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Cum s-a dezvoltat Dudeștii Noi
prin intermediul proiectelor 
de dezvoltare rurală/locală
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Ziarul
„Dudeșteanul”,

la ceas 
aniversar!
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Ziarul local „Dudeșteanul” a
ajuns la numărul 200! Îmi amin-
tesc că acum 16 ani, chiar în luna
septembrie, apărea primul
număr din ziarul nostru. 

Acum, la 200 de numere, prac-
tic „Dudeșteanul” înglobează tot
ceea ce înseamnă istorie locală
din ultimii 16 ani dar și istorie
administrativă. Toate realizările,
tot ce s-a întâmplat în comună în
acești 16 ani sunt cuprinse în
„Dudeșteanul”. Ca publicație de
informare locală – pentru că
aceasta s-a dorit să fie și aceasta
este ziarul „Dudeșteanul” – și-a
atins scopurile, și anume acelea
de a oferi informație obiectivă
cetățenilor și de a asigura comu-
nicarea eficientă între admi nis -
trația locală și cetățeni.

Mai nou, acum, în era tehno-
logiei, pagina de facebook a Pri-
măriei Comunei Dudeștii Noi a
început să fie un concurent pen-
tru ziarul „Dudeșteanul”. Însă,
chiar și așa ziarul
„Dudeșteanul”, conform cerce-
tărilor sociologice pe care noi le
facem anual, are un grad de pe-
netrare destul de mare, aproxi-
mativ două treimi dintre cetățeni
folosesc ziarul pentru a se in-
forma, cu predilecție cetățenii cu
vârste mai înaintate. Tinerii pre-
feră pagina de facebook a primă-
riei. Oricum, cele două surse de
informare sunt complementare
și încercăm să promovăm anu-
mite informații în exclusivitate
fie într-o formă, fie în cealaltă.
Per ansamblu, ambele forme de
comunicare transmit informația
către cetățeni în mod oficial și
eficient.

Sper ca ziarul „Dudeșteanul”
să continue, chiar dacă ne pro-
punem să-l transformăm și într-
o variantă online. Îmi doresc să
rămână cât mai mult timp în
forma tipărită, fiindcă aceasta
este forma care a fost consacrată
de secole pentru presa scrisă. Ne
vom adapta, însă, la ceea ce ne va
oferi viitorul.

La mulți ani, „Dudeșteanul”!
Alin NICA, 

primarul comunei Dudeștii Noi

„Dudeșteanul”,
la ceas 

aniversar!
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15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună

O parte dintre elevii Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi au participat, recent,
la olimpiada claselor primare din zona rurală „Probleme îndrăznețe pentru
minți istețe”, care s-a desfășurat la Săcălaz.

În urma concursului, Filip Nica, din clasa a II-a, a obținut premiul I
la limba română, cu punctaj maxim - 100, și premiul al doilea la mate-
matică; Alexandra Lup, clasa a II-a, a obținut premiul al treilea atât la
limba română, cât și la matematică; Andrei Rîpă, din clasa a II-a, a
obținut mențiune la matematică; Alexandru Pîndiche, clasa a III-a, a
obținut mențiune la limba română și premiul al doilea la matematică;
Denis Vaidianu, clasa a III-a, a obținut mențiune la limba română și
premiul al treilea la matematică; Maia Andreianu, din clasa a IV-a, a
obținut premiul al doilea la limba română și premiul întâi la matema-
tică, cu 95 de puncte; David Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul
al treilea la limba română și premiul al doilea la matematică; Alexia
Toader, din clasa a IV-a, a obținut premiul I la limba română, cu 95 de
puncte, și premiul al doilea la matematică; Florina Bires, din clasa a
IV-a, a obținut premiul al treilea la limba română și mențiune la mate-
matică; Laura Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul al treilea la
limba română.

De asemenea, eleva Iustina Cristea a obținut media 10 și premiul întâi
la faza județeană a Olimpiadei de religie ortodoxă și va participa la faza
națională.

„Aceste rezultate dovedesc că nu contează locul în care învață un copil,
atât timp cât există învățători cu dăruire la catedră! Am demonstrat astfel că
și școlile din mediul rural au copii deosebiți care merită descoperiți și
stimulați. Felicitări tuturor elevilor pentru rezultate! Felicitări tuturor
învățătorilor pentru munca depusă cu copiii!”, ne-a declarat prof. 
Petronela Tatov, directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi. (A.B.)

Premii la olimpiade pentru
elevii de la Școala 

Gimnazială din Dudeștii Noi

În 7 aprilie s-au împlinit 15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună. Atunci a intrat în vigoare Legea nr.
84 din 2004, prin care s-au ridicat la rangul de comună
mai multe sate din țară, printre care și localitatea
Dudeștii Noi. 

Iată, succint, prin câteva ilustrații, cum arăta comuna
în anul 2004 și cum arată după 15 ani.

Consiliul Local Dudeștii Noi se va reuni în ședință
festivă în ziua de 23 aprilie, la ora 14, pentru a marca
acest moment.

Comuna Dudeștii
Noi, pe scena 

Festivalului-Concurs
„Lada cu zestre”

Artiștii amatori din comuna Dudeștii Noi
au participat, cu succes, la ediția din acest an
a Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”, în
cadrul categoriei „Laureați”, pe scena Cămi-
nului Cultural din Sânnicolau Mare. Au con-
curat corul, ansamblul „Dudeșteana”, soliștii
instrumentiști Eduard Engelman și Sergiu
Șoica (saxofon), solistele Anisia Pașcalău și
Cristina Mara, precum și taraful. (V.T.)

Zilele 
comunei

Dudeștii Noi
În acest an, în luna iunie, în

preajma sărbătorii de Rusalii, va fi
organizat, pentru a doua oară, eve-
nimentul intitulat „Zilele comunei
Dudeștii Noi”. 

Acesta se va derula timp de trei
zile, în perioada 14-16 iunie, când
manifestarea se va încheia cu Festi-
valul „Hora”. În fiecare dintre cele
trei zile se vor organiza diverse
activități sportive, concursuri, iar
seara se vor desfășura spectacole 
artistice de muzică populară și
muzică ușoară.

Evenimentul se va desfășura la 
terenul de fotbal din Dudeștii Noi.

Unul dintre prilejurile pentru
care se organizează această sărbă-
toare de amploare este acela că se
împlinesc 15 ani de la reînființarea
comunei.
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O elevă 
de nota 10!

În anul școlar re-
cent încheiat, eleva
Iustina Cristea, din
clasa a VI-a, s-a 
remarcat în mod 
deosebit.

Astfel, ea a reușit
să încheie clasa cu
rezultate extraordi-
nare: media gene-
rală 10 şi premiul I
la Olimpiada jude-
ţeană de religie orto-
doxă, unde a obținut
media10. A participat şi la faza naţională a
olimpiadei de religie unde a obţinut 85
puncte. De asemenea, la concursul naţional
de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum” a 
obţinut menţiune la etapa judeţeană.

Seara ardelenească
În seara zilei de 7 septembrie, începând cu

ora 20, la Casa de Cultură din Dudeștii Noi
se va desfășura Seara ardelenească, în cadrul
serilor tradiționale dedicate etniilor sau zone-
lor din care provin locuitorii comunei. În-
scrierile se pot face la domnul Constantin
Jula. Vom reveni cu amănunte și în ziarul
local de luna viitoare.

ȘAH – palmares
dudeștean
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Au început 
lucrările de 

asfaltare a străzilor
în zona Alexia 1
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Festivalul „Hora”
de la Dudeștii Noi 

a ajuns la ediția 
a VI-a
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În ultima perioadă, în Dudeștii Noi au mai fost asfal-
tate trei străzi - Cerbului, Liliacului și Steaua - perpen-
diculare cu Calea Hodoniului. Acestea fac parte din
proiectul „Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii
Noi”, proiect cu finanțare europeană. „Sunt primele trei
străzi dintr-un număr de șapte - ne spune primarul Alin
Nica - ce urmează a fi asfaltate în vara acestui an. 

Pe lângă cele trei străzi asfaltate deja, urmează să se
asfalteze străzile Surduc, Dorobanți, Duzilor și Nuferi-
lor. Celelalte străzi cuprinse în proiect urmează să fie as-
faltate până la sfârșitul acestui an, respectiv Aleea Viilor,
strada Gării, Calea Timișoarei și drumul care face legă-
tura între centrul comunei și DN 6, adică drumul 
comunal DC 45. 

Ne dorim ca până la sfârșitul anului să finalizăm 
proiectul, iar toate străzile din vatra veche a satului să
fie asfaltate. După ce partea de asfaltare va fi gata, 

urmează să se facă mici lucrări: realizarea șanțurilor de
scurgere a apei pluviale, realizarea acceselor la gospodă-
rii, acostamentele cu balastru”. (A.B.)

Încă trei străzi asfaltate!

Facilități 
pentru cei care
își fac singuri

accesele la 
gospodării

Primăria Comunei Dudeștii Noi continuă și
în acest an să acorde compensații dudeștenilor
care dovedesc inițiativă și își realizează singuri
accesele de la drum la gospodărie. 

„Și anul acesta a rămas în vigoare - ne spune
primarul Alin Nica - programul Primăriei 
privind compensarea cheltuielilor realizate de
cetățeni cu trotuarele și podețele, respectiv 
accesele la gospodării. 

Se compensează costul cimentului sau al
prefabricatelor care au în compoziție ciment. 

Aceste costuri se compensează cu taxele 
locale. A nu se confunda cu impozitele pe casă,
terenuri sau mașini. 

Compensarea este de sută la sută până la
concurența sumei. 

Nu se acceptă cheltuielile legate de mano-
peră și alte materiale necesare - balastru, nisip
- și nici cele legate de săpături sau alte lucrări”.
(A.B.)

Parcare la Casa 
de Cultură

La Casa de Cultură din Dudeștii Noi, pe strada Căminului, s-a 
realizat o parcare cu aproximativ 20 de locuri. Acest obiectiv de
investiții a fost realizat pentru ca cetățenii să nu mai parceheze pe
marginea drumului. 

„Este o primă parcare la Casa de Cultură, urmând să se realizeze
- în anii următori - una similară și în fața acesteia, pe ambele părți
ale Căii Timișoarei, după modelul parcărilor realizate la Școala 
Gimnazială. Parcarea este cuprinsă în cadrul proiectului cu finanțare
europeană de asfaltare a străzilor comună.

De asemenea, astfel de parcări vor fi amenajate la noua grădiniță,
la Primărie, la biserici - catolică și ortodoxă - și la cimitir. Toate
aceste parcări vor face subiectul unui proiect separat”, ne-a declarat
primarul Alin Nica. (A.B.)
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Sarbatori fericite!

Nemai despart puţine zile până când, în ieslea Betleemu-
lui, se naşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Crăciunul şi Anul Nou constituie, pentru fiecare dintre

noi, nu doar prilejuri de bucurie, ci şi unmoment al bilanţului pen-
tru anul care se încheie.

Cu siguranţă, nu a fost un an uşor nici pentru dumneavoastră,
nici pentru noi, cei pe care ne-aţi ales să conducemdestinele colec-
tivităţii noastre.Aş spune, însă, că în ciuda tuturorgreutăţilor,având
în permanenţă colaborarea şi sprijinul dumneavoastră, am reuşit să
continuăm şi în 2013 să mergem pe drumul dezvoltării comunei
Dudeştii Noi şi, pentru toate acestea, vă mulţumesc!

Sunt sigur că şi anul care vine va fi unul al provocărilor, însă am

certitudinea că vom fi, ca şi până acum, o echipă pusă în slujba co-
munei noastre. Ne conduc aceleaşi intenţii, avem acelaşi scop
comun: să facem din Dudeştii Noi o localitate prosperă, în care să
ne fie tuturor drag să trăim şi cu care să ne mândrim.

Dragi dudeşteni, fie ca Harul lui Dumnezeu întrupat să se
răsfrângă asupra dumneavoastră, iar acestemomentemagice şi sfinte
să le petreceţi în sănătate, alături de cei dragi.

Să privim cu încredere şi speranţă spre anul care vine, conştienţi
că depinde doar de noi să facem în aşa fel încât colectivitatea noas-
tră să se dezvolte şi să prospere.

Lamulţi ani!
Primar, Alin-Adrian NICA

1 Decembrie, sărbătorit
la Dudeştii Noi

Ca în fiecare an, Ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a
României, a fost sărbătorită şi la Dudeştii Noi, locuitorii co-
munei noastre, începând cu cei mai mici dintre ei, marcând aşa

cum se cuvine cel mai important moment al istoriei moderne a statului
nostru. Unirea Banatu-
lui şi Ardealului cu
România, la 1 Decem-
brie 1918, la Alba Iulia,
a fost subiectul unui
spectacol susţinut, la
Casa de Cultură, de
către elevi ai Şcolii
Gimnaziale din Dudeş-
tii Noi. Au participat şi
numeroşi dudeşteni, iar
momentul a fost unul
emoţionant: pe scenă,

copiii au recitat poezii,
au intonat cântece pa-
triotice şi au adus în
atenţia publicului mo-
mentele înălţătoare din
urmă cu 95 de ani.

Tinde să devină
tradiţie la Dudeştii
Noi ca în fiecare an,
de Ziua Naţională, ad-
ministraţia locală să

ofere dudeştenilor drapele naţionale, pe care să le arboreze cu prilejul zilei
de 1 Decembrie. În acest an, au fost oferite 95 de drapele tricolore, câte
unul pentru fiecare an scurs de la momentul Marii Uniri de la Alba Iulia,
din 1918.

Aflat la Bruxelles, cu prilejul reuniunii Delegaţiei României la
Comitetul Regiunilor, primarul Alin-Adrian Nica a sărbătorit Ziua Naţion-
ală a României la Ambasada ţării noastre din capitala Belgiei, acolo unde
delegaţia română a fost invitată, cu acest important prilej, de Excelenţa Sa
Ambasadorul Ştefan Tinca. (V.T.)

Copiii din Dudeştii Noi îl întâmpină
pe Moş Crăciun

Şi în acest an, cei mai tineri locuitori ai comunei noastre, preşcolarii de la
grădiniţă şi elevii de la Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi, îl aşteaptă cu ne-
răbdare pe Moş Crăciun. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cadrul serbă-

rilor de sfârşit de an, prilejuite de Sărbătorile de Iarnă, îl vor avea în mijlocul lor chiar
pe Moş Crăciun. Iar acesta nu va veni cu sacul gol, ci cu unul plin, din care va îm-
părţi cadouri pentru toţi preşcolarii şi elevii din comuna noastră. (A.B.)

Dragi dudeşteni!

, ,

Primăria comunei Dudeştii Noi
a depus spre finanţare două
proiecte, realizate în cadrul

Grupului de Acţiune Locală (GAL)
Triplex Confinium, finanţare care ur-
mează să vină prin intermediul FEADR.

Primul proiect vizează asfaltarea
străzii Păduricii, care asigură accesul la
cartierele Solaris II şi Solaris IV şi pietruirea

a două drumuri de exploataţie agricolă.
Unul dintre acestea este cel din conti-
nuarea străzii Filip Beisser, iar celălalt
este situat la capătul Drumului Comunal
spre Becicherecu Mic.

Primarul Alin Nica ne spune că s-a
optat pentru cele două drumuri, pentru a
facilita accesul proprietarilor la parcelele
agricole pe care le deţin. (A. BORBELY)

NNooii  pprrooiieeccttee  ccuu  ffiinnaannţţaarree
eeuurrooppeeaannăă
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Se dau vouchere de 300 de lei pentru
elevii care se înscriu în Clubul Sportiv
Comunal Dudeștii Noi. Guvernul a apro-
bat normele metodologice pentru spriji-
nirea sportului de masă prin care se vor

acorda vouchere în valoare de 300 de lei
pentru elevii care se angrenează într-o acti-

vitate sportivă și se legitimează la un club sportiv autori-
zat. 

De cei 300 de lei se vor putea achiziționa echipamente
și materiale sportive din magazinele de profil. 

Pentru mai multe detalii luați legătura cu antrenorul
fiecărei secții sau cu directorul CSC Dudeștii Noi, dl Că-
tălin Rumega, telefon 0727207456.

Vouchere pentru copiii
care se înscriu 

la CSC Dudeștii Noi

S-a reușit deblocarea situației cauzată de intrarea în
insolvență a firmei care a câștigat licitația pentru lucrările
de asfaltare în zona Solaris IV. Astfel, lucrările vor reîn-
cepe în această lună și vor fi finalizate conform contrac-
tului de finanțare până la sfârșitul anului viitor. 

Firma care va continua este asociatul secundar al celei
care a intrat în insolvență.

Continuă asfaltarea
în zona Solaris IV

Încep lucrările la
situl arheologic des-
coperit în zona Ale-
xia 1. Descoperirea
unor rămășițe uma -
ne dintr-un cimitir
medieval și a unor
artefacte din epoca
bronzului a obligat
Primăria să sisteze
lucrarea de extindere a sistemului de alimentare cu apă
și canalizare în zona Alexia 1 până la descărcarea arheo-
logică. Specialiști de la Universitatea de Vest și de la Mu-
zeul Banatului asistați de Primărie vor efectua cercetările
arheologice în perimetrul de pe domeniul public afectat
de lucrarea de apă-canal. Termenul de execuție este de
40 de zile plus eventualele prelungiri datorate vremii ne-
favorabile sau descoperirilor din teren. Pentru perimetrul
pe care se găsesc parcele private, la momentul solicitării
certificatului de urbanism de la Primărie, se va trece obli-
gativitatea obținerii avizului de la Direcția de Cultură a
Județului Timiș care va preciza pașii care vor trebui
urmați în vederea obținerii descărcării arheologice și apoi
a autorizației de construire.

Descoperiri arheologice 
în zona Alexia I

Ziarul local „Dudeșteanul” a
ajuns la cea de-a 200-a apariție. 

De 200 de luni, publicația
noastră a ajuns în mâinile dum-
neavoastră, locuitori ai comunei
Dudeștii Noi.

De la început, ziarul s-a pus în
slujba informării obiective asupra
tuturor aspectelor vieții din co-
munitatea dudeșteană, devenind,
în timp, una dintre principalele
surse de informare ale locuitori-
lor.

Vom continua și de acum în-
colo munca începută în urmă cu
16 ani, cu aceeași dorință de a vă
informa cu corectitudine și profe-
sionalism.
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Un sportiv complet este rezistent la accidentări,
pregătit să progreseze, să-și îmbunătățească perfor-
manţele..

Sportivii trebuie să includă pe lângă antrenamentele
propriu-zise, antrenamente complementare – așa nu-
mitele cross-training –, antrenamente pentru dezvol-
tarea forței pentru trunchiul superior, membre,
abdomene, mobilitate, coordonare etc. Toate acestea îi
vor ajuta pe sportivi să devină mai rezistenți la acci-
dentări și să fie mai rapizi.

Aurel Șunda, născut și crescut la Dudeștii Noi, dă
timpul înapoi şi se întoarce acolo unde veşnicia ar tre-
bui să fie la ea acasă şi, unde înainte de apariţia netului
şi a calculatorului cu derivatele sale, laptop, tabletă,
telefon cu „taci”, antrenamentele complementare erau
parte normală a vieţii.

Programul de pregătire era următorul: scularea la
şase treizeci, spălatul cu apă rece, scoasă din fântâna
cu roată din curte, adăparea animalelor, mic dejun,
ghiozdan şi pas vioi la şcoală.

În pauze, jocuri: prinsa, leapşa, capra, bâza.
La terminarea orelor, pas vioi spre casă, cu opriri

obligatorii pentru o scurtă cursă cu obstacole la vie sau
la livadă. Antrenamente adiacente de căţărat, sărituri
şi alergare (fuga de paznic şi de câinii paznicilor).

Masa de prânz, uneori sărită, îndeplinirea sarcinilor
de hrănire şi adăpare a animalelor, lecţiile şi… fuga la
joacă.

Vara la fotbal, cu alergare până la terenul din mar-
ginea satului şi meciuri până la lăsarea întunericului,
tenis cu „rachete” de lemn şi minge de gumă, trântă,

popice, întreceri de fugă sau înot. Bas-
chet sau handbal în curtea şcolii, con-
cursuri de aruncat cu piatra sau de
rezistenţă, alergat pe arătură până în
satul vecin.

Căţăratul după cuiburile de ciori, la
mare înălţime, era proba supremă de
curaj şi care aducea şi beneficii mate-
riale, ouăle fiind căutate de vânători,
care plăteau cu un leu perechea.

Iarna, pe patine, hochei cu crose pro-
ducţie proprie şi puc din cutii de cremă
de ghete, întreceri de viteză pe canalele
de irigaţii îngheţate, kilometri întregi,
uneori până peste trei sate (Dudești –
Becicherec – Biled – Șandra).

Tragerile în braţe la „bătător” erau la
modă iarna şi vara.

Săpatul în grădină şi prăşitul pe
câmp făceau şi ele parte din antrena-
mentele complementare ale copilului
de la ţară.

O, tempora!
Acum, copiii sunt duşi cu maşina

până în „buza” şcolii, ghiozdanul până
în clasă, unii sunt scutiţi de sport pe
motive de „ţucă-l mama, e plăpând”,
mai bine stă la calculator sau la plays-
tation.

Alimentaţia de asemenea nu se poate
compara: carnea, ouăle, laptele, fruc-
tele din gospodărie cu cele din super-
marketuri.

De ce nu mai avem campioni ca în trecut? De ce
performanţele par a fi rodul întâmplării?

Pe lângă alte cauze e şi aceasta. Multe sate româ-
neşti s-au urbanizat şi viaţa a luat o altă întorsătură.
Daciada a murit, ca şi căutarea talentelor la ţară. Ce
urmează? Vom muri şi vom vedea, a spus cineva.

Cert este că, aşa cum spune Relu Şunda, la poten-
ţialul financiar pe care-l are fotbalul românesc, ne vom
umple campionatul cu fotbalişti veniţi din ţări mo-
deste, dar unde mişcarea cu „antrenamente comple-
mentare ”, cum erau odată la noi, e încă vie.

Clubul Poli Timișoara:
Mulţumim, Aurel Şunda!
„Aurel Șunda, fost jucător, antrenor și director al

centrului de copii și juniori la Poli Timișoara, s-a retras
în această vară din activitatea profesională.

Câștigător al Cupei României în 1980 purtând tri-
coul alb-violet, Relu Șunda a obținut și două promo-
vări în prima divizie ca jucător al Politehnicii. El a mai

evoluat pentru CFR Timișoara, Progresul Timișoara și
UM Timișoara, debutând ca antrenor la alb-negri în
anul 1991.

În 1994 a revenit la Poli, cu care a promovat în Di-
vizia A ca antrenor secund în 1996. Șunda i-a pregătit
pe alb-violeți din postura de principal în a doua parte
a sezonului 1996-1997, unul încheiat cu retrogradearea
Politehnicii din prima divizie, deși a fost un an în care
Dinamo și Steaua au pierdut la Timișoara. Revenit la
UMT, Șunda a reușit o promovare spectaculoasă în Di-
vizia A în anul 2000, ispravă repetată și cu Apulum
Alba Iulia în 2002 și CFR Cluj în 2004.

După aproape zece ani petrecuți la mai multe clu-
buri cu renume din țară, precum Oțelul Galați, Jiul
Petroșani sau FC Brașov, a pregătit-o din nou pe Poli
în sezonul 2013-2014. Ulterior, a ocupat postul de di-
rector al Centrului de Copii şi Juniori de la clubul nos-
tru, fiind totodată director tehnic în mandatul ca
antrenor al lui Rică Neaga, din 2018.

Clubul nostru îi mulțumește nespus pentru tot efor-
tul depus în numele Politehnicii, pentru toate aminti-
rile create în fotbalul românesc, şi îi doreşte multă
sănătate şi împlinire!”.

Victor ENACHE

Antrenamente complementare în trecut:
Printre amintiri, cu Aurel Șunda
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie 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

Începând din această lună, Casa de Cultură din Dudeștii Noi va suferi o serie de cos-
metizări și reparații. Vor fi zugrăvite absolut toate încăperile clădirii, se va revopsi ex-
teriorul, se va repara acoperișul și podul, se va schimba gresia pe toate coridoarele și la
intrare, se vor moderniza toaletele, se vor face reparații și la scenă, tavanul casetat,
acolo unde este deteriorat, se va repara și se vor face reparații și la instalația de aer
condiționat. Valoarea totală a lucrărilor va fi în jurul sumei de 150.000 de lei, bani
alocați din bugetul comunei.

Casa de Cultură intră în
reparaţii și renovare

Lucrările de asfaltare a străzilor
din zona Alexia s-au încheiat. „După
ce în urmă cu câtva timp s-au asfal-
tat o parte dintre străzile din acest
cartier, am reușit să finalizăm
acțiunea de asfaltare. A mai rămas
de asfaltat strada Budapesta, ultima
stradă din cartier, care nu este încă
predată pe toată lungimea, ci doar
pe jumătate. Noi nu putem asfalta o
stradă care nu este în proprietatea
noastră, acesta este motivul pentru
care aici nu s-a intervenit”, ne ex-
plică Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi.

S-a finalizat asfaltarea
străzilor din zona Alexia!

Vă facem cunoscut faptul că Primăria
comunei Dudeștii Noi împreună cu condu-
cerea Școlii Dudeștii Noi, și cu înștiințarea
prealabilă a Inspectoratului Școlar Județean
Timiș, au hotărât amânarea începerii cursu-
rilor Grădiniței cu Program Prelungit
Dudeștii Noi cu două săptămâni, având în
vedere faptul că investiția de edificare a clă-
dirii Grădiniței cu Program Prelungit

Dudeștii Noi se află încă în derulare, și deși
s-a încercat finalizarea lucrărilor și recepția
acestora până la data de 11.09.2020, acest
lucru în final nu a putut fi realizat. 

Primăria comunei Dudeștii Noi va con-
tinua să facă toate diligențele necesare ca
Grădinița cu Program Prelungit Dudeștii
Noi să își înceapă activitatea în data de
28.09.2020.

În atenţia părinţilor care 
au copii la grădiniţă
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Ziarul local „Dudeșteanul” a
ajuns la numărul 200! Îmi amin-
tesc că acum 16 ani, chiar în luna
septembrie, apărea primul
număr din ziarul nostru. 

Acum, la 200 de numere, prac-
tic „Dudeșteanul” înglobează tot
ceea ce înseamnă istorie locală
din ultimii 16 ani dar și istorie
administrativă. Toate realizările,
tot ce s-a întâmplat în comună în
acești 16 ani sunt cuprinse în
„Dudeșteanul”. Ca publicație de
informare locală – pentru că
aceasta s-a dorit să fie și aceasta
este ziarul „Dudeșteanul” – și-a
atins scopurile, și anume acelea
de a oferi informație obiectivă
cetățenilor și de a asigura comu-
nicarea eficientă între admi nis -
trația locală și cetățeni.

Mai nou, acum, în era tehno-
logiei, pagina de facebook a Pri-
măriei Comunei Dudeștii Noi a
început să fie un concurent pen-
tru ziarul „Dudeșteanul”. Însă,
chiar și așa ziarul
„Dudeșteanul”, conform cerce-
tărilor sociologice pe care noi le
facem anual, are un grad de pe-
netrare destul de mare, aproxi-
mativ două treimi dintre cetățeni
folosesc ziarul pentru a se in-
forma, cu predilecție cetățenii cu
vârste mai înaintate. Tinerii pre-
feră pagina de facebook a primă-
riei. Oricum, cele două surse de
informare sunt complementare
și încercăm să promovăm anu-
mite informații în exclusivitate
fie într-o formă, fie în cealaltă.
Per ansamblu, ambele forme de
comunicare transmit informația
către cetățeni în mod oficial și
eficient.

Sper ca ziarul „Dudeșteanul”
să continue, chiar dacă ne pro-
punem să-l transformăm și într-
o variantă online. Îmi doresc să
rămână cât mai mult timp în
forma tipărită, fiindcă aceasta
este forma care a fost consacrată
de secole pentru presa scrisă. Ne
vom adapta, însă, la ceea ce ne va
oferi viitorul.

La mulți ani, „Dudeșteanul”!
Alin NICA, 

primarul comunei Dudeștii Noi

„Dudeșteanul”,
la ceas 

aniversar!
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15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună

O parte dintre elevii Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi au participat, recent,
la olimpiada claselor primare din zona rurală „Probleme îndrăznețe pentru
minți istețe”, care s-a desfășurat la Săcălaz.

În urma concursului, Filip Nica, din clasa a II-a, a obținut premiul I
la limba română, cu punctaj maxim - 100, și premiul al doilea la mate-
matică; Alexandra Lup, clasa a II-a, a obținut premiul al treilea atât la
limba română, cât și la matematică; Andrei Rîpă, din clasa a II-a, a
obținut mențiune la matematică; Alexandru Pîndiche, clasa a III-a, a
obținut mențiune la limba română și premiul al doilea la matematică;
Denis Vaidianu, clasa a III-a, a obținut mențiune la limba română și
premiul al treilea la matematică; Maia Andreianu, din clasa a IV-a, a
obținut premiul al doilea la limba română și premiul întâi la matema-
tică, cu 95 de puncte; David Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul
al treilea la limba română și premiul al doilea la matematică; Alexia
Toader, din clasa a IV-a, a obținut premiul I la limba română, cu 95 de
puncte, și premiul al doilea la matematică; Florina Bires, din clasa a
IV-a, a obținut premiul al treilea la limba română și mențiune la mate-
matică; Laura Cutlac, din clasa a IV-a, a obținut premiul al treilea la
limba română.

De asemenea, eleva Iustina Cristea a obținut media 10 și premiul întâi
la faza județeană a Olimpiadei de religie ortodoxă și va participa la faza
națională.

„Aceste rezultate dovedesc că nu contează locul în care învață un copil,
atât timp cât există învățători cu dăruire la catedră! Am demonstrat astfel că
și școlile din mediul rural au copii deosebiți care merită descoperiți și
stimulați. Felicitări tuturor elevilor pentru rezultate! Felicitări tuturor
învățătorilor pentru munca depusă cu copiii!”, ne-a declarat prof. 
Petronela Tatov, directoarea Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi. (A.B.)

Premii la olimpiade pentru
elevii de la Școala 

Gimnazială din Dudeștii Noi

În 7 aprilie s-au împlinit 15 ani de când Dudeștii Noi
a redevenit comună. Atunci a intrat în vigoare Legea nr.
84 din 2004, prin care s-au ridicat la rangul de comună
mai multe sate din țară, printre care și localitatea
Dudeștii Noi. 

Iată, succint, prin câteva ilustrații, cum arăta comuna
în anul 2004 și cum arată după 15 ani.

Consiliul Local Dudeștii Noi se va reuni în ședință
festivă în ziua de 23 aprilie, la ora 14, pentru a marca
acest moment.

Comuna Dudeștii
Noi, pe scena 

Festivalului-Concurs
„Lada cu zestre”

Artiștii amatori din comuna Dudeștii Noi
au participat, cu succes, la ediția din acest an
a Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”, în
cadrul categoriei „Laureați”, pe scena Cămi-
nului Cultural din Sânnicolau Mare. Au con-
curat corul, ansamblul „Dudeșteana”, soliștii
instrumentiști Eduard Engelman și Sergiu
Șoica (saxofon), solistele Anisia Pașcalău și
Cristina Mara, precum și taraful. (V.T.)

Zilele 
comunei

Dudeștii Noi
În acest an, în luna iunie, în

preajma sărbătorii de Rusalii, va fi
organizat, pentru a doua oară, eve-
nimentul intitulat „Zilele comunei
Dudeștii Noi”. 

Acesta se va derula timp de trei
zile, în perioada 14-16 iunie, când
manifestarea se va încheia cu Festi-
valul „Hora”. În fiecare dintre cele
trei zile se vor organiza diverse
activități sportive, concursuri, iar
seara se vor desfășura spectacole 
artistice de muzică populară și
muzică ușoară.

Evenimentul se va desfășura la 
terenul de fotbal din Dudeștii Noi.

Unul dintre prilejurile pentru
care se organizează această sărbă-
toare de amploare este acela că se
împlinesc 15 ani de la reînființarea
comunei.
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O elevă 
de nota 10!

În anul școlar re-
cent încheiat, eleva
Iustina Cristea, din
clasa a VI-a, s-a 
remarcat în mod 
deosebit.

Astfel, ea a reușit
să încheie clasa cu
rezultate extraordi-
nare: media gene-
rală 10 şi premiul I
la Olimpiada jude-
ţeană de religie orto-
doxă, unde a obținut
media10. A participat şi la faza naţională a
olimpiadei de religie unde a obţinut 85
puncte. De asemenea, la concursul naţional
de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum” a 
obţinut menţiune la etapa judeţeană.

Seara ardelenească
În seara zilei de 7 septembrie, începând cu

ora 20, la Casa de Cultură din Dudeștii Noi
se va desfășura Seara ardelenească, în cadrul
serilor tradiționale dedicate etniilor sau zone-
lor din care provin locuitorii comunei. În-
scrierile se pot face la domnul Constantin
Jula. Vom reveni cu amănunte și în ziarul
local de luna viitoare.

ȘAH – palmares
dudeștean
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Au început 
lucrările de 

asfaltare a străzilor
în zona Alexia 1
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Festivalul „Hora”
de la Dudeștii Noi 

a ajuns la ediția 
a VI-a
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În ultima perioadă, în Dudeștii Noi au mai fost asfal-
tate trei străzi - Cerbului, Liliacului și Steaua - perpen-
diculare cu Calea Hodoniului. Acestea fac parte din
proiectul „Asfaltarea străzilor din comuna Dudeștii
Noi”, proiect cu finanțare europeană. „Sunt primele trei
străzi dintr-un număr de șapte - ne spune primarul Alin
Nica - ce urmează a fi asfaltate în vara acestui an. 

Pe lângă cele trei străzi asfaltate deja, urmează să se
asfalteze străzile Surduc, Dorobanți, Duzilor și Nuferi-
lor. Celelalte străzi cuprinse în proiect urmează să fie as-
faltate până la sfârșitul acestui an, respectiv Aleea Viilor,
strada Gării, Calea Timișoarei și drumul care face legă-
tura între centrul comunei și DN 6, adică drumul 
comunal DC 45. 

Ne dorim ca până la sfârșitul anului să finalizăm 
proiectul, iar toate străzile din vatra veche a satului să
fie asfaltate. După ce partea de asfaltare va fi gata, 

urmează să se facă mici lucrări: realizarea șanțurilor de
scurgere a apei pluviale, realizarea acceselor la gospodă-
rii, acostamentele cu balastru”. (A.B.)

Încă trei străzi asfaltate!

Facilități 
pentru cei care
își fac singuri

accesele la 
gospodării

Primăria Comunei Dudeștii Noi continuă și
în acest an să acorde compensații dudeștenilor
care dovedesc inițiativă și își realizează singuri
accesele de la drum la gospodărie. 

„Și anul acesta a rămas în vigoare - ne spune
primarul Alin Nica - programul Primăriei 
privind compensarea cheltuielilor realizate de
cetățeni cu trotuarele și podețele, respectiv 
accesele la gospodării. 

Se compensează costul cimentului sau al
prefabricatelor care au în compoziție ciment. 

Aceste costuri se compensează cu taxele 
locale. A nu se confunda cu impozitele pe casă,
terenuri sau mașini. 

Compensarea este de sută la sută până la
concurența sumei. 

Nu se acceptă cheltuielile legate de mano-
peră și alte materiale necesare - balastru, nisip
- și nici cele legate de săpături sau alte lucrări”.
(A.B.)

Parcare la Casa 
de Cultură

La Casa de Cultură din Dudeștii Noi, pe strada Căminului, s-a 
realizat o parcare cu aproximativ 20 de locuri. Acest obiectiv de
investiții a fost realizat pentru ca cetățenii să nu mai parceheze pe
marginea drumului. 

„Este o primă parcare la Casa de Cultură, urmând să se realizeze
- în anii următori - una similară și în fața acesteia, pe ambele părți
ale Căii Timișoarei, după modelul parcărilor realizate la Școala 
Gimnazială. Parcarea este cuprinsă în cadrul proiectului cu finanțare
europeană de asfaltare a străzilor comună.

De asemenea, astfel de parcări vor fi amenajate la noua grădiniță,
la Primărie, la biserici - catolică și ortodoxă - și la cimitir. Toate
aceste parcări vor face subiectul unui proiect separat”, ne-a declarat
primarul Alin Nica. (A.B.)
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Sarbatori fericite!

Nemai despart puţine zile până când, în ieslea Betleemu-
lui, se naşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
Crăciunul şi Anul Nou constituie, pentru fiecare dintre

noi, nu doar prilejuri de bucurie, ci şi unmoment al bilanţului pen-
tru anul care se încheie.

Cu siguranţă, nu a fost un an uşor nici pentru dumneavoastră,
nici pentru noi, cei pe care ne-aţi ales să conducemdestinele colec-
tivităţii noastre.Aş spune, însă, că în ciuda tuturorgreutăţilor,având
în permanenţă colaborarea şi sprijinul dumneavoastră, am reuşit să
continuăm şi în 2013 să mergem pe drumul dezvoltării comunei
Dudeştii Noi şi, pentru toate acestea, vă mulţumesc!

Sunt sigur că şi anul care vine va fi unul al provocărilor, însă am

certitudinea că vom fi, ca şi până acum, o echipă pusă în slujba co-
munei noastre. Ne conduc aceleaşi intenţii, avem acelaşi scop
comun: să facem din Dudeştii Noi o localitate prosperă, în care să
ne fie tuturor drag să trăim şi cu care să ne mândrim.

Dragi dudeşteni, fie ca Harul lui Dumnezeu întrupat să se
răsfrângă asupra dumneavoastră, iar acestemomentemagice şi sfinte
să le petreceţi în sănătate, alături de cei dragi.

Să privim cu încredere şi speranţă spre anul care vine, conştienţi
că depinde doar de noi să facem în aşa fel încât colectivitatea noas-
tră să se dezvolte şi să prospere.

Lamulţi ani!
Primar, Alin-Adrian NICA

1 Decembrie, sărbătorit
la Dudeştii Noi

Ca în fiecare an, Ziua de 1 Decembrie, Ziua Naţională a
României, a fost sărbătorită şi la Dudeştii Noi, locuitorii co-
munei noastre, începând cu cei mai mici dintre ei, marcând aşa

cum se cuvine cel mai important moment al istoriei moderne a statului
nostru. Unirea Banatu-
lui şi Ardealului cu
România, la 1 Decem-
brie 1918, la Alba Iulia,
a fost subiectul unui
spectacol susţinut, la
Casa de Cultură, de
către elevi ai Şcolii
Gimnaziale din Dudeş-
tii Noi. Au participat şi
numeroşi dudeşteni, iar
momentul a fost unul
emoţionant: pe scenă,

copiii au recitat poezii,
au intonat cântece pa-
triotice şi au adus în
atenţia publicului mo-
mentele înălţătoare din
urmă cu 95 de ani.

Tinde să devină
tradiţie la Dudeştii
Noi ca în fiecare an,
de Ziua Naţională, ad-
ministraţia locală să

ofere dudeştenilor drapele naţionale, pe care să le arboreze cu prilejul zilei
de 1 Decembrie. În acest an, au fost oferite 95 de drapele tricolore, câte
unul pentru fiecare an scurs de la momentul Marii Uniri de la Alba Iulia,
din 1918.

Aflat la Bruxelles, cu prilejul reuniunii Delegaţiei României la
Comitetul Regiunilor, primarul Alin-Adrian Nica a sărbătorit Ziua Naţion-
ală a României la Ambasada ţării noastre din capitala Belgiei, acolo unde
delegaţia română a fost invitată, cu acest important prilej, de Excelenţa Sa
Ambasadorul Ştefan Tinca. (V.T.)

Copiii din Dudeştii Noi îl întâmpină
pe Moş Crăciun

Şi în acest an, cei mai tineri locuitori ai comunei noastre, preşcolarii de la
grădiniţă şi elevii de la Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi, îl aşteaptă cu ne-
răbdare pe Moş Crăciun. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cadrul serbă-

rilor de sfârşit de an, prilejuite de Sărbătorile de Iarnă, îl vor avea în mijlocul lor chiar
pe Moş Crăciun. Iar acesta nu va veni cu sacul gol, ci cu unul plin, din care va îm-
părţi cadouri pentru toţi preşcolarii şi elevii din comuna noastră. (A.B.)

Dragi dudeşteni!

, ,

Primăria comunei Dudeştii Noi
a depus spre finanţare două
proiecte, realizate în cadrul

Grupului de Acţiune Locală (GAL)
Triplex Confinium, finanţare care ur-
mează să vină prin intermediul FEADR.

Primul proiect vizează asfaltarea
străzii Păduricii, care asigură accesul la
cartierele Solaris II şi Solaris IV şi pietruirea

a două drumuri de exploataţie agricolă.
Unul dintre acestea este cel din conti-
nuarea străzii Filip Beisser, iar celălalt
este situat la capătul Drumului Comunal
spre Becicherecu Mic.

Primarul Alin Nica ne spune că s-a
optat pentru cele două drumuri, pentru a
facilita accesul proprietarilor la parcelele
agricole pe care le deţin. (A. BORBELY)

NNooii  pprrooiieeccttee  ccuu  ffiinnaannţţaarree
eeuurrooppeeaannăă
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Ziarul „Dudeșteanul” a atins,
din nou, o bornă rotundă în
existența sa. De 200 de ori
„Dudeșteanul” a fost cel care a
oferit informații obiective din
viața comunității din Dudeștii
Noi, acoperind toate sferele: de
la știri sociale, la cele adminis-
trative, de la relatările poveștilor
de viață ale unora dintre locuito-
rii săi, la oglindirea în paginile
sale a principalelor evenimente
culturale, sportive ori de altă fac-
tură.

În ultima perioadă, anual,
„Dudeșteanul” a editat, cu prile-
jul sărbătorilor de iarnă, câte un
almanah în care au fost cuprinse
toate evenimentele importante
relatate de-a lungul anului în
publicația locală, volume pe care
mulți dudeșteni le țin la loc de
cinste în propriile biblioteci.

Iată că și după 16 ani
„Dudeșteanul” rămâne, pentru
foarte mulți dintre locuitorii co-
munei, principala sursă de
informație locală. Dacă poți afla
ce se întâmplă astăzi în țară și în
lume dintr-o sumedenie de
surse, știrile locale sunt cele care
interesează direct comunitatea.
Acum sunt la modă rețelele de
socializare, care au devenit ade-
vărate agenții de știri. Însă citi-
rea unui ziar pe hârtie a rămas
pentru mulți dintre noi o
obișnuință.

„Dudeșteanul” merge mai de-
parte, cu același aplomb pe care
l-a avut și până acum, pentru a-
și desăvârși misiunea principală,
aceea de a oferi informații utile
și obiective cititorilor săi.

Faptul că dumneavoastră, lo-
cuitorii din Dudeștii Noi, ne
sunteți fideli cititori este
garanția că munca noastră de
până acum nu a fost în zadar.

Cu satisfacția că, iată, de 200
de luni „Dudeșteanul” vine în
casele dumneavoastră și că aveți
încredere în obiectivitatea infor -
mațiilor cuprinse în acesta, vă
mulțumim că ați fost alături de
noi în toți acești ani. Vom conti-
nua, și de aici înainte, să fim
oglinda fidelă a ceea ce se petrece
în comunitatea dudeșteană!

Redacția ziarului 
„Dudeșteanul”

De 200 de ori
„Dudeșteanul”

de 8 ani
şi 100 de
apariţii

2004-
2012

În slujba dumneavoastră

Publicaţia noastră de suflet a ajuns la numărul 100. În ceimai bine
de opt ani de la prima apariţie, “Dudeşteanul” a fostmartor tăcut
şi cronicar al transformărilor pe care aşezarea noastră le-a su-

portat în acest răstimp. Pornind de la chinurile facerii noastre ca şi co-
mună, cu greutăţile inerente oricărui început, şi trecând mai apoi în
revistă rând pe rând evenimentele şi realizările din comuna noastră,
“Dudeşteanul” a fost şi este principala sursă de informaţie locală.M-am
străduit ca această publicaţie să nu fie implicată politic sau, dacă este,
atunci să ofere şanse egale de manifestare tuturor curentelor politice
existente în comuna noastră. Scopul principal este ca “Dudeşteanul” să
rămână un martor credibil peste timp, iar generaţiile viitoare să poată
cunoaşte şi să se poată inspira din viaţa locuitorilor de astăzi.
Doresc publicaţiei “Dudeşteanul” viaţă lungă şi bogată în apariţii.

Alin NICA, primarul comunei Dudeştii Noi

La mulţi ani
“Dudeşteanul”!

AAccuumm,, ccâânndd ee aapprrooaappee ggaattaa aannuull,,
TTuu aaii ppaarrccuurrss ddooaarr pprriimmaa ssuuttăă,,
CCuu ttooţţiiii ttee iiuubbeesscc şşii ttee ssaalluuttăă::
CCuu ““LLaa mmuullţţii aannii şşii llaa mmaaii mmuullttee,,

DUDEŞTEANUL!”
Victor ENACHE
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Festivalul „Hora”, de la
Dudeștii Noi, pledoarie
pentru dansul popular

Tradiții și
obiceiuri la

aromâni
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Plan pentru
asanarea 
comunei
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Stadiul lucrărilor
de asfaltare 
în comuna

Dudeștii Noi
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În comuna Dudeștii Noi se extinde sistemul
de supraveghere video. Alin Nica, primarul
comunei, ne-a dat mai multe amănunte pe
acest subiect: „Vor fi achiziționate încă 14 
camere de supraveghere video. 

Dintre acestea, patru vor putea recunoaște
numerele de înmatriculare și vor fi montate în
centrul localității. 

Ne dorim ca în fiecare an să perfecționăm
acest sistem, care și-a arătat eficiența înce-
pând cu anul trecut. Faptul că cetățenii se vor
simți mai în siguranță este un lucru pe care
noi, ca administrație publică locală, îl avem în
vedere. 

Ajutorul pe care acest sistem l-a dat și
Poliției rutiere sau naționale la rezolvarea anu-
mitor cazuri arată utilitatea sa. Am montat și
vom monta în continuare camere de luat 
vederi în acele zone în care avem probleme
legate de depozitarea necontrolată a
deșeurilor, dar și în zonele în care au fost 
accidente sau au existat sesizări din partea
cetățenilor”. (A.B.)

Sistemul de supraveghere video se extinde
paginile 4-5

Anunț 
important!

Reprezentanții operatorului regio-
nal de salubritate RETIM atrag
atenția locuitorilor din Dudeștii Noi
să nu mai arunce PET-uri în clopo-
tele destinate deșeurilor din sticlă!

A tept m mesajele dumneavoastr pe adresa de e-mail: 

Str. Calea Becicherecului nr. 29, comuna Dudeştii Noi, cod 307041, judeţul Timiş telefon: 0256 378020, 0256 378294 fax 0356 816494
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În data de 17 mai a avut loc licitaţia pentru lucrările de execuţie a unor străzi din Dudeştii Noi. S-a prezentat o singură
firmă, care a şi câştigat, de altfel, licitaţia. Valoarea lucrărilor contractate este de 756.000 de lei, iar termenul de execuţie
este de trei luni. Străzile care urmează a fi asfaltate sunt Poştei, Macilor şi Calea Hodoniului. “Locuitorii de pe aceste străzi
vor trebui ca în cursul acestui an acesta să se branşeze la canalizare, pentru a nu sparge ulterior asfaltul a cărui costuri
de refacere vor cădea în sarcina beneficiarului branşamentului”, ne-a declarat primarul Alin Nica. De asemenea, alte lu-
crări prevăzute a se desfăşura pe străzile amintite sunt decolmatarea şanţurilor de scurgere a apei, refacerea podeţelor,
marcarea şi semnalizarea străzilor.
“De asemenea, mai avem o licitaţie în 12 iunie, la Primărie, pentru vânzarea de terenuri, iar cu banii obţinuţi vom asigura
lucrări de infrastructură în cartierul Solaris IV, în care am acordat locuri de casă pentru tinerii din comună”, ne-a mai
spus primarul Alin Nica.

“Important este că, în prezent, Poşta din Dudeştii Noi funcţionează!” (Nelu Balaş, directorul Centrului Regional
Reţea Poştală Timişoara din cadrul Companiei Poşta Română

Cugetări

«Cea mai înaltă regulă a
omenirii este mai mult a
servi, decât a domni».
Albert EINSTEIN

Mai sunt printre noi
veteranii de război
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Retrospectiva şahistă
2010/2011
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Cu umbrela şi răbdare/Faci
la Poştă coada mare!
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Interviu cu consilierul
local Gheorghe Chirvasitu
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FM Logistic, un punct de reper pentru
sectorul investiţional din Dudeştii Noi
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SE ASFALTEAZĂ STRĂZILE!

Deşi “zilele de sărbătoare” au năpădit
calendarul nostru ortodox, dar şi pe cel
laic în acelaşi timp, găsind noi, balcanicii şi
românii în special, prilej de sărbătoare din
te miri ce, rămân totuşi sărbători care nu
trebuie trecute cu vederea. Şi nu vreau să
se înţeleagă în vreun fel că eu aş fi îm-
potriva sărbătorilor, dimpotrivă. Dar
după proverbul “Ce-i prea mult, nu-i
sănătos!”, să ajungi să sărbătoreşti de-a
rândul zilele apei, energeticianului, in-
ginerului, pământului, luminii ori în-
tunericului etc. chiar este prea mult.
Ţinând cont şi de faptul că aceste sărbă-
tori perpetue devin pe de o parte anoste,
iar pe de alta - un fel de pseudo-sărbă-
tori… Mai trebuie să avem timp şi să
muncim, şi să ne ocupăm de problemele
noastre de fiecare zi, iar abia după aceea
să sărbătorim. Iar munca trebuie să fie
temeinică, rodnică şi motivată, pentru ca
şi sărbătorile să fie pe măsură, adevărate.

Spuneam că Ziua Europei Unite nu
este o sărbătoare pe care să o trecem cu
vederea, cu atât mai mult cu cât, din 2007,
România este membru de facto şi cu drep-
turi depline al Uniunii Europene şi nu
doar prin poziţionare geografică, aşa cum
timp de secole a fost.

În perioada anilor 1950, odată cu în-
ceperea Războiului Rece, ministrului de
externe al Franţei de pe, Robert Schuman,
i s-a încredinţat misiunea de a crea un plan
pentru reintegrarea Germaniei Federale
în concertul european. La 18 aprilie 1951,
Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxem-
burg şi Olanda au semnat Tratatul de la
Paris privind prima Comunitate Econo-
mică Europeană, cea a Cărbunelui şi
Oţelului. În 1957, prin semnarea Tratatu-
lui de la Roma, a fost înfiinţat Comitetul
Economic European, precursor al Uniunii
Europene de astăzi. Deşi primii paşi au
fost făcuţi, au trecut încă cinci decenii pen-

tru a se ajunge la situaţia de astăzi şi, chiar
în aceste condiţii, Uniunea Europeană se
mai confruntă cu destule probleme. Data
de 9 Mai a fost aleasă ca Zi a Europei de
către Consiliul European de la Milano, în
anul 1985. Astăzi, după mai multe trepte
de aderare, Uniunea Europeană numără
27 de state, printre care şi România, iar
din anul 2003 Ziua Europei a devenit şi
pentru noi o sărbătoare a întregii ţări.

În acest context, ne putem mândri cu
multe drepturi şi avantaje de care ne bu-
curăm, dar în acelaşi timp trebuie să ţinem
cont şi de obligaţiile pe care le avem faţă
de Uniunea Europeană, să ne apropiem de
standardele ei esenţiale şi, în acelaşi timp
să ne însuşim valorile fundamentale ale
acesteia - pacea şi solidaritatea.

După cum spuneam, Ziua Europei
Unite nu este doar prilej de sărbătoare, ci
şi de meditaţie profundă, mai ales la ce
înseamnă pentru noi integrarea în Uniu-

nea Europeană. Desigur, aici putem aminti
în câteva cuvinte despre drepturile de a
accesa fonduri europene, un drept de care,
din fericire, şi comuna Dudeştii Noi s-a bu-
curat, dar în acelaşi timp şi obligaţii ele-
mentare, cum ar fi cele de strângere şi
depozitare a gunoaielor şi resturilor mena-
jere ori cele de a-i înmormânta pe cei
apropiaţi după norme compatibile cu cele
europene. Vreau să menţionez, şi este vala-
bil pentru fiecare dintre noi, că Uniunea
Europeană nu înseamnă doar drepturi, ci
şi o serie de obligaţii pe care le avem. Ast-
fel, trebuie să învăţăm să fim europeni nu
doar prin nume, ci în special prin gândire
şi fapte, adică prin comportamentul nos-
tru în general.

Dar pentru că suntem în zi de sărbă-
toare, spun şi eu ca tot românul: «La săr-
bători, numai de bine!».

Primar,
Alin NICA

Ziua Europei Unite – 9Mai
Să fim europeni prin comportament, nu doar prin nume
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Se asfaltează străzi
în zona Alexia
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Lucrările avansează la Biserica 
Romano-Catolică 

„Sfântul Vendelin”

Avansează lucrările la proiectul de restaurare a ansam-
blului arhitectural Biserica Romano-Catolică „Sfântul
Vendelin”. „Ținta noastră – anunță primarul Alin Nica –
este ca în toamna acestui an să dăm în folosință parcul
din grădina bisericii. 

Ne dorim să-l deschidem pentru public, aici urmând
să avem – pe lângă arborii pe care îi vom planta în
toamnă, gazon, sistem de irigare – un loc de joacă pentru
copii, loc așteptat de cei mai tineri dintre locuitorii co-
munei noastre. 

În prezent, în sat avem doar acel loc de joacă din zona

Solaris II. Făcând o paranteză, planul nostru pe termen
lung este de a realiza în fiecare colț al satului câte un ast-
fel de loc de joacă. 

Am identificat, pe strada Poștei, în capătul străzii, un
spațiu care se poate transforma în loc de joacă și dorim
să facem și în satul nou unul la fel. Sper ca constructorul
de la Biserica Romano-Catolică să se țină de cuvânt și de
planul pe care noi l-am stabilit și în octombrie-noiembrie
să reușim să dăm în folosință acest parc”. 

A. BORBELY
- continuare în pagina 4 -

La nivelul administrației locale a comunei Dudeștii Noi
se începe lucrul la strategia de dezvoltare a comunei pentru
perioada 2021-2030, care se va numi „Orizont 2030”. „Ca
de fiecare dată atunci când începea un nou ciclu financiar
european – ne spune primarul Alin Nica –, noi ne-am pre-
gătit din timp cu strategia nouă, astfel încât atunci când se
lansează finanțările să avem toate documentele pentru a ac-
cesa fonduri europene. Aceasta a fost, practic, cheia succe-
sului nostru. De aceea, acum, în ultimul ciclu bugetar avem
foarte multe proiecte europene câștigate: opt, ceea ce în-
seamnă un nou record în materie între comunele din județul
nostru. 

Următorul ciclu bugetar, care se anunță mult mai bogat
în finanțări europene, trebuie să nu ne ia prin surprindere și
să ne prindă pe picior greșit. Avem aproape 80 de miliarde,
ca țară, puse la dispoziție de către Uniunea Europeană, față

de cele 32, câte au fost în exercițiul financiar curent. O parte
semnificativă din acești bani se vor adresa în mod direct
unităților administrativ-teritoriale, adică primăriilor, pentru
proiecte de dezvoltare locală. Noile provocări pe care Uni-
unea Europeană le are din cauza pandemiei de COVID-19
va deschide și mai mult șansele pentru a scrie proiecte cu
impact direct asupra cetățenilor în domenii cum ar fi sănă-
tatea, educația, protecția mediului. Toate aceste direcții sunt
prioritare pentru noi, fiindcă acum, în acest exercițiu finan-
ciar multianual, după ce implementăm toate proiectele
aflate în curs, vom termina partea de infrastructură. Apoi
ne putem orienta către aceste proiecte de finețe, cum ar fi
cele din educație, extinderea școlii și transformarea ei într-
o școală inteligentă, mărirea numărului de zone verzi și de
parcuri în comună, punerea accentului pe prevenire în do-
meniul medical și social – de aceea avem deja scris proiec-

tul de ambulanță socială, pe care îl vom implementa și pe
care îl vom completa cu alte idei de proiecte ce vor rezulta
din dezbaterile și consultările pe care le vom avea pentru
fundamentarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei
Dudeștii Noi. 

Pentru a reuși să facem o strategie coerentă și bazată pe
realitățile din comună, Primăria Comunei Dudeștii Noi va
demara un amplu proces de consultare publică și-și va fun-
damenta acest document programatic pe o serie de cerce-
tări, inclusiv sociologice, sondaje de opinie, focus grupuri,
la nivelul comunei noastre, astfel încât părerile cetățenilor,
ale ONG-urilor, ale instituțiilor publice și ale tuturor acto-
rilor interesați, ale mediului de afaceri să fie luate în consi-
derare, iar la final să rezulte o strategie de dezvoltare
durabilă coerentă și bazată pe realitățile comunei noastre”.

Vasile TOMOIAGĂ

Se pregătește strategia de dezvoltare a comunei Dudeștii Noi 
pentru perioada 2021-2030

S-au finalizat lucrările de
canalizare și alimentare

cu apă în Solaris IV
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Campanie de colectare
a deșeurilor 
periculoase
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În urmă cu 16 ani Dudeștii Noi devenea comună,
fapt dorit de mult de cetățenii care locuiau în sat. De
atunci, administrația locală condusă de Alin Nica a
reușit să dezvolte an de an localitatea, aducând-o la
standardul la care se află astăzi.

Un atu al primarului a fost atragerea de fonduri prin
intermediul proiectelor de dezvoltare locală sau rurală,
multe fonduri europene nerambursabile. În total, în
acești 16 ani, prin aceste proiecte s-au făcut investiții
în valoare de 27.915.245 de euro!

Le prezentăm în cele ce urmează:
1. Construire corp ciclu primar al Școlii cu cla-

sele I-VIII Dudeștii Noi (infrastructură școlară),
sursa de finanțare Banca Mondială, 150.000 euro
(2004);

2. Informatizarea Primăriei (administrativ),
sursa de finanțare PHARE 2004, 15.000 euro
(2005);

3. Colectarea selectivă a deșeurilor și înființarea
unei stații de sortare (mediu), sursa de finanțare
PHARE 2005, 550.000 euro (2006-2009);

4. Extinderea rețelei de alimentare cu apă (in-
frastructură servicii publice), sursa de finanțare
bugetul de stat, 65.000 euro (2006-2007);

5. Asfaltarea DC45 (4 km) (infrastructură ru-
tieră), sursa de finanțare bugetul local, 343.000
euro (2007);

6. Înființare sistem de încălzire centrală prin
pompe de căldură la Școala cu clasele I-VIII
Dudeștii Noi (infrastructură școlară), sursa de
finanțare bugetul de stat, 88.000 euro (2007);

7. Asfaltarea Căii Sânandreiului și a Căii Beci-
cherecului (infrastructură rutieră), sursa de
finanțare bugetul local, 86.000 euro (2008);

8. Modernizare corp clădire Școala Gimnazială
Dudeștii Noi (infrastructura școlară), sursa de
finanțare bugetul de stat, 93.000 euro (2008);

9. Asfaltarea str. Oituz și str. Filip Beisser (infras-
tructura rutieră), sursa de finanțare bugetul local,
195.000 euro (2008);

10. Ameliorarea prin împădurire a terenurilor
degradate și eliminarea deponeului necontrolat de
deșeuri din comuna Dudeștii Noi (mediu), sursa de
finanțare Fondul pentru Mediu, 218.000 euro
(2008-2013);

11. Modernizarea și extinderea rețelei de ilumi-
nat public (infrastructură servicii publice), sursa
de finanțare bugetul local, 154.000 euro (2008-
2009);

12. Reabilitarea și dotarea clăririi Primăriei (in-
frastructură administrativă), sursa de finanțare
bugetul local, 168.000 euro (2008-2009);

13. Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural
(cultură), sursa de finanțare bugetul local, 335.000
euro (2008-2010);

14. Realizarea sistemului de canalizare menajeră
și stație de epurare și extinderea alimentării cu apă
(infrastructură servicii publice), sursa de finanțare
FEADR, 1.500.000 euro (2008-2012);

15. Extindere rețea de energie electrică în zonele
Solaris I și II (infrastructură servicii publice), sursa
de finanțare bugetul local, 188.000 euro (2009);

16. Achiziționarea unei autospeciale pentru stin-
gerea incendiilor și dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență (situații de urgență),
sursa de finanțare bugetul local, 30.000 euro
(2009);

17. Asfaltarea str. Poștei, str. Macilor și Căii Ho-
doniului (infrastructură rutieră), sursa de
finanțare bugetul local, 262.000 euro (2010-2011);

18. Extindere rețea de energie electrică în zona
Solaris IV (infrastructură servicii publice), sursa
de finanțare bugetul local, 128.000 euro (2012-
2013);

19. Măsuri active pentru prevenirea abandonu-
lui școlar (educație/social), sursa de finanțare POS-
DRU, 3.290.000 euro (2012-2013);

20. Alaturi de mine / STAY WITH ME (tineret),
sursa de finanțare Youth in Action, 13.245 euro
(2013-2014);

21. Extindere sistem de iluminat public în zona

Solaris IV (infrastructură servicii publice), sursa
de finanțare bugetul local, 34.000 euro (2014);

22. MeSeRii locale – Parteneriat pentru
Meșteșuguri și Servicii Rurale locale (resurse
umane), sursa de finanțare POSDRU, 2.215.000
euro (2014-2015);

23. Reabilitarea capelei din cimitir (infrastruc-
tură culte), sursa de finanțare bugetul local, 51.000
euro (2-14-2015);

24. Asfaltarea str. Păduricii (infrastructură ru-
tieră), sursa de finanțare FEADR, 73.000 euro
(2015);

25. Pietruirea a două drumuri de exploatare
agricolă (infrastructură agricolă), sursa de
finanțare FEADR, 50.000 euro (2015);

26. Achiziționarea unui buldoescavator (admi-
nistrativ), sursa de finanțare FEADR, 59.000 euro
(2015);

27. Sistem supraveghere video (infrastructură
edilitară), sursa de finanțare bugetul local, 66.000
euro (2015-2016);

28. Asfaltarea str. Dealului, Rozelor și Verde (in-
frastructură rutieră), sura de finanțare bugetul
local, 152.000 euro (2016);

29. Extindere rețea de canalizare menajeră pe
str. Liliaculului, Calea Timișoarei, str. Gării (infras-
tructură servicii publice), sursa de finanțare buge-
tul local, 100.000 euro (2016-2017);

30. Asfaltarea străzilor în comuna Dudeștii Noi
(infrastructură rutieră), sursa de finanțare
FEADR, 1.194.000 euro (2016-2018);

31. Modernizarea străzilor în comuna Dudeștii
Noi (infrastructură rutieră), sursa de finanțare
Programul Național de Dezvoltare Locală,
3.316.000 euro (2016-2019);

32. Construire sala de sport (sport), sursa de
finanțare Compania Națională de Investiții,
670.000 euro (2016-2018);

33. Construire clădire administrativă (infras-
tructură administrativă), sursa de finanțare buge-
tul local, 220.000 euro (2017-2019);

34. Acoperire teren de handbal (sport), sursa de
finanțare bugetul local, 243.000 euro (2017);

35. Realizarea de alei pietonale (infrastructură
edilitară), sursa de finanțare bugetul local, 913.000
euro (2017-2021);

36. Înființare rețea de canalizare în comuna Be-
cicherecu Mic, canal de legătură între Becicherecu
Mic și Dudeștii Noi și extindere stație de epurare în
comuna Dudeștii Noi (infrastructură servicii pu-
blice), sursa de finanțare FEADR, 2.870.000 euro
(2017-2020);

37. Extindere rețea de alimentare cu apă și cana-
lizare în comuna Dudeștii Noi (infrastructură ser-
vicii publice), sursa de finanțare FEADR, 1.472.000
euro (2017-2019);

38. Construire grădiniță P+1E în comuna
Dudeștii Noi (infrastructură școlară), sursa de
finanțare FEADR, 620.000 euro (2017-2019);

39. Realizare podețe, accese și decolmatare
șanțuri pe str. Dealului, Rozelor și Verde (infras-
tructură rutieră), sursa de finanțare bugetul local,
55.000 euro (2017-2018);

40. Reabilitare și extindere corp învățământ pri-
mar la Școala Gimnazială Dudeștii Noi (infrastruc-
tură școlară), sursa de finanțare bugetul local,
110.000 euro (2017-2018);

41. Extindere sistem  de supraveghere video (in-
frastructură edilitară), sursa de finanțare bugetul
local, 40.000 euro (2018-2019);

42. Extinderea clădirii Primăriei (infrastructură
administrativă), sursa de finanțare Programul
Național de Dezvoltare Locală, 962.000 euro (2018-
2020);

43. Restaurarea și amenajarea peisagistică a an-
samblului arhitectural Biserica Romano-Catolică
„Sf. Vendelin” (monumente istorice), sursa de
finanțare Programul Operațional Regional,
1.510.000 euro (2018-2021);

44. Reabilitarea trotuarelor în comuna Dudeștii
Noi pe străzile Verde, Dealului și Filip Beisser (in-
frastructură edilitară), sursa de finanțare bugetul
local, 130.000 euro (2017-2019);

45. Construire teren de sport la Școala Gimna-
zială Dudeștii Noi (infrastructură școlară), sursa de
finanțare bugetul local, 50.000 euro (2018-2019);

46. Realizarea aleilor pietonale și a pistelor de bi-
ciclete pe străzile Calea Timișoarei, Calea Beciche-
recului, Calea Sânandreiului și Calea Hodoniului
(infrastructură edilitară), sursa de finanțare buge-
tul local, 500.000 euro (2018-2022);

47. Parcul Familiei (mediu/infrastructură de
agrement), sursa de finanțare FEADR, 200.000
euro (2019-2021);

48. Ambulanța socială (social), sursa de finanțare
FEADR, 76.000 euro (2020-2021);

49. Reabilitarea, modernizarea și extinderea clă-
dirii Școlii Gimnaziale din comuna Dudeștii Noi
(infrastructură școlară), sursa de finanțare Progra-
mul Operațional Regional, 2.075.000 euro (2020-
2022).

Acestora li se adaugă și numeroase investiții în toate
domeniile, care au contribuit la ceea ce oferă astăzi
Dudeștii Noi locuitorilor săi: iluminatul festiv,
curățenia de toamnă, înființarea de servicii publice
(SPCLEP), after-school, centrul de permanență medi-
cală, sistemul de supraveghere video, Clubul Sportiv
Comunal Dudeștii Noi, organizarea de evenimente
culturale (festivalurile „Hora” și „Rapsodiile neamu-
lui”, Festivalul de Folclor Balcanic), participarea la
Festivalul-Concurs „Lada cu zestre”, digitalizarea pri-
măriei, programele Pro-Cultura și Pro-Educația.

Cum s-a dezvoltat Dudeștii Noi prin intermediul
proiectelor de dezvoltare rurală/locală
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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.

,

Vând autoturism „Daihas”: I.T.M., asi-
gurare, rovigneta, impozit achitate pe anul
2020. Bonus 4 genți cu cauciucuri. 

Dumitru Prohap  (Becicherecu Mic),
telefon 0727357445.
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Un mânz clonat, născut la un spital veterinar din
Texas, ar putea reînvia caii Przewalski, o rasă pe
cale de dispariție, relatează CNN. Mânzul este o
clonă a unui cal Przewalski și reprezintă prima clo-
nare reușită a rasei, au declarat oficialii de la grădina
zoologică din San Diego.

Calul Przewalski este considerat ultimul cal săl-
batic, potrivit oficialilor grădinii zoologice. Provine
din Europa și Asia, dar expansiunea oamenilor și
schimbările climatice au redus drastic numărul cai-
lor din această rasă. Nu mai pot fi găsiți în mediul
lor natural și au supraviețuit în ultimii 40 de ani doar
în grădini zoologice.

„Această clonare extinde posibilitatea salvării
speciilor sălbatice pe cale de dispariție”, a spus
Ryan Phelan, director al Revive & Restore, o

organizație de conservare a faunei sălbatice. „Teh-
nologiile avansate de reproducere, inclusiv clonarea,
pot salva speciile, permițându-ne să restabilim di-
versitatea genetică ce altfel s-ar fi pierdut în timp,”
a adăugat el.

ADN-ul folosit pentru clonare a fost recoltat și
conservat în 1980 în San Diego. Armăsarul clonat
s-a născut în 1975 în Marea Britanie și a fost trans-
ferat în SUA în 1978. A trăit până în 1998, potriit
reprezentanților grădinii zoologice.

Mânzul a fost botezat Kurt, în cinstea lui Kurt Be-
nirschke, care a jucat un rol esențial în fondarea pro-
gramului de cercetare a conservării speciilor de la
zoo-ul din San Diego.

Când va crește, Kurt va fi mutat în Parcul Safari
de la grădina zoologică, pentru reproducere.

„Se așteaptă ca acest mânz să fie unul dintre cele
mai importante exemplare din rasa sa, din punct de
vedere genetic. Sperăm că va aduce variații genetice
importante pentru viitorul cailor Przewalski”, a spus
Bob Wiese, de la grădina zoologică din San Diego.

Ultima rasă de cai sălbatici din lume, pe cale de dispariţie, 
a fost clonată cu ADN vechi de 40 de ani

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dudeșteanul”

Secția de votare nr. 379
Calea Sânandreiului (toate numerele)
Calea Hodoniului (toate numerele)

Calea Becicherecului (toate numerele)
Strada Bușteni (toate numerele)

Strada Budapesta (toate numerele)
Strada București (toate numerele)

Strada Berlin (toate numerele)
Strada Bega (toate numerele)

Strada Balta Verde (toate numerele)
Strada Balta Neagră (toate numerele)

Strada Atena (toate numerele)
Strada Amsterdam (toate numerele)

Strada Alexia (toate numerele)
Strada Albastră (toate numerele)
Strada Franceză (toate numerele)

Strada Filip Beisser (toate numerele)
Strada Duzilor (toate numerele)

Strada Dreptății (toate numerele)
Strada Dorobanți (toate numerele)
Strada Decebal (toate numerele)
Strada Dealului (toate numerele)

Strada Dacia (toate numerele)
Strada Codrului (toate numerele)
Strada Cireșului (toate numerele)

Strada Ciocârliei (toate numerele)
Strada Chișinău (toate numerele)

Strada Cerna (toate numerele)
Strada Cerbului (toate numerele)

Strada Căminului (toate numerele)
Strada Carpați (toate numerele)

Calea Timișoarei (toate numerele)
Secția de votare nr. 380

Strada Surduc (toate numerele)
Strada Școlii Vechi (toate numerele)

Strada Viilor (toate numerele)
Strada Viena (toate numerele)
Strada Verde (toate numerele)

Strada Turnului (toate numerele)
Strada Traian (toate numerele)

Strada Tineretului (toate numerele)
Strada Moscova (toate numerele)
Strada Miorița (toate numerele)

Strada Mărășești (toate numerele)
Strada Madrid (toate numerele)
Strada Macilor (toate numerele)
Strada Londra (toate numerele)
Strada Livezii (toate numerele)

Strada Lisabona (toate numerele)
Strada Liliacului (toate numerele)

Strada Labirint (toate numerele)
Strada Kiev (toate numerele)

Strada Romană (toate numerele)
Strada Romulus (toate numerele)
Strada Rozelor (toate numerele)

Strada Salcâmilor (toate numerele)
Strada Scurtă (toate numerele)
Strada Sirius (toate numerele)

Strada Soarelui (toate numerele)
Strada Sofia (toate numerele)

Strada Steaua (toate numerele)
Strada Mureș (toate numerele)

Strada Nuferilor (toate numerele)
Strada Oituz (toate numerele)

Strada Olimpia (toate numerele)
Strada Paris (toate numerele)
Strada Păcii (toate numerele)

Strada Păduricii (toate numerele)
Strada Poștei (toate numerele)

Strada Răsăritului (toate numerele)
Strada Remus (toate numerele)
Strada Roma (toate numerele)

Strada Industriei (toate numerele)
Strada Gării (toate numerele)

Delimitarea secţiilor de votare în comuna Dudeștii Noi, 
la alegerile locale din 27 septembrie 2020


