,

în cazul soţului supravieţuitor;
● certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică

de 14 ani;
● documentul cu care se face dovada adresei de domi-

ciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei
de reședință;

● paşaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul
constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de
Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României din străinătate, original și copie; în
situaţia în care solicitantul nu poate face dovada cetățeniei
române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se
atestă de către Directia Generală de Paşapoarte, la cererea
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor,
faptul că solicitantul este cetățean român;

● actul de identitate şi/sau paşaportul eliberate de
autorităţile străine;

● chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate.
Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant tre-

buie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru
hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului,
pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie,
se prezintă copii traduse şi legalizate.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost
înregistrată în registrele de stare civilă române, vor solicita
transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în

străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori. În
situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domi-
ciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori,
este necesar consimțământul celuilalt părinte, dat în formă
autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti
prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi
schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune
copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă,
învestită cu formulă executorie.

III. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTI-
TATE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT
CETĂȚENIA ROMÂNĂ

Persoanele care au dobândit cetățenia română depun 
cererea pentru eliberarea primului act de identitate la Ser-
viciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe raza
căruia locuiesc, unde prezintă următoarele documente:

a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei
ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României în străinătate, original şi două copii; în cazul mi-
norilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi
în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei
de către unul dintre părinţi, dovada cetățeniei acestora se
face potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a
cetățeniei române cu modificările şi completările ulterioare;
b) certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi
căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu
vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română
împreună cu părinţii, original şi copie; în vederea obţinerii
certificatelor de stare civilă românesti, se solicită tran-
scrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate
la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

c) documentul cu care se face dovada adresei de domi-
ciliu, original şi copie;

d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate
face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de con-
ducere sau act de identitate străin, original şi copie;

e) chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identi-
tate; la eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda
legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru imigrări, iar,
în situaţia în care nu mai deţine acest document, va da o
declaraţie în acest sens.

IV. ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN
ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII DE 
STABILIRE A REŞEDINŢEI

● cererea pentru înscrierea în actul de identitate a
menţiunii privind stabilirea reşedinţei;

● actul de identitate al solicitantului;
● documentul cu care se face dovada adresei de

reședință;
V. ELIBERAREA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE

PROVIZORII CETĂȚEANULUI ROMÂN CU 
DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI REȘEDINȚA ÎN
ROMÂNIA

Cetățenii români domiciliaţi în străinătate, care doresc să
intre în posesia unei cărţi de identitate provizorii, în care să
fie înscrisă reședința din România, unde locuiesc temporar,
depun cererea pentru eliberarea actului de identitate
cetățenilor români cu domiciliul în străinătate şi reședință
în România la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor pe raza căruia au reședință, la care anexează
următoarele documente:

a) paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă
statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original
si copie;

b) certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de
oficiile de stare civilă române;

c) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
d) dovada adresei de reședință din România;
e) două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă

albă de 7 mm;
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate

provizorii;
VI. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE

REŞEDINŢĂ SE POATE FACE CU UNUL DIN
URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de
legislaţia româna în vigoare, privind titlul locativ
(adeverinţă de la Registrul agricol din cadrul primăriei, con-
tract de vânzare-cumpărare, extras C.F valabil la data
depunerii cererii etc.);

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau
juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre docu-
mentele prevăzute la lit.a);

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului,
însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică,
prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solici-
tantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana
fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a)
si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie,
declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către
reprezentanţii lor legali;

Notă – În conformitate cu dispoziţiile art. 6^1 din Legea
nr.248/20.07.2005 privind regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru scopurile prezentei
legi,cartea de identitate valabilă constituie document de
călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în
statele membre ale Uniunii Europene.
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Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și sub denu-

mirea de sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii 
Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Este prăznuită
la 50 de zile de la Învierea Domnului. 

Este menționată în Noul Testament, în special în
cartea Faptele Apostolilor, în al doilea capitol. Aici se
spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet
mare de vânt și Se împarte deasupra capului fiecăruia
din cei prezenți, în chip de limbi de foc. De asemenea,
se face pomenire de ea și în canonul 20 al Sinodului
I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Rusaliile este sărbătoarea întemeierii Bisericii
creștine, căci în această zi, în urma cuvântării
însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la
creștinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea
dintâi comunitate creștină din Ierusalim (Fapte II, 41).

Până către sfârșitul secolului IV și începutul seco-
lului V Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a
Înălțării Domnului și a Pogorârii Sfântului Duh. 

În jurul anului 400, cele două sărbători s-au
despărțit una de cealaltă, Cincizecimea rămânând
numai ca sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh.

Sărbătoarea Cincizecimii este reactualizată în chip
duhovnicesc în cadrul Sfintei Liturghii. 

Ori de câte ori se rostește o rugăciune de invocare,
de chemare a Duhului Sfânt peste creație și peste 
darurile din ea, cum ar fi pâinea și vinul, la Sfânta 
Liturghie, de fiecare dată se reactualizează Cincize-
cimea.

Prin lucrare Sfântului Duh se șterge din noi păcatul
și se lucrează asemănarea cu Dumnezeu. 

Nu întâmplător, la Utrenia duminicală se cântă:
„Prin Duhul Sfânt toata făptura se înnoiește iarăși, 
dobândind starea cea dintâi”. 

Să nu uităm că atunci când ne rugăm Duhul Sfânt
se roagă în noi „cu suspine negrăite”, după cum spune
Sfântul Apostol Pavel.

În biserici se aduc de Rusalii frunze verzi de tei sau
de nuc, care se binecuvântează și se împart
credincioșilor, simbolizând limbile de foc ale puterii
Sfântului Duh, Care S-a pogorât peste Sfinții Apostoli.

Sinaxarul din Duminica Rusaliilor
„În această zi, Duminica a opta după Paști, prăz-

nuim Sfânta Cincizecime. Și această sărbătoare am
luat-o din cărțile iudeilor. Căci după cum aceia prăz-
nuiesc Cincizecimea lor, cinstind numărul de șapte,
dar și pentru că au primit Legea după trecerea a cin-
cizeci de zile de la Paști, tot astfel și noi prăznuim cin-
cizeci de zile de la Paști, primind Duhul cel Preasfânt,
care ne dă Legea, ne călăuzește spre tot adevărul și
ne învață cele plăcute lui Dumnezeu. 

Să se mai știe că la evrei erau trei sărbători mari:
Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor.
Paștile în amintirea trecerii Mării Roșii; căci cuvântul
paște înseamnă «trecere». 

Și sărbătoarea aceea o preînchipuia pe a noastră,
care este trecerea și întoarcerea din nou de la întune-
ricul păcatului, la rai.

Apoi, evreii prăznuiau Cincizecimea spre aducere
aminte de suferințele lor din pustiu, cum și de multele
necazuri prin care au trecut, până să ajungă în pămân-
tul făgăduinței. Că numai după aceea s-au îndulcit de
roade, de grâu și de vin. Nouă, însă, Cincizecimea ne
arată ieșirea din răutatea necredinței și intrarea în 

Biserică; că atunci ne împărtășim și noi cu Trupul și
Sângele Stăpânului. 

Unii spun că evreii sărbătoreau Cincizecimea din
pricinile arătate mai sus; dar alții cred că Cincizeci-
mea ar fi fost orânduită de evrei pentru cinstirea 
numărului șapte, după cum s-a spus. Că acest număr
adunat de șapte ori cu el însuși, dă numărul de cinci-
zeci de zile, fără una. 

Cinstirea Cincizecimii de către evrei atârnă nu
numai de numărarea zilelor, ci de a anilor, în care ei
sărbătoreau Jubileul; aceasta cădea după trecerea a de
șapte ori șapte ani. În acel an ei lăsau pământul nese-
mănat și vitele la odihnă, iar robilor dobândiți cu bani
li se dădea libertatea să plece.

A treia sărbătoare era Sărbătoarea Corturilor, care
se prăznuia după strângerea bucatelor de pe câmp,
adică la trecerea a cinci luni de la Prăznuirea Paștilor.
Această sărbătoare se prăznuia spre aducere aminte
de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cortul cel
văzut prin nori în Muntele Sinai și făcut de marele
meșter Veseleil. Săvârșeau acest praznic făcând 
corturi, iar cei ce locuiau la țară mulțumeau lui Dum-
nezeu, după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se pare
că și David a scris psalmii cei pentru linuri
(recunoștință) pentru aceste zile.

Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noastră cea
din morți; când, după ce corturile trupurilor noastre
se vor strica, iarăși se vor alcătui, și ne vom îndulci
de roadele ostenelilor noastre, prăznuind în corturile
cele veșnice.

Se cuvine să mai știm că în ziua aceasta,
săvârșindu-se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt 
S-a coborât peste ucenicii Domnului. 

Și fiindcă Sfinții Părinți au socotit să despartă praz-
nicele pentru măreția Preasfântului și de viață făcăto-
rului Duh, căci El este unul din Sfânta și de viață
începătoare Treime, iată că și noi vom vorbi despre
felul cum a venit Duhul Sfânt”.

Biserica Ortodoxă cinstește persoana Sfântului
Duh în Duminica Cincizecimii și a doua zi după ea,
la sărbătoarea Sfintei Treimi (numită și Lunea 
Sfântului Duh).

Sărbătoarea Rusaliilor - Pogorârea Sfântului Duh

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29
iunie, după o perioadă de post care variază ca durată
în funcție de data Sfintelor Paști.

Sfântul Apostol Petru - fiul lui Iona și fratele Apos-
tolului Andrei - s-a născut în Betsaida Galileei. Nu-
mele său iudeu era Simon, însă Mântuitorul îl va numi
Chifa (piatră). După o pescuire minunată pe lacul
Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni.
Mărturisește în numele apostolior dumnezeirea lui
Hristos, dar se și leapădă de Hristos când El este prins
spre a fi răstignit.

După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în adu-
narea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în locul
lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului
Apostol Petru, se botează trei mii de persoane. Sfântul
Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, 
Samaria, Asia Mică până în Babilon și, în ultima parte
a vieții, la Roma. Sfântul Petru a murit răstignit pe
cruce, cu capul în jos, in anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul 
Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost
elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și
lupta împotriva creștinilor. A participat la uciderea ar-
hidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului i se arată
Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule,
Saule, de ce mă prigonești?”. Se convertește și
primește botezul de la Anania, episcopul Damascului.
Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii
misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului
Nero, în anul 67.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Postul Sfinților Apostoli (popular - postul Sâmpe-

trului), care precede sărbătoarea comună a Sfinților
Apostoli Petru și Pavel, este rânduit de Biserică în cin-
stea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de
a posti înainte de a întreprinde acte mai importante

(vezi Fapte 13,2 și 14,23). Totodată,
prin ținerea acestui post se cinstesc da-
rurile Sfântului Duh, care s-au pogorât
peste Sfinții Apostoli la Cincizecime;
de aceea, în vechime, acest post se
numea Postul Cincizecimii.

Despre vechimea acestui post măr-
turisesc, în secolul IV, Constituțiile
Apostolice. Mărturii ulterioare se 
găsesc la Sfântul Atanasie cel Mare, la
Teodoret, episcopul Cirului, la Leon
cel Mare, care numește postul acesta
Postul de vară sau al Cincizecimii. Se
pare că, la început, postul acesta era
ținut numai în cercurile monahale și
abia mai târziu s-a extins și la
credincioșii din lume.

Spre deosebire de celelalte posturi, care au o durată
fixă, Postul Sfinților Petru și Pavel are o durată varia-
bilă de la an la an, deoarece începutul lui (fixat apro-
ximativ prin secolul VI) e în funcție de data variabilă
a Învierii lui Hristos.

Postul începe luni, după Duminica Tuturor
Sfinților, și tine până în ziua de 29 iunie (inclusiv,
dacă această sărbătoare cade miercurea sau vinerea,
dezlegându- se în acest caz numai la pește și untde-
lemn). Durata lui este deci mai lungă sau mai scurtă,
după cum Învierea din anul respectiv a căzut mai 
devreme sau mai târziu.

În chip normal (dacă Învierea Domnului s-ar 
sărbători în răstimpul indicat de regula consfințită la
Sinodul I Ecumenic, adică între 22 martie și 25 apri-
lie), durata variază de la opt zile (durata cea mai
scurtă, când Învierea cade la 25 aprilie) până la 42 de
zile (durata cea mai lungă, când Învierea cade la 22
martie). Dar în actuala situație a Bisericii noastre (ca
a tuturor bisericilor ortodoxe care și-au îndreptat 
calendarul, menținând însă Pascalia stilului vechi, a

calendarului neîndreptat).
Învierea este sărbătorită de fapt

între 4 aprilie și 8 mai, durata Postului
Sfinților Petru și Pavel se scurtează, de
la 28 de zile (durata cea mai lungă)
până la desființare (în anii în care 
Învierea cade după data de 1 mai).

Așa s-a întâmplat în anii 1945 și
1956 (Învierea la 6 mai), când Sfântul
Sinod a hotărât ca postul să se țină în
cele trei zile dinaintea sărbătorii
Sfinților Apostoli Petru și Pavel (săr-
bătoarea căzând înaintea Duminicii
Tuturor Sfinților, în seara căreia tre-
buia să lăsăm sec).

Aceeași situație am avut-o și în anul
1983 (Învierea la 8 mai), când postul

a fost numai de două zile (27-28 iunie).
O regulă simplă și practică spre a afla durata 

Postului Sfinților Petru și Pavel din orice an este ur-
mătoarea: câte zile sunt de la data Învierii (inclusiv)
din anul respectiv până la 3 mai (exclusiv), atâtea zile
tine postul. De exemplu, în anul 1982, când Învierea
s-a serbat la 18 aprilie, Postul Sfinților Apostoli 15
zile (14- 28 iunie).

După Pravila cea mare și Învățătura pentru posturi
din Ceaslovul mare, luni, miercuri și vineri se mă-
nâncă legume fără untdelemn, marți și joi aceleași cu
untdelemn (și vin), iar sâmbătă și duminică și pește.
Dezlegarea la pește se dă și luni, marți și joi, când
cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare, iar
când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri,
se dezleagă la untdelemn și vin.

La hramuri și la Nașterea Sfântului Ioan Botezăto-
rul (24 iunie) se dă dezlegare la pește, în orice zi a
săptămânii ar cădea. După Tipicul mare, luni, miercuri
și vineri se mănâncă mâncare uscată după Vecernie;
iar în celelalte zile, ca mai sus.

S�nții Apostoli Petru și Pavel
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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

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

Ofer meditații la matematică
și engleză pentru gimnaziu.

Telefon: 0733-517.823

,

Festivalul „Hora”, dedicat
ansamblurilor și formațiilor
de dansuri, ajunge anul
acesta la cea de-a șasea
ediție. 

Evenimentul va avea loc
duminică, 16 iunie, la Casa
de Cultură din Dudeștii Noi.
Înainte de a ajunge aici,
formațiile de dansatori vor
lua parte la parada portului
popular, care va începe la ora
15:30.

De la ora 16:30, la Casa de
Cultură se va derula efectiv
festivalul. Anul acesta parti-
cipă: Ansamblul folcloric
„Hațegana” - veterani - din
Hațeg (județul Hunedoara),
Ansamblul „Ghiocelul” din
Giroc, Ansamblul „Junii gu-
gulani” din Caransebeș
(județul Caraș Severin), An-
samblul „Păstrătorii tradiției”
din Pecica (județul Arad),
Ansamblul „Vermeșana” din
Vermeș (județul Caraș Seve-
rin), Ansamblul „Arădeana” din Arad și
Ansamblul „Timișeana” din Timișoara.

În cadrul galei evenimentului vor
prezenta momente specifice Ansamblul

folcloric „Dudeșteana” și Ansamblul
„Zestrea gugulanilor” din Caransebeș,
câștigătorul Marelui Premiu al ediției
de anul trecut.

V. TOMOIAGĂ

Cea de-a VI-a ediție 
a festivalului „Hora”
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Dieta - element de valoare în
pro!laxia și terapia bolilor (17)
A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (17)

„Ceaiul negru și cafeaua sunt excitante. Efectele sunt asemănătoare
cu ale tutunului, dar ele lucrează mai încet. Cei care folosesc otrăvurile
acestea lente, ca și fumătorul, își închipuie că nu pot trăi fără ele,
deoarece se simt ața de rău când nu au idolii aceștia... Cei care se lasă
în voia unui apetit stricat o fac în dauna sănătății și a intelectului. Ei
nu pot să aprecieze valoarea lucrurilor spirituale. Simțurile lor sunt
tocite, păcatul nu se arată prea păcătos, iar adevărul nu e privit ca fiind
de mai mare preț decât comorile pământești”. Dietă și hrană, pag. 374.

„În ce privește ceaiul negru, cafeaua, tutunul și băuturile alcoolice,
singurul mijloc sigur de purtare față de ele este de a nu le atinge, a nu
le gusta și a nu umbla cu ele. Tendința ceaiului negru, a cefelei și a altor
băuturi asemănătoare este ca și a băuturilor spirtoase și a tutunului, și
în unele cazuri e tot atât de greu de a înfrânge obiceiul acesta cum este
pentru un bețiv de a se lăsa de băuturile îmbătătoare. Cei care încearcă
să părăsească acești stimulenți, pentru un timp vor simți o lipsă și vor
suferi fără de ei. Dar prin stăruință vor birui dorința aceasta și nu vor
mai simți lipsa. Natura va avea nevoie de un timp oarecare pentru a se
reface în urma abuzului pe care l-a suferit; dar dați-i prilej și ea din nou
își va aduna puterile și va face lucrarea ei în chip nobil și bine”. Dietă
și hrană, pag. 378.

„Băuturile fierbinți nu sunt necesare, decât poate numai ca remediu
în boală. Stomacul e foarte vătămat printr-o mare cantitate de hrană
fierbinte sau băuturi fierbinți. În felul acesta, faringele și organele 
digestive se slăbesc”. Dietă și hrană, pag. 380.

- va urma -

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

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

- Aveţi o nevroză endogenă, zise medicul. Cum vă petreceţi tim-
pul liber?

- Stau acasă mai tot timpul...
- De ce nu vă găsiţi o femeie să ieşiţi cu ea în oraş, să vă distraţi?

Nu v-ar plăcea?
- Ba da, mi-ar plăcea!
- Şi atunci de ce nu o faceţi? Sunteţi timid?
- Nu, dar nu mă lasă nevastă-mea!

- Azi mi-am făcut CV-ul, l-am scris, l-am redactat, apoi m-a
buşit plânsul.

- De ce?
- E păcat să trimiţi un asemenea om la muncă.

Până acum eram sărac, dar mi-am cumpărat un dicţionar de 
sinonime şi acum sunt nevoiaş, sărman, oropsit şi necăjit.

Copilul îşi întreabă părinţii :
- Ce-mi luaţi de ziua mea?
- O chitară.
- Am deja chitară.
- Ştim. Ţi-o luăm de tot.

Discuţie între două prietene bune:
- Fată, ştii, eu niciodată nu mi-am înşelat iubitul...
- Dragă, tu acum te lauzi sau te plângi?

BBaannccuurrii

Alimente pentru 
o inimă de !er

Ca să ai o inimă de fier, este
foarte important să ai o alimentaţie
echilibrată, bogată în vitamine şi
în minerale.

* Roşiile
Sunt o excelentă sursă de pota-

siu, calciu, vitamina A şi de 
magneziu, elemente importante
pentru prevenirea hipertensiunii şi
aritmiei cardiace. Licopina, o altă

substanţă care se găseşte din
abundenţă în roşie, ajută la menţi-
nerea elasticităţii vaselor de sânge.
De aceea, este indicat să consumi
în fiecare zi cel puţin o roşie.

* Ciocolata neagră
Scade nivelul colesterolului şi

reduce tensiunea arterială. Toto-
dată, previne depunerea de gră-
simi pe vasele de sânge. Alege o ciocolată amăruie, cu o concentraţie de peste 75% de
cacao şi consumă zilnic câte patru-cinci pătrăţele.

* Peştele gras
Peştele gras, precum tonul, heringul, sardinele şi somonul, este aliatul tău în lupta

cu bolile inimii.
Vitamina D, care se găseşte din belşug în peştele gras, scade riscul de atac de cord.

Ideal este să consumi peşte de cel puţin două ori pe săptămână.

* Usturoiul
Scade nivelul colesterolului „rău” (LDL) şi împiedică formarea cheagurilor de sânge.

Previne aterosleroza, boală ce se manifestă prin îngroşarea peretelui arterelor inimii.

Ştiaţi că...?
* Există o versiune de Android care se numeşte 

„KitKat” pentru că Hiroshi Lockheimer, inginer de 
software, unul dintre fondatorii echipei Android de la
Google, adoră batoanele de ciocolată KitKat.

* 80% din toţi băieţii ruşi născuţi în 1923 nu au trăit
mai mult de anul 1945.

* Freddie Mercury, celebrul solist al formaţiei Queen,
a anulat odată o înregistrare pentru un duet cu Michael
Jackson pentru că Jackson insista să-şi aducă la studio
lama pe nume Louie.

* Americanul Bill Haast, Director al Laboratoarelor
Serpentariului din Miami, s-a injectat cu venin de şarpe
timp de ani întregi încercând să devină imun. A trăit până
la 100 de ani (2011), a supravieţuit unui număr de 172 de
mușcături de şarpe şi şi-a donat sângele victimelor 

muşcate de şerpi.
* Celebrul regizor Martin Scorsese l-a jucat pe Vincent van Gogh într-o secvenţă din 

filmul Vise (Dreams) de Akira Kurosawa.
* În 1962, CIA a informat Serviciile Secrete Sud-Africane asupra locaţiei lui Nelson

Mandela, fapt ce a dus la arestarea lui şi la detenţia de 27 de ani.
* În 1929, Sir James Matthew Barrie, romancier şi dramaturg scoţian, creatorul lui Peter

Pan, şi-a donat drepturile de autor spitalului londonez de copii Great Ormond Street care
beneficiază în continuare, şi azi, de veniturile de pe urma tuturor producţiilor cu îndrăgitul
personaj.

* În Egiptul Antic se produceau cel puţin şase tipuri de bere.
* În 1938, Time Magazine l-a declarat pe Adolf Hitler „omul anului”. În acelaşi an a 

preluat comanda absolută a Armatei Germane, a declarat că intenţionează să zdrobească
Cehoslovacia, a preluat controlul asupra Austriei ameninţând cu invazia şi a deportat 12
000 de evrei din Germania.

* În 1892, Italia a ridicat la 12 ani vârsta minimă la care fetele se puteau căsători.
* Cel mai scurt război cunoscut a fost purtat între Zanzibar şi Anglia în 1896. Zanzibarul

s-a predat după 45 de minute.
* Prima bombă lansată de aviaţia Aliată deasupra Berlinului în timpul celui de-Al Doilea

Război Mondial a ucis singurul elefant de la Grădina Zoologică din Berlin.
* În anul 74 d.Hr., împăratul Vespasian rămăsese fără bani din cauza războiului civil.

Pentru a strânge fonduri, a creat primele toalete publice cu plată. Criticat de fiul său, Titus,
Vespasian a precizat că banii, chiar şi cei câştigaţi astfel, nu miros. „Pecunia non olet”-
Banii nu miros.

* Cifrele arabe nu au fost inventate de către arabi, ci de către matematicieni indieni. Au
fost modificate şi transmise matematicienilor arabi din Africa de Nord şi apoi transmise în
Europa, în Evul Mediu.

* Cel mai mic câine din lume are dimensiunile unei cutii (mici) de suc, cântărind numai
150 de grame.


