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STARE DE ALERTĂ!

S-a reluat programul cu publicul la Primăria Dudeștii Noi
Primăria și-a reluat treptat programul cu publicul începând cu data de 4 mai
În pregătirea reluării în regim normal a activității cu publicul, Primăria a stabilit un plan în trei faze.
În prima fază, începând cu data de 4 mai s-a reluat programul cu publicul doar la CASIERIE, zilnic, în intervalul orar 9-11. „Sfătuim

în continuare cetățenii ca pentru siguranța lor și a angajaților Primăriei
să folosească modalitatea de plată online furnizată de Primărie pe portalul
său de la adresa https://dudestii-noi.primaria-ta.com/#/pay-taxes”, trans-
mit reprezentanții instituției.

În faza a doua, începând cu data de 11 mai s-a reluat programul cu
publicul și la celelalte compartimente din Primărie, tot între orele 9 și 11.
„Le cerem cetățenilor ca pentru siguranța lor și a angajaților Primăriei
să folosească în continuare modalitatea de depunere online a cererilor/do-
cumentelor furnizată de Primărie pe portalul său de la adresa https://du-
destii-noi.primaria-ta.com”, este apelul autorităților locale.

În faza a treia, odată cu încetarea stării de urgență, începând cu data
de 15 mai, Primăria și-a reluat programul normal de lucru cu publicul pe
care l-a avut înainte de pandemia de COVID-19.

Din motive de siguranță, se permite accesul doar persoanelor care
poartă mască de protecție. (A.B.)

Deputații au aprobat legea care prevede
măsurile dispuse în perioada stării de
alertă. 

Conform actului normativ, în perioada
stării de alertă, autoritățile pot impune ca-
rantina și izolarea, pot restrânge sau inter-
zice circulația persoanelor și a vehiculelor
și pot interzice organizarea de concerte, mi-
tinguri sau procesiuni. 

De asemenea, legea prevede că pot fi des-
chise mall-urile mici și terasele. 

Cetățenii sunt obligați să poarte mască de
protecție în spațiile publice închise, maga-
zine și în transportul public în comun, iar
sancțiunile ajung de la 500 de lei la 2.500
de lei.

- toate detaliile, în pagina 2 -
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Deputații au aprobat legea care prevede măsurile
dispuse în perioada stării de alertă. Conform actului
normativ, în perioada stării de alertă, autoritățile pot
impune carantina și izolarea, pot restrânge sau inter-
zice circulația persoanelor și a vehiculelor și pot in-
terzice organizarea de concerte, mitinguri sau
procesiuni. De asemenea, legea prevede că pot fi des-
chise mall-urile mici și terasele. Cetățenii sunt
obligați să poarte mască de protecție în spațiile pu-
blice închise, magazine și în transportul public în
comun, iar sancțiunile ajung de la 500 de lei la 2.500
de lei.

Mai jos vă prezentăm, sintetizate, cele 20 de regle-
mentări din lege.

1. Starea de alertă nu poate să dureze mai mult de 60
de zile

„Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la
propunerea ministrului afacerilor interne și nu poate depăși
30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive
temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Gu-
vernului la propunerea ministrului afacerilor interne”

2. Starea de alertă se poate declara la nivel local,
județean sau național

Când starea de alertă se instituie pe cel puțin jumătate
din unitățile administrativ- teritoriale de pe teritoriul țării,
măsura se supune încuviințării Parlamentului. Dacă Parla-
mentul respinge solicitarea de încuviințare, starea de alertă
încetează de îndată. Parlamentul poate încuviința măsura
adoptată de Guvern integral sau cu modificări.

3. Se pot deschide terasele și „centrele comerciale mici
de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă
de sub 500 mp fiecare”, inclusiv Mall-uri care întrunesc
aceste condiții.

4. Se prelungește valabilitatea documentelor
Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și

autoritățile publice precum și de entitățile private autorizate
conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă,
precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea
acestei stări. Fac excepție dovezile înlocuitoare ale permi-
selor de conducere cu drept de circulație, unde se menține
numai valabilitatea celor emise în temeiul art.111 alin. (1)
lit.b) alin.(4) sau alin.(5) din Ordonanța de urgență a Gu-
vernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile pu-
blice, cu modificările și completările ulterioare, pe toată
perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 10
zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași perioadă se
menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație
dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit
art.111 alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
195/2002, republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare

5. Se permit carantina și izolarea la domiciliu
Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:

a) evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona
afectată sau posibil a fi afectată; b) acordarea de ajutoare de
primă necesitate pentru persoanele și animale afectate; c)
efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgență a me-
diului înconjurător și infrastructurii, stabilite de forțele de
intervenție pentru oprirea sau limitarea efectelor situației de
urgență; d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor,
inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu

6. Se pot interzice concerte și slujbe în spații închise:
Sunt permise prin lege „(…) Restrângerea sau interzi-
cerea organizării și desfășurării unor mitinguri,
demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
întruniri, în spații deschise, precum și a unor întruniri
de natura activităților culturale, științifice, artistice, re-
ligioase, sportive sau de divertisment, în spații închise”.

7. Se pot introduce interdicții de circulație, astfel:
- restrângerea sau interzicerea circulației persoanelor și

vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare sta-
bilite

- interzicerea ieșirii din zonele stabilite și, după caz, în
intervalele orare stabilite sau instituirea carantinei asupra
unor clădiri, localități sau zone geografice

- restrângerea sau interzicerea efectuării de către opera-
tori a transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale,
aeriene sau cu metroul pe rutele și, după caz, în intervalele
orare stabilite

- închiderea temporară a unor puncte de trecere a fron-

tierei de stat
- limitarea sau suspendarea pe durată determinată a

activității unor instituții sau operatori economici
- participarea cetățenilor și a operatorilor economici la

unele activități în folosul comunităților locale

8. Se pot deschide acele magazine din mall-uri care
au acces direct din exterior

Sunt permise (…) „activitatea desfășurată de operatorii
economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul
asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă co-
municarea cu restul complexului”.

9. Se pot deschide: magazinele agroalimentare, far-
macii, cabinetele stomatologice, curățătorii de haine și
centrele de îngrijire personală, magazinele de optică me-
dicală.

10. Este obligatorie purtarea măștii de protecție de
către clienți în toate locațiile de mai sus.

11. Unii angajați pot fi detașati / Se pot întrerupe con-
cedii de odihnă:

- Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul acti-
vităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice impli-
cate în combaterea pandemiei de COVID-19, pot dispune
detaşarea cu acordul prealabil al angajatului şi al angajato-
rului care detaşează, cu condiţia ca angajatorul la care se
face detașarea să fie din acelaşi domeniu de activitate

- Pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu
consimțământul angajatului, desfăşurarea activităţii în
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea
locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia

- Pe durata stării de alertă, în funcţie de specificul acti-
vităţii şi de nevoi, conducătorii instituţiilor publice impli-
cate în combaterea pandemiei, de COVID-19, precum și a
efectelor acesteia, pot dispune unilateral întreruperea con-
cediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de
studii şi pentru formare profesională ale personalului anga-
jat şi reluarea activităţii pentru personalul propriu

- Conducătorii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asis-
tenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru
copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte
categorii vulnerabile, prevăzute în Nomenclatorul servicii-
lor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare
și funcționare a serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ul-
terioare, au obligaţia de a asigura măsurile de continuitate
a activităţii pe durata stării de alertă având dreptul să stabi-
lească programul de lucru al angajaţilor, în condiţiile legii

12. Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a
acordurilor colective de muncă se prelungeşte pe durata
stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de
zile de la încetarea acesteia. În cazul contractelor şi acor-
durilor colective de muncă părţile au obligaţia iniţierii
negocierii colective în termen de 45 de zile de la înceta-
rea stării de alertă, în condiţiile legii.

13. Angajații aflați în șomaj tehnic vor primi în 
continuare 75% din salariu, dar nu mai târziu de data
de 31 decembrie 2020

14. Pe durata stării de alertă, prevederile Legii
nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor
pentru supravegherea copiilor, cu modificările și com-
pletările ulterioare, în situaţia închiderii temporare a
unităţilor de învăţământ, se aplică până la finalizarea
cursurilor anului școlar.

15. Pe durata stării de alertă, se interzice declararea,
declanşarea sau desfăşurarea conflictelor colective de
muncă în unităţile sistemului energetic naţional, în uni-
tăţile operative de la sectoarele nucleare, în unităţile cu
foc continuu, în unităţile sanitare şi de asistenţă socială,
de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice,
în transporturile pe căile ferate, în unităţile care asigură
transportul în comun şi salubrizarea localităţilor, pre-
cum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie elec-
trică, căldură şi apă.

16. În tren, avion, metrou, transportul în comun se
pot institui restricții și măsuri pentru pasageri și se
poate stabili inclusiv gradul de ocupare.

17. Examen de licență online
Pe perioada stării de alertă, precum și pe tot parcursul

anului universitar 2019 – 2020, instituțiile de învățământ
superior din sistemul național de învățământ, în baza auto-
nomiei universitare cu respectarea calității actului didactic,
pot utiliza metode didactice alternative predare – învățare
– evaluare, în format on-line, în conformitate cu Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor mă-
suri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ. De
asemenea, se pot desfășura online și examenele de finalizare
a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de stu-
dii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat,
susținerea tezelor de abilitare.

18. Cantonamentele, antrenamentele şi competiţiile
sportive, precum şi accesul la bazele sportive sau spațiile
în care se desfășoară activități sportive, se vor desfăşura
în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului ti-
neretului şi sportului şi al Ministrului Sănătăţii, pe baza
hotărârii CNSSU.

19. Pe durata stării de alertă autoritățile locale au
obligația să asigure accesul cetățenilor pentru
desfășurarea activităților sportive în aer liber în parcuri.

20. Pe durata stării de alertă, activitatea instituţiilor
muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a insti-
tuţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau
a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, pre-
cum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile
publice şi private se vor putea desfășura potrivit unor
regulamente ce prevăd măsuri de protecție sanitară sta-
bilite prin ordin comun al Ministrului Culturii și al Mi-
nistrului Sănătății. În situația nerespectării măsurilor
de protecţie sanitară, activitățile menționate pot fi sus-
pendate prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determi-
nată.

STARE DE ALERTĂ!
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai 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

Lucrări de canalizare 
în Solaris IV

După finalizarea lucrărilor la extin derea
rețelei de alimentare cu apă în zona Solaris
IV, au început lucrările pentru rețeaua de
canalizare în aceeași zonă.

Când aceste lucrări se vor încheia în So-
laris IV vor începe cele din zona Alexia I.

Lucrările fac parte dintr-un proiect cu
finanțare europeană, câștigat de comuna
Dudeștii Noi în urmă cu câțiva ani. 

În proiect sunt prevăzut inclusiv racor-
durile și branșamentele la sistemele de ca-
nalizare menajeră și alimentare cu apă,
fiecare cetățean urmând a suporta costurile
rețelei proprii din gospodărie și până la ra-
cordul de pe domeniul public.

Termenul de finalizare este anul viitor.

Se dorește operaţionalizarea
Poliţiei Locale

Alin Nica, primarul comunei Dudeștii
Noi, anunță că autoritățile locale doresc
operaționalizarea Poliției Locale, lucru care
se va întâmpla în cursul acestui an. Poliția
Locală Dudeștii Noi este înființată încă din
2011, dar deocamdată nu are nici un anga-
jat. 

Această structură nu a fost opera -
ționalizată din lipsa spațiului în care să-și
desfășoare activitatea, dar odată cu finali-
zarea noii construcții a Primăriei, acest
lucru nu va mai constitui un impediment. 

„Dorim să angajăm în acest an un polițist
local care să se ocupe de partea de ordine
publică, de implementarea măsurilor stabilite de către Consiliul Local și inclusiv de amen-
darea celor care nu respectă aceste măsuri”, explică primarul Alin Nica. (A.B.)

Anul viitor, impozitele 
și taxele locale 

se indexează 
cu rata inflaţiei

În anul 2021 impozitele și taxele locale vor crește cu 3,8%, reprezentând
rata inflației. Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi a aprobat acest pro-
iect de hotărâre, o formalitate, până la urmă, conform legii. Autoritățile
publice locale sunt obligate să indexeze, anual, cu rata inflației impozitele
și taxele locale.

„Am avut doi ani de reducere a impozitelor și taxelor locale – ne spune
primarul Alin Nica –, o premieră față de perioadele anterioare. Strategia
noastră în perioada 2004-2015 a fost să creștem impozitele și taxele locale

astfel încât să acopere cel puțin creșterea anuală a inflației – indicelui de
creștere a prețurilor –, dar și să ne asigure o sursă de finanțare pentru
investițiile pe care noi trebuia să le facem în comună. 

După anul 2016, când majoritatea investițiilor avea acoperire financiară
– fie fiind realizate efectiv în teren, fie prin proiecte aflate în curs de
obținere a finanțării –, strategia noastră în ceea ce privește fiscalitatea s-a
schimbat și am dorit să relaxăm politica fiscală locală, astfel încât să re-
ducem povara fiscală de pe umerii cetățenilor. 

De aceea am și promovat anul trecut o hotărâre a Consiliului Local prin
care acordam facilități fiscale celor care își achitau la zi impozitele și taxele
locale, scutindu-i în acest fel de dobânzile și penalitățile de neachitare la
termen a acestor dări către bugetul local. 

Pe măsură ce situația va reveni la normal, vom face o analiză pentru a
vedea dacă reușim să ne susținem proiectele cu sumele care ne vin din alte
surse. În caz contrar, evident că vom gândi din nou o strategie privind
creșterea medie a impozitelor și taxelor locale peste rata inflației. În mo-
mentul de față nu este cazul”. (A.B.)
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Col��l copiilor

Deodată zise:
- Bună ziua. Știi cumva încotro este palatul

sconcșilor grași?
- Stai. Vorbește limba străveche. Abserate desani

hgresa saddfghfbv bcgfvdnv shonshi grași. Adică:
,,Bună ziua, știi cumva unde putem găsi palatul
sconcșilor grași?”.

- Bgdfhvbjcb dhdhfifhf sgvdncbf
hfbmdbchdgfuhg shunz. Adică: „La dreapta, apoi
drept în față, la dreapta, apoi la stânga și urcă mun-
tele”.

- Madhvnkhă. Adică „Mulțumesc!”.
Și au continuat drumul iar când să urce pe munte

cineva le-a tăiat calea. Erau niște elfi. Aceștia le-au
întins o capcană care te făcea să pici într-o cușcă,
dacă călcai pe o sfoară acoperită cu  frunze. Când
au călcat în capcană au făcut multă gălăgie. Elfii 
i-au găsit și i-au dus în vizuină după care le-au golit
buzunarele de arme.

- Cine sunteți voi și cine vă credeți să ne legați?,
spuse Dragoș furios.

- Noi suntem ELFONI, proștilor, și noi punem în-
trebările aici. Acum, spuneți cine sunteți voi?

- Păi… eu sunt Albert, el e Dragoș, Torento vră-
jitorul, văcuța și măgarul.

- Stai așa, tu ești Albert?
- Da, eu sunt.
- Ne cerem scuze, n-am știut că ești tu!
Când au auzit că a venit Albert au dat o petrecere

și toată lumea se distra, însă Albert se simțea prost,
se gândea la cum o să reacționeze frații lui la întoar-
cerea sa. S-a dus la Dragoș, pentru că știa că el e
înțelept și avea răspuns pentru toate. 

- Drăghi, aș vrea să vorbesc cu tine, și scuze că
te iau de lângă domnișoara asta frumoasă... Ce o să
le spun fraților mei la întoarcere?

- O, nu-ți fă grij pentru asta, ei nu sunt jurnaliști
ca să te judece!!!!

- Știu, dar vor spune ca de obicei: „Hei, Albert pros-
tul, opusul lui Einstein, iar ai băut o doză de prostie?”.

- Nu-ți fă griji pentru asta, tu ești exact ca Einstein
doar că nu ai studiat spațiul ci mintea!

- Mulțumesc pentru tot!
- Pentru puțin.
- Ai vrea să îi trimitem Florinei o scrisoare cu harta

către noi? Poate veni chiar acum!!!!!!!
- Da, aș vrea! Și chiar așa au făcut.
Să știți că pe acel tărâm nimic nu era obișnuit. Acolo

existau săgeți  cu comandă. Acele săgeți duceau mesaje
unei persoane prin simpla pronunțare a numelui aces-
teia  și săgeata ajungea la acea persoana, transmițându-
i mesajul vocal. Ei bine, normal că elfii aveau acele
arme. Cei doi prieteni i-au povestit Magdei Elf despre
Florina. Dacă vă întrebați cine este Magda Elf, aceasta
este șefa tribului Elfoni, este foarte înțeleaptă și se an-
trenează de șapte ori pe zi.

După o oră de la transmiterea hărții, Florina a și
ajuns. Toți elfii au primit-o cu respect pe Florina pentru
că Albert le-a povestit despre ea, cum îi înfrângea pe

colegii ei mai mari la antrenamentele de lupte, ea
având 12 ani și îi învingea pe cei de 15-19 ani. Era o
luptătoare talentată și pricepută.

- Flori! Ce mai faci?, întrebă Albert.
- Foarte bine, voi?
- Ați dat de omul ăla care avea aproape toate răs-

punsurile?
- O… am petrecut jumătate de oră cu el, am învățat

câte puțin și din limba străveche.
Pentru că s-a făcut târziu au plecat la culcare. A

doua zi la ora 7 fix au primit la micul dejun gogoși
(chiar nu vreau să vă fac poftă!).

- Mmm, sunt delicioase!, exclamă Florina. Care este
secretul?

- Secretul este să pui doar un ou apoi făina ameste-
cată cu zahăr, praf de stele și le dai formă, răspunse bu-
cătăreasa Elfon.

- Mulțumim, dar acum trebuie să plecăm ca să ajun-
gem pe lumină la palatul SCONCȘILOR GRAȘI.

- Bine, dar luați niște gogoși la voi să aveți pe drum.
Luând pachetul au si plecat în sus pe munte.
- Ce mare este!
Va urma...

Lumea din dulap
de Eva Maria Stanca

Continuare din numărul trecut

ERINNERUNGEN DURCH KUNST
AMINTIRI PRIN ARTĂ

Rubrică de Victor ENACHE

Ñi-u dor
Ñi-u dor di serili di mai,

- Afende, cănd câmbanea bati -
Di munti,di cutarili dit poala Lui,

Aclo iu lu-aveam Hristolu frati

Di dzeñli iu câlivi adârai,
Cu feariga împadi aștiratâ,

Ñi-u dor di serili di mai,
Di serili ţi nu li am bânatâ.

Ñi-u dor di serili di mai,
Ţi maș li știu dit budza-ţ vrută, tate

Cu tini-ș paplu-ţi nu li bânai-,
Ñi-u dor, ma-ñi iasti și inati.

Eara ţi nu-ș eara tu meslu mai,
Şi tuti di-tu fisi te-ascultau,

Cănd sus tu munti papo te-alinai
Ună cu-alantâ tuti s-uduseau.

Şi muma te-aștipta tu vlahuhori,
Cu cruţea-n frămti însimnatâ,

Că ștea că tini va ti tori,
La iia,steaua ta nimisuratâ.

Pitreaţi Doamne înculea,
Mușatlu mai cu căntic di fluiarâ,

Cu paplu ș-cu afendi ninga noi, aua,
Ş-tu armânamea-ntragâ- primuvearâ.

Dada Tereza ş-dada mea
Cănd u mutream tu boii dada mea,
Aminti di nâ altâ dadâ ñi-aduţea.
Cu ocľi-a lor ma limbiţ ca yilia

Mutrea câtâ aistâ lumii Stâ-Mâria.

Dada Tereza ş-dada mea,
Unâ c-alantâ minduea :

Că aţâlui ţi foamea u-l dirinâ,
Nu-ľi dai nâ nâsihati.Dă-ľi fârinâ!

Dă-ľi bana şi bânaţu dipriunâ,
A tauâ ş-cu alantâ, s-hibâ unâ,
Şi-atunţea cănd va hibâ ghini,
Tu soni va ti aducheşti ş-tini.

Dada Tereza ş-dada mi-nviţarâ,
C-aţeali buni nu va chearâ

Căt cilimeañľi ar tu ocľi sirin
Şi apili, tu-a lor cupañi yin.

Ş- tu anlu căndu s- dusirâ deadun,
La Aţel Marlâ Şi-Aţel Ma Bun,
Nâ arâmasi ca nâ pârcâseari:
„Agiunului sâ-ľi dai mâcari!”.

Rubrică de Victor ENACHE

Compunere realizată în cadrul programului 
Școala online

Vacanţa de primăvară
Ștefan Negrea, clasa a II-a A

Noi suntem în anotim-
pul primăvara. În natură
au loc transformări ca: în-
verzirea pomilor, apar 
buburuzele și păsările cân -
tătoare, păpădiile galbene
și toate celelalte flori în-
floresc, totul este înverzit.
Copiii așteaptă cu nerăb-
dare să se joace cât mai
mult afară, să alerge, să
sară coarda, să joace fot-
bal.

În vacanță ei se vor juca
foarte mult dar își vor ter-
mina și temele de vacanță.

Eu îmi voi petrece
această vacanță la străbu-
nicul Ion, aflat la munte,
mai exact în Maramureș.
Cu siguranță mă voi simți
foarte bine pentru că voi
putea respira aer curat și
voi avea parte de liniștea dată de natură.

Desen: Ștefan Negrea, clasa a II-a A
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Primăria Comunei Dudeștii Noi a demarat proiectul de asa-
nare a zonelor cu exces de umiditate din intravilanul comunei.
S-a început cu zona din cvartalul delimitat de străzile Calea
Sînandreiului, Școlii Vechi și Carpați. „S-au săpat deja – ne
spune primarul Alin Nica – mai multe bălți de desecare și s-a
decolmatat canalul dintre grădini. Din păcate, am avut pro-
bleme cu anumiți cetățeni, care nu ne-au lăsat nici să intrăm
pentru a decolmata canalul, nici să trecem prin grădinile lor
pentru a ajunge la vecini. De aceea, soluția care s-a impus a
fost cea individuală, adică fiecare cetățean aflat în această
situație să-și rezolve problema singur, săpând aceste bălți de
acumulare a excesului de umiditate. Cu pământul scos din
aceste gropi vom ridica terenul dinspre case, astfel încât să nu
mai existe pericolul de inundare a acestora. Lipsa aceasta de
solidaritate cetățenească ne-a lăsat un gust amar nouă,
autorităților. Cu atât mai mult cu cât știm că încă din anul 2005,
tot la inițiativa Primăriei, s-a realizat acel canal din fundul gră-
dinilor. Și acela, însă, a fost astupat, nu a mai fost decolmatat.
E suficient ca o persoană să nu respecte regula pentru ca toate
celelalte persoane din amonte să aibă probleme. Această lu-

crare pe care am efectuat-o și care i-a costat pe toți cetățenii
comunei – nu doar pe cei din zona respectivă – destul de mulți
bani sper să fie apreciată de oameni și să nu se mai întâmple
ca și cu lucrarea din anul 2005, când, cu eforturile noastre de
atunci – mult mai limitate decât cele de acum – am reușit să
rezolvăm problema, iar zece ani nu s-au mai înregistrat neca-
zuri acolo. Dar iată, cum vine un an mai ploios, problemele
reapar. Oamenii, în general, când e bine sunt delăsători și nu
întrețin aceste lucrări de asanare care, cu timpul, se colmatează.
Dacă nu le întreții an de an, problema revine, la un moment
dat, în funcție de vreme, care, vedem de la an la an, este tot
mai capricioasă. De aceea facem acest apel la cetățeni să
întrețină ceea ce noi facem acum, cu efortul întregii
colectivități, nu doar al celor din zona afectată. S-ar putea ca
data viitoare ceilalți cetățeni din sat să nu mai fie la fel de so-
lidari cu cei care au această problemă, dacă se observă iarăși
că banii lor sunt, practic, aruncați pe fereastră și nu sunt
apreciați, printr-o întreținere corespunzătoare a acestor lu-
crări”. (A.B.)

Proiect de asanare a zonelor cu exces de umiditate Monitorul Oficial Local

Comuna Dudeștii Noi are deja implementat pe site-ul Pri-
măriei, pcdn.ro, Monitorul Oficial Local, pe care, de altfel,
autoritățile locale l-au înființat încă din anul 2013, prin Ho-
tărârea Consiliului Local nr. 48. 

„Noi am înființat acest Monitor Oficial Local al comunei
Dudeștii Noi și iată că anul trecut acest monitor a devenit
chiar o obligație legală introdusă în Codul administrativ. 

Noi cu șase ani înainte de a deveni obligație legală am
văzut utilitatea acestei acțiuni. Monitorul Oficial Local cu-
prinde toate hotărârile Consiliului Local, dispozițiile prima-
rului, dar și documentele suport pentru a fi consultate de
cetățeni. Noi le aveam publicate și până acum pe site-ul co-
munei, însă acum vor fi cuprinse în acest Monitor Oficial
Local. 

Pe lângă aceste acte administrative ale autorităților pu-
blice locale, vom publica și datele financiare legate de
execuția bugetară, de procesul de transparență decizională
în ceea ce privește aprobarea bugetului local și toate celelalte
obligații legale de a fi publicate pe site, inclusiv impozitele
și taxele locale sau alte programe și strategii pentru care tre-
buie realizată o consultare populară. 

De asemenea, tot în Monitorul Oficial Local vom avea o
secțiune în care vom putea publica diferite anunțuri, inclusiv
din partea cetățenilor. 

Nu aș spune neapărat că va fi de genul anunțurilor de mică
publicitate – pentru că nu vom publica chiar orice fel de
anunț –, însă vom avea inclusiv publicări de căsătorii sau
vânzări de imobile, precum și orice alt anunț pe care comuna,
Primăria, doresc să le facă cunoscute, cum ar fi oferte de an-
gajare sau anunțuri pentru organizarea unor concursuri de
angajare. 

În același timp, o altă secțiune din Monitorul Oficial
Local va fi reprezentată de secțiunea privind rapoartele de
activitate ale aleșilor locali. 

Anual, primarul comunei prezintă un raport privind starea
socio-economică a comunei, pe care îl publicăm pe site-ul
comunei încă din 2004-2005. 

Acest lucru este valabil pentru toți aleșii locali și dorim
să facem această secțiune pentru ca locuitorii să vadă activi-
tatea fiecărui ales local”.

Aplicația pentru Monitorul Oficial Local este finalizată,
urmând a fi populată cu informațiile necesare, operațiune
care va dura câteva săptămâni.

„O altă secțiune – continuă prezentarea primarul Alin
Nica – este cea privind regulamentele de organizare și
funcționare a Consiliului Local și a aparatului de specialitate
al primarului, precum și statutul comunei, pe care sperăm să
îl adoptăm în câteva săptămâni”. (A.B.)

Noua clădire a Primăriei Comunei 
Dudeștii Noi prinde contur

Economia locală
La 1 ianuarie 2020 comuna Dudeștii Noi a stabilit un nou re-

cord, având 203 firme care își desfășoară activitatea în localitate.
„Creșterea față de anul trecut – ne spune primarul Alin Nica –
este simțitoare, având aproape 30 de noi firme care s-au stabilit
în comuna noastră. E adevărat, majoritatea sunt firme mici și
mijlocii. Din cele 203 firme două sunt firme mari – Rus Savitar
și FM Logistic –, care sunt responsabile de 80% din veniturile
proprii ale comunei, ceea ce crează și o dependență de buna
funcționare a acestor două firme. Din păcate, una dintre ele, în
această criză din sănătate, generată de pandemia de COVID 19,

și mă refer la Rus Savitar, a avut probleme serioase, concediind
peste 350 de angajați. Acest lucru se va reflecta și în veniturile
pe care comuna le va obține în mod direct de la această firmă,
prin cota care rămâne la bugetul local din impozitul pe salarii.
Sperăm ca odată cu terminarea stării de urgență, încet-încet,
firma să-și revină cel puțin la situația de dinainte de criză și să

reușească să rean-
gajeze cât mai
mulți dintre cei
concediați acum”.
Tot în acest con-
text, se poate face o
comparație între
veniturile bugetului
local provenite de
la persoanele fizice
și cele juridice, prin
impozitele pe clă-
diri, terenuri și mij-
loace de transport. 

„În anul 2019, continuă primarul Alin Nica, s-a consemnat o
creștere a acestor venituri față de media cu care am fost obișnuiți
vreme de patru-cinci ani, când raportul era de 2 la 1. Acum ra-
portul este de 3 la 1, adică la fiecare trei lei care vin de la per-
soanele juridice, un leu vine de la persoanele fizice. Trei sferturi
din veniturile din impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de
transport vin de la persoanele juridice. Acest lucru arată clar că
una dintre direcțiile de dezvoltare pe care noi le-am stabilit în
strategia anterioară a avut succes, și anume acea direcție care se
referă la atragerea de investitori. Acești investitori, prin venitu-
rile pe care le aduc la bugetul local asigură în mod sustenabil un
buget ce ne permite să extindem gama de servicii pe care le pres-
tăm către cetățeni, dar și investițiile pe care le facem în comună.
De aceea, Primăria a fost întotdeauna atentă cu firmele din lo-
calitate care produc, care generează locuri de muncă și venituri
substanțiale la bugetul local și a încercat să le sprijine prin toate
metodele și pârghiile legale pe care le-a avut la dispoziție.
Aceeași abordare prietenoasă cu investitorii o va avea Primăria
și în viitorul mediu și lung”.

Lucrarea de extindere a Primăriei avansează chiar
și în această perioadă de criză. „Sperăm – ne spune
primarul Alin Nica – ca în toamna anului viitor să fi-
nalizăm lucrarea și să ne mutăm efectiv în corpul res-
pectiv de clădire. Noul sediu va asigura spațiul
necesar pentru funcționarea tuturor serviciilor Primă-
riei și pentru extinderea acestora, inclusiv cu Poliția
Locală.

În noua clădire vom avea o sală de întâlniri mult
mai spațioasă, unde va fi și sala de căsătorii. Aici va
fi și sediul firmei de gospodărire comunală din loca-
litate, dar și sediul Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor, noul spațiu urmând
a respecta condițiile cerute. 

Tot în noul corp de clădire vom pune în practică
un proiect mai vechi, și anume acela de a încerca să
facem clădirea cât mai pasivă din punct de vedere

energetic, să nu consume energia pe care actuala clă-
dire o consumă, atât din punct de vedere termic, cât
și din punct de vedere electric. 

Dorim ca încălzirea să se facă folosind mijloace
neconvenționale; încălzirea și răcirea va fi în pereți,
nu în pardoseală și nu se va face cu calorifere.

Printre alte lucrări care se vor efectua cu această
ocazie menționez demolarea gardului Primăriei și de-
zafectarea parcării din fața instituției. 

Urmează ca pe strada Dealului să amenajăm câ-
teva zeci de locuri de parcare. 

În locul actualei parcări se va amenaja un spațiu
verde, o zonă prietenoasă la intrarea în Primărie. 

Clădirea Primăriei va avea două intrări și trei ieșiri,
inclusiv ieșirea de urgență. În clădirea actuală vor
funcționa câteva servicii. Urmează să reorganizăm
compartimentele actuale”.
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Câinele, tigrul şi maimuţa
Un câine se rătăceşte prin junglă. Plimbându-se el liniştit, vede un tigru îndreptându-se în goană spre

el, cu intenţia clară să-l mănânce. 
Câinele se gândeşte: „Am încurcat-o! Ăsta mă haleşte!”. Dar imediat vede nişte oase pe jos. Se aşează

pe burtă şi începe să roadă oasele, cu spatele la tigru. Chiar înainte ca tigrul să sară, câinele exclamă sa-
tisfăcut, frecându-se pe burtă: „Mmmm, delicios tigru! Oare or mai fi şi alţii p-aici?”.

Auzind, tigrul se opreşte din salt şi înfricoşat se prelinge pe lângă copaci, luând distanţă: „A fost cât
p-aci! Câinele aproape că m-a dat gata!”. 

O maimuţă care a urmărit scena dintr-un copac, sperând să se pună bine cu tigrul, fuge după acesta ca
să-i povestească înşelătoria. 

Câinele nostru o vede. Maimuţa îl ajunge pe tigru, şi-i spune pe faţă toată tărăşenia. Tigrul, înecat de
furie zice: „Urcă în spinarea mea şi vei vedea ce îi voi face nemernicului de câine!”. Acum câinele vede
tigrul cu maimuţa în cârcă şi se gândeşte: „Ei, cum o mai scot la capăt de data asta?”. 

Dar în loc să fugă se întoarce cu spatele la atacatori prefăcându-se că nu i-a văzut. Şi… când aceştia
au fost destul de aproape zice: „Unde e maimuţa aia?! De jumătate de oră am trimis-o să-mi aducă un
tigru şi nici până acum nu s-a întors!”.

Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile
după Înviere, în joia din săptămâna a VI-a după
Paști. Este cunoscută în popor și sub denumirea de
Ispas. În această zi creștinii se salută cu „Hristos S-
a înălțat!” și „Adevărat S-a înălțat!”. 

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslini-
lor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. Îngerii 
le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a Lui
Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea
despărțirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a
ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe
când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51),
în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor
(F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oameni-
lor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile
divine, menite să reveleze prezența Divinității, dar
să o și ascundă.

Cea mai veche mențiune despre sărbătoarea
Înălțării Domnului o găsim la Eusebiu din Ceza-
reea, în lucrarea „Despre sărbătoarea Paștilor”,
compusă în anul 332. Din această lucrare reiese că
Înălțarea Domnului era sărbătorită în acea vreme
odată cu Rusaliile, la 50 de zile de la Învierea Lui
Hristos. Spre sfârșitul secolului IV, începutul seco-
lului V, sărbatoarea Înălțării s-a despărțit de cea a
Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), fiind prăznuită
în a 40-a zi după Înviere, dată care va rămâne sta-
bilită pentru totdeauna în calendarul bisericesc.

Înălțarea Lui Hristos întru slava și șederea Sa 
de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumne-
zeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întru-
pare, moarte, Înviere, El a îndumnezeit treptat firea
omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a
transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării su-
preme a trupului Său, Hristos poate deveni interior
celor care cred în El. 

Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa
din creație, pentru că El continuă să fie prezent și
lucrător prin Sfântul Duh. Înălțarea cu trupul la cer
este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru
veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai
ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde tre-
buie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca
omul să ajungă la această stare. 

El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și
locuiește în inima celor ce-L iubesc. 

Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este
înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Orto-
doxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea
Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor
și sărbătoare națională bisericească.

În această zi, în toate bisericile din țară și stră-
inătate se face pomenirea tuturor eroilor români
căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de
luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru
apărarea țării și întregirea neamului.

Înălțarea Domnului la cerSfinții Împărați
Constantin și Elena

Biserica Ortodoxă îi prăznuiește, în data de 21 mai,
pe Sfinții Împărați Constantin și mama sa, Elena. 
Constantin cel Mare s-a născut în orașul Naissus (Niș,
Serbia de astăzi) în jurul anului 274. A devenit suveran
al întregului Imperiu Roman după ce i-a învins pe
Maxențiu și Liciniu. Potrivit mărturiilor lui Eusebiu și
Lactanțiu, în ajunul luptei cu Maxențiu, Constantin a
văzut pe cer ziua, în amiaza mare, o cruce luminoasă
deasupra soarelui cu inscripția: „In hoc signo vinces”
(„Prin acest semn vei birui”). Noaptea, în timpul som-
nului, i se descoperă Hristos, cerându-i să pună semnul
sfintei cruci pe steagurile soldaților. Dând ascultare po-
runcii primite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxențiu.
Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează
la Roma, se afla inscripția: „Instinctu divinitatis” =
„Prin inspirație divină”, ce descoperă cum a fost
câștigată victoria asupra lui Maxențiu. Cea mai însem-
nată realizare a împăratului Constantin a fost Edictul
de Toleranță de la Milano (313), prin care creștinismul
ajunge să fie recunoscut ca religie oficială de stat. Însă,
acesta va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie
cel Mare (379-395). După edictul din anul 313, împă-
ratul scutește Biserica de impozite, îi acordă dreptul de
a primi donații și le dă episcopilor dreptul să judece pe
cei ce nu doreau să fie judecați după legile statului. Va
înlătura din legile penale pedepsele contrare spiritului
creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioare-
lor, stigmatizarea (arderea cu fierul roșu). Împăratul
Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea
(325), unde, după lungi dezbateri, învățătura lui Arie a
fost condamnată și s-a adoptat formula că Fiul Lui
Dumnezeu este de o ființă cu Tatăl și, deci, din veci cu
El. La sinod au fost alcătuite și primele șapte articole
ale Simbolului de credință (Crezul), a fost fixată data
Paștilor (prima duminică după luna plină, după
echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane re-
feritoare la disciplina bisericească. Sfântul Constantin
cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către epis-
copul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337)
în Nicomidia și a fost înmormântat în biserica Sfinții
Apostoli din Constantinopol, ctitorită de el. Împărăteasa
Elena, Flavia Iulia Helena, s-a născut în provincia Biti-
nia. În anul 293, generalul roman Constanțiu Chlorus,
la îndemnul împăratului Dioclețian, divorțează de îm-
părăteasa Elena. Aceasta nu se recăsătorește, ci trăiește
departe de atenția publică, dar aproape de fiul său.  A
reușit să descopere, pe dealul Golgotei, crucea pe care
a fost răstignit Hristos. Potrivit tradiției, în urma săpă-
turilor s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica crucea
pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci
de un mort. Acesta a înviat în momentul în care a fost
atins de Crucea Domnului. Pe 14 septembrie 326, epis-
copul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea și a
înălțat-o în fața mulțimii. Ziua de 14 septembrie a de-
venit sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în calendarul
creștin. Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului
Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret și
multe alte sfinte locașuri.

Mă supăr doar când vreau eu
Un călugar era irascibil. Se supăra foarte repede, aproape din orice. 
Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de supărare, de fiecare dată când se ridica de la rugă-

ciune, se mânia pe unul dintre fraţi. 
La un moment a îndrăznit să-I spună lui Dumnezeu: „Doamne, nu Te-am rugat eu să mă scapi de su-

părare? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?”. 
Dumnezeu i-a răspuns: „Cum vrei tu să exersezi refuzul supărării fără materie primă? Nu Mi-ai spus

tu să te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să ai ocazie să nu te superi chiar dacă
îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul Meu la rugăciunile
tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”. 

Călugărul s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: „Mă supăr doar când vreau eu”. 
Şi aşa a scăpat călugărul de supărare.
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direct la secretariatul Primăriei Comunei
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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

COMUNICAT

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
,

Turcul stăpânea jumătate din Europa. Un-
deva lângă Cetatea Timișorii, în vecinătatea
mlaștinilor care se întindeau departe până spre
Cetatea Aradului, într-o vale stăpânită de
broaște țestoase, turcii au construit în 1458, un
sat, al cincilea în drumul lor spre Buda și Băl-
grad. L-au denumit simplu Beșenova - al cin-
cilea (beș = cinci în turcă).

Un fir gros de apă își făcea loc printre mo-
vile și dealuri până la stuful și lastărișul din
marginea mlaștinii, dispărând printre ele spre
nicăieri. Așa cum multe trupuri de turci își
pierduseră capetele la marginea mlaștinii. Se
pare că un duh rău le reteza și le ducea nu se
știe unde și de ce.

Sultanul hotărî staționarea unei garnizoane
în iurtele noului sat pentru a pune capăt măce-
lului. Căci ajunsese un adevărat măcel, numă-
rul oștenilor fără cap ajunsese să fie
îngrijorător și spaima ienicerilor creștea pe zi
ce trece.

Din când în când, în zare, se vedea departe
un fum ca o nălucă ridicându-se fuior spre cer.

Turcii încercaseră să intre în mlaștină spre
a dezlega misterul, dar mulți au fost înghițiți
de noroi, iar alții au scăpat cu greu din ghearele
noroiului.

Unii povesteau că o arătare se ivea din când în
când și răpea câte trei oșteni, doi sub braț și unul în
gură, călcând peste mlaștină ca pe pământ, trupurile
fiind găsite a doua zi fără cap.

Povestea o auziseră de la un ungur care o știa de
la concetățenii lui, care porecliseră arătarea ,,Ki nezs
olmoz” - Cel care rânjește, datorită faptului că atunci
când ducea trupurile cu gura i se vedeau dinții mari
și strălucitori.

Dar cine oare era cel care băgase frica în cea mai
mare putere din aceea vreme?

Și de unde venea? Era om sau fiară?
Comandantul garnizoanei, Bahtyar Pașa, a porun-

cit să-i fie aduși toți locuitorii care se află în apropie-
rea mlaștinii pentru a-i iscodi cu privire la aceste
lucruri.

Într-una din zile a ajuns și un bătrân, slab și bolnav,
care lucrase la o moară aflată de mult pe malul râului
care se revărsa în mlaștină.

Cu greu acesta a povestit cum lucra la aceea moară
și o ducea bine. Într-un an hoardele păgâne au ajuns
la moară, i-au legat pe stăpâni și au dat foc morii.
Apoi au scos ochii și mațele stăpânilor și i-au aruncat
pe roată lăsându-i pradă ciorilor.

Aflat la vânătoare, Paul, fiul morarului, a aflat la
întoarcere ce s-a întâmplat.

Și-a înmormântat părinții într-o movilă care se
vede și astăzi și a dispărut în mlaștină.

De atunci nimeni nu a mai știut nimic de el multă
vreme.

Trupele turcești care mărșăluiau spre Buda și
Viena sufereau pierderi însemnate din cauza arătării
care răpea câte trei oșteni deodată și îi scurta de ca-
pete.

(va urma)

*****************

Paul Chinezu, din numele în maghiară Kinizsi Pál,
menționat în documentele vremii ca Paulo de Kynys
– Comes Temesiensis, a fost un comandant în armata
regelui Ungariei, Matia Corvin, și comite de Timiș.
Pavel Chinezu s-a născut în anul 1432, într-o familie
destul de înstărită, iar tatăl său a fost morar, după cum
grăiesc legendele.

Deprins, probabil, cu munca de la moară, ce im-
plica ridicarea sacilor grei de grâne, Pavel (Paul) Chi-
nezu, cel care avea să devină comite al Timișoarei și

apărător curajos al Ardealului față de pericolul oto-
man, era deținătorul unei forțe herculene. 

Pavel Chinezu se încadrează în galeria
personalităților autohtone care au intrat în legendă
prin forța lor fizică extraordinară, alături de Ioan
Vodă cel Cumplit sau Nicoară Potcoavă.

Pavel căpătase o crâncenă dușmănie față de turci
din cauza atrocităților pe care le săvârșeau atunci
când pătrundeau în ținuturile locuite de către creștini. 

De altfel, Pavel Cneazul a rămas în istorie pentru
pedepsele înfricoșătoare – similare celor practicate de
către Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare, pe care le
aplica turcilor închiși în hrubele cetății Timișoarei.

Originea lui Pavel Chinezu este învăluită în le-
gendă. Mai multe localităţi pretind faptul că ar fi
locul de origine al marelui militar. Însă cea mai răs-
pândită variantă ar fi faptul că el s-ar fi născut în lo-
calitatea bănăţeană Satchinez. 

De fapt, şi supranumele Chinezul ar fi venit din
titlul de cneaz, adică de conducător al unui sat. Astfel,
probabil, familia lui Pavel Chinezu făcea parte din
mica nobilime, ridicată prin meşteşugul armelor. 

Victor ENACHE

KI NEZS OLMOZ - CEL CARE RÂNJEȘTE


