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Echipa de fotbal CSC Dudeștii
Noi s-a calificat în finala jude -
țeană a Cupei României după vic-
toria cu 1-0, după prelungiri,
împotriva echipei din Bazoșu
Vechi. În finală, CSC va juca cu
echipa Avântul Periam în această
vară pe stadionul „Dan Păl -
tinișanu” din Timișoara.

Jocul a fost pe muchie de cuțit,
deși egalitatea numerică s-a rupt
spre finele părții secunde, fiind
însă necesare reprize de prelun-
giri pentru desemnarea celei de-a
doua finaliste. 

În cele din urmă, trupa lui 
Valentin Miculescu a reuşit cali-
ficarea în finala timișeană a
competiției.

Unul singur gol a fost suficient
pentru continuarea parcursului, marcat fiind de Sebastian
Lobonea în minutul 118, când loviturile de departajare
cam băteau deja la ușă: 1-0 (0-0; 0-0).

Oaspeţii au meritul de a fi menținut echilibrul pe 
tabela de marcaj aproape două ore de joc, deși au evoluat
de la un moment dat în inferioritate numerică, din minu-
tul 80, când Radu Jude a fost eliminat pentru acumularea

de cartonaşe galbene.
CSC Dudeştii Noi s-a calificat în componența Burtic

– Firuţ, Palade, Slabu, Damian, Toroni, Lutsch, Plo-
peanu, Florea, Bud, Lobonea.

Au mai jucat: Hurdea, Raul Iţu, Greck şi Turbureanu.
Pe bancă au rămas Nichitean şi Călin.

A. BORBELY

CSC Dudeștii Noi s-a cali$cat în $nala
județeană a Cupei României

Sâmbătă, 23 martie, la Dudeștii Noi a avut loc o amplă
acțiune de împădurire. S-au plantat 2.500 de copaci în
zona Solaris II, vizavi de păduricea de salcâmi. De ase-
menea, copacii care s-au uscat în zona dinspre Hodoni
au fost înlocuiți.

„Pomii care s-au plantat cu ajutorul vechiului proiect
de împădurire și care nu s-au prins în anumite zone se
vor înlocui printr-un alt proiect. Se lucrează acum la un
proiect de finanțare prin fonduri europene. S-a făcut și
un studiu pedologic, pentru a vedea ce tipuri de arbori
acceptă solul. Sperăm că de data aceasta vom avea 

succes deplin.
Nu renunțăm la acțiunile de împădurire pentru că în

comună, în afară de aceste două petice de lizieră, nu
avem nici o altă zonă verde de amploare. Cu tenacitate
și ambiție vom reuși, cu siguranță, să reîmpădurim cele
40 de hectare ale fostei pășuni care era degradată. E ade-
vărat, sunt și probleme cu terenul în acea zonă, solul
fiind sărăturat. 

Iarna, primăvara și toamna apa băltește în acel loc, iar
vara pământul crapă de la secetă”, ne-a declarat Alin
Nica, primarul comunei Dudeștii Noi. (A.B.)
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Zilele comunei
Dudeștii Noi

În acest an, în luna iunie, în preajma sărbătorii de Rusalii, va fi organizat, pentru
a doua oară, evenimentul intitulat „Zilele comunei Dudeștii Noi”. Acesta se va de-
rula timp de trei zile, în perioada 14-16 iunie, când manifestarea se va încheia cu
Festivalul „Hora”. În fiecare dintre cele trei zile se vor organiza diverse activități
sportive, concursuri, iar seara se vor desfășura spectacole artistice de muzică po-
pulară și muzică ușoară.

Evenimentul se va desfășura la terenul de fotbal din Dudeștii Noi.
Unul dintre prilejurile pentru care se organizează această sărbătoare de amploare

este acela că se împlinesc 15 ani de la reînființarea comunei.

COMUNA DUDEȘTII NOI
Programul de promovare și sprijinire 

a culturii în comuna Dudeștii Noi
PROCULTURA -2019

ANUNȚ
PRIVIND SESIUNEA DE DEPUNERE 

A OFERTELOR
- 18-30 aprilie 2019, Etapa I de primire 

a cererilor de finanțare.

Ghidul solicitantului și anexele aferente se găsesc pe 
site-ul Primăriei, www.pcdn.ro; informații suplimentare

puteți obține la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi,
Calea Becicherecului nr. 29 sau la tel. 0256-378.020.

Persoană de contact, doamna Daniela Butariu.

În anul 2018 în Dudeștii Noi s-a eliberat cel mai
mare număr de certificate de urbanism și cel mai mare
număr de autorizații de construire de când localitatea
a devenit comună. „Acest lucru - ne spune Alin Nica,
primarul comunei - arată faptul că activitatea în
construcții în comuna noastră este în continuă creștere,
mai ales că numărul de certificate de urbanism a cres-
cut de la an la an, începând cu anul 2014. Atunci au
fost 74 de certificate eliberate, iar în anii următori 
ritmul de creștere a fost susținut. E adevărat, nu am
ajuns la numărul de autorizații de consturire eliberate
la Giroc, Ghiroda, Moșnița Nouă sau alte comune pe-
riurbane cu o dezvoltare agresivă și uneori chiar hao-
tică. Nici nu ne dorim acest lucru. O dezvoltare
urbanistică echilibrată și ținută sub control este ceea
ce ne dorim, fiindcă am văzut greșelile făcute de
administrații din alte comune: spații înghesuite, străzi
înfundate, clădiri care nu asigură intimitate celor din
jur, adică nerespectarea regimului de înălțime. De
aceea, noi am pus condiții mult mai stricte la elabora-
rea planurilor de urbanism zonale (PUZ), în sensul în
care nu semnăm autorizații de construire dacă nu sunt
realizate utilitățile existente la momentul respectiv în
comună și în acele dezvoltări urbanistice. Noi consi-
derăm că și dezvoltatorul are o responsabilitate, nu să
lase primăriei responsabilitatea asigurării utilităților,
iar el numai să-și ia banii din vânzarea de terenuri și
să plece, iar noi să ne confruntăm cu plângerile oame-
nilor. De aceea am pus de la început această condiție
și chiar dacă în acest fel dezvoltarea urbanistică nu va
avea o anvergură ca în comunele menționate anterior,
credem că vom reuși să eliminăm, prin aceste măsuri,
speculanții și să atragem acei dezvoltatori serioși care
dezvoltă armonios comuna pe o suprafață mare de
teren și nu doar pe parcele mici de jumătăți de hectar
sau unul, două sau trei hectare.

În altă ordine de idei, nu ne dorim să devenim o co-
mună dormitor, în care să avem doar zonă rezidențială

- care ne aduce mai multe obligații și pro-
bleme decât avantaje, și dau aici exem-
plul creșterii accentuate a populației care
nu se integrează în specificul localității
noastre, iar de aici scade coeziunea so-
cială a locuitorilor. Este un lucru pe care
l-am întâlnit și se regăsește în
Dumbrăvița, Giroc sau Ghiroda, unde
populația crește și cu 20% pe an, lucru
total nesănătos. Noi ne dorim să avem o
dezvoltare echilibrată din punct de vedere
urbanistic în zona rezidențială - care tre-
buie să fie suport pentru dezvoltarea
zonei industriale. Preferăm ca cei care se
stabilesc aici să lucreze în comună, fie la
FM Logistic sau Rus Savitar, fie la cele-
lalte firme din localitate. Atunci avem
garanția că oamenii au venit să rămână
aici, nu să speculeze cu terenuri sau construcții, lucru
care nu ne duce către dezvoltare, ci ne stagnează. Oa-
menii care au ales, în urmă cu câțiva ani, să lucreze în
comuna noastră s-au familiarizat cu specificul nostru
și într-o oarecare măsură sunt integrați în comunitate.
Faptul că în trecut au venit oameni din toate colțurile
țării s-a văzut clar în lipsa de coeziune. Noi am învățat
din această experiență și ne-a luat ani și zeci de
activități socio-culturale pentru a atenua asperitățile
culturale dintre acești locuitori veniți din toate colțurile
țării. De aceea, credem că o creștere a populației de 2-
3% pe an este rezonabilă și ușor asimilabilă de către
comunitatea noastră.

În ceea ce privește dezvoltarea urbanistică, am dori
să trecem la un nou nivel, acela în care să găsim dez-
voltatori care nu doar să parceleze și să vândă terenuri,
ci și să construiască și să aibă o viziune de dezvoltare
mai amplă și deschisă către noi concepte, gen case pa-
sive, spații verzi mai ample, dezvoltări în care să se
gândească și la servicii, nu doar la construirea de

locuințe, să aibă o abordare și o viziune integrate, ast-
fel încât să ajute primăria și comunitatea”.

Trebuie menționat și faptul că în 2018 au fost fina-
lizate 28 de construcții, pentru care au fost eliberate
certificate de atestare a construcției. Este al patrulea
cel mai bun rezultat din ultimii 12 ani, după cele din
perioada 2014-2016. „Prevedem că anul acesta se vor
finaliza mult mai multe construcții, mai ales că primă-
ria a pus presiune pe beneficiarii Legii 15 pentru a fi-
naliza construcțiile cât mai repede. Perspectivele
pentru anii viitori vor fi de accelerare a ritmului de
construire în localitatea noastră, pentru că avem în
obiectiv să mai acordăm, anul acesta sau la începutul
anului viitor, în funcție de cum vom reuși să amenajăm
o nouă zonă în Solaris III, aproximativ 50 de noi loturi
către tinerii din comuna noastră. Practic, în anii viitori
numărul de autorizații de construire și de certificate de
urbanism va crește și datorită acestui lucru”, a conchis
primarul Alin Nica.

Anton BORBELY

Dezvoltare urbanistică fără
precedent în Dudeștii Noi
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie 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

Lucrările de 
amenajare a 

trotuarelor avansează
Vremea bună din ultima pe-

rioadă a permis reluarea unor lu-
crări la infrastructura de drumuri. 

Astfel, au reînceput lucrările
la proiectul de realizare a aleilor
pietonale și a pistelor de biciclete
pe Calea Timișoarei. 

De asemenea, au reînceput lu-
crările de reparații la trotuarele
de pe strada Filip Beisser. (A.B.)

Un egal și două victorii în 
primele trei etape din retur
pentru CSC Dudeștii Noi

Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi a debutat foarte
bine în returul actualei ediții de campionat în Liga a IV-a. După ce a dispus în se-
mifinala județeană a Cupei României de AS FC Bazoșu Vechi, fotbaliștii lui Vali
Miculescu s-au deplasat la Bazoș, pentru meciul de campionat. 

La capătul unui meci nici prea-prea, nici foarte-foarte, oaspeții s-au mulțumit
cu un punct, jocul încheindu-se nedecis, 0-0.

În etapa a doua a returului, CSC Dudeștii Noi a întâlnit o nouă echipă aflată în
suferință, și anume CS Cocoșul Orțișoara. Trupa lui Vali Miculescu a reuşit să în-
vingă la limită prin golul marcat de Alexandru Florea în minutul 19. Iar în minutul
60 își putea dubla avantajul, dar mingea şutată de Vlad Slabu din careul mare a
nimerit stâlpul porţii. În etapa a treia a returului, CSC Dudeștii Noi a învins, cu
scorul de 1-0, în deplasare, pe Timișul Șag.

CSC Dudeștii Noi ocupă acum poziția a patra în clasament, cu 37 de puncte,
la numai două distanță, însă, de locul doi, ocupat acum de ACS Carani Murani,
care are 39 de puncte. (A.B.)

Anul acesta, curățenia de primăvară în
comuna Dudeștii Noi se va desfășura în
perioada 15-25 aprilie, înainte de Paștile
catolic și cel ortodox. 

Cetățenii trebuie să își curețe gospodă-
riile, grădinile, spațiul public din fața gos-
podăriilor, să văruiască pomii, să-și
îngrijească fațadele caselor și gardurile, să
măture trotuarele, să curețe zonele de drum
din dreptul gospodăriilor și să curețe
șanțurile. 

„Practic - ne spune primarul Alin Nica
- se fac toate acele lucrări gospodărești
specifice primăverii, astfel încât sărbăto-
rile pascale să ne găsească în curățenie nu

doar spirituală, ci și fizică, sub toate for-
mele. Ca în fiecare an, Primăria va monta
containere pentru colectarea diferitelor res-
turi vegetale rezultate din curățarea grădi-
nilor sau toaletări de copaci. 

În aceste containere nu se pot depune
deșeuri periculoase ori voluminoase, pen-
tru acestea existând alte termene de colec-
tare, conform graficului furnizat de către
operatorul de salubrizare Retim. 

Așadar, în aceste containere este inter-
zisă depozitarea de mobilier, electrocas-
nice, electronice, sticle, materiale rezultate
din construcții și așa mai departe”.

A. BORBELY

Curățenia de primăvară
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Mami, vreau să... 

te cunosc!
„Mami, vreau să... te cu-

nosc!” este denumirea pro-
iectului dedicat mamelor
de către elevii clasei a II-a,
profesor Mirela Călescu,
din cadrul Şcolii Gimna-
ziale Dudeştii Noi.

Pentru a marca Ziua
mamei, copiii au dorit rea-
lizarea unui atelier îm-
preună cu mamele, având
ca obiectiv principal conso-
lidarea legăturii copil-
mamă-şcoală. 

Astfel elevii, împreună cu mamele, au realizat mai multe activităţi.
Acţiunea a debutat cu primirea mamelor şi interpretarea cântecului „Cântec pentru

mama”, urmând activităţi precum: realizarea unei broşuri „Totul despre mama”, în
care atât mama, cât şi copilul au completat o serie de enunţuri pentru a se cunoaşte
mai bine; alcătuirea unui acrostih pornind de la prenumele mamei/ copilului, fiind
completat cu însuşiri ale acestora; realizarea, de către copil, a unei brăţări a priete-
niei, urmând ca mama să o poarte cu mândrie; scrierea unor mesaje din partea co-

pilului pentru mama şi
invers; fotografii mamă-
copil folosind rama cu
mesaj dedicat mamei.

Activitatea a avut un
mare impact pozitiv asupra
participanţilor, copiii des-
coperind informaţii noi
despre mame, iar mamele
au descoperit cât de apre-
ciate sunt pentru grija şi
dragostea pentru copiii lor. 

Serbare de 8 Martie
Cu ocazia zilei de 8

Martie, bobocii dudeșteni
au făcut o surpriză ma-
melor.  

Împreună cu învăță -
toarea lor, Dorina Bodna-
riuc-Dombi, micii școlari
au pregătit o serbare în
care au dansat și au cân-
tat.

Au început cu un dans
cu panglica pe melodia

lui Andrea Bocelli, apoi
a urmat dansul fluturilor.

La sfârșit au cântat și
au oferit mamelor un
semn al recunoștinței  lor
– o  inimioară  pe care
fiecare copil a scris un
mesaj pentru mama lui. 

Cu siguranță, serbarea
va rămâne o amintire de
neuitat.

Curs de formare a
asistenților maternali

profesioniști
Direcția Generală de

Asistență Socială și
Protecția Copilului
(DGASPC) Timiș va
organiza un nou curs de
formare a asistenților
maternali profesioniști. 

Asistentul maternal
profesionist este per-
soana fizică, atestată în
condițiile legii, care
asigură, prin activitatea
pe care o desfășoară la
domiciliul său, creș -
terea, îngrijirea și 
edu carea necesare dez -

voltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament sau în încredințare.
Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare la 

Registratura de la sediul DGASPC Timiș, Piața Regina Maria nr. 3, Timișoara.
Cererile pot fi depuse până în data de 29 martie 2019.

La cererea de evaluare vor fi anexate: un curriculum vitae al solicitantului;
copie după actul de identitate (cu domiciliul stabil pe raza județului Timiș); copie
după diploma de studii a ultimei școli absolvite; cazier judiciar; adeverință me-
dicală din care să rezulte că nu suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase
sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații din DGASPC Timiș vor efectua o evaluare
socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliul acesteia, discuții
cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesio-
nală în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi
angajate numai după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor fi organizate la sediul DGASPC Timiș
și au o durată de minumum 60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: să aibă capacitatea deplină de exercițiu; să prezinte
garanții morale și materiale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce le revin
referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în pla-
sament; să aibă în folosință legală o locuință care să acopere necesitățile de pre-
parare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe cele
ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament; să aibă minimum studii medii
absolvite cu diplomă.

Conform legii, nu vor putea deveni asistenți maternali profesioniști persoanele
care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pen-
tru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; au fost decăzuți din drepturile
părintești sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească
rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile și boli psihice.

Mai multe informații privind organizarea acestui curs pot fi obținute la 
Serviciul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul din cadrul DGASPC - 
telefon 0256-490.281, 494.030.
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Buna Vestire, sărbătoarea
întrupării Domnului

Sărbătoarea Buna Vestire
este prăznuită pe 25 martie.
Buna Vestire înseamnă veste
bună, anume înștiințarea
Maicii Domnului de către Ar-
hanghelul Gavriil că Dumne-
zeu a ales-o ca Fiul Său să se
întrupeze din ea pentru mân-
tuirea neamului omenesc.
Este cea mai importantă veste
din istorie, pentru că vestește
că umanitatea nu este pentru
moarte.

Cuvântul îngerului nu este
vestirea unui fapt împlinit, el
doar a înștiințat-o pe Fecioară
și a așteptat credința și învoi-
rea ei. Maica Domnului 
rămâne uimită în fața cu -
vintelor rostite de înger, pen-
tru că ceea ce urma să se petreacă cu ea era mai presus de legea firii. Din acest motiv întreabă:
„Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi comunică modul
zămislirii minunate - „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri”
-, Fecioara a grăit: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1:38). În acel moment
a avut loc zămislirea directă a lui Hristos prin puterea și lucrarea Preasfântului Duh. Așadar, venirea
la existență a Fiului lui Dumnezeu ca om are loc numai după obținerea consimțământului cu totul
liber al Sfintei Fecioare.

Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la Duhul Sfânt și nu prin legătură trupească, Maica
Domnului a rămas Fecioară înainte de naștere, în naștere și după naștere, adevăr exprimat în ico-
nografie prin cele trei stele pe care iconarul le zugrăvește întotdeauna pe frunte și pe cei doi umeri
ai Fecioarei.

Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pântece a fost imediat desăvârșit cu trupul și nu
a luat forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că Pruncul din pântecele Fecioarei nu a
parcurs etapele unui făt obișnuit. Membrele trupului Său s-au format imediat, adică El a fost creat
om desăvârșit, dar nu s-a aflat de îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a crescut puțin câte
puțin.

Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbătoare a întrupării Domnului, această zi este o
prăznuire nu doar a Maicii Domnului, ci și a Mântuitorului Iisus Hristos. Din acest motiv în 
otpustul acestei sărbători se spune: „Cel ce a binevoit a Se întrupa pentru mântuirea noastră...”.

Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără participarea omului la acest dar, mântuirea nu
este posibilă. Deci, Dumnezeu nu forțează și nici nu anulează libertatea omului în lucrarea mân-
tuirii. E nevoie de împreună lucrare. Astfel, nici Întruparea Domnului nu se petrece fără acordul
Fecioarei Maria. Mântuirea ține de voința lui Dumnezeu de a-l sfinți, dar și de încuviințarea omului
ca el să fie sfințit.

În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea
tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face și Gavriil harul bine-l vestește.
Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea
plină de har, Domnul este cu tine!”.

Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pentru că astăzi este începutul Întrupării. Iar 
Întruparea aduce unirea celor două firi - dumnezeiască și omenească - în Persoana Fiului, unire
pentru veșnicie. Întruparea Domnului ne descoperă că omul trebuie să fie unit cu Dumnezeu.

Data acestei sărbători a variat la început. Unii o sărbătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie),
iar în unele Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia și Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit
pe 18 decembrie. În Răsărit, data serbării s-a generalizat pe 25 martie, o dată cu stabilirea datei de
25 decembrie pentru praznicul Nașterii Domnului. În Apus, acest lucru s-a petrecut abia în secolul
al XI-lea.

De Buna Vestire avem dezlegare la pește. Această dezlegare este acordată pentru orice zi a 
săptămânii, chiar și atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-o zi de miercuri sau vineri.

Dragostea Domnului 
Se spune că, odată, un om mergea printr-un deşert. Nu mai

putea de oboseală; nu mâncase nimic de mai multe zile, apă
nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc.
În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se ve-
deau decât urmele omului, urmele paşilor săi.

Deodată însă, omul a observat că alături de el au apărut şi
alte urme, ca şi când mai era cineva, o persoană ce mergea
odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale.
Speriat, a strigat:

– De ce sunt patru urme în nisip, când eu sunt singur? Cine
eşti şi de ce nu te văd? Dar o voce i-a răspuns:

– Sunt Dumnezeu! Nu eşti singur, fiindcă Eu merg alături
de tine. Astfel, vei fi ocrotit de orice rău şi vei ajunge cu bine
la capăt!

Omul a căzut în genunchi şi i-a mulţumit Domnului că S-
a îndurat de el, după care şi-a continuat drumul, convins că
acum va reuşi. 

Şi a mers, a mers, până când într-un final a simţit că nu mai
poate face un pas măcar. Căzut în genunchi, a privit în spate
şi … ce i-a fost dat să vadă? 

Pe nisip, nu se vedeau decât urmele paşilor săi.
– Doamne – a spus omul îndurerat – de ce m-ai părăsit, de

ce nu sunt decât două urme în nisip?!
Dar, aceeaşi voce i-a răspuns cu blândeţe:
– Pentru că, până acum, Eu te-am dus în braţe.
Deodată, omul nostru a simţit ceva rece, rece, şi a deschis

ochii. Visase. Toropit de oboseală, încins de lumina soarelui,
căzuse în nisip, ajuns la capătul puterilor. Dar, în timpul som-
nului, fusese găsit de o caravană. Câţiva negustori îl ridicaseră
şi îl stropiseră cu apă. Atunci când a simţit apa rece pe faţă s-
a trezit, amintindu-şi de visul său.

– Binecuvântat să fie Domnul! a strigat omul. Cum de m-
aţi găsit?

– Am văzut nişte urme în nisip şi ne-am dat seama că ci-
neva s-a rătăcit. Erau, într-adevăr, urmele tale.

– Voi credeţi că urmele mele v-au adus aici? Nu, Dumne-
zeu, Care S-a îndurat de suferinţa mea, El v-a călăuzit paşii
spre mine, altfel aş fi murit.

Sunt unii oameni care nu văd că Dumnezeu se îngrijeşte de
ei. Nu văd că Domnul, din iubire, caută mereu să îi ajute. Ei
uită de cele sfinte şi de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu uită ni-
ciodată de ei. 

Ferice de aceia care văd că toate – sănătatea, puterea de
muncă, fericirea – ţin de Dumnezeu şi că doar prin puterea
Lui putem fi mântuiţi. 

Ferice de aceia care au mereu încredere în ajutorul 
Domnului.

„Chiar dacă noi ne îndepărtăm uneori de Dumnezeu,
Dumnezeu rămâne mereu aproape de noi”. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)

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, pri-
vind 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 co-
pacul de acolo şi, uite, priveşte norii, cât sunt de fru-
moşi!

– 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 săptămână 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 vinde-
cat 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 florile, 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, ni-
ciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Mul-
ţumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri
frumoase pe care le-a creat şi pentru faptul că mi-a aju-
tat să pot, în sfârşit, să le văd şi eu şi să mă bucur de
ele. Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi încotro gă-
sesc o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumânare şi
să mulţumesc Domnului pentru minunea care a făcut-
o ăstăzi cu mine.

Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul 
l-a însoţit pe acesta până la bisericuţă apropiată. 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 minuni,

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 cineva să-mi arate o minune mai mare decât
dragostea şi devotamentul unei mame pentru copilul
ei? 

Este cineva atât de crud, încât să nu simtă dragostea
– minunea minunilor?

Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le
simţi. 

Şi în orice creştin se întâmplă un miracol atunci
când, apropiindu-se de ceilalţi prin dragoste, simte
cum se apropie de Dumnezeu.

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

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

Ovidiu-Cristian Todea cu Dorina-Antonela Cîrjă
Claudiu-Constantin Ciubotariu cu Claudia-Valentina Pop

Constantin-Marian Stan cu Aurora Hetea
Casă de piatră!

În ultima vreme a plecat dintre noi
Hoffman Ioana (87 de ani)

Dumnezeu să o odihnească!

AKTA, compania care furnizează
servicii de televiziune prin cablu,
nu va mai face încasarea abona-
mentelor la Primăria Dudeștii
Noi, urmând să emită facturi
pentru fiecare client în parte,

acestea putând fi plătite la 
punctele pay-point.

Ofer meditații la matematică
și engleză pentru gimnaziu.

Telefon: 0733-517.823
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Dieta - element de valoare în
pro#laxia și terapia bolilor (16)
A. Dieta din perspectiva Bibliei și a scrierilor Ellenei G. White (16)
„Brânza fermentată n-ar trebui să fie introdusă vreodată în stomac”. (Dietă și

hrană, pag. 324)
„Domnul a spus lămurit poporului Său că vor primi toate binecuvântările dacă vor

ține poruncile Lui și vor fi un popor deosebit. El i-a avertizat prin Moise în pustie,
spunându-le că sănătatea va fi răsplata ascultării. Starea minții are o strânsă legătură
cu sănătatea corpului și mai ales cu sănătatea organelor digestive. Dumnezeu nu a
dat poporului Său în pustie carne să mănânce, în chip obișnuit, deoarece știa că folo-
sirea acestei diete ar crea boală și nesupunere. Pentru ca să le schimbe poziția și să
trezească la lucru puterile superioare ale minții, a făcut să nu mai consume carnea
animalelor moarte. Le-a dat hrana îngerilor, mană din cer”. (Dietă și hrană, pag. 331)

„Deprinderile pe care le avem în ce privește mâncarea sau băutura arată dacă sun-
tem din lume sau din numărul acelor pe care, prin puternica Lui daltă a adevărului,
i-a despărțit de lume. Aceștia sunt poporul Său deosebit, râvnitori pentru lucruri bune.
Dumnezeu a vorbit în Cuvântul Său. În întâmplările lui Daniel și ale tovarășilor săi
se găsesc predici cu privire la reforma sanitară. Dumnezeu a vorbit prin istoria copii-
lor lui Israel, de la care, pentru binele lor, a căutat să rețină dieta carnată. El i-a hrănit
cu pâinea din cer: Omul a mâncat pâinea îngerilor. Dar ei și-au ațâțat poftele firești
și cu cât se gândeau mai mult la oalele cu carne, cu atât urau mai mult hrana pe care
le-a dat-o Dumnezeu pentru a-i păstra în sănătate fizică, intelectuală și morală. Doreau
cu înfocare după oalele cu carne și astfel făceau tocmai ceea ce au făcut mulți din zi-
lele noastre”. (Dietă și hrană, pag. 334-335)

„Mulți fac greșeala de a bea apă rece la masă. Dacă se bea la masă, apa scade
secrețiile glandelor salivare; și cu cât e mai rece, cu atât dăunează mai mult stoma-
cului. Apa de la gheață sau limonada de la gheață, băute în timpul mesei, opresc di-
gestia, până când organismul a dat stomacului destulă căldură pentru a-l face în stare
să-și reia lucrul. Băuturile fierbinți debilitează; și în afară de aceasta, cei care se
obișnuiesc cu asemenea lucruri ajung robi ai obiceiurilor lor. Nu trebuie să turnăm
apă peste hrana din stomac; la masă nu e nevoie de nici o băutură. Mâncați încet și
îngăduiți ca saliva să se amestece cu hrana. Cu cât se introduce mai mult lichid în
stomac împreună cu hrana, cu atât mai greu va fi ca hrana să fie mistuită, deoarece
trebuie să fie absorbit mai întâi lichidul. Nu folosiți multă sare; lăsați la o parte
castraveții murați în oțet, nu introduceți în stomac substanțe și condimente iritante;
folosiți la masă fructe și iritația care cere atât de multă băutură va înceta de a mai
exista. Dar dacă e nevoie de ceva pentru a stinge setea, apa curată, băută la oarecare
timp, înainte sau după masă, e tot ce cere natura. Să nu beți niciodată ceai negru,
cafea, bere, vin și nici o băutură alcoolică. Apa este lichidul cel mai bun pentru a
curăța țesuturile”. (Dietă și hrană, pag 370).

- va urma -

Există câteva
remedii naturale
care, se crede, au
acţiune anti-mă-
treaţă. Din nefe-
ricire, nu există
studii ştiinţifice
care să arate cât
sunt de eficace.

Aloe vera -
folosită pe scalp,
sub formă de gel
sau în compozi-
ţia produselor
speciale pentru
păr, ar duce la
scăderea mâncă-
rimilor. 

Oţet - medi-
cina populară re-
comandă clătirea
părului cu oţet, după spălare, ca reme-
diu împotriva îngrăşării părului şi a
mătreţei

Şampon cu ulei de arbore de ceai
- scade cantitatea de mătreaţă şi alină
mâncărimile 

Şampon cu urzică - normalizează
funcţia glandelor sebacee

Produse speciale

Foloseşte produse speciale, din far-
macii, pentru a scăpa de neplăcuta
„ninsoare albă”. Produsele indicate ar

trebui să conţină unul sau mai multe
din următoarele ingrediente:

Ketocozanol - luptă împotriva fun-
gilor vinovate.

Acid salicilic - te scapă de pielea
descuamată, dar usucă scalpul, ceea ce
poate spori senzaţia de mâncărime

Sulfură de seleniu - încetineşte
moartea celulelor scalpului şi combate
ciupercile cu pricina.

Catran - încetineşte formarea celu-
lelor moarte, dar produce decolorarea
părului vopsit.

Pirition-zinc - atacă ciupercile care
produc necazul.

ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr

Un poliţist scoţian este întrebat la un exerciţiu ce ar face ca să
împrăştie mulţimea care demonstrează ilegal. Acesta răspunde:

- Mi-aş da jos cascheta şi aş începe să fac o colectă de bani... 

Un beţiv ajunge acasă şi, neavând cheia, sună la uşă. Nevastă-
sa, sculată din somn, îi deschide şi îl întreabă:

- Cât e mă, ceasul?
- Două.
La care nevastă-sa zbang-zbang îi trage două palme peste ochi.
- Ce bine că n-am venit la 12, îşi zise beţivul în gândul lui.

La o masă, într-un bar, stătea un nene care dădea pe gât pahar
după pahar. De fiecare dată când termină un pahar, se uita în bu-
zunarul cămăşii.

Intrigat, barmanul îl întreabă:
- De ce vă tot uitaţi în buzunarul cămăşii după fiecare pahar?
- Am acolo o poză cu nevastă-mea. Când mi se pare frumoasă,

mă duc acasă!

- Să-ţi fie ruşine, zice nevasta. Iar ai venit beat acasă!
- Ca să respectăm adevărul, nu eu am venit, m-au adus vecinii.

Un poliţai interpelează un individ beat turtă care încearcă să se
urce la volanul maşinii sale:

- Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta?
- N-am de ales! Nu vezi că nu-s în stare s-o iau pe jos?

- Alo, Ioane, hai la o bere la barul din colţ.
- Păi când te-am sunat eu acum o jumătate de oră ai zis că ai o

durere îngrozitoare de cap!
- Aveam, dar a plecat la cumpărături.

Prin ce se deosebeşte un om de o cămilă? Cămila poate să lu-
creze o săptămână fără să bea, iar omul poate să bea o săptămână
fără să lucreze...

BBaannccuurrii

Soluţii anti-mătreaţă,
remedii naturale

Vești bune pentru cultiva-
torii de usturoi. Aceștia pot
accesa bani pentru fiecare
hectar cultivat cu usturoi, în
cadrul unui program național
de susținere a producției pen-
tru această plantă. Suma care
se acordă este de 1.000 de
euro pentru fiecare hectar
cultivat.

Prevederile schemei de
susținere se aplică:

- producătorilor agricoli persoane fizice
care dețin atestat de producător;

- producătorilor agricoli persoane fizice au-
torizate, intreprinderi individuale și intreprin-
deri familiale;

- producătorilor agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili, beneficiarii care solicită

ajutorul de minimis pentru cultura de usturoi
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
criterii de eligibilitate:

- să dețină o suprafață cultivată cu usturoi
de minimum 3.000 mp;

- să valorifice cantitatea de usturoi de mini-
mum 5.000 kg/ha, dovedită cu documente jus-
tificative;

- să fie înregistrați în evidențele registrului
agricol deschis la primăriile în a căror rază ad-
ministrativ-teritorială se află suprafețele culti-
vate;

- să facă dovada producției realizate.
Pentru accesarea programului de susținere

a producției de usturoi, beneficiarul depune o
cerere de înscriere până la data de 15 mai,
însoțită de următoarele documente:

- copie a BI/CI al/a 
solicitantului persoană 
fizică sau, după caz, îm-
puternicire/procură nota-
rială și o copie a BI/CI
al/a reprezentantului le -
gal;

- copie a certificatului
de înregistrare la Oficiul
Național al Registrului
Comerțului/Registrul
național al asociațiilor și

fundațiilor sau a actului în baza căruia își
desfășoară activitatea;

- dovadă cont activ bancă/trezorerie;
- adeverință în original care să ateste, con-

form înscrisurilor din registrul agricol,
suprafața de teren utilizată de solicitant în anul
de cerere;

- declarație pe propria răspundere.
Valoarea spijinului financiar care se acordă

beneficiarului este de 4.650 lei/ha, care repre-
zintă contravaloarea în lei a 1.000 de euro/ha.

Plata se acordă proporțional cu suprafață
efectiv cultivată.

Pentru obținerea sprijinului, beneficiarii au
obligația să depună la direcțiile pentru agricul-
tură județene documente justificative (bon fis-
cal, factură, filă/filele din carnetul de
comercializare) care să ateste comercializarea
producției de usturoi obținute pe terenul decla-
rat până la data de 29 noiembrie, inclusiv.

Pentru detalii sunați la Direcția pentru Agri-
cultură Județeană Timiș, telefon 0256-220.921.
Persoană de contact, Nicolae Demenovschi, 
telefon 0745-707.847.

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului
de susținere a producției de usturoi


