
Anul XVII • Nr. 2 (193) • februarie 2020 Exemplar gratuit

Str. Calea Becicherecului nr. 29, comuna Dudeştii Noi, cod 307041, judeţul Timiş telefon: 0256 378020, 0256 378294 fax 0356 816494

Programul
ProCultura

2020
pagina 2

Înscrierea în
învățământul

primar 
pentru anul 

şcolar 
2020-2021

pagina 5

Programul
ProEducația

2020
pagina 5

Proiectul de bugetul local al comunei
Dudeștii Noi pentru anul 2020 a fost pre-
zentat de primarul Alin Nica. Dacă acesta
va fi adoptat de Consiliul Local, se mar-
chează și o premieră, fiind primul buget
participativ din istoria așezării. Pentru în-
ceput, aproximativ 1% din bugetul comu-
nei (100.000 lei) este supus acestui proces.
„De-a lungul anilor s-a observat o scădere
a gradului de implicare civică la
activitățile de consultare publică prin me-
todele clasice: anunțuri la aviziere, întâl-
niri la Casa de cultură ori Primărie. Doar
când există o problemă oamenii se implică. Atunci când este
vorba de lucruri mai complicate, gradul de implicare este
redus, dacă nu chiar zero.

De aceea, dorim să încercăm să folosim acest mod nou de
comunicare pentru a încerca să implicăm cetățenii în luarea
deciziei și pentru cointeresarea acestora în implementarea ho-
tărârii”, ne spune primarul Alin Nica. Dacă acțiunea se va bu-
cura de succes, anul viitor suma se va mări.

Din păcate, față de anul trecut, vor fi cu 99% mai puțini
bani la sumele de echilibrare primite de la bugetul de stat, din
cauza modificării modalității de alocare a acestor fonduri, și
anume ținând cont exclusiv de criteriul de capacitate finan-
ciară și de venituri proprii, capitole la care Dudeștii Noi stă
foarte bine. În consecință, s-a alocat doar diferența până la
media județului, ceea ce în cazul localității este foarte puțin.
„Chiar și așa - continuă primarul Alin Nica - vom încerca să
nu afectăm serviciile pe care le furnizăm pentru cetățeni, nici
Clubul Sportiv Comunal, After School-ul, transportul în
comun, gospodărirea comunală, SPCLEP, activitățile de la
Casa de Cultură. Evident, vor fi reduceri de cheltuieli, mai
ales pe partea de funcționare, la minimumul posibil, astfel
încât serviciile să funcționeze. Dacă anul viitor auspiciile fi-
nanciare vor fi pozitive vom reveni la cheltuielile de anul tre-
cut și la dezvoltarea acestor servicii. În principiu, vom încerca
să nu desființăm nici unul dintre aceste servicii publice și să
ne concentrăm în principal pe finalizarea investițiilor deja în-
cepute. În acest sens, Primăria Comunei Dudeștii Noi a luat

un credit pentru a compensa pierderile suferite din tăierile bu-
getare și pentru a nu pune în pericol cofinanțările pentru pro-
iectele cu finanțare europeană. Avem șapte astfel de proiecte
care necesită cofinanțare de aproximativ trei milioane de lei.
Ținând cont și de proiectele prin PNDL, care necesită o
cofinanțare de aproximativ două milioane de lei, avem imagi-
nea unui necesar de finanțare de cinci milioane de lei, ceea ce
reprezintă jumătate din bugetul anual al comunei. Evident, e
o sumă foarte mare, pe care nu o avem în momentul de față.
Prin acest credit vom putea acoperi, cel puțin temporar, defi-
citul de finanțare”.

În ceea ce privește obiectivele de investiții pentru anul
2020, acestea sunt: continuarea lucrărilor la Biserica Romano-
Catolică „Sfântul Vendelin”, continuarea lucrărilor de extin-
dere a Primăriei, finalizarea parcării de la terenul de fotbal,
începerea lucrărilor la extinderea alimentării cu apă și a ca-
nalizării în Solaris IV și Alexia I, finalizarea proiectului de
asfaltare a străzilor (o jumătate din strada Livezii, strada Gării
și Calea Timișoarei, respectiv drumul de legătură până la DN
6), finalizarea aleilor pietonale și a pistelor de biciclete pe
Calea Timișoarei, realizarea parcării de la Arena Sportivă, fi-
nalizarea și darea în folosință a noii clădiri a grădiniței, înce-
perea lucrărilor la Parcul familiei, achiziționarea ambulanței
sociale și finalizarea întregului proiect, reparațiile interioare
și exterioare la Casa de Cultură, începerea lucrărilor la noua
capelă funerară din cimitir și finalizarea asfaltării în cartierele
Solaris I, II și IV.  (A.B.)

Propunerea de buget local
pentru anul 2020

Va fi primul buget participativ din istoria comunei Dudeștii Noi

Acte de vandalism la terenul de fotbal
Au fost identificate, cu ajutorul sistemului public de suprave-

ghere video, persoanele care au vandalizat tribunele de la terenul
de fotbal. Este vorba de doi minori din Dudeștii Noi.

Pentru a remedia situația, primarul comunei, împreună cu șeful
postului de Poliție, s-a întâlnit cu părinții și minorii și au stabilit,
pe cale amiabilă, repararea pagubelor cu implicarea faptașilor în
munca de reparare. 

În plus, cei doi copii - care au, se pare, prea mult timp liber și
energie, dar nu sunt implicați în nici o activitate extrașcolară - vor
trebui să se înscrie obligatoriu la o disciplină sportivă în cadrul
CSC Dudeștii Noi sau la una cultural-artistică la Casa de Cultură. 

„Sper ca acest exemplu negativ și modul în care noi am acționat
să descurajeze astfel de acte. Cauza principală pe care noi am
identificat-o este de ordin familial. 

Vom implica și Serviciul social în rezolvarea cauzei, nu doar
pentru tratarea efectelor”. (A.B.)
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Poetul Geo Galetaru,
publicat în Italia

Poetul Geo Galetaru, din Dudeștii Noi, fondator și redactor-
șef al revistei „Sintagme literare”, a participat, recent, la Con-
cursul literar „10 poeti sul Podio D’Oro 2019” („10 poeți pe
podiumul de aur 2019”), desfășurat în Italia. În urma jurizării,
au fost selectați zece poeți (din 327 de participanți), care vor fi

publicați într-un volum elegant, la Casa de Editură Cento Verba.
Printre ei se numără și poetul Geo Galetaru. Iată motivarea și
precizările juriului: „După un proces de selecție foarte riguros,
doar zece poeți au fost aleși dintre 327 înscriși. Este o carte
unică și prestigioasă, care va fi difuzată în toate librăriile și bi-
bliotecile din Italia și în alte 40-50 de librării și biblioteci din
întreaga lume. De asemenea, va fi trimisă criticilor literari
cunoscuți, pentru recenzie”. (V.T.)

CCooll		��ll ccooppiiiilloorr
Să recomandăm o carte!

„Matilda”, de Roald Dahl
În această carte este vorba de o fetiţă

pe nume Matilda care e foarte isteaţă,
dar părinţii ei o cam ignoră. 

Încă de la 4 ani a învăţat singură să
citească pe cărţile găsite în casă: cărţile
de bucate. 

Urmează  apoi să treacă prin multe
experienţe interesante la şcoală, unde
deşi era cea mai mică reuşeşte să-i sur-
prindă cu inteligenţa sa atât pe colegi,
cât şi pe profesori.

Mie mi-a plăcut foarte mult şi sunt si-
gură că vă va încânta şi pe voi! Succes!

Recomandată de Lazăr Alexa, clasa a
II-a A, Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi.

Ce băiat!
de Lazăr Alexa, clasa a II-a A

Tramvaiul porni
Un băiat înăuntru sări

Printre oameni s-a împins
El un loc a prins.
Cum s-a așezat
Era deja ocupat

Un bărbat l-a întrebat
Dacă nu e prea ciudat.

Intră în vorbă și o femeie
Cu pungi, pachete și ulcele

Băiatul pe geam se uita
Și de ea nu îi păsa.

Un băiat educat
Știe să fie civilizat

Și la școală și acasă
Și în tramvai și chiar la masă.

Poezie realizată după textul cu acelaşi nume 
scris de Octav Pancu-Iaşi

Mihai și
imaginația 

sa
de Lazăr Alexa

Era odată un băiat pe nume Mihai.
Acesta avea o imaginație foarte bo-
gată.

Într-o zi de școală, el a văzut că ci-
frele de pe tablă se mișcau și a zis:

- Doamna! Doamna!
- Ce este, Mihai?, a întrebat doamna

învățătoare.
- Nu vedeți? Toate cifrele și literele

se mișcă pe tablă!, a zis Mihai speriat.
- Nu, nu văd nici o cifră sau literă

care să se miște pe tablă.
Toți colegii au râs de el. O colegă,

pe nume Simina, a zis:
- Haideți să nu mai râdem de el!

Într-o zi, poate ni se va întâmpla și
nouă la fel.

Toți colegii i-au cerut scuze lui
Mihai și i-au promis că nu vor mai râde
de el niciodată.

Se continuă și în anul 2020 programul anual
ProCultura la nivelul comunei Dudeștii Noi, ca
metodologie de finanțare a activităților culturale,
sociale și sportive precum și pentru sprijinirea
cultelor din comună.

Consilierii locali au aprobat și Ghidul solici-
tantului, formularul de cerere de finanțare, mode-
lul de declarație pe proprie răspundere, modelul
de buget de proiect, și sigla programului.

Pentru anul 2020 s-a alocat suma de 15.000 de
lei pentru finanțarea proiectelor depuse în cadrul
Programului. Consiliul Local va aloca suplimen-
tar sau va diminua sumele alocate cu ocazia apro-
bării sau a rectificării bugetului local.

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

pentru realizarea procedurilor legale prevăzute de 
În funcție de situațiile întâlnite la implementarea

Programului, primarul comunei va putea modifica sau
completa prevederile Ghidului solicitantului și a ce-
lorlalte anexe ale prezentei hotărâri.

Programul  ProCultura 2018 are ca principal
obiectiv promovarea activităților culturale, edu-
cative și sportive din comuna Dudeștii Noi prin
intermediul proiectelor și acțiunilor culturale,
educative și sportive.  

Prin demararea programului ProCultura se
dorește revitalizarea vieții culturale și sportive,
crearea unui agende culturale solide prin impli-
carea instituților, ONG-urilor și a cetățenilor co-
munei. 

Programul vine în sprijinul diversificării vieții
culturale, sociale și sportive, asigurând promova-
torilor oportunitatea de a-și face cunoscută
munca, sprijinind prezentarea acesteia la nivel

local, județean și național.
Rezultatele așteptate în urma demarării acestui pro-

gram sunt creșterea cantitativă și calitativă a
activităților cu caracter cultural, educativ și sportiv de
pe raza comunei Dudeștii Noi. (A.B.)

Programul ProCultura 2020
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
februarie 2020

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

1) Deșeurile reziduale se colectează
în pubele de culoare verde/gri/negru și
sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau
proaspete;

- resturi de produse lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de com-

panie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și

cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu

pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă,

geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proas-

pete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână,

bumbac, mătase) mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde

numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze,

crengi și nuiele mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite,

umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colec-

tează în pubele de culoare albastră/gal-
benă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și
sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de

tip sticlă albă/colorată se colectează în
containere tip clopot de culoare
albă/verde, nefiind permis amestecul
sticlei cu deșeuri din materiale de tip
porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelun-

gată altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum:

- calorifere fontă, calorifere alumi-
niu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri
de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decora-

tive, mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;

- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi pro-

soape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, ca-

bine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă,

lavoare, rezervoare de apă pentru vase
de toaletă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelun-

gată, altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum
calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de
geamuri și sticlă de geam, vor fi colec-
tate doar în cadrul campaniilor de co-
lectare deșeuri voluminoase din anul
2019, iar începând cu anul 2020 aces-
tea nu vor mai fi colectate, deoarece
aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de

substanțe periculoase sau sunt contami-
nate cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o
matrică poroasă solidă formată din ma-
teriale periculoase, inclusiv containe-
rele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (in-
clusiv filtre de ulei nespecificate în altă
parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcă-
minte de protecție contaminate cu
substanțe periculoase, vopsele, cerne-
luri, adezivi și rășini cu conținut de
substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb,
mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și
acumulatori nesortate conținând aceste
baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și gră-
simi, altele decât cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe
periculoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclu-
siv haloni) cu conținut de substanțe pe-
riculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu

conținut de solvenți organici sau alte
substanțe periculoase.

Deșeurile voluminoase și pericu-
loase se colectează în containerele spe-
cial puse la dispoziție în cadrul
campaniilor de colectare a deșeurilor
voluminoase și periculoase din timpul
anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase Planul anual de acțiune 

privind serviciile 
sociale administrate 

și %nanțate din bugetul local
Consiliului Local al Comunei Dudeștii

Noi îi va fi supus spre aprobare planul anual
de acțiune privind serviciile sociale admi-
nistrate și finanțate din bugetul consiliului
local pentru anul 2020, cu specificarea că
acesta poate fi reactualizat şi aprobat prin
hotărâre a Consiliului Local, în funcţie de
modificările intervenite în nevoile sociale
ale populaţiei comunei. Obiectivele speci-
fice ale strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale în Dudeștii Noi sunt următoarele:
implementarea unitară și coerentă a preve-
derilor legale din domeniul asistenței so-
ciale corelate cu nevoile și problemele
sociale ale grupului țintă (categoriilor de be-
neficiari); înființarea și implemntarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor
categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Dudeștii Noi; realizarea unor parteneriate
public-public, public-privat, cu alte autorității sau instituții publice, ONG-uri; îmbunătățirea
calității vieții pentru copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; informarea persoanelor
cu dizabilități, a aparținătorilor, cu privire la drepturile și la obligațiile pe care le au conform
legii; asigurarea protecției sociale pentru persoanele de etnie romă aflate în dificultate; pre-
gătirea continuă a personalului; asigurarea dreptului copiilor la educație. Concret, Strategia
de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Dudeștii Noi se referă la asigurarea
drepturilor depline tuturor persoanelor aflate în dificultate ori în situație de risc din unitatea
administrativ teritorială a comunei Dudeștii Noi. Din perspectiva funcțională, acordarea ser-
viciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care să asigure
realizarea obiectivului său major prin asistarea persoanelor care din cauza unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale,
să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei comunei Dudeștii Noi se adresează ur-
mătorului grup țintă, structurat pe următoarele categorii de beneficiari, după cum urmează:
copii şi familii aflate în dificultate, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane de
etnie romă defavorizate și cu risc de marginalizare, persoane victime ale violenței în familie.
Astfel, în perioada 2020-2024 se vor derula o serie de activități și acțiuni și vor fi luate o
serie de măsuri - prin parteneriate ale Primăriei cu diferite instituții și ONG-uri - pentru
îmbunătățirea calității vieții grupului țintă. Pe măsură ce aceste activități se vor derula, vă
vom informa cu privire la ele prin intermediul ziarului local. (A.B.)
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Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Timiș, partener în cadrul pro-
iectului „TEAM UP: Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor”, cod 127169, cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui be-
neficiar este Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție, continuă campa-
nia de recrutare și identificare de persoane intere-
sate să exercite profesia de asistent maternal
profesionist.

Astfel, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş orga-
nizează un nou curs de formare a asisten-
ţilor maternali profesionişti. Asistentul
maternal profesionist este persoana fizică,
atestată în condiţiile legii, care asigură,
prin activitatea pe care o desfăşoară la do-
miciliul său, creşterea, îngrijirea şi educa-
rea, necesare dezvoltării armonioase a
copiilor pe care îi primeşte în plasament
sau în încredinţare.

Persoanele interesate sunt așteptate pen-
tru a depune o cerere de evaluare la Regis-
tratura de la sediul DGASPC Timiș, P-ța
Regina Maria, nr. 3, Timișoara. Cererile
pot fi depuse la Registratura DGASPC
Timiș până la sfârșitul lunii februarie 2020.

La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) un curriculum vitae al solicitantului
b) copie după actul de identitate (cu do-

miciliul stabil pe raza județului Timiș)
c) copie după diploma de studii a ulti-

mei școli absolvite.
d) cazier judiciar
e) o adeverință conform prevedetilor art 23 din

Legea 118/2019 (model cerere anexat)
f) adeverință medicală din care să rezulte că nu

suferă de boli transmisibile, infecto-contagioase
sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajații din cadrul
D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o evaluare socială
a persoanei solicitante, care constă în vizite la do-
miciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale,
vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.

Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor
urma cursuri de formare profesională în vederea
obținerii atestatului de asistent maternal profesio-
nist, putând fi angajate numai după obținerea aces-
tui document.

Cursurile de formare profesională vor fi  orga-
nizate  la sediul DGASPC Timiș și au o durată de
minim 60 de ore.

Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să
îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 

• să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
• să prezinte garanţii morale şi materiale pentru

îndeplinirea corectă a obligaţiilor ce le revin refe-
ritoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor
pe care îi vor primi în plasament; 

• să aibă în folosinţă legală o locuinţă care să
acopere necesităţile de preparare a hranei, igienă,

educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv pe
cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasa-
ment; 

• să aibă minim studii medii absolvite - cu 
diplomă.  

Conform legii, nu vor putea deveni asistenţi 
maternali profesionişti persoanele care: 

• au suferit o condamnare prin hotărâre judecă-
torească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu 
intenţie a unei infracţiuni; 

• au fost decăzuţi din drepturile părintesti, sau
al căror copil a fost declarat abandonat prin hotă-
râre judecătorească rămasă definitivă; 

• suferă de boli cronice transmisibile şi boli 
psihice.

Mai multe informaţii privind organizarea acestui
curs, pot fi obţinute la Serviciul Comunicare, 
Registratură, Relații cu Publicul din cadrul
DGASPC – telefoane 0256-490281, 0256-494030.

Curs de formare a asistenților
maternali profesioniști

În perioada rece și umedă a anului, păsările domes-
tice sunt prinse în mreaja mai multor boli.

Cum prevenim aceste boli ale păsărilor și ce trebuie
să facem, aflăm de la Cătălin Lupaştean, medic vete-
tinar.

Unele boli sunt provocate de bacterii, dar și de boli
virotice, de pasteuroloză. Trebuie spus că aceste boli
se răspândesc foarte repede, prin: excremente, prin
mâncare sau prin secrețiile buco-nazale. Cea mai bună
măsură este prevenirea bolii, care se face prin vacci-
narea păsărilor de la o vârstă fragedă.

Boli care afectează păsările domestice:

Variola

Boala este produsă de un virus care, dacă este scăpat
de sub control, nu mai are nici un tratament și păsările
pier.

Pseudopesta Aviară

Această boală diferă de gripa aviară, dar sub aspect

clinic ele se aseamană, fiind cauzată de un alt virus;
această boală este alimentată în principal de condiţii
precare de igienă şi nerespectarea măsurilor de profi-
laxie generală.

Medicii veterinari atrag atenţia populaţiei asupra
faptului că este absolut necesar să vaccineze păsările.
Trebuie imunizate împotriva pseudopestei aviare toate
păsările din gospodărie, în special puii.

Pseudopesta aviară nu are tratament şi după ce apare
în gospodărie poate ucide  toate păsările, se difuzează
rapid în jurul gospodăriilor nevaccinate şi se poate
transmite şi prin ou.

Are o influenţă foarte mare şi anotimpul, evoluează
mai ales toamna şi primăvara. Păsările sălbatice şi
orice schimbare de mediu pot influenţa apariţia acestei
boli.

Majoritatea păsărilor de curte (găini, curcani, gâşte,
raţe, bibilici, fazani), de crescătorie (prepeliţe, struţi)
pot fi afectate de această boală alimentată în principal
de condiţii precare de igienă şi nerespectarea măsurilor
de profilaxie generală.

Vaccinarea este importantă, dar igiena este sfântă.
Igiena în locurile unde stau păsările este cel mai im-

portant lucru pe care trebuie să-l cunoască orice cres-
cător de păsări. 

Prima măsură pe care trebuie să o facă fiecare este
ordinea, adică, o dată la 1-2 săptămâni să spele, să de-
zinfecteze toate încăperile pentru păsări și animale cu
soluții antiparazitare sau antivirale, antibacteriene.

Păduchii

O altă problemă des întâlnită la păsările domestice
sunt păduchii, niște paraziți foarte rezistenți. 

Ei pot să trăiască o perioadă mai îndelungată prin
crăpăturile localului, chiar dacă nu mai sunt găini în
acel loc. 

Cum apare acolo o pasăre, păduchele prinde viață.
De aceea este indicat ca locurile în care stau păsările
să fie dezinfectate în permanență. Totodată, păsările
trebuie să fie verificate periodic.

Aveți grijă de sănătatea animalelor și păsărilor dum-
neavoastră!

Cătălin Lupaştean 0757-407.262.

Ce trebuie să facem pentru a avea păsări domestice sănătoase?

Sprijin pentru 
comuna Pietroasa
„Sărac nu este cel ce nu are nimic, ci cel

care nu a ajutat niciodată pe nimeni”
Consiliului Lo -

cal Dudeștii Noi îi
va fi spus spre
aprobare un pro-
iect de alocare din
fondul de rezervă
bugetară constituit
în bugetul local a
sumei de 5.000 de
lei pentru ajutora-
rea comunei Pie-
troasa, care se află
într-o situație de extremă dificultate, după ce clădirea primă-
riei a fost mistuită de un incendiu. „Pe deplin conștienți de
valoarea morală a unui precept, și anume că «sărac nu este cel
ce nu are nimic, ci cel ce nu ajutat niciodată pe nimeni» și
știind că unul din principiile care se aplică în raporturile dintre
autorităţile administraţiei publice din comune este principiul
solidarității, care presupune ajutor reciproc, am propus acest
proiect de hotărâre”, ne-a explicat primarul Alin Nica. (A.B.)
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Pentru anul şcolar 2020-2021 Școala Gimnazială
Dudeștii Noi are aprobată de către ISJ 2 clase cu 50
elevi, conform proiectului planului de şcolarizare pen-
tru anul şcolar 2020-2021. Deoarece suntem singura
şcoală din comună, nu avem criterii specifice de de-
partajare şi distribuire a elevilor înscrişi în clasa pre-
gătitoare.

Conform OMENCS nr. 3181/2019 completarea de
către părinţi a cererilor de înscriere se desfăşoară în
perioada 04.03-23.03.2020, respectiv 23.04.-
30.04.2020 în intervalul orar 8-18 de luni până joi și
8-17 vineri, la secretariatul şcolii.

Documentele necesare pentru înscrierea în clasa
pregătitoare sunt:

- Certificat de naştere al copilului-original şi copie,
- Carte de identitate a părintelui/tutorelui 
- Rezultatele evaluării pshihosomatice - dacă e

cazul.
Copiile vor fi certificate conform cu originalul de

către secretariatul unităţii de învăţământ pe baza do-
cumentelor originale.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada
1.09.2020-31.12.2020 necesită evaluare psihosoma-
tică. Pentru copiii de la Grădiniţa Dudeştii Noi, această
evaluare se realizează la Grădiniţa nr. 26 de pe Strada

Teiului nr. 5 din Timişoara.
Pentru a putea fi programaţi
la evaluare, părinţii trebuie
să prezinte următoarele do-
cumente:

- Copie a cărţii de identi-
tate a părintelui,

- Copie a certificatului de
naştere al copilului,

- Adeverinţă de la medicul
de familie, cu menţiunea
„apt pentru şcoală”.

În data de 5.03.2020, între
orele 8-12, se desfăşoară
Ziua porţilor deschise la
Școala Gimnazială Dudeștii
Noi pentru a putea informa părinţii şi viitorii elevi des-
pre desfăşurarea activităţilor în unitatea școlară.

Activităţile clasei pregătitoare se desfăşoară în in-
tervalul orar 8-12 într-o sală modern amenajată, dotată
cu calculator, videoproiector şi bănci noi, specifice cla-
sei pregătitoare.

Școala Gimnazială Dudeștii Noi dispune de o sală
de sport situată în clădirea ciclului gimnazial, teren de
sport modern multifuncţional, laborator de informa-

tică, bibliotecă, toalete curate, recent renovate.
În cadrul şcolii se organizează o mulţime de activi-

tăţi extraşcolare, de la serbări şi întreceri sportive la
excursii prin judeţ sau prin ţară, clubul de şah şi GO,
dansuri moderne, dansuri populare.

La clasele ciclului primar se desfăşoară activităţi de
tip Şcoală după şcoală, cu finanţare din partea Primă-
riei Dudeştii Noi.

Director, prof. Petronela TATOV
Secretar, Adriana POPESCU

Înscrierea în învățământul primar
pentru anul şcolar 2020-2021

Continuă și în acest an programul anual
ProEducația, la nivelul comunei Dudeștii Noi, ca
metodologie pentru acordarea de granturi pentru
proiecte din domeniul educației din comună.

Consiliul Local Dudeștii Noi va trebuie să
aprobe Ghidul solicitantului, formularul de cerere
de finanțare, modelul de declarație pe proprie răs-
pundere, modelul de buget de proiect, și sigla Pro-
gramului. Pentru anul în curs s-a alocat suma de
32.000 de lei pentru finanțarea proiectelor depuse
în cadrul Programului împărțită pe axele și măsu-
rile Programului după cum urmează:

a) Axa 1: Dezvoltarea abilităților teoretice și
practice ale elevilor în aria curiculară și extracur-
riculară:

Măsura 1.1 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
EDUCATIVE CURRICULARE;

Măsura 1.2 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
EXTRACURRICULARE;

Măsura 1.3 PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR
SPORTIVE ȘI RECREATIVE;

b) Axa 2: Îmbunătățirea calității actului
educațional:

Măsura 2.1 PERFECȚIONAREA METODE-
LOR DE PREDARE;

c) Axa 3: Dezvoltarea infrastructurii educa -

ționale:
Măsura 3.1 ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDI -

ȚIILOR DE STUDIU ȘI PREDARE.
Consiliul Local va aloca suplimentar sau va di-

minua sumele alocate cu ocazia aprobării bugetului
anual.

În funcție de numărul de proiecte depuse pe fie-
care măsură primarul comunei poate realoca sume
între măsurile Programului.

Primarul comunei va stabili prin dispoziție o co-
misie sau o persoană din cadrul Primăriei care se
va ocupa de selecția proiectelor depuse și de urmă-
rirea și verificarea implementării proiectelor ce vor
beneficia de finanțare nerambursabilă prin Pro-
gram.

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

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

A. BORBELY

Programul ProEducația 2020
,

Structura anului
școlar 2020-2021
Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 sep-

tembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021
și are 34 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului
școlar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie
2020.

Prin excepție, se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și

frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de
cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021;

b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săp-
tămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie
2021;

c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera
tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a)
și pentru clasele din învățământul profesional, anul
școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două se-
mestre, după cum urmează:

Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse
în perioada 14 septembrie 2020 - 29 ianuarie 2021.

Cursuri - luni, 14 septembrie 2020 - marți, 22 de-
cembrie 2020.

În perioada 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, ele-
vii claselor din învățământul primar și copiii din gru-
pele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020
duminică, 10 ianuarie 2021.

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianua-
rie 2021.

Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie
2021 duminică, 7 februarie 2021.

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni de cursuri
dispuse în perioada 8 februarie - 18 iunie 2021.

Cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie
2021.

Vacanță - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11
aprilie 2021.

Cursuri - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie
2021.

Vacanță - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai
2021.

Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021.
Vacanța de vară - sâmbătă, 19 iunie 2021 - data

din septembrie 2021 la care încep cursurile anului
școlar 2021-2022.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevă-
zute de lege și de contractul colectiv de muncă apli-
cabil nu se organizează cursuri.
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Întâmpinarea Domnului este
prăznuită la 40 de zile de la
nașterea lui Hristos, pe 2 februa-
rie. Mântuitorul este dus la Tem-
plu de Fecioara Maria și dreptul
Iosif pentru împlinirea Legii, care
prevedea ca orice întâi născut de
parte bărbătească să fie afierosit
lui Dumnezeu în a 40-a zi de la
naștere. 

În acel moment se făcea și
curățirea mamei. În Templu sunt
întâmpinați de dreptul Simeon și
prorocița Ana. 

Potrivit Tradiției, dreptul Si-
meon a făcut parte din traducăto-
rii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la
textul „Iată Fecioara va lua în
pântece și va naște fiu”, a înlocuit
termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredința sa, Dumnezeu
i-a făgăduit că nu o să moară până
nu va vedea pe Mesia născut din
Fecioara (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, re-
prezintă așteptarea împlinirii
profețiilor. În momentul în care
acesta Îl ia în brațe pe Hristos,
rostește: „Acum slobozește (eli-
berează) pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tu-
turor popoarelor, lumina spre descoperirea ne-
amurilor și slava poporului Tău, Israel” (Luca
2, 29-32). 

Simeon cere a fi eliberat nu pentru că era plic-
tisit sau obosit, ci pentru că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători aflăm
că el pleacă spre a vesti și morților că Fiul lui
Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost in-
trodusă la Roma de papa Gelasiu în anul 494.
Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbătoare pă-
gână a Lupercaliilor, de la începutul lui februa-
rie, când aveau loc și procesiuni în jurul orașului
cu făclii aprinse, în onoarea zeului Pan, supra-
numit și Lupercus, adică ucigătorul lupilor sau

ocrotitorul turmelor împotriva lupilor. 
În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în

penultimul an al domniei împăratului Justin I
(526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul se-
colului VI, începând din anul 534, când împă-
ratul Justinian a schimbat data sărbătorii de la
14 februarie la 2 februarie (40 de zile socotite
de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii
Nașterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naștere, pentru
molifta de curățirea lor și închinarea pruncilor
la sfintele icoane. Mama care a născut vine în
biserică și în numele familiei aduce pe noul năs-
cut ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea DomnuluiSinceritate
În timpul războiului viaţa era tare grea şi oamenii sufereau

de foame. Dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani
şi a trimis vorbă în tot târgul că, din ziua următoare, el va oferi
pâine oricărui copil şi asta fără niciun ban. A doua zi, încă din
zori, mulţi prichindei se strânseseră în faţa casei în care locuia
omul atât de bun la suflet. Când acesta a apărut cu nişte coşuri
mari, pline cu pâine, copiii s-au repezit, îmbrâncindu-se, lo-
vindu-se, căutând fiecare să apuce pâine cât mai mare. Fiecare,
cum punea mâna pe câte o pâine, o lua la goană, bucuros că
prinsese o bucată mai mare. Era acolo o hărmălaie… Dar omul
a observat că undeva, la marginea curţii, aştepta cuminte o fe-
tiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au ales ce pâini au vrut şi au
plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi s-a uitat
în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat şi în cel de-al
doilea coş, dar şi acesta era gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui
de-al treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe care niciun
copil nu o băgase în seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos
pentru pâine şi a plecat spre casă. Toată ziua a stat omul şi s-a
gândit la cum se purtase acea fată şi, ca urmare, a dat poruncă
la bucătărie să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puşi
10 galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a aşezat pâinica deasupra
celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte, unde
copiii deja se strânseseră şi aşteptau nerăbdători. Din nou s-au
repezit şi s-au luat la harţă. La sfârşit, fetiţa noastră, care aştep-
tase cuminte, ca şi în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea cea
mai mică, singura rămasă. Şi de această dată, i-a mulţumit fru-
mos omului şi s-a grăbit spre casă, unde mama ei o aştepta.
Când s-au aşezat la masă şi femeia a rupt pâinea, ce să vezi?!,
galbenii s-au răsturnat pe masă din aluatul proaspăt.

– Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti bani? Dacă banii
au ajuns din greşeală în pâinea adusă de tine? Poate i-au căzut
brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat în-
apoi!

S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi banii;
spunându-i cum mama ei i-a găsit în pâinica primită. Privind-
o cu drag, omul i-a răspuns:

– Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am
văzut ieri cum ai avut răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi cu
mai puţin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât
eşti de cinstită, fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus
banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineaţă când vei veni
să iei şi tu o pâinică, vei primi şi câte zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mulţu-
mească omului pentru atâta bunătate. S-a dus în fugă la mama
ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul, iar mama a po-
văţuit-o şi de această dată, iar fata i-a urmat sfatul. Aşa se face
că, de atunci, în fiecare dimineaţă, când primea galbenii, fata
se ducea în mijlocul celorlalţi copii şi împărţea cu ei toţi bănuţii.
Ştia că şi ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de mult ca şi ea.

„Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar
DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia şi bogăţia” (Sfântul
Ioan Gură de Aur)

Gândea odată un țăran:
- Noi ăștia care răscolim de mici pământul, care ne și ține,

nu ne gândim la fleacuri. Numai că nu prea avem noi pă-
mânt. Să am pământ, n-aș avea habar de nimeni, nici de
dracu nu aş mai avea vreo grijă!

Dracul auzi ce spunea Pavel și zise:
- Foarte bine, Pavele, las pe mine!… Am să te satur de

pământ. Prin pământ am să pun mâna pe tine căci n-ai de
sprijin nici biserica, nici preotul și predica lui, nici pe Dum-
nezeu.

Pavel vându și una și alta din ce avea și cumpără și el
vreo cincisprezece hectare de pământ, cu o bucată de pădu-
rice. Pământul bun dădu grâu bogat, însă oamenii începură
să-l fure. Numai necazuri. Începură certurile, înjurăturile și
judecățile. Nu mai avea trai cu oamenii și pace. Într-o zi,
intră la el un creștin. Îi povesti că vine de undeva, unde li se
dă oamenilor pământ de muncă, și încă pământ de soi. Pavel
a gândit: „Dacă-i așa, de ce să stau aici, la strâmtoare și între
ticăloși? Am să vând ce am și plec acolo…”. În vară se duse
acolo, văzu că e adevărat, își vându tot ce avea și se mută
cu familia în ținutul cel nou. Aici, Pavel se tot frământa plin
de lăcomie cum să aibă pămânul lui. Un negustor îi povesti
că a cumpărat acolo cinci mii de hectare mai pe nimic.

Pavel își zise:
- De ce să iau aici cinci sute de hectare și să nu iau acolo

câteva mii?, își zise avarul.
Și plecă spre acea țară aflată undeva în stepă, ai cărei lo-

cuitori se adăposteau în niște corturi de pânză. Când ajunse

acolo, oamenii aceia îl primiră cu bine, iar el le dădu daruri.
Apoi îl întrebară ce vânt îl aduce în zona lor.

- Mi-ar plăcea mai cu seamă pământul vostru, răspunse
Pavel. Noi suntem cam strâmtorați și tare ne-ar prinde bine
ceva pământ…

Veni și regele țării aceleia și, după ce-i spuseră și lui cum
stă treaba, îi ziseră:

- Pământ avem din belșug, poți să iei cât vrei.
- Mulțumim de bunătate… mie însă nu-mi trebuie mult.

Dar vezi d-ta, ar trebui să știu care bucată e a mea, s-o ho-
tărnicim și să facem un înscris.

- Bine, zise regele.
- Și cu ce preț?, întrebă Pavel.
- De pildă, noi obişnuim să vindem o zi de pământ. Tot

pământul pe care ai putea să-l ocolești într-o zi să fie al tău.
Prețul zilei e de o mie de galbeni…

„Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap!”, își zise Pavel. O să
ocolesc o împărăție întreagă. Într-o zi fac cincizeci de verste.
Ce pământ!… Zece mii de hectare… A doua zi dimineață
plecară cu toții în stepă. Pavel scoase banii, îi puse în căciula
așezată drept semn unde să se întoarcă, și porni. Mergea și,
din loc în loc, bătea câte un țăruș. Merse până abia se mai
zărea delușorul de unde plecase. Își tot făcea socoteli… și
se întindea, și se-ntindea, până văzu că soarele dă spre
asfințit. Să știi că m-am înșelat și am cuprins prea mult pă-
mânt. Ce mă fac dacă nu ajung la vreme?

Începu să alerge. Începu să simtă cum, încet-încet, îl dor
picioarele, dar alergă de parcă l-ar fi luat cineva cu biciul.

Aruncă din fugă pieptarul, cizmele, plosca şi căciula, pentru
a putea alerga mai ușor și mai repede.

„Uite unde m-a dus lăcomia – își zise el – m-am nenoro-
cit. Nu mai ajung eu înainte de asfințit…”.

De spaimă, i se tăie răsuflarea.
Sudoarea i-a lipit cămașa de trup. Gura-i era uscată. Nu

mai putea. Îi era groază de moarte, dar nu mai putea să se
oprească.

Îi auzi pe locuitorii acelei țări cum fluieră și strigă. Mai
prinse puțină inimă. Își strânse ultimele puteri și alergă năuc.
Începu să vadă oamenii de pe delușor. Ba chiar și căciula
cu banii. Îl zări pe mai-marele care sta jos ținându-se cu
mâinile de burtă…

Și aleargă mereu… Urcă dealul în goană. Iată căciula.
Dar… șovăi. I se tăiară picioarele căzu și, căzând, întinse
mâna spre căciulă.

- Halal să-ți fie, camarade, strigă mai-marele, ai câștigat
mult pământ!…

Argatul lui dădu fuga să-l ridice, dar văzu cum curgea
sângele din gură. Pavel murise.

Mai-marele sta jos ghemuit, râzând zgomotos și ținându-
se cu mâinile de burtă. Apoi se sculă și dădu argatului o
sapă:

- Îngroapă-l! Atâta pământ îi trebuie unuia ca acesta! Doi
metri.

Argatul luă sapa și săpă lui Pavel o groapă, tocmai cât
lungimea trupului său, de la cap până la picioare, și-l în-
gropă.

Ce este lăcomia după avere şi lipsa discernământului 
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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

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

Ai nevoie de hrana potrivită pentru anima-
lele din ogradă şi nu ai timp să alergi prin ma-
gazine? Noi venim cu soluția!

Hrană câini
Hrană pisici
Concentrat găini ouătoare/pui de carne
Furaj găini ouătoare
Hrană porumbei
Concentrate purcei/porci și iepuri.

Cu un simplu apel la tel: 0757-407.262 îți
aducem direct acasă hrana de care ai nevoie
pentru necuvântătoarele din ograda ta.

ÎN PLUS OFERIM:
Consultații, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenții Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENȚĂ.

Cabinet Veterinar Dr. Cătălin Lupaștean
Tel: 0757-407.262.

,



pagina 8

,

* Urşii Panda îşi petrec 12 ore pe zi... mâncând bambus.

* O furnică poate căra poveri de 50 de ori mai mari decât propria-i greutate.

* Dihorul doarme aproape 20 de ore pe zi.

* Broastele râioase se hrănesc numai cu pradă aflată în mişcare.

* Balenele au cel mai lent metabolism dintre toate vieţuitoarele Terrei. 

* Apa Oceanului Pacific este mai puţin sărată decât cea a Oceanului Atlantic.

* Tarantulele pot rezista doi ani fără hrană.

* O cămilă poate bea 95 de litri de apă în mai puţin de trei minute.

* Sunt cunoscute 130 de specii de bufniţe şi 320 de specii de papagali.

* Iepurilor le place lemnul dulce.

* Hrana favorită a gorilelor în captivitate (după banane, desigur) este țelina.

* Renilor le plac bananele.

* Girafele şi şobolanii rezistă fără apă mai mult decât cămilele.

* Ochiul struţului este mai mare decât creierul acestuia.

Știați că?Cel mai rapid tren fără 
conductor din lume ajunge 

la o viteză de 350 km/h!
China se pregăteşte pentru organizarea Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2022

şi a inaugurat un tren care poate transporta turiştii de la Beijing până la pârtiile
de schi în timp record, relatează The Guardian.

Este vorba despre cel mai rapid tren autonom din lume, care poate atinge
viteze de până la 350 de km/h. Astfel, turiştii vor putea parcurge cei peste 170
de km dintre capitala Beijing şi Zhangjiakou, unde se va ţine competiţia, în
doar 45 de minute.

Până acum, distanţa dintre cele două oraşe era parcursă de trenuri în apro-
ximativ trei ore, astfel că durata călătoriei s-a scurtat la aproape un sfert.

Trenurile vor opri în staţii automat, după un orar precis. Deşi trenul este
autonom, un angajat al căilor ferate se va afla în permanenţă la manete, pre-
gătit să intervină în caz de urgenţă.

Ca trenul să poată atinge vitezele record de care este capabil, o nouă linie
de cale ferată a fost construită. A fost inaugurată pe 30 decembrie, are zece
staţii şi a fost realizată în patru ani.

Glume • Glume • Glume
Ion îşi cumpără de la Cluj un binoclu.
GHEORGHE: Ce-i ăla?
ION: E un instrument cu care poţi să vezi până hăt departe şi toate lucrurile

le vezi ca şi cum ar fi lângă tine.
GHEORGHE: Mă, nu se poate aşa ceva!
ION: Ba da, mă. Uite, aseară stăteam la mine în curte şi te vedeam ce te

mai jucai cu nevastă-ta, cum o mai alergai, cum o mai iubeai...
GHEORGHE: Vezi că nu-i bun de nimic? Eu aseară nici n-am fost acasă!

•••

Un ardelean merge pe câmp cu soacra lui. Vine o furtună mare cu trăznete
şi fulgere. Cum mergeau ei aşa prin furtună, trăzneşte fulgerul lângă ei într-
un pom.

ARDELEANUL: No niiii!
După vreo cinci minute, mai trăzneşte fulgerul încă o dată, dar mai aproape

de ei, într-o tufă.
ARDELEANUL: No niiii!
Mergând ei aşa, trăzneşte din nou, dar de data aceasta o loveşte din plin pe

soacra lui.
ARDELEANUL: No, aşeeee, mă!

•••

Ion şi Gheorghe la bar.
Dintr-o dată, Ion îi trage lui Gheorghe o palmă.
Acesta cugetă o ţâră şi zice:
- Ioane, mă, tu ai glumit sau ai dat în serios?
- Am dat în serios.
- Apăi aşe, mă, că mie nu îmi plac astfel de glume.

•••

Badea Gheorghe din Ardeal se-ntoarce din vizită din America.
Prietenii, toţi în jurul lui, la crâşmă, curioşi:
- Cum e, bade, în America? Fain, nu?
ARDELEANUL: No, e fain, e ca aici la noi.
- No zi, bade, păi cum: zgârie nori, autostrăzi, maşini faine, Dallas, New

York, democraţie, Pamela Anderson. Cum poţi să zici că e ca la noi, bade
Gheo?

ARDELEANUL: Aşa e cum îţi zic, în America e ca la noi: ai bani, trăieşti
bine! N-ai bani, vii la crâşmă.

Cea mai rea pisică 
din lume...

Un adăpost pentru animale din SUA a descris-o într-o manieră extrem de sinceră
pe una dintre pisicile pe care au pus-o spre adopţie, printr-o postare pe reţelele de so-
cializare, care a devenit virală, relatează Huffington Post.

Un adăpost pentru animale din Carolina de Nord, SUA a postat pe reţelele de so-
cializare un anunţ de adopţie pentru cea mai „rea” pisică, pentru a-i anunţa pe poten-
ţialii doritori la ce să se aştepte de la dificila felină, relatează Huffington Post.

Pisica cu blană colorată în alb şi negru, în vârstă de patru ani, a fost salvată de către
o organizaţie pentru protecţia animalelor chiar în Ajunul Crăciunului.

Animalul ce poartă numele de Perdita fusese abandonat deoarece stăpânul ei mu-
rise.

Conform managerului
organizaţiei, felina a fost
foarte simpatică în prima
zi la noua ei „casă”, însă
apoi şi-a arătat adevărata
personalitate.

Pisica a devenit brusc
extrem de morocănoasă,
iar iniţial, personalul adă-
postului a crezut că este
bolnavă, însă curând toată
lumea şi-a dat seama că
felina este pur şi simplu
„afuristă”.

Potrivit anunţului de
adopţie, unul dintre cele

mai enervante defecte ale pisicii este faptul că îi amăgeşte pe oameni să creadă că vrea
să fie luată în braţe şi mângâiată, însă imediat ce este atinsă începe să mârâie şi să
„scuipe”.

Angajaţii asociaţiei au încercat să fotografieze pisica într-o postură cât mai simpatică
pentru a atrage oferte de adopţie, însă singura atitudine a felinei a fost una ursuză.

O altă caracteristică a celei mai afurisite pisici, conform anunţului de adopţie, e „să
te privească în suflet până ce te simţi incapabil să mai fii fericit vreodată.”

Managerul asociaţiei care o găzduieşte momentan pe felina Perdita, afirmă despre
animal că are un comportament extrem de caraghios care poate amuza pe oricine.


