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Măsuri specifice 
pentru anotimpul rece

Primăria Comunei Dudeștii Noi este pregătită să facă față
rigorilor iernii, anotimp care ne-a dat, în această lună, pri-
mele avertismente. Zăpada, gheața sau poleiul nu au creat,
însă, probleme în localitate și, din asigurările autorităților
locale, nici o vor face în perioada următoare.

Lămuriri am primit de la Ion Goșa, primarul comunei
Dudeștii Noi: „Primăria dispune de cantitățile necesare de
sare și nisip pentru a face față provocărilor iernii. Optăm, în
caz de lunecuș și polei, ca pe străzi să împrăștiem nisip, din
motive de rentabilitate. Deși sarea topește mai repede gheața
și ar fi mai comod, din acest punct de vedere, să o folosim
în caz de nevoie, aceasta nu este convenabilă pentru cetățeni,
ale căror mașini ar putea fi afectate, dar nici pentru noi, ca
autorități locale. Să nu uităm că sarea afectează negativ as-
faltul, iar costurile de întreținere a drumurilor sunt mai mari
în astfel de situații. Așadar, noi optăm ca, în caz că va fi ne-
voie, să folosim nisipul în locul sării”. (V.T.)

Ziua Culturii Naţionale
la Dudeștii Noi
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PLATA IMPOZITELOR 
ȘI TAXELOR LOCALE

Începând din 18 ianuarie 2021, s-a deschis
programul la casieria Primăriei Comunei
Dudeștii Noi pentru plata taxelor și impozi-
telor locale.

Programul casieriei este următorul:
Luni - Miercuri: 9-14:30;
Joi: 9-16:30;
Vineri: 9-12
IMPORTANT!!!
Până la data de 31.03.2021 (inclusiv) per-

soanele fizice beneficiază de o reducere de
10% pentru plata impozitelor achitate inte-
gral, iar persoanele juridice beneficiaza de o
reducere de 5% pentru plata impozitelor
achitate integral.

De asemenea autoritățile locale amintesc
contribuabililor că își pot achita impozitele
și pe platforma online ghiseul.ro

Ghiseul.ro este un sistem de plată online,
pus la dispoziție de către statul român tutu-
ror instituțiilor publice care doresc să ofere
acest serviciu contribuabililor care au

obligații de plată atât la bugetele locale, cât
și la bugetul de stat.

Plata cu cardul direct pe internet, prin
platforma de plăți online ghiseul.ro conferă
utilizatorilor numeroase avantaje, cum ar fi:

- confort, rapiditate și independență geo-
grafică;

- siguranța asigurată de un site securizat
la înalte standarde privind tranzacțiile cu
cardul pe internet;

- posibilitatea achitării impozitelor dato-
rate bugetelor locale și bugetului de stat;

- posibilitatea achitării amenzilor în ter-
men de 48 de ore/2 zile de la data comunică-
rii.

User-ul și parola pentru utilizarea siste-
mului de plată online ghiseul.ro se pot obține
accesând siteul www.ghiseul.ro

După obținerea user-ului și parolei acestea
pot fi utilizate pentru orice unitate adminis-
trativ-teritorială înrolată în sistemul 
ghiseul.ro
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Eminescu - La steaua

La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,

Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.

Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre.

Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie;

Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem și nu e.

Tot astfel cînd al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor

Ne urmărește încă.

Eminescu - Zum Stern
Zum Stern, der gerade aufgetaucht,

Der Weg ist lang und seicht,
Es viele tausend Jahre braucht

Bis uns sein Licht erreicht.

Vielleicht erlosch schon längst sein Schein
Durch blaue leuchtend’ Sterne,

Nur noch sein Strahl so schön und rein
Flimmert jetzt aus der Ferne.

Des toten Sternes Bild so nah
Erklimmt des Himmels Licht

Er war, als man ihn noch nicht sah,
Heut’ sehn wir ihn... ist nicht.

Gleich unsrer Wehmut, wie ein Dieb,
Verschwand im dunklen Glimmer
Das Licht der uns erloschnen Lieb,

Verfolgt uns heut noch immer.

GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

A fost Ziua Cul-
turii Naţionale şi
la Dudeştii Noi,
comuna unde,
până acu’ trei luni
şi un pic, primar a
fost tânărul preşe-
dinte al C.J. Timiş,
Alin Nica. Dude-
ştii Noi (veche,
Beșenova) - aşeza-
rea care a dat Ba-
natului trei poeţi:
Vasile Todi şi Vic-
tor Enache (ar-
mâni) şi Geo
Galetaru. Doi din-
tre ei, Geo Gale-
taru şi Victor
Enache, au fost
prezenţi vineri 15
ianuarie 2021 la
Biblioteca din co-
mună pentru un
generos act de do-
naţie. Geo Gale-
taru a donat
bibliotecii ultimul număr din revista „Sintagme literare” şi Alma-
nahul „Sintagme literare” 2021, editate şi tipărite cu sprijinul Con-
siliului Local din Dudeştii Noi.

Poetul Victor Enache, preşedintele societăţii culturale armâne
„Cârlibana” şi redactorul-şef la revistei „Chicuta dddi harauă”, a
donat bibliotecii din localitatea natală un set de volume, câteva din-
tre acestea fiind reeditări ale unor lucrări apărute în perioada inter-
belică, cum ar fi: George Cătană - „Din lumea Poveştilor - Poveşti
poporale din Banat”, 1924; Pr. Ghe. Cotoşman, „Duşmanul Bana-
tului - Concubinajul” - 1936; Pr. Ghe. Cotoşman - „Bănăţenii şi
Episcopia Timişorii”, 1938; Nicolae Tomiciu - „Poiana Fetei - Nu-
vele istorice din trecutul Banatului”, 1941; Prof. Atanasie Popa -
„Mănăstirea Săraca”- monografie,1943.

De asemenea, au fost donate două volume apărute în legătură cu
centenarul Unirii: „Trecerea la fraţii desrobitori 1916-1918 - cres-
tomaţie” şi „Graniţa Banatului 1918-2018”, dar şi „Antologia tine-
relor talente din Euroregiunea DKMT 2003-2018” (cuprinzând
materiale semnate de elevii români din Ungaria și Serbia, apărute
vreme de 15 ani în revistele „Agora” şi „Licurici”). 

Toate cărţile donate de Asociaţia „Cârlibana” au fost cofinanţate
de Consiliul Judeţean Timiş, prin amabilitatea şi diligenţele doam-
nei prof. Romaniţa Jumanca (preşedinta Comisiei de Cultură), a
dlui inspector de specialitate I A. Adrian Negoiţă şi a dnei dr. Adela
Popa, şef Serviciu Cultură, Învăţământ, Minorități, Sport și Culte
din cadrul C.J. Timiş.

Anton BORBELY

Ziua Culturii Naţionale 
la Dudeştii Noi

Poetul luni ianuarie:

George Murnu
Cel mai prestigios scriitor aromân modern, George Murnu, s-a născut

la 1 ianuarie 1868, în cătunul Brazi, de lângă oraşul Veria, în Mace-
donia, nu departe de râul Bistriţa. A crescut însă la Veria, localitate
aflată într-un grup de alte aşezări aromâneşti - Maruşea, Şelea de
Sus, Şelea de Jos, Xirulivad, ce se continuă spre nord-vest, până
la actuala graniţă a Greciei cu fosta Iugoslavie, cu un alt şir de
comune şi târguri locuite de aromâni, unele mai noi, altele mai
vechi, cum sunt Neaguste, Cândrova şi Grămaticova, Fetiţa,
Paticina, către muntele Caimaccealan.

Numele lui George Murnu a devenit foarte familiar în ţară
odată cu magistrala traducere de către el, în limba română, a
epopeilor homerice Iliada şi Odiseea. Această strălucită reali-
zare a sa, care a însemnat un eveniment epocal în cultura noas-
tră, constituie un moment fundamental în evolutia limbii
literare (corespunzător Iliadei lui Gnedici în literatura rusă).

Geniu traducător al lui Homer, apoi şi al altor mari scriitori
elini vechi precum Pindar, Sofocle, Euripide, a învăţat carte la
Veria, la Bitolia, Budapesta, Bucureşti, München.

A fost profesor titular al catedrei de Arheologie a Universităţii
bucureştene, membru al Academiei Române, a făcut numeroase călă-
torii de studii prin ţară (în Dobrogea mai ales), dar şi peste hotare, la
Roma, la Atena, în legătură cu preocupările sale ştiinţifice de specialitate, dru-
muri din care au răsărit lucrări de arheologie şi istorie veche românească, o întreagă bibliotecă.
George Murnu a încetat din viată la 17 noiembrie 1957, în Bucureşti, în pragul vârstei de 90 ani.

Victor ENACHE

Grailu armânescu
Grailu-a meu di mumă, grailu a meu di tată,
Vatra mea iu nji-ardu anjli tse-am bănată.

Grai picurărescu di păduri shi plaiuri,
Zbor tsi-avdzăi dit gura-a paplui shi-ali maiei,

Zbor di budză vrută, Dumnidzască njilă,
Njiurismă di frangă shi di trandafilă.

Lavă di căshare, boatse di călivă,
Suflă vindicare a ta dultsi livă.

Adiljat di moscu, duh di primuveară
Bana nji-u cutreamburi ca ună flueară
Tsi di dor pitrunde noaptea tu pundie,
Inima-nji ti cântă, mâna-nji tut ti scrie.

Stau, tsi-ascultu plângul, jalea shi niholu,
Ved ancrutsiljiată Soia-nji ca Hristolu

Shi mizi lji-si-avdi zborlu a tău dit gură.
Scumpa mea fântănă tsi anarga cură,

Măni, poati, măni, di dushmanji biută,
Va si-armănji tu etă, pondă shi tăcută.

Tră armâname
S'nj armãneari, nã minutã
Mashi unã chicutã di banã
U dau ti tini soia'nj vrutã

Cum boatsea'nj nu'i unã cãmbanã
Ca picurar tsi turma'nganã
S'nj'u avdã armãnamea tutã

S'veadã chiametea di pãgãnã
Tsi tutu ntsearcã'i, lamnj mutã

S'nsarã ea di'iu sta dzãcutã

Dit somnu alipida ta's lanã
Tsa's facã bluchi,shi'tsa s'agiutã

O, Doamne, barem tini njluianã
Nu'alasã soia mea chirdutã

Fã'nj boatsea s'hibã nã cãmbanã.
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie 2021

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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Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ian-
uarie 1850. Este al şaptelea din cei 11 copii ai
căminarului Gheorge Eminovici, provenit dintr-o
familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al
Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică de stolnic
din Joldeşti. Îşi petrece copilăria la Botoşani şi
Ipoteşti, în casa părinteasca şi prin împrejurimi, într-
o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii
şi cu natura. Această stare o evocă cu adâncă nostalgie
în poezia de mai târziu („Fiind băiat…” sau „O,
rămâi”).

Între 1858 şi 1866 urmează cu intermitenţe şcoala
la Cernăuţi. Termină clasa a IV-a clasificat al cincilea
din 82 de elevi, după care face două clase de gim-
naziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în
1865 şi pleacă din nou în 1866. Între timp, e angajat
ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tri-
bunal şi primărie) sau pribegeşte cu trupa Tardini-
Vlădicescu.

1866 este anul primelor manifestări literare ale lui
Eminescu. În ianuarie moare profesorul de limba
română Aron Pumnul şi elevii scot o broşură,
„Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti” , în care
apare şi poezia „La mormântul lui Aron Pumnul”,
semnată M. Eminovici. La 25 februarie / 9 martie pe
stil nou debutează în revista „Familia”, din Pesta, a
lui Iosif Vulcan, cu poezia „De-aş avea”. Iosif Vulcan
îi schimbă numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi
de poet şi, mai târziu, şi de alţi membri ai familiei
sale. În acelaşi an îi mai apar în „Familia” încă cinci
poezii.

Din 1866 până în 1869 pribegeşte pe traseul
Cernăuţi – Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucureşti. De
fapt, sunt ani de cunoaştere prin contact direct a
poporului, a limbii, a obiceiurilor şi a realităţilor
româneşti. A intenţionat să-şi continue studiile, dar
nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleor şi copist de
roluri în trupa lui Iorgu Caragiali, apoi sufleor şi
copist la Teatrul Naţional. unde îl cunoaşte pe Ion
Luca Caragiale. Continuă să publice în „Familia”,
scrie poezii, drame („Mira”), fragmente de roman,
„Geniu pustiu”, rămase în manuscris; face traduceri
din germană.

Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează
ca auditor extraordinar Facultatea de Filozofie şi
Drept, dar audiază şi cursuri de la alte facultăţi.
Activează în rândul societăţilor studenţeşti, se
împrieteneşte cu Ioan Slavici; o cunoaşte la Viena pe
Veronica Micle; începe colaborarea la „Convorbiri
Literare”; debutează ca publicist în ziarul „Albina”
din Pesta.

Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea
îi acordă o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filo-
zofie. Urmează cu regularitate două semestre, dar nu
se prezintă la examene.

Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877.
Este director al Bibliotecii Centrale, profesor suplin-
itor, revizor şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui,
redactor la ziarul „Curierul de Iaşi”. Continuă să pub-
lice în „Convorbiri Literare”. Devine bun prieten cu
Ion Creangă, pe care îl introduce la Junimea. Situaţia
lui materială este nesigură; are necazuri în familie,
este îndrăgostit de Veronica Micle.

În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883
este redactor, apoi redactor-şef la ziarul „Timpul”.
Desfăşoară o activitate publicistică excepţională, dar
tot aici i se ruinează însă sănătatea. Acum scrie marile
lui poeme („Scrisorile”, „Luceafărul” etc.).

În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte
grav, fiind internat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la
un institut pe lângă Viena. În decembrie îi apare volu-
mul „Poezii”, cu o prefaţă şi cu texte selectate de Titu
Maiorescu (e singurul volum tipărit în timpul vieţii
lui Eminescu). 

Între anii 1883-1889, Eminescu scrie foarte puţin
sau practic deloc.

Mihai  Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie
1889 (15  iunie, în zori - ora 3) în casa de sănătate a
doctorului Şuţu. Este înmormântat la Bucureşti, în
cimitirul Bellu; sicriul e dus pe umeri de patru elevi
de la Şcoala Normală de Institutori.

În „Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), G.
Călinescu a scris aceste emoţionate cuvinte despre
moartea poetului: „Astfel se stinse în al optulea lustru
de viaţă cel mai mare poet pe care l-a ivit şi-l va ivi
vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în

albie şi peste locul îngropării sale va răsări pădure sau
cetate şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări, până
când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le
ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor
sale”.

Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010,  ziua
de 15 ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii Naționale.
Ea reprezintă nu numai o zi în care celebram
„Luceafărul” poeziei românești, dar și o zi de reflecție
asupra culturii române, în general, a esenței românis-
mului din sufletul fiecăruia dintre noi.

Mihai Eminescu – „Luceafărul” poeziei româneşti
Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie

OO,, rrăămmââii
O rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!

Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să l-ascult;

În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape

Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,

Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,

În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,

Clipe dulci se par ca veacuri.

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;

Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...

Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

Neguri albe, strălucite
Naşte luna argintie,

Ea le scoate peste ape,
Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în şezătoare
De painjen tort să rumpă,

Şi anină-n haina nopţii
Boabe mari de piatră scumpă.

Lângă lac, pe care norii
Au urzit o umbră fină,

Ruptă de mişcări de valuri
Ca de bulgări de lumină,

Dându-şi trestia-ntr-o parte,
Stă copila lin plecată,

Trandafiri aruncă roşii
Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită
Cum aleargă apa-n cercuri,
Căci vrăjit de mult e lacul

De-un cuvânt al sfintei Miercuri;

Ca să iasă chipu-n faţă,
Trandafiri aruncă tineri,

Căci vrăjiţi sunt trandafirii
De-un cuvânt al sfintei Vineri.

Ea se uită... Păru-i galben,
Faţa ei lucesc în lună,
Iar în ochii ei albaştri

Toate basmele s-adună.

CCrrăăiiaassaa ddiinn ppoovveeşşttii FFiiiinndd bbăăiieett ppăădduurriiccuutt��eeiieerraamm 
Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă isvor,

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:

Un freamăt lintrecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.

Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.
Răsare luna,-mi bate drept în faţă:

Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,

Părea c-aud venind în cete cerbii.
Alături teiul vechi mi se deshcide:

Din el ieşi o tânără crăiasă, 
Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,

Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;

Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
Călcând pe vârful micului picior,

Veni alături, mă privi cu dor.
Şi ah, era atâta de frumoasă,

Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,

Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa

Grumazul alb şi umerii-i vădea.
Prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.

La mijloc de codru des
Toate păsările ies,

Din huceag de aluniş,
La voiosul luminiş,

Luminiş de lângă baltă,
Care-n trestia înaltă

Legănându-se din unde,

În adâncu-i se pătrunde
Şi de lună şi de soare

Şi de păsări călătoare,
Şi de lună şi de stele

Şi de zbor de rândurele
Şi de chipul dragei mele.

LLaa mmiijjlloocc ddee ccooddrr��...... 
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Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită
la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care
stă la baza României moderne. Împrejurările is-
torice nu au permis unirea simultană a celor trei
ţări române, astfel că statul naţional român s-a
format treptat, unirea din 1859 desăvârşindu-se
în 1918, când lupta pentru unitatea poporului
român a fost  încununată de victorie.

Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic
încă în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după
revoluţie aceasta a devenit problema centrală,
dominantă, a vieţii politice româneşti, o idee care
a pus în mişcare toate păturile sociale.

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii
din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848
avea în frunte patrioţi înflăcăraţi, între care s-au
distins Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi Du-
mitru Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bo-
liac, Nicolae Orăşanu ş.a.

Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins
o amplă acţiune de propagandă în favoarea
Unirii, atât în ţară cât şi în străinătate. Răspândiţi
în diverse oraşe europene importante (Viena,
Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol),
patrioţii români au desfăşurat acţiuni laborioase
şi entuziaste, pentru crearea unui curent
internaţional de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.

În vara anului 1853 izbucneşte războiul
Crimeii, început de Rusia împotriva Imperiului
Otoman, eveniment care aduce în prim-planul
politic internaţional chestiunea orientală, inclusiv
situaţia Principatelor Dunărene, unirea acestora
fiind una din problemele importante puse în faţa
Congresului de pace de la Paris (1856), reunit

după înfrângerea Rusiei.
Datorită poziţiilor divergente, Congresul din

1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii
Principatelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca
poporul român să se pronunţe în privinţa viitoru-
lui său.

În Tratatul de pace se prevedea ca poziţia
românilor din Principate să fie consultată prin in-
termediul unor Adunări (divanuri) ad-hoc, spe-
cial constituite în acest scop.

Pregătirile şi alegerile pentru Adunările ad-hoc
s-au desfăşurat în condiţii diferite în cele două
ţări. În Ţara Românească, fostul domn, caimaca-
mul Alexandru Ghica, a adoptat o poziţie de
înţelegere faţă de partida unionistă. În Moldova
însă, caimacamul N. Vogoride, agent al Turciei
şi al Austriei, a recurs la la un adevărat regim de
teroare si intimidare, pentru a zădărnici Unirea.
Au fost  interzise gazetele favorabile Unirii şi în-
trunirile politice, s-au făcut destituiri din funcţii
şi arestări masive.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionoşti, revoluţionari de la 1848: Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan
Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anas-
tase Panu, în Moldova, C. A. Rosetti, fraţii Ştefan
şi Nicolae Golescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi
Dumitru Brătianu, Chr. Tell, Gh. Magheru, în
Muntenia. Pentru prima dată, ţărănimea îşi trim-
itea aleşii săi într-o adunare reprezentativă a ţării:
Ion Roată, Tănase Constantin, Gheorghe Lu-
pescu, Mircea Mălieru ş.a. Adunările ad-hoc şi-
au început lucrările în septembrie 1857, la Iaşi şi
la Bucureşti.

Într-o atmosferă de mare avânt patriotic,
Adunările ad-hoc au adoptat, în luna octombrie
1857, rezoluţii asemănătoare, în care cereau cu
hotărâre Unirea Principatelor într-un singur stat
cu numele de România, respectarea drepturilor,
a autonomiei şi a neutralităţii acestui stat şi o
Adunare Obştească care să reprezinte „toate in-
teresele naţiei”. Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc au
fost trimise Comisiei speciale. Aceasta a alcătuit
un raport pe care l-a înmânat Conferinţei repre -
zentanţilor celor şapte puteri, care s-au întrunit în
mai 1858, la Paris. Convenţia semnată la 7 august

1858, ca urmare a lucrărilor Conferinţei, pre -
vedea ca cele două ţări să se numească Princi-
patele Uite ale Moldovei şi Ţării Româneşti,
fiecare cu câte un domnitor, guvern şi o Adunare
Legiui toare proprie si înfiinţarea unei Curţi de
Casaţie comune pentru ambele Principate, cu
sediul la Focşani. Deoarece puterile Europei nu
îndepliniseră în întregime dorinţa fundamentală
a românilor, exprimată prin Adunările ad-hoc, se
impunea o acţiune internă a întregului popor, care
să realizeze Unirea şi să pună Europa în faţa unui
fapt împlinit. Alegerile de deputaţi în Adunările
elective s-au desfăşurat sub semnul unor
înverşunate înfruntări între forţele partidei
naţionale unioniste şi forţele antinaţionale,
potrivnice Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă
de la Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candi-
datul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.
După alegerea din Moldova, privirile naţiunii
erau aţintite spre Bucureşti, unde Adunarea
electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.
Încă din prima zi, în Bucuresti, peste 30.000 mii
de oameni, mobilizaţi de tinerii unionişti, se
adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în
noaptea de 23 spre 24 ianuarie, deputaţii partidei
naţionale au convocat o şedinţă la hotelul „Con-
cordia”, în care au hotărât să propună Adunării
ca domn al Ţării Româneşti tot pe Alexandru
Ioan Cuza domnul Moldovei. Propunerea făcută
de Vasile Boerescu pentru  persoana lui Al. I.
Cuza a fost acceptată în unanimitate, deputaţii
conservatori fiind nevoiţi să cedeze voinţei
poporului. Unirea era condiţionată de alegerea lui
Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales, într-
o explozie de entuziasm popular! Prin propriile-
i forţe, poporul român realizase Unirea şi
întemeiase statul său naţional! „Unirea naţiunea
a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în
1862. Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru tot-
deauna în istoria Patriei noastre ca „Ziua
renaşterii naţionale”. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă
esenţială pe drumul unităţii naţionale, a cărei în-
tregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918.

24 IANUARIE 1859 – UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (marți, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marți, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți, 22 iunie - luni, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,

în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 și 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 și 28 martie; 4, 11, 18 și 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Vestiri (25
martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Domnului

se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele aliturgice; în pe-
rioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România (marți,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (sâmbătă, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei -

1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creștine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a

violențelor împotriva creștinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai) 
Ziua Copilului (marți, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți,
22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii Maicii
Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (luni, 15 no-
iembrie - vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marți, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marți, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Sfântul Vasile, episcopul Ce-
zareii, este unul dintre cei mai
importanţi părinţi ai bisericii or-
todoxe şi unul dintre cei mai
mari teologi creştini. S-a născut
în Pont în jurul anului 329 şi a
murit în Cezarea în ziua de 1 Ia-
nuarie 379.

Provenea dintr-o familie
creştină binecunoscută. Tatăl
său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a
fost un renumit învăţător în
Pont, iar sora sa, Macrina, şi fra-
tele său, Grigore din Nyssa, au devenit de
asemenea sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la
Cezarea, la Constantinopol şi Atena, remar-
cându-se încă de tânăr prin profunde cunoş -
tin ţe în filosofie, astronomie, geometrie,
medicină şi retorică. La Atena a legat o
strânsă prietenie cu Gri gore de Nazianz, care
a fost întotdeauna impresionat de inteligenţa
şi spiritul său profund. Sfântul Vasile a de-
venit apoi un strălucit profesor în Neo Ce-
zarea.

Sub influenţa surorii sale, Macrina, Vasile
se apropie mai mult de biserică, iar episco-
pul Cezareii, Dianius, care îl aprecia deose-
bit de mult, îl încurajează să accepte o slujbă
bisericească. În căutarea căilor spre perfec-
ţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din
Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La
întoarcerea în Pont, înfiinţează o mănăstire
pe malul Irisului. Scrierile sale din acea pe-
rioadă pun bazele vieţii monahale sistema-
tice şi de aceea Sfântul Vasile este considerat
părintele monahismului oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius de-
vine episcop şi, la rândul său, încearcă să-l
convingă pe Vasile să devină preot. În cele
din urmă, îi oferă o înaltă slujbă în cadrul
episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate în
plenitudine deosebitele sale calităţi spiri-
tuale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rân-
dul conducătorilor imperiului, cât şi al po-

pulaţiei şi clerului. El începe o
aprigă polemică împotriva aria-
nismului şi a altor mişcări ere-
tice. La 14 iunie 370, Sfântul
Vasile este ales episcop al Ceza-
reii, cel mai important susţinător
al său fiind Grigore Nazianzus.
În această înaltă funcţie, el era
totodată Mitropolit al Cappado-
ciei şi Exarh al Pontului, autori-
tatea sa întinzându-se între
Balcani, Mediterană, Marea
Egee şi până la Eufrat. El a

depus un enorm efort la organizarea bisericii
şi a luptat pentru drepturile clerului, totodată
punând un mare accent pe temeinica pregă-
tire canonică şi spirituală a preoţilor.

O mare atenţie a acordat Sfântul Vasile
păturii sărace şi celor oprimaţi, iniţiind ne-
numărate acte de caritate. Începând din anul
373, o serie de evenimente întristează viaţa
sa, începând cu moartea fratelui său Grigore
şi ruptura cu Grigore Nazianzus. La acestea
se adaugă situa ţia generală din Imperiul
Roman şi ata curile goţilor. Sfântul Vasile
moare în anul 379, iar la înmormântarea sa
participă un imens număr de creştini, evrei,
păgâni, localnici şi străini, ca dovadă a marii
sale popularităţi.

Scrierile sale au o mare importanţă teolo-
gică şi au fost traduse pe tot globul. Sfântul
Vasile a scris câteva cărţi împotriva lui Eu-
nomius şi a arianismului în general, în care
apără teza Trinităţii. În „De Spiritu Sancto”,
tratează chestiunea Sfântului Duh şi com-
bate anumite mişcări din Macedonia, care
negau existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de
asemenea, un mare număr de lucrări exege-
tice despre Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici
şi a ţinut multe discursuri. Alte importante
scrieri ale sale sunt: „Regulile Monahale”,
„Moralele”, „Despre Judecata lui Dumne-
zeu”, „Despre Religie” şi 366 de epistole,
multe cu caracter dogmatic, iar altele apolo-
getice.

Sfântul Vasile

Din suita celor 12 sărbători creştine im-
portante face parte şi Boboteaza (Botezul
Domnului), ţinută în fiecare an în ziua a
şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea este me-
nită să reamintească cele petrecute la apa
Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în
viaţa publică, la împlinirea vârstei de apro-
ximativ 30 de ani.

Boboteaza este una dintre cele mai im-
portante sărbători, atât pentru creştinii orto-
docşi, cât şi pentru cei catolici. Potrivit
scrierilor, în 6 ianuarie, Mântuitorul Iisus
Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi
Arătarea Domnului, Dumnezeiasca Arătare
sau Epifania.

Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7
ianuarie) aproape că formează una şi aceeaşi
sărbătoare. În ajun, adică în 5 ianuarie, este
zi de post negru, la fel ca în ajunul Crăciu-
nului sau în Vinerea Mare dinaintea Paştilor.
Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Ior-
danului îşi începuse activitatea profetică
Ioan Botezătorul. Prin învăţătura sa, acesta
ajunsese să uimească şi să atragă mulţi oa-
meni. 

Deşi învăţăturile sale erau înscrise în
Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu
ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le
reamin tească permanent oamenilor că „s-a
apropiat împărăţia cerurilor”. Când Mântui-
torul a apărut pe malul Iordanului, Sfântul
Ioan Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, l-
a recunoscut şi l-a arătat mulţi mi lor. Mo-
mentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a
primit botezul este consemnat de toţi cei
patru evanghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit din Ga-
lileea la râul Iordan, unde boteza Ioan Bote-
zatorul, cerând să fie şi el botezat. Ioan i-a
spus: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine
şi tu vii la mine”, iar la răspunsul lui Iisus
că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele

din urmă de către Ioan.
Boboteaza (Botezul Domnului) este o

manifestare a celor trei elemente ale Treimii:
Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Spi-
ritul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în chip
de porumbel, iar Tatăl din cer Îl declară ca
fiind Fiul său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor
altare merg la casele credincioşilor pentru a
le aduce, prin stropirea cu apă sfinţită, bine-
cuvântarea Sfintei Treimi. Postul din Ajunul
Bobotezei a fost rânduit încă din vremea de
început a creştinismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este prece-
dată de un ajun deosebit, care în trecut con-
centra o multitudine de practici şi credinţe
ce decurg în special din datina numită „um-
blatul preotului cu botezul” sau 
„Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând
Chiralesa, oamenii capătă putere, toate re-
lele fug şi anul va fi curat până la Sfântul
Andrei (30 noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de
la Bobotează are o putere deosebită, pentru
că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare a
Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în
ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele
Iordanului. 

Apa sfinţită la bise rică în această zi şi
luată de credincioşi are puteri mira culoase.

Boboteaza şi Sfântul Ioan

,
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

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

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

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

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

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

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

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

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

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

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

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

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

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

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

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

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

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

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

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

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 și cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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IARNA LA DUDEȘTII NOI
Prima ninsoare mai serioasă din acest an a fost în-

tâmpinată cu mare bucurie la Dudeștii Noi. Din feri-
cire, neaua nu a afectat circulația sau bunul mers al
lucrurilor în localitate și a provocat o adevărată
competiție de... săniuș.

Foarte mulți copii, dar și tineri și chiar adulți, au
luat cu asalt una dintre străzile comunei, pe care au
transformat-o în derdeluș.

Îmbujorați de gerul care „mușca” destul de tare, au
coborât și urcat „dealul” de nenumărate ori, bucu-

rându-se din plin de zăpada care, deși nu foarte mare,
a fost perfectă pentru o partidă de săniuș.

De altfel, cuvintele sunt de prisos, așa că vom lăsa
imaginile să vorbească de la sine.
Foto: Petru Vasile TOMOIAGĂ și Marius HOARCĂ


