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Se prorogă primul
termen de plată 

a impozitului 
pe clădiri, terenuri

și mijloacele 
de transport

Pentru a veni în sprijinul contribuabili-
lor, în contextul riscului de răspândire a
epidemiei cu COVID-19, se prorogă pri-
mul termen de plată a impozitului pe clă-
diri, a impozitului pe teren, respectiv a
impozitului pe mijloacele de transport afe-
rente acestui an de la 31 martie 2020 la 30
iunie 2020.

De asemenea, pentru anul 2020, contri-
buabilii care achită integral, până la 30
iunie 2020, impozitul pe clădiri, impozitul
pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele
de transport beneficiază de bonificația de
10% pentru persoanele fizice, respectiv 5%
pentru persoanele juridice.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență
Dudeștii Noi adoptă următoarele măsuri de siguranță
medicală:

Art 1. 
1. Până în data de 31 martie, cu posibilități de pre-

lungire, se iau următoarele măsuri:
a) sistarea desfășurării tuturor evenimentelor pu-

blice – activități publice sau private în incinte, indi-
ferent de numărul de participanți sau aer liber – cu
mai mult de 100 de persoane;

b) instituirea obligației pentru instituții publice și
operatori economici de a dezinfecta frecvent
suprafețele expuse;

c) asigurarea de către toate instituțiile publice și
operatorii economici a materialelor destinate igienei
și dezinfecția frecventă a tuturor suprafețelor expuse
riscului de contaminare;

d) restricționarea accesului publicului la sediul Pri-
măriei; se recomandă transmiterea solicitărilor, petițiilor sau
cererilor la nr. tel. 0256-378.020, nr. fax 0356-816.494, în
format electronic la adresa de e-mail
comuna@dudestiinoi.ro iar acolo unde se impune depunerea
unor documente în original, acestea vor fi transmise în regim
de scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, la
adresa de contact a instituției, Calea Becicherecului nr. 29;
astfel, Primăria Comunei Dudeștii Noi și-a limitat programul
pentru a evita contactul cu cetățenii. Instituția funcționează
normal, angajații sunt la dispoziția cetățenilor timp de opt
ore pe zi, însă contactul cu cetățenii se face online, prin in-
termediul adresei de e-mail a primăriei, a faxului și numă-
rului de telefon. Pentru cei care nu se pot descurca din punct
de vedere al tehnologiei și au neapărat nevoie de un act de
la primărie sau vor să-și plătească impozitele și nu știu să
folosească platforma ghiseul.ro, casieria este deschisă zilnic
între orele 9-11, însă accesul este restricționat la câte o sin-
gură persoană; la fel funcționează și biroul de impozite și
taxe locale, respectiv secretariatul instituției.

e) suspendarea activităților de audiențe la sediul Primă-
riei;

f) instituirea evitării aglomerării de persoane la operatorii
economici; se va permite intrarea unui număr de maximum
cinci persoane; în cazul operatorilor economici cu peste 99
de angajați intrarea/ieșirea din tură și servirea mesei se vor
face în intervale orare decalate;

g) restricționarea activităților culturale, științifice, artis-
tice, religioase, sportive și de divertisment în spații închise.

2. Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție de
evoluția situației.

De asemenea, s-a mai hotărât întreruperea cursurilor
școlare, întreruperea activităților Clubului Sportiv Comunal
Dudeștii Noi, a slujbelor religioase în spațiu închis și orice
altă manifestare care presupune prezența în număr mare a
cetățenilor.

Cetățenii sunt rugați să rămână în gospodării, să limiteze
deplasările strict pentru cele necesare: mers la serviciu,
achiziționarea de alimente și medicamente.

Măsuri de siguranţă medicală 
în contextul epidemiologic actual

(Coronavirus COVID 19)

Au început lucrările 
de reparaţii 

la DC46 și Calea Timișoarei
Primăria începe lucrările de reparații la Calea Timișoarei și la

drumul comunal DC46 până la intersecția cu DN6.
Domnul viceprimar Ion Goșa ne-a declarat că „aceste lucrări

sunt necesare în vederea finalizării proiectului cu finanțare euro-
peană care prevede asfaltarea străzilor din vatra veche a satului.
În paralel se vor relua lucrările conform contractului și pe străzile
Livezii și Gării, urmând ca până la finele lunii mai toate aceste
străzi să fie asfaltate”.

Vor urma apoi lucrările de semnalizare rutieră, coborârile în
dreptul acceselor la gospodării și decolmatarea rigolelor pluviale
existente.
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Grüß Got!

,

Col��l copiilor

Trupa de dans modern Extrem Dudeștii Noi, coor-
donată de Laura Stanca, a participat, la finele lunii fe-
bruarie, la concursul Rok Art Dance Cup, desfășurat
la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara. 

Tinerii dansatori s-au prezentat cu „Dance monkey”
la categoria „All style large team”, cu care au ocupat
la finalul competiției locul doi.

În germană, cea
mai cunoscută
traducere este
cea a poeziei
„Somnoroase 

păsărele”

Schlummermate Vögel
Schlummermatte Vögel fliegen

In die Nester, wo sie sacht
Sich im Laubverstecke schmiegen –

Gute Nacht!

Quellen seufzen im Gesteine,
Schweigen deckt die Wälder zu;
All die Blumen ruhn im Haine –

Schlaf auch Du!

Schwäne, die den Teich durchgleiten,
Suchen Rast am Ufersaum,
Mögen Engel Dir bereiten

Süßen Traum!

Sieh, der Vollmond steigt nach oben,
Strahlend hell in Märchenpracht;

Traum und Einklang sind verwoben –
Gute Nacht!

Premiu pentru Extrem Dudeștii Noi

A fost odată un băiat care era foarte har-
nic, își făcea tot timpul temele doar că...
mai încet. Într-o zi a fugit departe și s-a as-
cuns într-un dulap iar când închise ușa o
lumină stranie îi bătu în ochi. Deodată
văzu un curcan vorbitor, o văcuță vorbi-
toare, un măgar, o găină și o buburuză.

Băiatul spuse:
- Am o halucinație eu sau e real? Nu, nu

poate fi real!
- Ba poate! i-a zis văcuța zâmbind.
- Ce? Ai vorbit? Nu se poate ! E un vis.

Haide Albert, trezește-te! În timp ce își
dădu o palmă, ba două, trei..

- Stai! Cotcodac! E real. Tu ai creat
această lume.

- Cum? Eu nici nu știam de acest loc,
cum sa îl creez eu?

- Foarte simplu. Ihaao! zise măgarul, fi-
indcă niciodată nu poți scăpa de faptul că
ești încet și când ai puțin timp liber, te re-
fugiezi în imaginație, iar prin desenele tale
ai creat acest loc cu ființe imposibile. Și
noi suntem creați de tine.

-Waaau! Vin imediat… dar am o între-
bare.

- Spune!
- Doar eu pot intra aici?
- Nu. Doar cine are acest lanț. Dacă îl

porți atunci poți intra.
- Și câte o să am de dăruit?
- Uite aici șase, glugluglu, stai că îmi

pică mărgelele.
- Mulțumesc! Vin în 10 minute. Ceau!
Și când a plecat s-a dus la o colegă de-a lui

foarte bună, Florina, pe care o chemă la el. Albert
mai are 5 minute în care poate chema un coleg.
S-a dus la cel mai bun prieten, Dragoș, și l-a che-
mat și pe el.

- Uitați aici un dulap magic, spuse Albert
- De ce e magic? întrebă Florina.
- Veți vedea! Acum, haideți cu mine!
- Waau!
- Bună ziua copii, spuse văcuța.
- Ce? Ai vorbit? Nu se poate…
- Ba da, se poate, spuse Albert.
- Nu se poate, e o văcuță verde vorbitoare.
- Noi suntem creați de Albert. El ne-a făcut să

vorbim.
- Păi și ce mai așteptăm? Să explorăm! spuseră

copiii.

Și au pornit mai departe împreună. Deodată au
dat peste un copac tare ciudat, cu fructe foarte
mari.

- Ce fel de ciudățenie mai e și asta?
- O... acesta este un copac care face mere cu

mijlocul de pepene.
- Și ce mai așteptăm? Să mâncăm acest fruct.
- Bine, hai. Iar cei doi copii au mâncat fructul

până la sâmbure.
- Ce șiret e Albert, spuse curcanul! Fructele

acelea sunt de fapt niște somnifere.
- Cum ai putut să nu zici nimic, întrebă măga-

rul?
- Am vrut sa văd cât rezistă văcuța. Trebuie să

îi ducă pe toți în spinare.
- Bine o să vă car pe toți, dar acum hai să dor-

mim.
Eva Maria Stanca, clasa a II-a A

- va urma - 

LUMEA DIN DULAP



pagina 3,

Au început lucrările la extinderea rețelei de alimen-
tare cu apă și canalizare menajeră în zona Solaris IV.
„Este vorba despre un proiect cu finanțare europeană
câștigat de comuna noastră în urmă cu câțiva ani – ne
spune primarul Alin Nica – și a cărui licitație pentru
execuție a durat destul de mult, circa doi ani. Am avut
și câteva probleme legate de proiectare. Proiectantul
nu a mai putut să ne asigure asistență tehnică la
execuție și am fost nevoiți să facem o nouă procedură
de achiziție pentru a selecta un nou proiectant. Acest
lucru a întârziat cu șase luni începerea execuției. Din
fericire, firma care a câștigat licitația se mișcă bine, lu-
crările avansează văzând cu ochii. Am început cu zona
Solaris IV, urmând ca după ce vom finaliza lucrările
aici să facem același lucru și în zona Alexia, ambele
zone fiind prinse în acest proiect european. Vremea ne
permite acum ca în zona Solaris IV să avansăm mai
întâi cu alimentarea cu apă pe toate străzile; ulterior
sau în paralel – în funcție de cum va hotărî executantul
– vom continua cu rețeaua de canalizare menajeră.
Vom căuta ca peste drum să facem subtraversările fo-
losind foreze, în funcție de ce echipamente ne vor fi

disponibile, pentru ca ime-
diat după finalizarea lucrări-
lor sau chiar în paralel să
începem și lucrările de asfal-
tare. Firma care se va ocupa
de această din urmă lucrare
are câteva probleme, pe care
sperăm să și le rezolve. Am
purtat discuții și firma este
dispusă să înceapă lucrările.
Din păcate, firma este în
insolvență și are probleme cu
lichiditățile. Sperăm ca epi-
demia de coronavirus să nu
ne creeze probleme supli-
mentare și mă refer aici la
afectarea capacității firmelor
care efectuează lucrări în co-
mună, pentru a ne putea duce
proiectele la bun sfârșit”.

În proiect sunt prevăzut inclusiv racordurile și
branșamentele la sistemele de canalizare menajeră și

alimentare cu apă, fiecare cetățean urmând a suporta
costurile rețelei proprii din gospodărie și până la ra-
cordul de pe domeniul public. (A.B.)

LUCRĂRI LA UTILITĂȚI ÎN ZONA SOLARIS IV

Se asfaltează încă
trei străzi

Au reînceput lucrările de asfaltare a celor trei străzi care au
rămas încă neasfaltate în vatra veche a localității. Este vorba despre
străzile Gării, Livezii și Calea Timișoarei, respectiv DC46 până la
DN6. Ultimele două vor fi realizate doar după ce se vor face lucră-
rile de reparații, pentru ca asfaltul care este prevăzut în proiect să
nu fie afectat de degradările existente la drum. După încheierea
acestor lucrări se va realiza și ultima parte a proiectului, și anume
montarea de indicatoare rutiere, marcajul longitudinal al tuturor
străzilor, realizarea penelor de coborâre de pe drum, respectiv, acolo
unde e cazul, a acceselor la gospodării și decolmatarea rigolelor de
scurgere a apei, realizarea acostamentelor din balast.

Reparațiile sunt necesare pentru finalizarea proiectului de asfal-
tare a străzilor din vatra veche. (A.B.)

În urma demersurilor
și sesizărilor repetate
realizate de Primărie
către Enel referitor la în-
treruperile dese și
diferențele mari de ten-
siune din rețea față de
standard, operatorul
rețelei a inclus în planul
de investiții pe anii 2020
și 2021 reabilitarea și
modernizarea întregii
rețele de joasă tensiune
din comuna noastră.

Astfel, așa cum a de-
clarat domnul viceprimar Ion Goșa, a fost de-
pusă la Primărie cererea pentru emiterea
certificatului de urbanism din partea Enel
Distribuție în vederea începerii investiției.

Proiectul cuprinde înlocuirea tuturor cabluri-
lor electrice existente cu cablu torsadat pe o lun-
gime totală de 15 km. Astfel nu vor mai fi

diferențe de tensiune în
rețea, va crește capacita-
tea de distribuție pentru
noi consumatori, vor scă-
dea avariile datorate păsă-
rilor, pomilor sau vremii.

Cu această ocazie se
vor scoate la limita de
proprietate toate contoa-
rele care au rămas în inte-
riorul curților. Se vor
schimba și anumiți stâlpi
care sunt deteriorați.

De asemenea, se vor
separa circuitele de ilumi-

nat public de restul rețelei printr-un nou cablu
torsadat separat și se vor realiza 6 puncte de
aprindere în loc de trei câte avem la ora actuală.

Enel Distribuție estimează începerea lucrări-
lor chiar în toamna acestui an, dacă se obțin la
timp toate avizele și autorizațiile. Termenul de
realizare a investiției va fi de un an.

Se modernizează toată
reţeaua electrică din comună

Platformă digitală pentru
depunerea documentelor

Primăria va lansa, în câ-
teva zile, o platformă digitală
pentru depunerea online a
documentelor. 

Aceasta va funcționa în
paralel cu adresa de e-mail a
instituției. Plaforma, intitu-
lată primariaonline, va putea
fi accesată de pe site-ul Pri-
măriei Comunei Dudeștii
Noi, pcdn.ro. 

Pe această platformă se
vor putea depune absolut
toate documentele pentru
toate serviciile din primărie,
urmând ca răspunsul să fie
direcționat pe e-mail sau do-
cumentul să poată fi ridicat
de la sediul instituției. (A.B.)

Comunicat de presă

APIA suspendă primirea
cererilor unice de plată

Apreciind cu maximă responsabilitate evoluția
COVID-19, conducerea APIA, susținută de MADR,
a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice
de plată începând cu data de 16 martie 2020 până la
data de 6 aprilie 2020, iar în funcție de evoluția viru-
sului vom lua măsurile care se impun. Menționăm
faptul că activitatea agenției se va desfășura normal,
evitând contactul cu publicul.

Covinși de faptul că fiecare dintre noi, angajat
APIA sau fermier, ar putea fi expus contaminării cu
acest virus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție im-
puse în această situație, considerăm că cel mai impor-
tant este să ne gândim la sănătatea fiecăruia.

De aceea, conducerea APIA susține inițiativa de a
reduce riscul infestării oricărui angajat al agenției. (...)

Fermierilor noștri, beneficiari direcți ai tuturor for-
melor de sprijin acordate de APIA, le transmitem ru-
gămintea de a se solidariza cu efortul nostru de a
reduce expunerea în fața acestui virus și îi asigurăm de faptul că le vor fi respectate toate drepturile. APIA
transmite angajaților și fermierilor să respecte cu strictețe toate normele impuse în aceste momente.
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CUM SĂ NE PROTEJĂM ÎMPOTRIVA
CORONAVIRUSULUI

Sfaturi generale
Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și

limitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclu-
siv cea determinată de noul coronavirus. Cu toate acestea,
doar utilizarea unei măști nu este suficientă pentru a asigura
un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte mă-
suri la fel de relevante. Folosirea măștii trebuie combinată
cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire
și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
Purtarea măștii, atunci când nu este indicată, poate provoca
costuri inutile, încărcarea achizițiilor și poate crea un fals
sentiment de securitate care poate duce la neglijarea altor
măsuri esențiale, cum ar fi practicile de igienă a mâinilor.
Mai mult decât atât, utilizarea incorectă a unei măști poate
afecta eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmi-
tere.

În comunitate
Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:
- să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor

închise aglomerate (de ex. supermarketuri, mall-uri);
- să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice

persoană cu simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);
- să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci

când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de
alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;

- să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul

cotului flectat sau să-și acopere nasul și gura în timpul tusei
și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de
aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a
mainilor cu apă și săpun;

- să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;
- să respecte regulile privind modul de purtare, îndepăr-

tare și eliminare a măștilor asociate cu o igienă corectă a
mâinilor după îndepărtare.

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte
indicațiile de mai sus și următoarele:

- să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație
dificilă și să solicite consult medical la medicul de familie,
cât mai curând posibil;

- să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea
adecvată a măștilor.

Reguli de utilizare a măștilor
Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii repre-

zintă una din măsurile eficiente pentru a limita transmiterea
noului coronavirus.

Tipuri de măști:
În acest sens trebuie respectați următorii pași:
- în timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii;
- să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu

atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din spate),
acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă
și săpun;

- să nu reutilizați măștile de unică folosință.
Măștile cu pânză (de ex. bumbac sau tifon) nu sunt re-

comandate în nicio situație.
În spitale
Persoanele cu simptome respiratorii trebuie:
- să poarte mască în timp ce se află în zonele de așteptare/

triaj sau în timpul transportului în spital;
- să poarte mască atunci când stau în zonele de așteptare

dedicate cazurilor suspectate sau confirmate;
Atunci când sunt izolate în încăperi individuale, în lipsa

altor persoane, acestea pot să nu poarte mască, dar trebuie
să-și acopere gura și nasul cu șervețele de unică folosință
atunci când tușesc sau strânută, pe care le aruncă IMEDIAT
după utilizare și se spală pe mâini cu apă și săpun.

Personalul medical trebuie:
- să poarte mască atunci când intră într-o cameră în care

sunt internați pacienții suspectați sau confirmați cu infecție
cu noul coronavirus (2019-nCoV) și în orice situație în care
îngrijesc un pacient suspect sau confirmat;

- să utilizeze o mască de protecție respiratorie ( N95 cer-
tificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent), atunci când efec-
tuează proceduri ce pot genera aerosoli (de ex. intubația
traheală, ventilație noninvazivă, traheotomie, resuscitare
cardiopulmonară, ventilație manuală înainte de intubație și
bronhoscopie).

Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul 
îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale

de circulație a noului coronavirus (2019-nCoV)

Cum folosim masca de protecție
1. Înainte de a pune o mască, spălați-

vă pe mâini cu săpun și apă sau folosiți
gel antibacterian pe bază de alcool.

2. Acoperiți-vă gura și nasul cu
masca și asigurați-vă că nu există deca-
laje între față și mască.

3. Evitați să atingeți masca pe timpul
folosirii. Dacă faceți acest lucru,
spălați-vă mâinile înainte cu apă și
săpun sau gel antibacterian pe bază de
alcool.

4. Înlocuiți masca cu una nouă dacă aceasta se umezește și nu reutilizați măștile de
unică folosință.

5. Pentru a scoate masca NU atingeți partea din față a acesteia; o puteți da jos din spate.
Aruncați imediat masca la coșul de gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau cu
gel antibacterian pe bază de alcool.

Întrebări și răspunsuri
Pot lua virusul de la animalul meu de companie?
Nu. În prezent nu există dovezi care să confirme faptul că animalele de companie, cum

ar fi pisicile sau câinii, pot transmite acest virus oamenilor.

Se poate transmite 2019-nCoV de la om la om?
Da. 2019-nCoV provoacă boli respiratorii și poate fi transmis de la o persoană la alta,

de obicei după un contact strâns cu o persoană infectată.

Cine poate contacta acest tip de virus?
Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o zonă în care circulă virusul 2019-nCoV

pot prezenta risc de infecție.
Asistenții medicali care îngrijesc persoanele bolnave prezintă un risc mai mare și tre-

buie să se protejeze apelând la proceduri adecvate de prevenire și control al infecțiilor.
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PRIMĂRIA VĂ 
POATE FACE

CUMPĂRĂTURILE!

Persoanele în vârstă, aflate în autoizolare sau care din dife-
rite motive nu se pot deplasa vor putea fi ajutate de către
reprezentanți ai Primăriei care le vor face cumpărături. Ali-
mente, medicamente, produse de necesitate imediată pot fi
achiziționate și aduse la domiciliu de către reprezentanți ai Pri-
măriei Comunei Dudeștii Noi, împreună cu bonul fiscal.

Venim cu aceasta măsura din dorința de a respecta și încu-
raja statul acasă și de a respecta indicațiile oficiale ale
autorităților.

Cei aflați în aceste situații pot suna la tel. 0735217771.

APEL
Facem apel la cetățenii care au informații despre persoane

care s-au întors în țară începând cu ziua de 17 martie 2020 să
anunțe de urgență Poliția (112) sau Primăria (0732790996 -
viceprimar Ion Goșa, 0727166115 - Marinela Iancu) pentru a
putea lua măsurile specifice obligatorii de izolare la domiciliu
a acestor persoane.

Vă mulțumim.

Pentru a elimina zvonurile cum că Primăria
este în carantină din cauza faptului că dl primar
este în autoizolare precizăm următoarele:

1. Primăria nu este în carantină. Carantina se
impune strict pentru persoanele care au intrat în
contact direct cu o persoană care a fost testată po-
zitiv cu virusul COVID19, ceea ce nu este cazul.

2. Rezultatul testului dlui primar privind infec-
tarea cu COVID19 este NEGATIV, adică nu este
infectat.

3. Angajații Primăriei nu sunt persoane sus-
pecte de infectare cu virusul COVID19. Preven-
tiv, pentru protecția angajaților și a cetățenilor,

întreaga clădire a Primăriei a fost dezinfectată.
4. În comuna noastră este un singur caz de izo-

lare la domiciliu impus de Direcția de Sănătate
Publică iar acesta nu este dl primar.

5. Dl primar s-a autoizolat, preventiv, din pro-
prie inițiativă și nu impus de Direcția de Sănătate
Publică.

6. Dl primar și familia acestuia se simt bine și
abia așteaptă să-și reia activitățile normale.

Facem apel la cetățeni să-și păstreze calmul și
să respecte indicațiile autorităților.

Ion Goșa, 
viceprimarul comunei Dudeștii Noi

PRECIZARE

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a sem-
nat luni, 16 martie a.c., decretul privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României.

Vă prezentăm textul integral al cererii:
Având în vedere evoluția situației epidemiologice

internaționale determinată de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care apro-
ximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste
5.800 au decedat, precum și declararea „Pandemiei” de
către Organizația Mondială a Sănătății, la data de
11.03.2020,

Luând în considerare experiența țărilor grav afectate de
evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv
în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în
planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau în-
treruperea activităților socio-economice neesențiale, dar
mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fun-
damentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar
fi putut avea efectul scontat,

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor euro-
pene, în principal cele limitrofe, dar și cele cu comunități
mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat mă-
suri speciale prin instituirea unor stări excepționale în sco-
pul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,

Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teri-
toriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică
pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere
masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul
SARS-CoV-2,

Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente,
cu caracter excepțional, în domeniul social și economic,
pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2
în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în
principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra
dreptului la sănătate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru
diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate
de măsurile adoptate la nivel național și internațional pen-
tru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

În considerarea faptului că elementele sus-menționate
definesc un context excepțional care nu putea fi previzio-
nat, care vizează interesul public general și care constituie
o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,

Ținând cont de faptul că restrângerea exercițiului unor
drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmă-
rească un scop legitim, să fie necesară într-o societate de-
mocratică și să fie proporțională cu scopul urmărit,

Văzând Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesita-
tea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la insti-
tuirea stării de urgență,

Având în vedere propunerea Guvernului de instituire a
stării de urgență,

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din
Constituția României, republicată și ale art. 3 și art. 10 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind re-
gimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare,

Președintele României decretează:
Art. 1.– Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul

României, pe o durată de 30 de zile.
Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și

realizarea managementului consecințelor, raportat la
evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de
urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi,
proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute
de art. 4 alin. (4):

libera circulație;
dreptul la viață intimă, familială și privată;

inviolabilitatea domiciliului;
dreptul la învățătură;
libertatea întrunirilor;
dreptul de proprietate privată;
dreptul la grevă;
libertatea economică.
Art.3. – În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile

de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată pre-
văzute în anexa nr. 1.

Art. 4. – (1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc mă-
surile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevă-
zute în anexa nr. 2.

(2) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală
prevăzute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul
afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu
acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.

(3) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate gra-
duală, prevăzute la pct. 8 din anexa nr.2 se dispun de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de
stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau
înlocuitorul legal al acestuia.

(4) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală
se dispun potrivit alin. (2) și (3) potrivit evaluării realizate
de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acor-
dul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
numărul de pacienți critici raportat la capacitatea siste-

mului sanitar;
capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale

și de utilități publice pentru populație;
capacitatea autorităților publice de a menține și asigura

măsuri de ordine și siguranță publică;
măsurile instituite de alte state cu impact asupra

populației sau situației economice a României;
capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în

carantină;
apariția altor situații de urgență.
(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin

ordonanțele militare sau prin ordinul prevăzut la alin.(3)
revine Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 5.– (1) Coordonarea integrată a măsurilor de răs-
puns cu caracter medical și de protecție civilă la situația
de urgență generată de COVID-19 se realizează de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru
Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății
și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu pre-
vederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind mana-
gementul tipurilor de risc.

(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca
urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în Moni-
torul Oficial al României, Partea I.

Art. 6.– Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte
persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația
să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezen-
tul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor
interne.

Art. 7.– Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afa-
cerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea mi-
siunilor, conform legislației în vigoare.

Art. 8.– Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I și intră în vigoare la data publicării.

Art. 9.- Prezentul decret se transmite Parlamentului în
vederea exercitării atribuției prevăzute de art. 93 alin. (1)
din Constituție.

Președintele României 
a decretat starea de urgenţă
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Cei mai tineri dintre locuitorii comunei
Dudeștii Noi au pregătit un eveniment deose-
bit cu prilejul zilei de 8 martie, Ziua
Internațională a Femeii. Pe scena Casei de
Cultură, dar și în interiorul instituției, au fost
momente exclusiv dedicate celor mai dragi
ființe din lume.

Astfel, în holul Casei de Cultură, cercul de
pictură condus de Laura Stanca a pregătit o
frumoasă expoziție care a găzduit lucrări ale
copiilor care frecventează cercul. Bineînțeles,
tema aleasă a fost mama, femeia în general.

Pe scenă, pentru a celebra femeia ca mamă,

soție, bunică sau fiică, au urcat componenții
Ansamblului „Dudeșteana”, care au prezen-
tat, în coordonarea coregrafei Maria Dudău,
mai multe momente folclorice. Au fost cân-
tece și dansuri din Banat, aduse în fața unui
public numeros, alcătuit, în marea lui majo-
ritate, de femei.

Pe scenă au urcat, de asemenea, membrii
trupei de dans modern Extrem Dudeștii Noi,
coordonată de Laura Stanca. Câte două dan-
suri au prezentat atât grupa mică, cât și grupa
mare a trupei.

Momente speciale dedicate acestei zile au

prezentat și grupuri de elevi ai Școlii Gimna-
ziale Dudeștii Noi.

De asemenea, cei prezenți au putut intra în
posesia câte unei cărți, grație unei acțiuni de
donare organizată de Casa de Cultură, prin
Daniela Butariu.

După încheierea programului artistic,
doamnele și domnișoarele prezente în sală au
avut parte de o surpriză extrem de plăcută:
primarul Alin Nica și viceprimarul Ion Goșa
le-au înmânat acestora, în semn de respect și
prețuire, câte o garoafă.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII,
CELEBRATĂ LA DUDEȘTII NOI
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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

,

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie 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 proas-
pete;

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

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

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și căr-

buni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pes-

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

sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete 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 colectează în

pubele de culoare albastră/galbenă 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 contai-
nere tip clopot de culoare albă/verde, nefiind
permis amestecul sticlei cu deșeuri din ma-
teriale de tip porțelan/ceramică.

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

tele decât deșeurile din echipamente electrice
și electronice, precum:

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

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

mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de

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

voare, rezervoare de apă pentru vase de toa-
letă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată,

altele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum calorifere fontă,
calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, gea-
muri, tocuri de geamuri și sticlă de geam, vor
fi colectate doar în cadrul campaniilor de co-
lectare deșeuri voluminoase din anul 2019,
iar începând cu anul 2020 acestea nu vor mai
fi colectate, deoarece aceste deșeuri fac parte
din categoria deșeurilor din construcții și de-
molări.

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

substanțe periculoase sau sunt contaminate
cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică
poroasă solidă formată din materiale pericu-
loase, inclusiv containerele goale pentru sto-
carea sub presiune;

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

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecție contaminate cu substanțe pericu-
loase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu
conținut de substanțe periculoase;

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

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

- detergenți cu conținut de substanțe peri-
culoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclusiv ha-
loni) cu conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut

de solvenți organici sau alte substanțe peri-
culoase.

Deșeurile voluminoase și periculoase se
colectează în containerele special puse la
dispoziție în cadrul campaniilor de colectare
a deșeurilor voluminoase și periculoase din
timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase

Este interzisă incendierea vegetației
și a deșeurilor de orice fel

Din cauza semnalării frecvente de arderi ale miriștilor și resturilor vegetale de pe
terenurile arabile, precum și ale vegetației pajiștilor permanente produse la nivelul
județului, atragem atenția că este interzisă incendierea vegetației și a deșeurilor de
orice fel.

Încălcarea obligației proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără,
de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul
autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a ser-
viciilor publice comunitare pentru situații de urgență constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de la
25.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice.

Totodată, arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile
protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune dacă a
fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală și
se sancționează cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Beneficiarii care depun cereri unice de plată la APIA și solicită sprijin financiar
aferent schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să știe că trebuie să respecte una
dintre cerințele obligatorii aferente standardului pentru bunele condiții agricole și
de mediu GAEC 6.2: „Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe te-
renul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente”.

Obiectivul standardului GAEC 6.2 îl reprezintă „menținerea nivelului de materie
organică în sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile. În situația în care
beneficiarii mai sus menționați nu respectă GAEC 6.2 în orice moment în cursul
anului calendaristic în cauză, acestora li se aplică o sancțiune administrativă.
Sancțiunea administrativă se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la în-
treaga sumă a plăților menționate mai sus, care au fost acordate sau urmează a fi
acordate beneficiarilor respectivi în baza cererilor de ajutor pe care aceștia le-au
transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc
constatarea. Sancțiunea administrativă este aplicată fermierilor pentru fiecare
schemă de plată accesată”. Pentru combaterea fenomenului de incendiere a resturilor
vegetale de pe terenurile agricole, la nivelul instituțiilor APIA, IGSU și GNM este
încheiat un Protocol de colaborare privind acțiunile de monitorizare a modului de
respectare de către fermieri a bunelor condiții agricole și de mediu referitoare la ar-
derea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor per-
manente, iar persoanele identificate că nu respectă aceste cerințe legale vor suporta
toate consecințele legale.
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Ziarul „Dudeșteanul”, ianuarie 2020: „(...) Din pă-
cate, se observă în ultima vreme că locuitorii din co-
mună nu se mai implică în felul în care o făceau la
efortul pe care Primăria îl face pentru a oferi
cetățenilor o paletă variată de activități sociale și cul-
turale. Omului dacă nu-i faci, te întreabă de ce nu faci.
Iar dacă îi faci, nu participă și spune că poate cheltuim
banii aiurea” (Alin Nica – primarul comunei).

Subscriem la cele spuse de domnul primar. Ne adu-
cem aminte că acum ceva timp am adus la Dudeștii
Noi premiera filmului „Nu sunt faimos dar sunt aro-
mân”.

La Casa de Cultură, unde nu mai rulase un film de
18 ani, au participat 73 de oameni, din comună fiind
prezenți doar 21, ceilalți venind de la Timișoara,
Lugoj, Sânnicolau, Becicherec și Sînandrei.

La lansările de carte, situația e dezarmantă. Când ai
autorii prezenți, plus personalități marcante, care pre-
zintă lucrările, sala goală te lasă fără cuvinte. Dar des-
pre asta într-un număr viitor.

Cărți despre aromâni lansate la Dudești: Dinu
Barbu „Aromâni și megleniți din Banat”, Virgil
Coman „Aromâni și meglenoromâni din Banat 1945-
1951 – demografie, societate, izvoare”.

Aromâni din Banat: Sfântul Iosif cel Nou de la
Partoș, Duca de Cadăr, bancherii Sina de Hodoș și de
Chizdia, Frații Nacu (vezi castelul Naco de la Sânni-
colau Mare), marele neam Mocioni, Gheorghe Con-
stantin Roja, Gheorghe Ioanovici – academician,
Atanasie Demian – unul din cei mai importanți pictori
bănățeni.

Poate dacă vom ști ce personalități de vază a dat, în
condițiile istorice improprii, poate vom privi cu mai
mult respect și recunoștință spre aromâni.

Astăzi va trebui să adăugăm în cărțile de Istoria Ro-
mâniei și aceste file nescrise. Ce ați uitat, vă vom rea-
minti! Ce n-ați știut, vă vom spune! Și toate acestea,
pentru că dramaturgul nostru național, Ion Luca Cara-
giale, era unul dintre ei, dintre aromâni. Apoi marele
actor Toma Caragiu. Ion Caramitru, actor, regizor și
director al Teatrului Național din București. George
Vraca, actorul cu vocea și timbrul inconfundabil. Nicu
Constantin cu ochelarii săi și gagurile sale nepieri-
toare. Scriitorul Dan C. Mihăilescu. Hristu Cândro-
veanu – critic literar, poet, prozator, traducător și
publicist. Constantin Belimace – poet. Gellu Naum –
poet, prozator, dramaturg, traducător și eseist. Sextil

Pușcariu – filolog, lingvist, istoric lite-
rar, pedagog, cronicar muzical și tea-
tral, publicist și academician.
Constantin Gane – prozator și moralist.
Victor Eftimiu –  dramaturg, eseist, po-
vestitor, scriitor și traducător. Sergiu
Nicolaescu – marele regizor, scenarist
și actor. Teohar Mihadaș – poet, proza-
tor, eseist, educator. Camil Ressu – ma-
rele pictor. Stere Gulea – regizor și
scenarist. Cristian-Valeriu Hadji-Culea
– regizor de teatru. Gheorghe Simotta
– arhitect. Lena Constante – artistă plastică, folcloristă.

Din lumea spirituală a preoțimii putem menționa pe
Sfântul Părinte Arsenie Papacioc și pe Sfântul Mitro-
polit Andrei Șaguna, mitropolit ortodox al Trasilva-
niei, membru de onoare al Academiei Române.

Din domeniul literaturii mai avem pe Constantin
Noica – filosof, poet, eseist, publicist și scriitor. Gala
Galaction – scriitor și traducător al Bibliei în limba ro-
mână. Ion Heliade Rădulescu – considerat cea mai im-
portantă personalitate din cultura română
prepașoptistă. Dumitru Caracostea – critic, istoric 
literar și stilistician al literaturii române. Nicu Cara-
nica – poet, om de cultură. Constantin Papanace –
autor, istoric, publicist. Nicolae Catană – poet, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România.

În vastul domeniu al științei avem numeroase
personalități aromâne: Mina Minovici, Elie Carafoli
(istoric), Matilda Caragiu Marioțeanu (lingvist, poet,
membră a Academiei Române), Tache Papahagi,
Theodor Capidan, Neagu Djuvara (diplomat și istoric),
Ioan Petru Culianu, Marcu Beza (scriitor și diplomat
român), George Murnu (istoric, traducător al lui
Homer în limba română), Nicolae-Șerban Tanașoca,
Apostol Mărgărit (diplomat și profesor), Nida Boga
(scriitor și istoric), Victor Papacostea (istoric, fruntaș
PNL și fost subsecretar de stat la Ministerul Educației
Naționale), Dan Drosu Șaguna (jurist, fost președinte
al Curții de Conturi a României), Șerban Papacostea
(istoric, membru titular al Academiei Române), Dio-
nisie Pippidi (arheolog, epigrafist și istoric, membru
titular al Academiei Române), Vintilă Horia (diplomat,
eseist, filosof, jurnalist, pedagog, poet și romancier),
Ovidiu Papadima (eseist, istoric literar, cronicar literar
și folclorist), Cezar Papacostea (scriitor și traducător,
membru corespondent al Academiei Române), Nico-

lae Batzaria (prozator și publicist, senator în par-
lamentul otoman), Dimitrie Gerota (medic,
radiolog și urolog, membru corespondent al Aca-
demiei Române), Remus Niculescu (istoric de artă)
etc.

În domeniul comerțului îi avem pe Iorgu Steriu
(comerciant), Nicolae Malaxa (industriaș), Stere
Farmache (economist, fost director al Bursei de Va-
lori București), Evanghelie Zappa. În politică
putem începe cu Eugeniu Carada, Eftimie Murgu
(jurist, profesor de filozofie, om politic), Octavian
Goga (poet, fost prim-ministru), Emanuil Gojdu
(avocat de succes și patriot ardelean), Constantin

Papanace (istoric și om politic legionar), Mircea Ciu-
mara (fost ministru de Finanțe, deputat PNȚCD),
Barbu Bellu (fost ministru al culturii și justiției), Ioan
Ianolide (scriitor, membru al Frățiilor de Cruce), Paul
Craja (medic, membru al Partidului „Totul pentru
țară”), Gheorghe Alexianu (doctor în drept,
conferențiar universitar, fost guvernator al Transnis-
triei), Constantin Maimuca (jurist, director adjunct al
Siguranței în perioada Statului Național-Legionar),
Alexandru Ghica (jurist, om politic legionar, directorul
general al Siguranței Statului și Polițiilor), Constantin
Stere (om politic, jurist, savant și scriitor, fost
președinte al Sfatului Țării), Pantelimon Halipa (pu-
blicist și fost președinte al Sfatului Țării).

În sport îi avem pe Gică Hagi (fotbalist), Cristian
Gațu (handbalist), Simona Halep (jucătoare de tenis),
Simona Amânar (gimnastă), Elizabeta Samara (cam-
pioană europeană la tenis de masă), Ianis Zicu (fotba-
list), Hristu Chiacu și Aurel Șunda (fotbaliști) și mulți
alții. 

În afara acestora, cunoscuți în România, mai avem
aromâni celebri din afara României, precum: Pittu
Guli (erou, luptător cu arma în mână pentru drepturile
aromânilor și macedonenilor), Herbert von Karajan
(dirijor și muzician austriac), Odysseas Elytis (Laureat
al Premiului Nobel pentru Literatură), Giorgos Seferis
(Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură), Soti-
rios Bulgari (fondatorul casei de bijuterii italiene cu
același nume), George Averoff, Ioan Coletti, Gheorghe
Sina (politician, om de afaceri din Austria), Frații Ma-
nakia, Zaharia Pană.

Mai putem reaminti aici pe Constantin Belimace,
cel care a compus versurile de la „Părinteasca dimân-
dare” (Imnul Aromânilor – „Mustrarea/Blestemarea
părintească”), un aromân născut în Macedonia, în anul
1848, în satul Mulovişte; de asemenea pe celebra
Maica Tereza, născută Anjaze Gonxhe Bojaxhiu (Bo-
iangiu) la Skopie (tată aromân și mamă albaneză) și
pe Ioannis Kolettis (aromân, fost prim-ministru al Gre-
ciei; m. 1847).

Cristian Gaţu, fost mare handbalist, unul dintre aro-
mânii de top ai României avea să spună: „Aromânii
sunt, în primul rând, foarte corecţi, când se apucă de
ceva, o fac. Dacă promit ceva, îşi respectă promisiu-
nea. Suntem și căpoşi noi, dacă ne-am apucat de o
treabă, nu ne lăsăm”.

Din păcate, „nu e toți la fel”, cum spunea cineva din
comunitatea dudeșteană.

Victor ENACHE

Cunoașterea și recunoașterea aromânilor
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CURSA M44 AFERENTĂ ELEVILOR SE SUSPENDĂ
În urma suspendării cursurilor ca măsură preventivă împotriva răspândirii coronaviru-

sului, cursele care deservesc elevii către și dinspre Timișoara sunt  suspendate. Imediat
ce școala va reîncepe vor fi reluate și respectivele curse.

Referitor la mărirea numărului de curse ale transportului în comun – lucru făcut prin
consultarea cetățenilor și ținând cont de sugestiile lor –, dată fiind situația actuală și ținând
cont de epidemia de coronavirus, care oricum va limita mobilitatea populației, cel mai
probabil noul program al liniei metropolitane M44 va intra în vigoare începând din luna
septembrie. „Vom ține cont de propunerile cetățenilor, făcute cu ocazia consultării, și vom
extinde numărul de curse începând din această toamnă, când se vor relua și cursurile
școlare, ne spune primarul Alin Nica. Aceasta, bineînțeles, dacă planurile nu ne vor fi date
peste cap de epidemia de coronavirus. În același timp, vom menține, începând cu noul
program, toate cursele școlare și în perioada extrașcolară. Avem intenția introducerii câ-
torva curse și în zilele de sfârșit de săptămână. Evident, trebuie să ne coordonăm, pentru
a avea o eficiență în cheltuirea banului public, și cu celelalte comune care vor fi deservite
de aceste curse. Aici avem în vedere discuții cu comunele Sînandrei, Becicherecu Mic și
Biled, aceasta din urmă dorind și ea să introducă un sistem de curse identic cu al nostru.
După ce vom avea toate aceste discuții vom putea să stabilim graficul final al noilor curse
ale liniei M44”. (A.B.)
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