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Cu un pas mai aproape de realizarea
sistemului de alimentare cu gaz

S-a redeschis
Biblioteca
Comunală

Închisă ca urmare a măsurilor de siguranță luate de autoritățile
centrale și locale pentru combaterea pandemiei de coronavirus,
Biblioteca Comunală din Dudeștii Noi s-a redeschis pentru pu-
blic.

Programul de funcționare este de luni până joi, între orele 13-
16, vineri, între orele 10-12.

Persoanele care nu se pot deplasa la bibliotecă, dar doresc
cărți, pot suna la numărul de telefon 0732-790.990 (bibliotecar
Daniela Butariu) pentru a li se livra cărțile la domiciliu.

S-a finalizat licitația pentru concesionarea serviciului de
alimentare cu gaz în comunele Dudeștii Noi și Becicherecu
Mic. Procedura a demarat în luna februarie, în martie au
fost depuse ofertele, la începutul lunii aprilie a fost declarat
câștigătorul licitației, însă apoi a fost depusă o contestație.
„S-au înscris două firme – ne spune viceprimarul Ion Goșa
–, iar cea care a fost descalificată pentru că oferta nu era
conformă (deși i s-a dat șansa să corecteze erorile, nu a făcut
acest lucru) a contestat decizia noastră, dar contestația nu
a fost admisă în instanță. În consecință, putem încheia con-
tractul de delegare a concesiunii. Firma câștigătoare este SC
Premier Energy SRL, care mai are concesiuni în județul

Timiș. Firma are, de regulă, concesiuni cu gaz de sondă,
cum e la Biled, de exemplu, și vrea să pătrundă înspre ma-
gistrala de gaz de la Sînandrei.

Faptul că noi am concesionat serviciul de alimentare cu
gaz este primul pas conform Legii 123/2012 privind ener-
gia și gazele naturale pentru realizarea sistemului de ali-
mentare cu gaz în comuna noastră. Fiecare sistem de
alimentare cu gaz trebuie să aibă un operator specializat, la
fel cum se întâmplă în ceea ce privește sistemul de alimen-
tare cu apă și canalizare sau cel de salubrizare. Fiecare ser-
viciu public trebuie să aibă un operator specializat”.

- continuare în pagina 3 -

Plata impozitelor
și taxelor locale
Stimați cetățeni, vă anunțăm faptul

că, în conformitate cu OUG 29 /
21.03.2020 art. V alin. 1, acordarea
bonificației de 10% pentru persoanele
fizice, respectiv 5% pentru persoanele
juridice este prelungită până la data de
30 iunie 2020. Urmare a acestei mă-
suri, vă invităm la sediul Primăriei
pentru efectuarea plăților pentru a be-
neficia de această facilitate sau pe
platforma ghiseul.ro pentru plățile on-
line.

De asemenea, vă atragem atenția
asupra necesității actualizării datelor
privind persoanele care locuiesc în
fiecare gospodărie, pentru o mai bună
organizare a comunei.

Asigurându-vă de faptul că Primă-
ria dorește în permanență îmbu -
nătățirea serviciilor prestate către
cetățeni, vă stăm la dispoziție pentru
clarificarea oricăror aspecte ce pot
apărea.

Alin NICA, 
primarul comunei Dudeștii Noi
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Ocupaţia sovietică,
deportările în U.R.S.S. 

şi noii colonişti
Trupele sovietice intrate în România în anul 1944

au pus capăt, în scurtă vreme, oricăror încercări de
menţinere a unui regim democratic şi au impus în mod
silit tutela Moscovei şi regimul comunist. Soldaţii so-
vietici care sosiseră în zonă după ce a fost respins ata-
cul asupra Timişoarei au intrat şi în Beşenova Nouă,
sub privirile locuitorilor care au început să iasă din as-
cunzători dar aceştia au impus un regim de adevărată
ocupaţie militară şi teroare, săvârşind incredibile abu-
zuri şi interminabile jafuri. La două zile după ce s-au
instalat în comună au rechiziţionat caii, apoi mâncarea,
sovieticii fiind foarte interesaţi, de asemenea, de cea-
suri de buzunar şi de bijuterii. Din moară au luat grâul
şi porumbul şi toate curelele maşinilor. Barbara Fran-
zen, o tânără de 22 de ani, a fost împuşcată de ruşi,
făptaşul rămânând necunoscut, iar Matthias Herzog s-
a spânzurat. Rechiziţiile au continuat cu 100 de vaci
şi 50 de oi şi începând din 29 septembrie 1944, timp
de nouă zile, militarii au evacuat populaţia din comună
la Sânandrei, ameninţându-i pe cei care refuzau să exe-
cute ordinul că vor fi împuşcaţi. După spusele unui
martor ocular, Johann Lauer, oamenii şi-au împachetat
strictul necesar, au încercat să-şi pună unele lucruri în
siguranţă şi la Beşenova Nouă s-a format o coloană
impresionantă care înainta încet, pe ploaie, spre co-
muna învecinată. Sovieticii au făcut prăpăd în sat: ca-
sele rămase pustii au fost jefuite de armata sovietică
şi animalele rămase, confiscate sau lăsate libere pe
străzi. Până şi casa parohială era într-o dezordine cum-
plită, doar biserica nu a suferit decât mici stricăciuni,
dar nu a fost prădată. Anul 1945 a fost, de asemenea,
unul foarte dureros pentru locuitorii comunei. Se vor-
bea de deportare, în contul despăgubirilor de război,
dar nimeni nu voia să creadă că poate fi adevărat. Cu
toate acestea, în 14 ianuarie, la ora patru dimineaţa,
jandarmii au ciocănit la fereastra casei parohiale iar
arestările au început o oră mai târziu. Au fost ridicaţi
bărbaţi între 16 şi 45 de ani şi femei între 18 şi 32 de
ani. Unii au încercat să fugă dar au fost luaţi în bătaia
focului de sovietici, unul a fost rănit mortal iar alţi doi
au fost grav răniţi. Au fost deportaţi 297 de femei şi
bărbaţi în lagărele de muncă forţată din Uniunea So-
vietică, din care 68 şi-au găsit sfârşitul în minele de
cărbuni din Ucraina. În comună au rămas 138 de copii
mici, fără părinţi, în grija bunicilor sau chiar a străini-
lor. Din U.R.S.S. veneau veşti puţine dar prin grija
episcopului Augustin Pacha s-au adunat bani şi alte
mijloace de trai pentru ajutorarea copiilor rămaşi fără
părinţi. Primii deportaţi în U.R.S.S. s-au întors în 28
octombrie 1949, unii foarte bolnavi, mai ales de tifos
exantematic.

După ce satul fusese în bună parte depopulat, încă
din vara anului 1945 au început să se facă simţite şi la
Beşenova Nouă efectele politicii de deplasări ale po-
pulaţiei iniţiate de noul regim comunist ajuns la con-
ducerea ţării. În comună au sosit din Dobrogea primii
români şi aromâni, pentru strângerea recoltei de pe
câmp. În anul următor numărul acestora a crescut, căci
au primit casele şi pământurile confiscate de la cei de-
portaţi, animale, maşini sau unelte agricole care apar-
ţinuseră acestora şi care au fost cumpărate sau chiar
rechiziţionate. Din acest motiv au fost primiţi cu osti-
litate de localnici, care-i numeau pe noii veniţi colo-
nişti, căci cei rămaşi acasă se descurcau tot mai greu,
în condiţiile din ce în ce mai vitrege ale noului regim.
În 1946 macedonenii au venit în comună în număr tot
mai mare, atraşi de casele rămase nelocuite, de recolta
rămasă pe câmp şi de păşunile întinse, căci nu aveau
nici un avut. S-au stabilit aici, păstrându-şi obiceiurile,
limba şi portul. În acelaşi an, dând curs iniţiativei mai
multor oameni de vază ai comunei, a fost înfiinţat că-
minul cultural, cu o activitate foarte diversă, care se
desfăşura pe bază de voluntariat. În 1948 judeţul încă
se afla pe primul loc la numărul şi diversitatea de ma-
şini agricole, iar gospodăriile ţărăneşti produceau can-
tităţi mari de cereale şi creşteau un număr însemnat de
animale, dar populaţia avea să sărăcească tot mai mult
după instalarea deplină a regimului comunist.

Regimul de „democraţie
populară”

Rămas singurul opozant al Kremlinului, Regele
Mihai al României a fost izolat treptat de prim-minis-
trul comunist Petru Groza, în paralel cu procesul de
stalinizare completă a României. La 30 decembrie
1947, sub ameninţări, Regele a fost forţat să abdice şi,
fără a se ţine seama de prevederile constituţiei în vi-
goare, a fost proclamată republica. După model sovie-
tic, regimul de „democraţie populară” a înfăptuit
naţionalizarea, colectivizarea, reorganizarea învăţă-
mântului, exproprieri, arestări, deportări, care n-au
ocolit nici comuna Beşenova Nouă şi au întrerupt în
mod brutal cursul firesc al istoriei acesteia.

Treptat, întreaga activitate economică a fost trecută
sub controlul statului, pământurile ţăranilor şi aproape
întreaga avere a acestora au fost confiscate şi trecute
la gospodăria agricolă colectivă înfiinţată în 1950, care
gestiona întreaga producţie, iar iniţiativa privată a fost
stopată, primii care au suferit fiind aşa-numiţii chia-
buri, în realitate cei mai harnici gospodari ai satului.

Nici comuna Beşenova Nouă nu a fost scutită de
valul deportărilor în Bărăgan, făcută după modelul sta-
linist al deportărilor în Siberia, de pe urma cărora au
avut de suferit locuitorii din aşezările aflate pe o fâşie
de 25 de kilometri interior de-a lungul graniţei cu Iu-
goslavia iar în unele zone chiar mai mult, astfel încât
nici cei din Beşenova Nouă n-au scăpat de surghiun.
Printre cei vizaţi erau etnicii germani, cei care aveau
rude fugite în străinătate, chiaburii şi cârciumarii, con-
sideraţi „elemente suspecte” şi „duşmani ai orânduirii
socialiste”.

Cei mai mulţi deportaţi germani nu proveneau însă

din categoriile indicate în directiva ministerială de di-
slocare – persoane din conducerea organizaţiilor locale
ale fostului Grup Etnic German şi foşti membri ai or-
ganizaţiei combatante a SS – ci foşti proprietari de pă-
mânt care fuseseră deja deposedaţi de avutul lor. În
1951, în noaptea de Rusalii, au fost ridicate de la ca-
sele lor şi duse cu forţa, la sute de kilometri distanţă,
62 de familii din comună iar din cei 170 de locuitori
ai comunei care fuseseră strămutaţi cu forţa, 27 nu s-
au mai întors, găsindu-şi sfârşitul în câmpia Bărăga-
nului. Familiile din Beşenova Nouă au fost aşezate în
patru sate din Bărăgan: Cacomeanca Nouă (Ezerul),
Dalga-Nouă (Dâlga), Dragalina Nouă (Dropia) şi Pie-
troiu Nou (Movila Gâldăului). Fiecărei familii i s-a
atribuit un loc de casă de o jumătate de jugăr şi, în pri-
mele luni, deportaţii au locuit în bordeie pe care le-au
săpat în pământ şi le-au acoperit cu stuf şi paie.

Din ordinul autorităţilor, care le-au furnizat lemn de
construcţie, ferestre şi uşi rudimentare şi cuie, au în-
ceput să-şi ridice case cu pereţi de pământ amestecat
cu paie şi au construit instituţiile din fiecare comună.
Deportaţii aveau domiciliu obligatoriu iar zona în care
fuseseră mutaţi cu forţa era atent supravegheată de au-
torităţi. Cei mai mulţi munceau în fermele de stat, pe
plantaţii, în construcţii sau la amenajarea sistemului
de irigaţii din zonă, unii prestau diverse munci la do-
miciliu sau altele ocazionale. În cei aproape cinci ani
de domiciliu obligatoriu în „satele noi”, adevărate la-
găre de muncă, coletele trimise deportaţilor au fost
confiscate iar aceştia n-au avut voie să primească nici
scrisori, nici vizite. După ce partidul comunist a decis

că familiile duse cu forţa în Bărăgan au dreptul să se
întoarcă acasă, acestea şi-au găsit casele ocupate şi
transformate în diferite sedii ale întreprinderilor statu-
lui sau magazii, fiind nevoite să caute găzduire la stră-
ini. Cele mai multe case au fost distruse în mod barbar,
unele au fost cu greu recuperate de proprietarii lor de
drept, dar cea mai mare parte a bunurilor confiscate cu
forţa nu au mai fost redobândite niciodată.

Lipsiţi de pământ, de animale şi utilaje, foştii pro-
prietari s-au văzut nevoiţi să lucreze în cooperativele
agricole sau fermele de stat nou-înfiinţate. Tradiţia
creşterii unui număr mare de animale în fiecare gos-
podărie a dispărut, a scăzut numărul meşteşugarilor,
iar sătenii au ajuns muncitori necalificaţi, zilieri, în-
grijitori la ferme sau mecanizatori, tinerii orientându-
se mai mult spre meserii cu profil mecanic, căutate în
industria timişoreană. Femeile mai ales au fost angre-
nate în munca la domiciliu, ele lucrând pentru fabrica
de mănuşi, fabrica de covoare Deta sau cooperativa
Colortex. O bună parte a populaţiei s-a angajat în in-
dustria cărnii, la punctul de lucru al Comtim din co-
mună.

În 1949 s-a înfiinţat o secţie de tâmplărie a între-
prinderii raionale de industrie locală şi gospodărie co-
munală Timişoara, care a ajuns să aibă peste 120 de
angajaţi în ultimul deceniu al regimului comunist. Mo-
bila, de bună calitate, era exportată, iniţial, în U.R.S.S.
şi R.D.G. iar apoi în Belgia şi R.F.G. La începutul ani-
lor ’90, după căderea comunismului şi emigrarea lo-
calnicilor în Germania, fabrica s-a închis. O asociaţie
economică intercooperatistă de creştere şi îngrăşare a
bovinelor a fost înfiinţată în 1989, 80% din animale
fiind destinate exportului. Şi comerţul, desfăşurat prin
unităţile comerciale de stat sau cele cooperatiste, a in-
trat sub controlul statului. Primele modificări semni-
ficative în structura etnică a comunei au început însă
să apară la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.
Dacă până atunci cei mai mulţi locuitori ai comunei
erau etnici germani, proporţia avea să se schimbe trep-
tat iar în 1962 comuna avea 1.280 şvabi şi 1.200 ro-
mâni şi macedoneni. Primul mare val de emigrări al
etnicilor germani a avut loc după 1970, astfel încât, la
recensământul din 1977, mai rămăseseră doar 1.359
de şvabi, în timp ce numărul locuitorilor români cres-
cuse la aproape 1.400. 

Cel de-al doilea şi ultimul val de emigrări masive a
urmat după 1990; în urmă cu câţiva ani, numărul fa-
miliilor de nemţi rămase în comună era sub 20. În
1968 comuna Beşenova Nouă, care din 1964 primise
denumirea de Dudeştii Noi, a fost desfiinţată, fiind
trasformată în sat arondat comunei Becicherecu Mic.
În 8 aprilie 2004 aşezarea a fost din nou ridicată la ran-
gul de comună.

Din lucrarea Dudeștii Noi – Neu Beschenowa –
Album monografic, de Dan N. Buruleanu 

și Liana Păun

File de istorie dudeșteană

Familia Rotaru și Casa din Dropia - 1956

La grădinărit - 1958

Uscatul frunzelor de tutun la Colectiv - 1959
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iunie 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

Cu un pas mai aproape
de realizarea sistemului

de alimentare cu gaz
- continuare din pagina 1 -

„După ce am selectat acest opera-
tor, pasul al doilea, conform legii, îl
reprezintă realizarea proiectului teh-
nic, obținerea de avize, a autorizației
de construire. Pasul al treilea îl re-
prezintă execuția efectivă a lucrării
de înființare a serviciului de alimen-
tare cu gaz în cele două comune.
Faptul că ne-am asociat cu Beciche-
recu Mic, formând ADI „Dimitrie
Țichindeal”, ne ajută, deoarece se va
lansa și un program de finanțare pe
fonduri europene pentru susținerea extinderilor, modernizărilor și înființărilor de
sisteme de alimentare cu gaz, iar punctaj mai mare vor avea asocierile între unitățile
administrativ-teritoriale. Cu cât sunt mai mulți consumatori, cu atât este mai renta-
bilă, din punct de vedere economic, efectuarea unei astfel de investiții. Noi ne aflăm
într-un stadiu mai avansat decât celelalte comune, care abia acum încearcă să facă
asocieri și studii de fezabilitate. Noi acum patru ani am depus documentația la Mi-
nisterul Energiei, unde se făcea atunci licitația pentru concesionarea serviciilor de
alimentare cu gaz. Acum așteptăm să se realizeze ghidul și să se lanseze finanțarea,
iar noi vom depune documentația pentru a obține această finanțare. Oricum, în caz
că această finanțare nu se va face din surse externe, noi suntem pregătiți să luăm un
credit pentru a acoperi partea noastră de cofinanțare la acest proiect. Din necesarul
de finanțare pentru sistemul de alimentare cu gaz, operatorul, conform licitației, se
obligă să vină cu aproape 8.000.000 de lei, sumă care poate varia ca procent din lu-
crarea efectivă între 35% și 55%, în funcție de prețul la licitația de execuție.
Diferența până la 100% va fi suportată de cele două comune. Noi în proiect am in-
clus chiar și rețelele secundare și partea de branșamente de pe domeniul public,
astfel încât cetățeanul să suporte un cost cât mai mic atunci când se va racorda, pen-
tru a stimula un număr cât mai mare de racordări din partea cetățenilor. Ținta noastră
este ca un branșament să nu coste mai mult de 2.000-2.500 de lei, în funcție și de
distanța față de rețea”. Dacă toate procedurile merg cum trebuie, se speră ca într-un
an, un an și jumătate să poată începe execuția. (A.B.)

Primăria a erbicidat
domeniul public 

împotriva ambroziei
În fiecare an, în această pe-

rioadă a anului, apare ambrozia,
una dintre cele mai alergene
plante. 

„Primăria Comunei Dudeștii
Noi – ne spune viceprimarul Ion
Goșa – a acționat și în acest an
preventiv. 

Astfel, am achiziționat un er-
bicid total și am acționat cu el
într-o perioadă în care ambrozia
era abia răsărită. Am acționat în
zonele intravilane și pe domeniul
public, unde, din experiența ani-
lor anteriori, știam că această
plantă va apărea. Vorbim de zo-
nele Solaris I, Solaris II, Solaris
IV și Alexia, precum și zonele
periferice ale comunei. 

Va urma o nouă etapă de erbi-
cidare pentru că, mai ales cu
ploile din ultima perioadă, am-
brozia s-a răspândit foarte mult.
Această a doua operațiune se va
efectua mecanizat, pentru a putea
ajunge și la marginile drumurilor.
În zonele unde sunt cuiburi de
ambrozie vom acționa cu atomi-
zorul. 

O altă metodă de a combate
ambrozia este cosirea. Aceasta
este bine să se facă înainte ca
planta să aibă semințe”. (V.T.)

Acţiuni de dezinfecţie
În perioada pandemiei de coronavirus, Primăria Dudeștii Noi a acționat pentru

a dezinfecta zonele unde populația a avut acces. 
Astfel, s-au dezinfectat Primăria, clădirile publice și stațiile de așteptare a mij-

loacelor de transport în comun. 
„Aceste acțiuni de dezinfecție vor continua și în perioada următoare, ca măsuri

de precauție”, ne-a declarat Ion Goșa, viceprimarul comunei Dudeștii Noi.
V. TOMOIAGĂ
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Grüß Got!

Col��l copiilor

de Eva Maria Stanca
Continuare din numărul trecut

După  un timp, au dat de un castel de 2.000 de metri
înălțime și 5 km lățime.

- Uite-l, palatul SCONCȘILOR GRAȘI, supuse To-
rento cu o voce care te covingea că e pregătit de luptă.

- Ce mare este! zise Dragoș. Ca să nu îi vadă paznicii,
s-au ascuns după un tufiș.

- Torento, nu  o să ne luptăm, spuse Albert. O să ne de-
ghizăm în paznici. Acei paznici, ce păzeau ușa castelului,
erau îmbrăcați foarte ciudat. Aveau un fel de aluat pe față,
drept mască, și un costum negru, asa că, au luat aluatul
de gogoși din pachetul cu mâncare, l-au  pus în pungă
apoi și l-au pus pe față după care au luat din hainele de
ninja a lui Torento și s-au îmbrăcat în ele:

- Bun, acum facem echipele: văcuța, tu si măgarul stați
de pază, iar dacă vă descoperă cineva, să strigați. Restul,
vom lua o cutie, vom pune gogoși în ea și le vom livra
sconcșilor grași. Zis și făcut.

Au ieșit de după tufiș și Dragoș a spus:
- Am adus comanda de gogoși!
- Gogoși? Ce gogoși? Nu a comandat nimeni gogoși,

zice paznicul.
- Vrei să îi spui tu șefului că nu o să mănânce minuna-

tele, pufoasele și delicioasele gogoși?
- Bine, bine, intră!
Odată intrați, au ajuns în sala tronurilor care în mod

ciudat avea 3 tronuri cu 3 sconcși extrem de grași.
- V-am adus în dar ceva ce nu ați mai mâncat vreodată,

sunt niște invenții aduse din lumea de dincolo de stâncă.
Cât timp sconcșii erau preocupați să se îndoape cu

bunătățuri, Florina se strecură prin spatelele lor, ascunse
cartea sub mantie și prefăcându-se că admira priveliștea
a aruncat cartea văcuței. Toate păreau să meargă bine până
ce paznicii au descoperit, discutând între ei, că nimeni nu
făcuse comandă. Luați la întrebări, Dragoș, bâlbâindu-se,
a strănutat zburându-i masca direct pe masa pe care era
așezată cartea. Dându-și seama ca au fost păcăliți, au nă-
vălit asupra lor un grup de paznici înconjurându-i cu
sulițele îndreptate către ei.

Erau într-o mare încurcătură. Fix în acel moment au
intrat și ceilalți paznici cu văcuța și măgarul.

- I-am prins încercând să fure cartea!
- Așadar deci, încercați să furați de la noi?, vorbi ci-

neva sconcește de pe tron. Veți vedea ca nu a fost o idee
bună să ne păcăliți. În pădurea blestemată cu voi… 

Ajunși în pădure pe înserate, deja începuseră lupii să
se audă în depărtare, copacii păreau mai mult uscați decât
vii. Cu siguranță nu voiai să petreci noaptea acolo. Au fost
conduși către o peșteră scobită într-o stâncă.

- Până aici a fost, zise paznicul, împingându-i.
Și, de parcă lucrurile nu arătau destul de rău, se dis-

tinge o silueta mare, întunecată venind spre ei. Era un
ursoi gigant care se uita la ei ca la o cină delicioasă.

Va urma...

EL ŞI EA

Pe iarba de ieri cosită,
Prin otava ofilită,

Saltă un răţoi şi-o raţă
Către baltă-n dimineaţă.

Ea, c-un cârd de bobocei,
El, în frac şi papucei.
Ea, tandră şi grijulie,
Pe toţi bine să îi ştie!
El, ascuns sub pălărie,
Fredonând o melodie.

Merg aşa, în dimineaţă,
Ea în spate, el în faţă…

ER UND SIE

Übers Gras, das frisch gemäht,
wo verwelkt die Mahd vergeht,

Gehn’n zum Teich am 
frühen Morgen

Ent’ und Ent’rich ohne Sorgen.
Sie mit Jungen, einer Schar,

Er mit schön gekämmtem Haar.
Sie, fürsorglich und ganz fein,

dass sie alle wohlauf seien!
Er, versteckt unter dem Hut,

singt ein Lied mit frohem Mut.
So geh’n sie an jedem 

Morgen
Hinten sie, 

er vorn, 
ohn’ Sorgen…

George

VICOL

Geaba-i soare, geaba-i lună

Geaba-i soare, geaba-i lună,
Dacă n-am inima bună

Geaba-i lună, geaba-i soare,
Dacă inima mă doare.

Şi-mi vine să plec din sat
Că bădiţa m-a lăsat.

M-a lăsat încă din vară
Pentr-o mândră bălăioară.

Bălăioară cu mărgele
Şi în sat cu vorbe rele,
Că-i adună pe feciori
Ca snopi-n secerători,

Cu vorbe meşteşugite
Şi cu gene alungite.

Cu unghii date cu ceară,
Câte doi în orice vară.

Bade când ea te-o lăsa,
Uită-mi mie uliţa,

Şi pârleazul de la poartă,
C-o să am inima moartă.

De când badea nu mai vine

De când badea nu mai vine
S-a dus carnea de pe mine.

Şi am pete mari pe faţă,
Ca luna de dimineaţă.

Mamă,de ce doru-i greu,
Care e norocul meu ?

De ce sufletul îmi tună,
Şi nu am inimă bună ?

Vino bade nu mai sta,
Că-i urâtă uliţa,

Şi dacă mă laşi aşa
O s-ajung ca mâneca.

Şi m-o ridica uşor,
Vântul până după nor,
Şi-oi ajunge sus pe lună

Unde petele s-adună,

Ş-unde-s sufletele toate,
Care-s de feciori uitate.

Rubrică îngrijită de Victor ENACHE

Ziua copilului este cea mai frumoasă zi din an, fiind una uimitoare pentru copii. Se spune că de 1 IUNIE este
mereu cald pentru că Dumnezeu din ceruri face ca să fie cald, ca toți copiii să se bucure, să se joace, să alerge,
pentru că îi iubește foarte mult. În această zi specială, toți copilașii se simt bine, fac fel de fel de jocuri, tumbe,
cățărări, concursuri în spații create pentru ei, luând parte la acestă sărbătoare minunată și părinții, bineînțeles.
Pe mine, această zi mă face să mă gândesc mai mult la familia mea, care este una simplă dar foarte iubitoare și
călduroasă. Această familie mi-a dat șansa să experimentez sentimente de fericire, mândrie, dragoste. Toți copiii

merită o zi a lor,
iar eu mă bucur
să petrec cu fa-
milia mea, cu
cei dragi pe care
îi iubesc. Îmi
doresc să rămân
așa, copilăros și
să pot face asta
învă țând cât mai
bine și totodată
respectându-mi
părinții. Iubesc
această zi!

Compunere realizată în cadrul programului Școala online

1 iunie - ziua copiilor de pretutindeni
Ștefan Negrea, cls. a II-a A

Lumea din dulap

DDee ss ee nn    FFee rr tt uu    AA ll ee ss ss ii aa ,,    cc ll ss ..    aa    II II -- aa    AA
DDee ss ee nn    NNee gg rree aa    ȘȘtt ee ff aa nn ,,    cc ll ss ..    aa    II II -- aa    AA
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Statistica incendiilor din ultimii ani arată că
în această perioadă se înregistrează cel mai
mare număr de arderi necontrolate ca urmare
a acţiunilor de igienizare a terenurilor de ve-
getaţia uscată.

Tot din cauza arderilor necontrolate a vege-
taţiei uscate, în anii anteriori au fost înregis-
trate mai multe situaţii în care flăcările s-au
extins necontrolat, pe suprafeţe mult mai mari,
fiind afectate case de locuit, anexe gospodă-
reşti şi/sau fonduri forestiere. 

Pentru evitarea producerii incendiilor cau-
zate de acţiuni de ardere a vegetaţiei uscate, a
miriştilor, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor
materiale combustibile, cetățenii trebuie să
respecte următoarele măsuri specifice de pre-
venire a incendiilor:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe
timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă
sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului
până la stingerea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi
stropite cu apă pentru a împiedica reaprinde-
rea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau
împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient

cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.)
pentru cazul în care focul scapă de sub con-
trol;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a
resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor
şi a altor materiale combustibile se face în lo-
curi special amenajate ori pe terenuri pregă-
tite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea permanentă a ar-
derii, precum şi stingerea jarului după termi-
narea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă
de minimum 10 m faţă de materialele combus-
tibile (construcţii, depozite de lemn, furaje,
garduri de lemn etc.) şi la 40 m faţă de locurile
cu pericol de explozie, gaze şi lichide combus-
tibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor,
a deşeurilor şi a miriştilor se execută numai pe
baza permisului de lucru cu foc deschis, după
ce a fost informat în prealabil serviciul volun-
tar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permi-
sului se face prin grija primarului de către
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de ur-
genţă sau persoana desemnată în acest sens
(conf. art. 99 din OMAI 163/2007).

Condiţii prevăzute de lege pentru arderea
vegetaţiei uscate, riscuri de incendiu şi măsurile

care se impun în scopul înlăturării acestora

Sprijin pentru 
practicarea 

sportului de masă

Primăria Dudeștii Noi va intensifica măsurile de sprijinire a spor-
tului de masă în rândul populației comunei. Viceprimarul Ion Goșa
ne dă mai multe amănunte: „Avem de gând să propunem Consiliu-
lui Local folosirea gratuită a tuturor facilităților sportive ale comu-
nei noastre de către cetățenii din Dudeștii Noi care se înscriu și
participă la activitățile Clubului Sportiv Comunal. 

Dacă până acum doar elevii și studenții beneficiau de această fa-
cilitate, de acum încolo dorim ca această facilitate să fie extinsă la
toți locuitorii care au domiciliul sau reședința în comună. Mă refer
la folosirea Arenei Sportive, a viitoarei săli de sport și a terenului
de fotbal. 

Ne-am gândit și la faptul că mulți tineri se plâng că nu mai pot
bate mingea pe maidan și care simțeau un oarecare disconfort pen-
tru că trebuia să plătească pentru a folosi aceste facilități sportive. 

Singurele condiții pe care noi le punem este să se legitimeze la
Clubul Sportiv Comunal și, evident, să se încadreze în orarul sta-
bilit. Prioritate au competițiile, antrenamentele oficiale ale secțiilor
sportive ale clubului și persoanele care dețin abonamente. 

În restul timpului se va merge pe principiul primul venit, primul
servit.  

Fac apel pe această cale la cei care vor folosi facilitățile sportive
să dea dovadă de responsabilitate civică și să le păstreze așa cum
sunt”. (A.B.)

Punct final al proiectului 
european de asfaltare 
a străzilor din comună

Proiectul de asfaltare a stră-
zilor în comuna Dudeștii Noi,
proiect european, se apropie
de final. „Toate străzile au
fost asfaltate, în linii mari
toate observațiile noastre le-
gate de remedieri s-au rezol-
vat. Mai sunt mici retușuri de
făcut, marcajele și indicatoa-
rele s-au pus. Sperăm ca
această investiție să fie de bun
augur și să ducă la creșterea
confortului și a calității vieții
în comuna noastră. Nu mai
vorbesc de aspectul general al
comunei și de reducerea po-
luării datorită faptului că nu se
va mai crea praf pe străzi ca
urmare a circulației autovehi-
culelor”, ne-a declarat vice-
primarul Ion Goșa. (A.B.)

Acţiune de verificare a măsurilor
de gospodărire comunală

În această lună auto -
ritățile locale vor începe ve-
rificarea anuală a respectării
măsurilor de gospodărire co-
munală. Se vor verifica tun-
derea ierbii, măsurile de
combatere a ambroziei,
între ținerea rigolelor de
scurgere a apei pluviale,
întreținerea gospodăriilor, a
trotuarelor, a spațiilor verzi
și a pomilor din fața gospo-
dăriilor. (A.B.)

Stimaţi cetăţeni,
Operatorul local al serviciului de apă și canalizare AQUATORONTAL SRL

vă anunță că începând cu data de 01.07.2020 se va modifica tariful de
distribuție a apei și a serviciului de canalizare pe raza comunei Dudeștii Noi.
Noul tarif este 2,15 lei/mc fără TVA (2,343 lei/mc TVA inclus) și este mai mic
față de tariful precedent de 2,43 lei/mc fără TVA (2,65 lei/mc TVA inclus),
iar la canalizare 2,51lei/mc fără TVA (2,735 lei/mc TVA inclus) și este mai
mic față de tariful precedent de 2,80 lei/mc fără TVA (3,05 lei/mc TVA in-
clus).

Noul tarif a fost avizat de ANRSC și de către cele două consilii locale ale
comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și aprobat de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL. Toți utilizatorii au fost notificați cu
privire la noile tarife.

Pe lângă modificarea tarifului serviciului, cele două consilii locale au avizat
o serie de tarife pentru documentațiile de brașare, respectiv racordare la ser-
viciul de alimentare cu apă și canalizare. Aceste tarife au fost comunicate prin
aceeași notificare prin care s-au anunțat noile tarife la serviciul de alimentare
cu apă.

De asemenea, începând cu 01.07.2020 operatorul AQUATORONTAL va
proceda la recuperarea datoriilor restante care sunt mai vechi de 45 de zile și
va debranșa utilizatorii care nu vor achita facturile restante.

În urma discuțiilor cu autoritățile publice locale, această măsură a recupe-
rării restanțelor și debranșarea utilizatorilor de la serviciul de alimentare cu
apă a fost amânată pe toată durata stării de urgență și pentru primele 45 de
zile din starea de alertă deoarece am considerat că utilizatorii au nevoie de
acest serviciu de bază chiar dacă nu și-au achitat restanțele deoarece au existat
alte priorități pe durata stării de urgență și a stării de alertă. 

În situația în care utilizatorii vor fi debranșați, reluarea serviciului se poate
face doar după plata integrală a facturilor restante și după plata tarifului de
rebranșare (106,20 lei TVA inclus), motiv pentru care este indicat să nu ajun-
gem la această măsură care va genera și un cost suplimentar pentru utilizator.

Rebranșarea la sistem fără acordul operatorului constituie faptă penală (ru-
pere de sigiliu + furt în formă continuă) și facem apel la dumnevoastră să nu
recurgeți la asemenea fapte care sunt sancționate de legea penală.
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Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și sub de-
numirea de sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii
Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli. Este prăznuită
la 50 de zile de la Învierea Domnului. 

Este menționată în Noul Testament, în special în
cartea Faptele Apostolilor, în al doilea capitol. Aici
se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un
vuiet mare de vânt și Se împarte deasupra capului
fiecăruia din cei prezenți, în chip de limbi de foc. 

De asemenea, se face pomenire de ea și în cano-
nul 20 al Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din
anul 325.

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

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

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

Sărbătoarea Cincizecimii este reactualizată în chip
duhovnicesc în cadrul Sfintei Liturghii. Ori de câte
ori se rostește o rugăciune de invocare, de chemare a
Duhului Sfânt peste creație și peste darurile din ea,
cum ar fi pâinea și vinul, la Sfânta Liturghie, de fie-
care dată se reactualizează Cincizecimea.

Prin lucrarea Sfântului Duh se șterge din noi păca-
tul și se lucrează asemănarea cu Dumnezeu. 

Nu întâmplător, la Utrenia duminicală se cântă:
„Prin Duhul Sfânt toata făptura se înnoiește iarăși, do-
bândind starea cea dintâi”. Să nu uităm că atunci când
ne rugăm Duhul Sfânt se roagă în noi „cu suspine ne-
grăite”, după cum spune Sfântul Apostol Pavel.

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

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

nuim Sfânta Cincizecime. Și această sărbătoare am
luat-o din cărțile iudeilor. Căci după cum aceia prăz-
nuiesc Cincizecimea lor, cinstind numărul de șapte,
dar și pentru că au primit Legea după trecerea a cin-
cizeci de zile de la Paști, tot astfel și noi prăznuim cin-
cizeci de zile de la Paști, primind Duhul cel 
Preasfânt, care ne dă Legea, ne călăuzește spre tot
adevărul și ne învață cele plăcute lui Dumnezeu. Să
se mai știe că la evrei erau trei sărbători mari: Paștile,
Cincizecimea și Sărbătoarea Corturilor. Paștile în
amintirea trecerii Mării Roșii; căci cuvântul paște în-
seamnă «trecere». Și sărbătoarea aceea o preînchipuia
pe a noastră, care este trecerea și întoarcerea din nou
de la întunericul păcatului, la rai.

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

Biserică; că atunci ne împărtășim și noi cu Trupul și
Sângele Stăpânului. Unii spun că evreii sărbătoreau
Cincizecimea din pricinile arătate mai sus; dar alții
cred că Cincizecimea ar fi fost orânduită de evrei pen-
tru cinstirea numărului șapte, după cum s-a spus. Că
acest număr adunat de șapte ori cu el însuși, dă nu-
mărul de cincizeci de zile, fără una. 

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

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

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

Se cuvine să mai știm că în ziua aceasta,
săvârșindu-se Praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt S-
a coborât peste ucenicii Domnului. Și fiindcă Sfinții
Părinți au socotit să despartă praznicele pentru
măreția Preasfântului și de viață făcătorului Duh, căci
El este unul din Sfânta și de viață începătoare Treime,
iată că și noi vom vorbi despre felul cum a venit
Duhul Sfânt”.

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

Sărbătoarea Rusaliilor

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29
iunie, după o perioadă de post care variază ca durată
în funcție de data Sfintelor Paști. Sfântul Apostol
Petru - fiul lui Iona și fratele Apostolului Andrei - s-a
născut în Betsaida Galileei. Numele său iudeu era
Simon, însă Mântuitorul îl va numi Chifa (piatră).
După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este
chemat să devină pescar de oameni. Mărturisește în
numele apostolilor dumnezeirea lui Hristos, dar se și
leapădă de Hristos când El este prins spre a fi răstig-
nit. După Înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul în
adunarea ucenicilor și aleg ca apostol pe Matia în
locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica
Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de per-
soane. Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusa-
lim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon și,
în ultima parte a vieții, la Roma. Sfântul Petru a murit
răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29
iunie. Sfântul Apostol Pavel era originar din Tarsul
Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfântul Pavel a fost
elevul învățatului Gamaliel. Pavel locuia în Tars și
lupta împotriva creștinilor. A participat la uciderea ar-
hidiaconului Ștefan. Pe calea Damascului i se arată
Hristos într-o lumină orbitoare și îl mustră: „Saule,
Saule, de ce mă prigonești?”. Se convertește și
primește botezul de la Anania, episcopul Damascului.
Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii
misionare și a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta
Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului
Nero, în anul 67.

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

trului), care precede sărbătoarea comună a Sfinților
Apostoli Petru și Pavel, este rânduit de Biserică în cin-
stea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de
a posti înainte de a întreprinde acte mai importante
(vezi Fapte 13,2 și 14,23). Totodată, prin ținerea aces-

tui post se cinstesc darurile Sfân-
tului Duh, care s-au pogorât peste
Sfinții Apostoli la Cincizecime; de
aceea, în vechime, acest post se
numea Postul Cincizecimii. Des-
pre vechimea acestui post mărturi-
sesc, în secolul IV, Constituțiile
Apostolice. Mărturii ulterioare se
găsesc la Sfântul Atanasie cel
Mare, la Teodoret, episcopul Ciru-
lui, la Leon cel Mare, care numește
postul acesta Postul de vară sau al
Cincizecimii. Se pare că, la înce-
put, postul acesta era ținut numai
în cercurile monahale și abia mai
târziu s-a extins și la credincioșii
din lume. Spre deosebire de cele-
lalte posturi, care au o durată fixă,
Postul Sfinților Petru și Pavel are
o durată variabilă de la an la an,
deoarece începutul lui (fixat apro-
ximativ prin secolul VI) e în funcție de data variabilă
a Învierii lui Hristos. Postul începe luni, după Dumi-
nica Tuturor Sfinților, și ține până în ziua de 29 iunie
(inclusiv, dacă această sărbătoare cade miercurea sau
vinerea, dezlegându-se în acest caz numai la pește și
untdelemn). Durata lui este deci mai lungă sau mai
scurtă, după cum Învierea din anul respectiv a căzut
mai devreme sau mai târziu. În chip normal (dacă În-
vierea Domnului s-ar sărbători în răstimpul indicat de
regula consfințită la Sinodul I Ecumenic, adică între
22 martie și 25 aprilie), durata variază de la opt zile
(durata cea mai scurtă, când Învierea cade la 25 apri-
lie) până la 42 de zile (durata cea mai lungă, când În-
vierea cade la 22 martie). Dar în actuala situație a
Bisericii noastre (ca a tuturor bisericilor ortodoxe care
și-au îndreptat calendarul, menținând însă Pascalia sti-
lului vechi, a calendarului neîndreptat), Învierea este

sărbătorită de fapt între 4 aprilie și
8 mai, iar durata Postului Sfinților
Petru și Pavel se scurtează, de la 28
de zile (durata cea mai lungă) până
la desființare (în anii în care Învie-
rea cade după data de 1 mai). Așa s-
a întâmplat în anii 1945 și 1956
(Învierea la 6 mai), când Sfântul
Sinod a hotărât ca postul să se țină
în cele trei zile dinaintea sărbătorii
Sfinților Apostoli Petru și Pavel
(sărbătoarea căzând înaintea Dumi-
nicii Tuturor Sfinților, în seara că-
reia trebuia să lăsăm sec). Aceeași
situație am avut-o și în anul 1983
(Învierea la 8 mai), când postul a
fost numai de două zile (27-28
iunie). O regulă simplă și practică
spre a afla durata Postului Sfinților
Petru și Pavel din orice an este ur-
mătoarea: câte zile sunt de la data

Învierii (inclusiv) din anul respectiv până la 3 mai (ex-
clusiv), atâtea zile tine postul. De exemplu, în anul
1982, când Învierea s-a serbat la 18 aprilie, Postul
Sfinților Apostoli a ținut 15 zile (14-28 iunie).

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

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

Sfinții Apostoli Petru și Pavel

,
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

dudesteanul@yahoo.com sau le pot depune
direct la secretariatul Primăriei Comunei

Dudeştii Noi.

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.

,
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Glume • Glume • Glume
Ce e căsătoria?
DEFINIŢIA RELIGIOASĂ. Act religios care constă în a crea

un răstignit în plus şi o virgină mai puţin.
DEFINIŢIA JURIDICĂ. Sentinţa prin care condamnatul la

veşnicie este eliberat numai pentru rea purtare.
DEFINIŢIA MATEMATICĂ. Adunare de probleme, scădere

de libertăţi, înmulţire de responsabilităţi, împărţire de bunuri.

Anunţ pe uşa unei doctoriţe:
Stimaţi pacienţi! Vă rog, nu-mi mai aduceţi în semn de mul-

ţumire Whisky şi ciocolată. Soţul meu a devenit alcoolic, iar co-
pilul nu mai are nici un dinte sănătos în gură!

O doamnă povestea colegei ei:
- Soţul meu a murit la scurt timp după ce ne-am căsătorit.
- Vaaai! Înseamnă că n-a suferit mult bietul de el...

Doctorul:
- Cum stai cu durerea de cap de care te plângeai?
- E plecată în weekend la părinţi.

El, strângând-o puternic aproape de piept:
- Când te ţin aşa de strâns în braţe, am impresia că sunt în pa-

radis! Dar tu?
- Eu am impresia că sunt în tramvai la ora prânzului…

- Ioane, cumpăratu-ţi-ai maşină?
- Cumpărat, mă Gheo!
- Ce culoare?
- Păi mă Gheo, ai văzut cerul la apusul soarelui?
- Văzut-am!
- E, tot aşe îi, numai că verde.

Când era însărcinată nevastă-mea, i-am zis:
– Iubito, dacă va arăta ca tine, o să fie magnific.
La care ea mi-a răspuns:
– Dacă va arăta ca tine o să fie un miracol.

- Tu cât stai la muncă?
- Opt ore, de la nouă la cinci.
- Aha, deci nu muncești nici măcar o oră…

Caii sălbatici de la Cernobîl (I)

Reintroducerea cailor Przewalski în zona contaminată a Cernobîlului a fost încununată de suc-
ces. Această reușită îi intrigă, totuși, pe oamenii de știință. În absența ființelor umane și în ciuda
radioactivității, regiunea a devenit un refugiu pentru fauna sălbatică. 

Din cauza contaminării radioactive, la început se spunea că zona de excludere de la Cernobîl
va rămâne nelocuită timp de peste 20.000 de ani, iar Cernobîlul se va transforma într-un deșert
lipsit de viață. Trei decenii mai târziu, numeroase studii arătau că o comunitate animală diversă
și destul de semnificativă ca număr se dezvoltă totuși în locurile unde s-a petrecut cel mai mare
dezastru nuclear civil.

Iar cazul cailor Przewalski este un exemplu uluitor.

Povestea cailor sălbatici din stepele Asiei

Existența cailor sălbatici în stepele asiatice era cunoscută Occidentului din secolul al XV-lea.
Dar abia în 1881 știința a descris oficial această specie, pornind de la un craniu și o piele aduse
de colonelul rus Nikolai Prjevalski. Astfel, caii cunoscuți până atunci în Mongolia sub numele de
takhi (sacri) vor fi denumiți caii Przewalski (Equus ferus Przewalski).

Foarte mult timp, ei au fost considerați drept singurii cai sălbatici din lume. Studii recente arată
totuși că, în realitate, ei sunt o formă sălbatică ce se trage din primii cai domesticiți de poporul
Botai, în nordul Kazahstanului, acum 5.500 de ani.

În epoca lui Prjevalski, caii sălbatici erau deja rari în stepele Chinei și Mongoliei. Declinul
pășunilor și vânătoarea pentru consumul uman i-au adus aproape de extincție. Ultimul specimen
sălbatic a fost observat în deșertul Gobi în 1969. 

Nici populația din captivitate nu a cunoscut o evoluție pozitivă. În anii ‘50, singurele 12 astfel
de animale erau încă în viață în grădinile zoologice europene. Plecând de la aceste exemplare, a
fost lansat un program de reproducere în captivitate, iar specia a fost salvată de la extincție. 

Astăzi, sunt cam 2.000 de cai Przewalski. Câteva sute dintre ei trăiesc în libertate în stepele
Asiei și în diferite regiuni ale Europei. Și, spre surpriza generală, la Cernobîl.

Versiunea originală a acestui articol, scris de German ORIZAOLA, 
cercetător din cadul programului Ramón y Cajal, de la Universitatea 

din Oviedo, a apărut în publicația The Conversation


