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În 27 septembrie, locuitorii comunei Dudeștii Noi și-
au ales noul primar și noii consilieri locali pentru mandatul
2020-2024. 

Atât Ion Goșa, noul primar ales, cât și consilierii locali
au depus jurământul în cadrul unei ședințe solemne la care
au participat prefectul de Timiș, Liliana Oneț, și
președintele Consiliului Județean, Alin Nica, cel care a fost
primar al comunei Dudeștii Noi de la reînființarea acesteia

și până în luna septembrie a acestui an.
Conform validării mandatelor, consilierii locali pentru

următorii patru ani sunt: Bodea Alexandru-Dumitru, Cap-
sali Adrian-Leonida, Chirvăsitu Pericle-Ovidiu, Costic
Sorin-Sergiu, Duma Traian, Ghișe Ioan, Lupăștean Cătă-
lin, Lupăștean Daniel-Emanuel, Panici Vladimir-Traian,
Paralescu Sorin-Bogdan, Preșea Constantin, Porojan Ma-
rius-Cosmin și Rișco Grigore-Bogdan.

Anunţ important
La solicitările cetățenilor și a conducerii primă-

riei, cu privire la revenirea cursei M 44 de la ora
5:30, vă comunicăm faptul că Societatea Metro-
politană de Transport Timișoara a confirmat
reintroducerea acesteia și anularea celei de la ora
6:09 min începând de luni 09.11.2020.

Talentul este numai
materia primă 

a zborului

Primarul Ion Goșa și consilierii
locali au depus jurământul 

pentru mandatul 2020-2024
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Mihai Eminescu - Luceafărul - fragment

Der Abendstern
- Auf einem Strahle niederwärts

Sollst, Abendstern, du schweben.
Sieh in den Wald, sieh in mein Herz,

Bestrahl’ mein Glück und Leben.

Noch zittert er wie’n alter Zeit
Auf Berg und Wald wie immer

Und spinnt die Wassereinsamkeit
In wogendes Geflimmer.

Doch stürzt sich nicht mehr blind und taub
Ins Meer als Weltenwandrer:

- Was schert es dich, du Häuflein Staub,
Ob ich’s bin, ob ein andrer?

Ihr lebt das Glück in enger Welt,
Wo alles scheint erheblich,

Ich fühl mich hoch am Himmelszelt,
Eiskalt und gar unsterblich.

Luceafărul
– Cobori în jos, luceafăr blând,

Alunecând pe-o rază,
Pătrunde-n codru şi în gând,

Norocu-mi luminează!

El tremură ca-n alte dăţi
În codri şi pe dealuri,
Călăuzind singurătăţi
De mişcătoare valuri;

Dar nu mai cade ca-n trecut
În mări din tot înaltul:

– Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,
Dac-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,

Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor şi rece.

GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

Adunarea Generală a ONU a recomandat (în 1954,
rezolutia 836(IX)) ca toate ţările să sărbătorească o Zi
Universală a Copiilor, care să fie marcată ca Zi a fra-
ternităţii şi înţelegerii între copiii din toată lumea şi ca
Zi a promovării bunăstării copiilor lumii. Data de 20
noiembrie marchează ziua în care Adunarea Generală
a adoptat Declaraţia Drepturilor Copiilor (în 1959) şi
Convenţia Drepturilor Copiilor (în 1989).

Drepturile copilului se regăsesc într-o serie de do-
cumente internaţionale care definesc drepturile şi prin-
cipiile dezvoltării normale a unui copil. În România,
drepturile copilului fac obiectul Legii 272/2004 pri-
vind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,  în
concordanţă cu convenţiile internaţionale în domeniu,
la care România este parte.

Anul acesta, dat fiind contextul pandemic național
și internațional, ne vedem puși în situația tristă de a
renunța la orice manifestări, siguranța copiilor și drep-
tul lor la sănătate fiind prioritare.

Așadar, în acest an, promovăm mai intens dreptul
copilului de a se bucura de cea mai bună stare de să-
nătate pe care o poate atinge. În acest sens, facem, din
nou, apel la toți adulții și toți copiii să respecte toate
normele și măsurile de siguranță stabilite prin lege, să-
nătatea fiind bunul cel mai de preț.

Drepturile copilului așa
cum sunt prevăzute în

Legea 272/2004 privind
protecţia și promovarea

drepturilor copilului
Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate

tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau
altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau ori-
gine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul
unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul
dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau
de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor re-
prezentanţi legali sau de orice altă distincţie.

● Copilul are dreptul la protecţie şi asistenţă în rea-
lizarea şi exercitarea deplină a drepturilor sale.

● Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea iden-
tităţii sale.

● Copilul are dreptul de a menţine relaţii personale
şi contacte directe cu părinţii, rudele şi cu alte persoane
faţă de care a dezvoltat legături de ataşament.

● Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale pu-
blice şi a vieţii intime, private sau familiale.

● Copilul are dreptul la libertate de exprimare.
● Copilul are dreptul la libertate de gândire, de con-

ştiinţă şi de religie.
● Copilul are dreptul la libera asociere în structuri

formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire
paşnică, în limitele prevăzute de lege.

● Copiii au dreptul să le fie resprectată apartenenţa
etnică, religioasă, limba maternă, viaţa culturală pro-
prie.

● Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi
individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fi-
zice sau altor tratamente umilitoare sau degradante.

● Copilul are dreptul să depună singur plângeri re-
feritoare la încălcarea drepturilor sale.

● Copilul are dreptul sa crească alături de părinţii
săi. Ambii părinţi sunt responsabili pentru creşterea
copiilor lor.

● Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care
să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală,
morală şi socială.

● Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit
de ocrotirea părinţilor săi are dreptul la protecţie alter-
nativă.

● Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună
stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a benefi-
cia de serviciile medicale şi de recuperare necesare.
Accesul copilului la medicaţie, servicii medicale şi de
recuperare este garantat de către stat.

● Copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă so-
cială şi de asigurări sociale.

● Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de
trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spi-

rituală, morală şi socială.
● Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire spe-

cială, adaptată nevoilor sale.
● Copilul are dreptul de a primi o educaţie care să

îi permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii
sale.

● Copiii refugiaţi beneficiază de protecţie şi asis-
tenţă umanitară corespunzătoare.

● Copilul care a săvârşit o faptă penală şi nu răs-
punde penal beneficiază de protecţie în condiţiile legii.

● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva ori-
căror forme de violenţă, abuz, rele tratamente sau ne-
glijenţă. 

● Copiii afectaţi de conflicte armate beneficiază de
protecţie şi asistenţă.

● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva ex-
ploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă ce com-
portă un risc potenţial sau care îi poate compromite
educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale
fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.

● Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva fo-
losirii ilicite de stupefiante şi substanţe psihotrope. 

● Copilul are dreptul la protecţie împotriva oricărei
forme de exploatare, împotriva răpirii sau a oricăror
forme de traficare. 

● Copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă.
Drepturile copilului sunt lege! Cu toţii trebuie să le

respectăm!

20 noiembrie - Ziua Drepturilor Copilului
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie 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

În 2020 nu mai avem dreptul la poluare. Indiferența față de depozitarea deșeurilor
de orice fel oriunde nu mai este demult o alternativă de bună practică. În 2020 să
arunci deșeurile într-o pubelă oarecare este ușor, dar să le depozitezi separat este...
la fel de ușor.

RETIM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID) și-au
asumat un pas mare spre un viitor verde al întregului județ Timiș, aliniat cerințelor
Uniunii Europene de reducere a deșeurilor, colectând separat și valorificând
deșeurile reciclabile și resturile biodegradabile.

Astfel a fost demarată campania, care îi invită pe toți cetățenii zonei 1 a județului
Timiș la un mod de viață ecologic, prin colectarea separată și depozitarea în mod
corespunzător a deșeurilor reciclabile, în mare parte ambalaje de orice tip.

CEI TREI PAȘI CHEIE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ ȘI DEPO-
ZITAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI BIODEGRADA-
BILE SUNT:

1) DEPOZITAREA ÎN PUBELA GALBENĂ / SACUL GALBEN a ambala-
jelor din HÂRTIE, CARTON, METAL, PLASTIC.

Pubela galbenă / sacul galben sunt folosite pentru orice tip de ambalaj din
hârtie, carton, metal sau plastic care poate fi reciclat, după ce a fost golit com-
plet de conținutul inițial: sticle de plastic de apă, suc, sau bere, caserole, pahare de
iaurt, doze de aluminiu de la sucuri sau bere, cutii de pate, conserve de bulion sau
legume, cutii de pantofi, ziare, reviste, cutii de lapte sau suc, folie de aluminiu, pungi
și ambalaje de plastic etc.

CLĂTIȚI ambalajele reciclabile și STRIVIȚI-LE alături de ambalajele din hârtie
și dozele din aluminiu, pentru a economisi spațiu în coș, în sac sau în pubelă!

IMPORTANT: NU SE COLECTEAZĂ baterii, LED-uri electrice și oale sau
tigăi! 

2) DEPOZITAREA ÎN CLOPOTUL VERDE a ambalajelor din STICLĂ
În clopotele stradale VERZI sunt colectate ambalajele din sticlă ale băutu-

rilor răcoritoare, alcoolice și borcanele. 
IMPORTANT! GOLIȚI și CLĂTIȚI recipientele înainte de a le depozita în clo-

potul verde! NU SE COLECTEAZĂ sticla de geam, decorațiuni din sticlă, parbrize
și deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) COMPOSTAREA LA DOMICILIU 
Compostoarele se folosesc pentru obținerea unui compost din deșeurile biode-

gradabile din gospodărie: resturi de legume și fructe, coji de ouă, flori uscate, frunze,
pliculețe de ceai și alte deșeuri care se descompun total prin putrezire. 

Compostul rezultat poate fi folosit ca ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL.
Cei 5 pași simpli pentru compostarea acestor deșeuri  sunt:

Adunați toate deșeurile biodegradabile (de origine vegetală) din gospodărie: res-
turi de fructe și legume, coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, fân, crengi, etc; 

Separați aceste tipuri de deșeuri de alte resturi;
Așezați la baza compostorului un strat de 10-15 cm de crengi rupte sau alte resturi

din grădină;
Depozitați alternativ un strat de deșeuri biodegradabile, cu un strat de sol uscat

din grădină;
Utilizați compostul finit ca și îngrășământ natural.
Pământul devine mai fertil când simte grija față de natură!
FII RESPONSABIL! COLECTEAZĂ SEPARAT ACUM PENTRU UN VII-

TOR MAI BUN!
Mai multe detalii despre colectarea separată a deșeurilor reciclabile pe

https://retim.ro/utile/ghid_tm/

COLECTAŢI SEPARAT ȘI DEPOZITAŢI
CORECT DEȘEURILE!
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„Talentul este numai materia primă a zborului”, spunea
Vasile Ghica.

Îți imagineazi ce succes ar avea copilul tău dacă ar avea
atât talent, cât și pasiune?

Performanța cere pasiune și putere de muncă. Fără pa-
siune nu se poate face performanță.

Iar pentru aceia dintre voi care au copii pasionați, dar
credeți că nu sunt atât de talentați, nu renunțați. Acea pa-
siune este cea care îi va ajuta să lucreze din greu și să-și dez-
volte abilitățile care într-o zi i-ar putea transforma într-un
talent real.

Observă-ți copilul, vorbește cu el, ai răbdare și, mai ales,
susține-l indiferent de ce alegere face!

În spatele fiecărei persoane există acel ceva care ne
deosebește de toți și de toate: talentul sau pasiunea. Talentul
este modul prin care ajungem să ne luminăm și să ne des-
coperim singuri destinul. Nu renunța la el, dacă copilul îl
are, fă-l să continue, să progreseze și gândește-te că poate
face parte din acei puțini oameni care își creează o viață în
care fac ceea ce le place.

În jurul nostru sunt mulți oameni talentați care își pun
câte o părticică de suflet în fiecare lucru care iese din mâi-
nile lor. Vrem să îi cunoaștem pe fiecare în parte! Și nu doar
pentru talentul pe care îl au, ci și pentru oamenii minunați
care sunt. Vrem să știe că le apreciem pasiunea cu care
creează mici minuni și suntem alături de ei în încercarea de
a face o lume mai frumoasă.

Talentul reprezintă o atitudine, o înclinație spre un anumit
domeniu, o capacitate deosebită care favorizează o activitate
creatoare. Valorificarea unui talent presupune un caracter
puternic, dorința de a reuși, efort, sacrificiu și dezvoltarea
acestui talent spre o directivă constructivă.

Un talent descoperit târziu sau nevalorificat la timp se
poate pierde sau transforma în opusul lui.

Este important să ajungi să-ți dai seama ce îl pasionează
cu adevărat pe copilul tău și ceea ce poate realiza cu
ușurință, folosindu-se de înzestrările sale native sau de ceea
ce ai reușit să asimileze rapid și în profunzime fără efort.
Deepak Chopra spunea: „Dacă un copil este slab la mate-
matică, dar bun la tenis, majoritatea oamenilor i-ar angaja
un preparator la matematică. Eu i-aș fi angajat, mai degrabă,
un antrenor de tenis”.

Este greu să controlezi o societate în care să se permită
dezvoltarea talentului personal. Sistemul educațional este
rigid și este destul de dificil la ora actuală să creezi cadrul
necesar dezvoltării înzestrărilor native ale fiecăruia în parte.
La nivel macro este aproape imposibil să creezi o lume în
care fiecare să-și găsească cu ușurință locul său cel mai po-
trivit. Însă fiecare în parte își poate asuma la un moment dat
propria sa evoluție în așa fel încât să-și poată exersa talentul.
Un prim pas este să ajungi să-ți dai seama care este talentul
copilului tău, ce poate realiza frumos și bine cu ușurință, cu
pasiune, cu măiestrie.

De ce Dudeștiul n-ar fi 
un izvor de talente?

Am aflat în decursul anilor că în satul nostru s-au născut
sau au trăit oameni talentați. Poate unii aud abia acum că
unul din promotorii rockului modern, Florinel Moni Borde-
ianu ( Phoenix), s-a născut la Dudeștii Noi. Jozef Willisch,
component de bază al formației de handbal Kiel, cea mai
bună echipă din lume, la fel. Familia Tugearu, „emigrată”
la București, a avut de asemenea membri talentați în arta
baletului și sculptură. Ion Tugearu și mai apoi Mihai Tu-
gearu au făcut concurență celebrului balerin Cornel Patrichi.

La talentați îi putem trece și pe croitorul Linddemann,
cel la care veneau oameni din toată țara pentru a-și
confecționa sacouri, un talent care ar fi putut deveni oricând
designer celebru sau pe Vaida de la „Tâmplărie”, cel care
suda oțelul cu argint, lucru greu de imaginat. Sigur, cei doi
pot fi numiți meseriași, dar să ne gândim că în alte împreju-
rări sau în alt regim poate putea fi și altfel.

Haide să avem grijă de copiii noștri și să încercăm ca nici
un talent să nu se piardă din vina noastră. „Dudeșteanul” vă
stă la dispoziție pentru promovarea talentelor autentice din
comunitatea noastră. Și să începem...

Început de zbor
„Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru

tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru
Dumnezeu”. (Leo Buscaglia)

Aceste cuvinte ar fi putut fi spuse de inginerul Bogdan
Pavlov fiicei sale, atunci când, împreună cu soția sa,
învățătoarea Lia Pavlov, și-au dat seama că fata lor, Ana
Maria Bogdan, este deosebită.

O fată liniștită, timidă, respectoasă, care nu anunța nimic
spectaculos.

Dar părinții ei au ascultat-o și au crezut în talentul ei.
Împreună cu bunica paternă, Elena Pavlov, din neamul

Șaliu, au pus mână de la mână, arta fiind un lucru nu tocmai
ieftin, pentru a-i asigura fetei cele necesare dezvoltării ta-
lentului și pasiunii ei. În numerele viitoare vom afla mai
multe despre Ana Maria și despre pasiunile ei. Astăzi vă pre-
zentăm câteva lucrări ale, sperăm noi, unei viitoare artiste.

De la voi așteptăm anunțuri despre copii talentați pe care
să-i cunoaștem împreună.

Victor ENACHE

TALENTUL ESTE NUMAI MATERIA
PRIMĂ A ZBORULUI
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Luând în considerare situaţia epidemiologică din loca-
litatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş, generată de coronavi-
rusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidenţă a
cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,67 cazuri
la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gra-
vitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsuri-
lor legale în vigoare, ţinând cont de Hotărârea
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş nr.
73 din 18.11.2020 emisă pe baza analizei de risc a Direc-
ţiei de Sănătate Publică a judeţului Timiş nr. 31622 din
18.11.2020 şi a avizului Institutului Naţional de Sănătate
Publică nr. 18600 din 18.11.2020, în temeiul  prevederilor
art. 3 lit.  b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1)
din Legea nr. l36/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiolo-
gic şi  biologic, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a), b), c), d) şi f) din
Legea nr. 55/2020 privind  unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind  managemen-
tul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe terito-
riul României începând cu data de 14 noiembrie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19 şi ale art. 3 alin. (4) din Ordinul mi-
nistrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de
aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvi-
rilor cu SARS-CoV-2, șeful Departamentului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă emite următorul

ORDIN:
Art. 1. (1) Începând cu data de 19.11.2020 ora 05.00

se prelungeşte, pentru o perioadă de 14 zile, măsura de
carantină zonală instituită prin Ordinul Şefului Departa-
mentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659824 din
04.11.2020, pentru localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiş.

Art. 2. Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona ca-
rantinată prevăzută prin alte zone şi căi de acces decât
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţio-
nale, judeţene, comunale şi forestiere.

Art. 3. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a per-
soanelor este interzisă, cu excepţia motivelor bine justi-
ficate, prevăzute la art. 4 şi art. 5, pe baza  declaraţiei pe
proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeve-
rinţei eliberate de angajator.

Art.  4. În intervalul orar 06.00-22.00, în zona caranti-
nată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuin-
ţei/gospodăriei pentru:

a) activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, secu-
rităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-
media, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;

b) activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la
lit.a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, le-
gitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să
ateste activitatea profesională;

c) asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de
bază ale persoanelor precum şi bunuri necesare desfăşu-
rării activităţii profesionale;

d) alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui
rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa per-
soanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul
unui membru de familie. Aceste persoane vor prezenta o
declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă nume şi
prenume, data naşterii, adresa de domiciliu, motivul de-
plasării, adresa spre care se deplasează, data completării
şi semnătura;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei
legate de nevoile animalelor de companie/domestice;

f) urgenţe medicale;
g) tranzitarea zonei carantinate de către persoane care

nu au domiciliul pe raza acesteia, dacă nu au fost stabilite
rute ocolitoare.

Art. 5. În intervalul orar 22.00-06.00, în zona caranti-
nată este permisă circulaţia persoanelor în afara locuin-
ţei/gospodăriei pentru:

a) activităţi în domeniul apărării, ordinii publice, secu-
rităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, mass-
media, cu prezentarea legitimaţiei de serviciu;

b) activităţi profesionale, altele decât cele prevăzute la
lit. a), cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator care
să ateste activitatea profesională în intervalul orar 22.00-

06.00;
c) urgenţe  medicale.
Art. 6. (1) În/din zona menţionată la art. 1 este permisă

intrarea/ieşirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia,

al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării ac-
tivităţilor economice în zona carantinată, precum şi pentru
aprovizionarea populaţiei;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar
care desfăşoară activităţi profesionale în zona carantinată;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi des-
făşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activităţi agricole sau
pentru comercializarea de produse agroalimentare, cu pre-
zentarea certificatului de producător;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngri-
jirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea
unei/unui rude/afin sau a unei  persoane aflate în întreţi-
nere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu di-
zabilităţi, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate
fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

g) urgenţe medicale.
Art. 7 În zona prevăzută la art. l se propune instituirea

următoarelor măsuri obligatorii pentru persoanele care se
află în tranzit:

1. Se permite tranzitarea localităţii de către persoanele
care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă opri-
rea în localitate.

2. Prin grija administraţiei publice locale şi a Inspec-
toratului de Poliţie al Judeţului Timiş se vor stabili căile
de circulaţie care tranzitează zona respectivă şi vor fi
aduse la cunoştinţa populaţiei.

Art. 8 (1). Pentru verificarea motivului deplasării în in-
teres profesional, persoanele  sunt obligate să prezinte, la
cererea autorităţilor abilitate, atât în interiorul cât şi la in-
trarea/ieşirea din zona carantinată, legitimaţia de servi-
ciu/adeverinţa eliberată de angajator sau oricare alt
document care să ateste activitatea profesională.

(2). Pentru verificarea motivului deplasării în interes
personal, persoanele sunt obligate să prezinte autorităţilor
abilitate, atât în interiorul cât şi la intrarea/ieşirea din zona
carantinată, o declaraţie pe propria răspundere care să cu-
prindă numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul/re-
şedinţa, motivul deplasării, adresa la care se deplasează,
data completării şi semnătura.

Art. 9 În zona prevăzută la art. 1 se interzic  următoa-
rele activităţi:

1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri,
mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private
pentru copii în spaţii închise/locuri de joacă;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi con-
sum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice
şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, in-
clusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor.
Se permite comercializarea produselor doar în sistem
„take-away” (la pachet) şi/sau catering;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici li-
cenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;

5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice orga-
nizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi
desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul
spectacolelor şi/sau concertelor;

7.  activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de diver-
tisment în spaţii închise sau deschise;

8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale
sau colective, care se desfăşoară în spații închise sau des-
chise, cu excepţia celor profesioniste organizate de fede-
raţiile de profil, fără spectatori;

9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor şi pieţelor de vechituri.

Art.10 În zona prevăzută la art. 1 se instituie următoa-
rele măsuri obligatorii:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, re-
şedinţa ori cu adresa declarate în zona menţionată la art.
1 şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi
monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

3. stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi
a Inspectoratului de Poliţie Județean Timiş, a rutelor oco-

litoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează  zona
şi aducerea la cunoştinţa populației prin mijloacele mass-
media locale a acestei măsuri;

4. oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exterio-
rul clădirilor, cu participarea a maximum 20 de persoane;

5. oficializarea slujbelor religioase de cununie şi botez
cu prezenţa unui număr maxim de 8 persoane;

6. oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20
de persoane în exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 per-
soane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de pro-
tecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în teme-
iul  art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din  Legea  nr. 55/2020, cu
modificările şi completările ulterioare;

7. instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie,
astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoa-
nele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice în-
chise şi deschise;

8. suspendarea cursurilor şcolare care presupun pre-
zenţa „faţă în faţă” pentru toate unităţile de învăţământ,
cursurile urmând a se desfăşura online.

Art. 11 Direcţia de Sănătate Publică Timiş va între-
prinde următoarele:

(1) va analiza oportunităţile şi va prioritiza testarea per-
soanelor, va transmite solicitări de sprijin cu materiale sa-
nitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional
de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;

(2) va stabili un calendar pentru dezinfectarea perio-
dică a spaţiilor publice şi va urmări îndeplinirea acestuia
de către unitatea administrativ-teritorială în cauză;

(3) va îndruma şi implica medicii de familie de pe raza
localitătilor în monitorizarea din punct  de vedere  medi-
cal a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asisten-
ţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi on-
cologici etc.);

(4) va supraveghea colectarea deşeurilor medicale şi
va asigura respectarea normelor de colectare a deșeurilor
medicale.

Art. 12 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Banat” al judeţului Timiş asigură transmiterea mesajelor
de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia
din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respec-
tate pe timpul instituirii carantinei.

Art. 13 (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de pre-
zentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, con-
travenţională sau penală, în confonnitate cu prevederile
art. 64 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de
mai sus categoriile de personal prevăzute de art. 67 din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.

Art. 14 Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Interven-
ţiei Timiş, care va asigura informarea preşedintelui Co-
mitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş şi a
Direcţiei de Sănătate Publică Timiş şi, spre infonnare, la
Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănă-
tăţii - Direcţia Generală de Asistenţă Medicală şi Sănătate
Publică, Inspectoratului General al Poliției Române şi In-
spectoratului General al Jandarmeriei Române.

Art. 15 Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea
răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru soluţionarea
unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi sta-
bilite prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere
a Intervenției Timiș.

Art. 16 Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate
din data de 19.11.2020, ora 05.00, pentru o perioadă de
14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin ur-
mând a fi raportate până în data de 20.11.2020 ora 12.00
la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Inter-
venţiei.

Art. 17 Prezentul ordin se transmite pentru publicare
pe site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspecto-
ratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 18 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ordinul șefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă
privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru 

localitatea Dudeştii Noi, judeţul Timiș



pagina 6 ,
Intrarea Maicii

Domnului 
în Biserică

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 
Sărbătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de 21
noiembrie, este prima sărbătoare de la începutul Postului
Crăciunului. În tradiţia populară, sărbătoarea este cunos-
cută sub numele Vovidenia sau Ovidenia, denumire întâl-
nită în Moldova, Muntenia şi Oltenia. 

La o săptămână de la Începutul Postului Naşterii 
Domnului, creştinii ortodocşi cinstesc sărbătoarea care

aminteşte de momentul în care Fecioara Maria, în vârstă
de trei ani, a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la
Templul din Ierusalim. 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cea mai nouă
sărbătoare închinată Maicii Domnului, înscrisă în calendar
în secolul al VI-lea. 

Evenimente legate de naşterea şi copilăria Fecioarei
Maria nu sunt prezentate în Evanghelii sau în cărţi ale
Noului Testament. 

Dar amănunte referitoare la aceste etape ale vieţii 
Maicii Domnului sunt prezentate într-o scriere apocrifă
din secolul al II-lea, cunoscută sub denumirea de  Evan-
ghelia după Iacov sau Protoevanghelia. 

În tradiţia religioasă se spune că ziua de 21 noiembrie
a anului 543 reprezintă data sfinţirii unei biserici ce poartă
hramul acestei sărbători. Sfântul lăcaş a fost construit de
Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al Templului în care
s-a rugat Maica Domnului. În Apus, sărbătoarea Intrării
Maicii Domnului în Biserică a fost adoptată de Papa 
Grigorie al XI-lea, fiind celebrată pentru prima dată în
anul 1374 la Avignon. 

În Galileea acelor timpuri era o mare ruşine să nu ai
copii, iar Ioachim şi Ana s-au rugat lui Dumnezeu să-i
scape de ruşinea lumii, binecuvântându-le viaţa cu un
copil. În tradiţia Bisericii se spune că, după rugăciunile
fierbinţi adresate lui Dumnezeu de Ioachim şi Ana, îngerul
Gavriil i-a adus Anei vestea că Dumnezeu le-a împlinit
dorinţa şi vor avea un copil. 

Aceasta şi-a exprimat bucuria şi a promis că, pruncul
atât de dorit va fi dăruit lui  Dumnezeu. Intrarea în 
Templul din Ierusalim a Maicii Domnului s-a întâmplat
într-o zi de 21 noiembrie, pe când Fecioara Maria împli-
nise trei ani. 

Atunci, părinţii ei, Ioachim şi Ana, şi-au amintit de fă-
găduinţa  făcută cu câţiva ani în urmă, în faţa îngerului
Gavriil, că atunci când vor fi părinţi, vor închina copilul
lor bunului Dumnezeu. 

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte So borul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi al tu-
turor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Lumea
îngerească a fost creată de Dumnezeu din nimic, nu
din ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa. Referatul
biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod precis 
despre crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi afirmă că la
creaţie nu se vorbeşte explicit despre îngeri din două
motive: evreii, înclinaţi spre idolatrie, ar fi căzut
uşor în rătăcirea idolatră a popoarelor vecine şi că
în cartea Facerii se urmăreşte numai înfăţişarea 
începutului lumii văzute. În ceea ce priveşte ierarhia
îngerească, Dionisie Areopagitul vede cetele
îngereşti în număr de nouă, aşezate în câte trei
grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli,
Îngeri. Sărbătoarea de faţă a fost la origine o simplă
aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sfântului
Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius
din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele mai
vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a devenit o
sărbătoare comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. În
Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice
consacrate pomenirii Sfinţilor Ar han gheli sau unor
minuni făcute prin puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail, la Chones,
în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua

sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în ziua
de 11 iunie (fără slujbă), când se comemorează
apariţia acestui sfânt Arhanghel la o chilie din Sf.
Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe un călugăr să
cânte pentru prima oară partea de la început a 
Axionului Sfintei Fecioare.

Soborul S&nţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Sfântul Apostol Andrei este
sărbătorit pe data de 30 noiem-
brie. S-a născut în Betsaida
Galileia, localitate situată pe
ţărmul Lacului Ghenizaret, în
nordul Ţării Sfinte. Din Sfânta
Scriptură aflăm că era fratele lui
Simon Petru. Amândoi au fost
pescari, alături de tatăl lor. Având
în vedere că Andrei era evreu, nu
ştim cu certitudine dacă numele
Andrei era numele său real (acesta
fiind de origine grecească).
Potrivit cercetătorilor, numele
Andrei era destul de prezent
printre evrei, încă din perioada
sec. II-III d.Hr. Pentru români,
numele apostolului Andrei este
legat de lupi. Se susţine că acest nume – Apostolul
Lupilor – derivă din vechea denumire a dacilor, daoi
(lupi), dar şi de la simbolul lor – lupul. Lupul era
chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele
spun că acest animal a fost alături de daci la căderea
Sarmizegetusei şi că acela care era căpetenia lupilor
l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia 
Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost.
Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al Lui
Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.
Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în momen-
tul în care Sfântul Ioan rosteşte cuvintele: „Iată
Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”
(Ioan 1, 29). 

Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu
şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe
când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut
doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe 
Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare,
căci erau pescari. Şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi

vă voi face pescari de oameni.
Iar ei, îndată lăsând mrejele,
au mers după El” (Matei 4,
18-20). Scriptura îl descoperă
pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6,
8-9) şi după învierea lui
Lazăr, când, împreună cu
Filip, îi spune lui Hristos că
nişte elini, veniţi în Ierusalim
cu prilejul sărbătoririi Paştelui
iudaic, doresc să-L vadă (Ioan
12, 20 - 22). Potrivit tradiţiei,
teologilor şi istoricilor, Sfântul
Apostol Andrei a fost primul
propovăduitor al Evangheliei
la geto-daci. În „Istoria
bisericească”, Eusebiu de

Cezareea (+ 339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai
Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au
împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După
tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în
Parţia, lui Andrei în Sciţia, lui Ioan în Asia”.  

Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Martirologiile
istorice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi ele
ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciţia. Tradiţia
că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost
reluată şi de scriitori bisericeşti. De exemplu,
călugărul Epifanie (sec. VIII), în „Viaţa Sfântului
Apostol Andrei”, afirmă că între popoarele
evanghelizate de el se numărau şi sciţii. 

Sinaxarul Bisericii constantinopolitane men ţio -
nează că Andrei „a predicat în Pont, Tra cia şi
Sciţia”. După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar,
Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la
Odyssos sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul
său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă îl
prăznuieşte în fiecare an la 30 octombrie.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi
Chemat, Ocrotitorul României
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Serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor Dudeştii Noi jud. Timiş cu sediul
în comuna Dudeştii Noi, Calea Becicherecului
nr. 29, face apel către toţi cetăţenii din comună
pentru a-şi verifica periodic termenul de vala-
bilitate al actelor de identitate deţinute, iar în
situaţia în care actul de identitate are termenul
de valabilitate expirat sau urmează să expire,
informează că, în conformitate cu prevederile
O.U.G 97/2005, republicată şi actualizată,
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, au
obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului
public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un
nou act de identitate. 

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului
român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care
domiciliază pe teritoriul României, prin care
se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi
domiciliul titularului. Cartea de identitate se
eliberează cu termen de valabilitate:

- de 4 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 14-18 ani;

- de 7 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 18-25 ani;

- de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

cetăţeanului român când acesta nu posedă
actele necesare eliberării cărţii de identitate şi
cetăţeanului care are statut de cetăţean român
cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în
România. 

Durata de valabilitate a cărţii de identitate
provizorie se stabileşte de către autoritatea
emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv
nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate
- cartea de identitate provizorie şi 
- buletinul de identitate, aflat în termen de 

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

implementare)
Prima carte de identitate:
- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se

prezintă la ghişeul Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P),
însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat
sub autoritatea Serviciului public de asistenţă
socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, pentru a solicita 
eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE NU SE POATE FACE PE
BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

tate NU poate fi depusă mai repede de ziua îm-
plinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în
termen de 15 zile de la această dată, sau cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de identitate. Nere-
spectarea acestor prevederi atrage răspunderea
contravenţională, care se sancţionează cu
amendă.

Cererea şi actele necesare se depun la Ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor Dudeştii Noi jud. Timiş din cadrul
primăriei comunei Dudeştii Noi jud. Timiş

Adresă şi date de contact:
- Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29,

jud. Timiş;
- nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/

378294, int. 1019, 0732790992
Program de lucru cu publicul:
- LUNI – 8,00-16,00
- MARŢI – 8,00-16,00
- MIERCURI – 8,00-16.00
- JOI – 8,00-18,30
- VINERI – 8,00-13,30

CCOOMMUUNNIICCAATT

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

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

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

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

ÎN PLUS OFERIM:
Consultații, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenții Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENȚĂ.

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

,

Vând țuică de sărbători și
cauciucuri 185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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Glume • Glume • Glume
Profesoara îl întreabă pe Bulă:
- Cine este preşedintele României?
- Nu ştiu, doamnă.
- Cred că trebuie să te documentezi mai mult dacă vrei să treci

clasa.
- Pot să vă pun şi eu o întrebare?
- Da.
- O cunoaşteţi pe Maricica?
- Nu.
- Cred că ar trebui să vă documentaţi mai mult despre soţul dum-

neavoastră…

- Domnule Doctor! Vă mulțumesc atât de mult pentru timpul
dumneavoastră! Să știți că încerc de un an de zile să ajung la o
consultație la dumneavoastră! Sunteți recunoscut pe plan mondial
că puteți da diagnostice doar privind cu atenția ochii pacientului,
pleoapele, degetele, gura! Ce ziceți de mine? Îmi spuneți și mie ce
am?

- Dumnezeu să te odihnească în pace…

Gheorghe se laudă cu noua achiziţie:
– Ioane, tu ştii ce-i ăsta?
- Ce-i, Gheorghe?
- Benoclu, bă! Vezi cu el departe. Aseară te-am văzut cum făceai

prostii cu nevastă-ta.
- Du-l, bă, înapoi! E defect. Eu ieri am fost plecat la Cluj.

- Iubitule, dacă iau carnetul, ce maşină îmi iei?
- De spălat!

- Bună ziua, eu sunt noua dumneavoastră vecină și vreau să mă
distrez să beau și să fac dragoste toată noaptea. Sunteți liber astă
seară?

- Da, cum să nu, desigur că da.
- Puteți să aveți grijă de câinele meu, până mă întorc?

Măria la vrajitoare:
- Mă iubesc doi bărbaţi. Spune-mi care dintre ei va fi norocosul?
Vrăjitoarea pune cărţile pe masă, apoi se uită atent la ea şi spune:
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile: te vei căsători cu Ion.

Un tânăr sta de vorbă cu un domn mai în vârstă.
- Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face va fi să o trimit

pe soacră-mea doi ani în vacanţă!
- N-ai vrea să te însori cu fiica mea?

Sir, un pic cam băut către valet:
- John, nu crezi că acest iaurt are un gust ciudat?
- Da, sir. Mai mult decât atât, cred că și denumirea sa e un pic

cam stranie.
- Și care e?
- Maioneză, sir.

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

În 2020, Forbes l-a plasat pe Ryan Reynolds
pe locul doi în topul celor mai bine plătiți actori
de la Hollywood. Doar pentru cel mai recent rol
din „Red Notice” a încasat 20 de milioane $ de
la Netflix. Ryan nu e doar un actor talentat, ci
și un antreprenor de succes. După ce a dat lovi-
tura cu brandul său de gin, soțul lui Blake Li-
vely și-a cumpărat echipă de fotbal.

În 2017, Ryan Reynolds s-a lansat în afaceri
și a devenit unul dintre proprietarii bussines-
ului Aviation Gin. Anul acesta, actorul și-a vân-
dut acțiunile celui mai mare producător de
băuturi spirtoase din lume pentru o sumă colo-
sală. Gigantul global Diagei a plătit 335 mi-
lioane $, sumă la care se mai pot adăuga până
la 275 milioane $, în funcție de vânzările com-
paniei în următorii zece ani. Actorul a rămas în
continuare imaginea Aviation Gin. 

După ce conturile i s-au umplut de bani,
Ryan Reynolds s-a gândit să investească în fot-
bal. Actorul din „Deadpool” și prietenul său, ac-
torul Rob McElhenenney, sunt noii patroni ai

clubului Wrexham AFC, din liga a cincea a An-
gliei. Wrexham este al treilea cel mai vechi club
de fotbal de pe planetă, iar cei doi prieteni vor
să-l transforme într-o „forță globală”, scriu cei
de la The Guardian. Echipa înființată în octom-
brie 1864 evoluează pe Racecourse Ground, o
arenă cu peste 10.000 de locuri.

Înainte să semneze pentru preluarea clubului,
Ryan și Rob au trecut testul suporterilor. Cei din
urmă s-au declarat mai mult decât încântați și
au votat în mod covârșitor pentru confirmarea
celor doi actori la conducerea clubului. Într-o
întâlnire virtuală cu fanii „dragonilor roșii”, cei
doi actori le-au transmis acestora: „acesta este
al 3-lea cel mai vechi club de fotbal de pe pla-
netă și nu vedem de ce nu am putea să facem
din Wrexham o forță globală”. Ryan a anunțat
deja că va investi 2 milioane de lire sterline la
noul club. 

Actorul de 44 de ani este căsătorit cu Blake
Lively din 2012. Cei doi au împreună trei copii:
Inez, Betty și James.

Actorul Ryan Reynolds își
investește averea în fotbal!
A cumpărat al treilea cel mai vechi club de pe planetă


