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HRISTOS A ÎNVIAT!

Credincioșii romano-catolici sărbătoresc, în 4 aprilie, 
Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Bucuria acestui mare praznic este umbrită, și anul acesta, 

de pandemia de coronavirus. Cu toate acestea, să privim cu încre-
dere spre viitor și să ne punem speranța în Iisus cel înviat din morți.

Cu prilejul Paștilor, conducerea Primăriei Comunei Dudeștii Noi 
și Consiliul Local Dudeștii Noi transmit credincioșilor 

romano-catolici urări de sănătate, în primul rând, fericire și 
prosperitate. Lumina Învierii să ne călăuzească pașii în 1ecare zi 

a vieții noastre și să ne facă pe toți mai buni!
PAȘTI FERICIT!

FROHE OSTERN!
BOLDOG HUSVETI 

ÜNNEPEKET!
Ion GOȘA, 

primarul comunei Dudeștii Noi

ÎNSCRIEREA ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul şcolar 2021-2022

Pentru anul şcolar 2021-2022 unitatea noastră are
aprobată de către ISJ 1 clasă cu 22 elevi, conform
proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar
2021-2022. Deoarece suntem singura şcoală din
comună, nu avem criterii specifice de departajare şi
distribuire a elevilor înscrişi în clasa pregătitoare.

Conform OME nr 3373 din 10.03.2021,  comple-
tarea de către părinţi a cererilor de înscriere se
desfăşoară în perioada 29 MARTIE – 28 APRILIE
2021, respectiv 24 -31 MAI 2021 în intervalul orar
08-16.00 la secretariatul şcolii sau se trimit comple-
tate pe adresa de email a şcolii
scoala.dudestiinoi@yahoo.com

Documentele necesare pentru înscrierea în clasa
pregătitoare sunt:

- cerere-tip de înscriere care va fi disponibila la se-
cretariat sau pe site-ul şcolii;

- certificat de naştere al copilului-original şi copie;
- carte de identitate a părintelui/tutorelui;
- rezultatele evaluării pshihosomatice - dacă e

cazul;
- hotărâre judecătorească definitivă pentru părinţii

divorţaţi-unde este cazul;
- adeverinţă medicală care să ateste că elevul este

apt pentru şcoală.
EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMA-

TICE
Art. 7. din Metodologia de înscriere - (1) Eval-

uarea dezvoltării copiilor se efectuează de către cen-
trele județene de resurse și asistență educațională
doar în situația copiilor care nu au frecventat
grădinița sau care s-au întors din străinătate, în
perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în
învățământul primar.

Conform art. 51, alineatul 4 din Metodologia de
înscriere în învățământul primar „Constituirea
formaţiunilor de elevi în clasa pregătitoare se
face după finalizarea procesului de înscriere, con-
form calendarului, în baza procedurii aprobate de
consiliul de administraţie, cu respectarea criteriilor
de transparenţă, echitate, nondiscriminare şi incluzi-
une”.

Informaţii legate de calendarul şi metodologia de
înscriere în învvăţământul primar se găsesc şi pe site-
ul Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi, la adresa
https://scoaladudestiinoi.ro/

Director, prof. Petronela TATOV
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,Frühling, der Frühling
kommt

Frühling, der Frühling kommt,
Er breitet sich aus über das ganze Land,

Blümchen auf den Feldern,
Auf, Kinder, lasst sie uns pflücken!

Das grüne Gras, es wächst und wächst,
Die Lerche fliegt zwischen den Wolken,

Kinder, lasst uns lauschen
Ihrem Gesang über den Feldern!

Der Kuckuck, der Kuckuck singt so laut,
Die Wachtel springt über die Wiese am Fluss,

Die Lämmer rennen über die Felder,
Auf, Kinder, lasst sie uns sehen!

Vine, vine
primăvara 
Vine, vine primăvara,

Se așterne-n toată țara,
Floricele pe câmpii -

Hai să le-adunăm, copii!

Crește, crește iarba verde,
Ciocârlia-n nori se pierde,
Haideți s-ascultăm copii
Al ei cântec din câmpii!

Cucu, cucu strigă tare,
Pitpalacul-n luncă sare,
Mieii zburdă pe câmpii,

Haideți să-i vedem, copii!

GGGGrrrr üüüüßßßß   GGGGooootttt !!!!

Cânticu di sârmânitsâ
Liole-le dit sîrmîniţă,
Bate vimtu la purtiţă,

Anghil bun, lai anghil domn,
Intră-n casă şi-adu somn!

Nani, nu-ni te-aspare, nani
Că va-ţi da dada curbane,

Bair di flurii di guşe
Şi-un ghiurdan di lîndăruşe,

Şi-ună pade
Di livade,

Să-ni te-agioţ cu dada-mpade

Să-ni ţ-adună
Nuna-Lună

Şi-nunul-mare,
Soare, -

Steale ună cîte ună
Să-ni ţ-adar ciupare.

S-hină maia
S-bată gaia,
S-hina paplu

S-bată-araplu,
Şi-ună price

Licurice,
Cari doarme tu lilice.

Si-ni te-acaţă
Somnu-n braţă –

Tra s-ţ-alasă
Vis pri faţă,

S-ni-acreşti mare –
Puiliu di vreare,

Livindeaţă!

Cântec de leagăn
Dragul mamei copilaş,

Bate-n poartă vânt poznaş
Îngere cu puf şi pene –

Adu-ni-l pe Moşu’ Ene...

Nu mai plânge, pui bălai,
Că-ţi dă mama tot ce n-ai :

Un şirag de galbeni mici
şi-o salbă de rândunici,

şi-o ogradă –
Cât o livadă

Să te joci cu mama-n ea!

Dragă Nună
Ca o lună,

Nunul-mare
Ca un Soare

Să-ţi culeagă roi de stele
Să te-mpodobesc cu ele,

Să vină mamaia,
Să alunge gaia,
Să vina bunicu’
s-alunge piticu’

să alunge şi-o jivină
care n-are nici o vină

că doarme într-o sulfină...

şi să vină somnu’spân,
să te legene la sân,

să ţi se facă stăpân –
şi să creşti necontenit,

puişorul meu iubit,
Nemaipomenit!

Armãna mea
Armãna mea,

Di iu-nj vinish, mshatã?
Di iu-nj vinish,

Sh-iu vrei sti duts,
Mshatã cundiljatã?

Nafoarã toamna-sh γini
Cu suti di buiei,

Tut ma-mshatsi suntu,
Dado, ocljii a ei.

Armãna mea,
Cu trup ca di fildanâ
Mutresc cãnd neḑz,
Mutresc cãnd γinj,

Sh-tu suflit portu aranã.

Nafoarã toamna-sh γini
Cu suti di buiei,

Tut ma-mshatsi suntu,
Dado, ocljii a ei.

Armâna mea
Armâna mea,

De unde vii frumoasă
De unde vii

Și und-te duci,
Ca din icoană scoasă?

Afară toamna vine
Cu sute de culori,

Ochii ei mai frumoși sunt,
De mii de ori.

Aromâna mea
Cu trup de amazoană,

Mă uit când pleci,
Mă uit când vii

Și-n suflet port o rană.

Afară toamna vine
Cu sute de culori,

Ochii ei mai frumoși sunt,
De mii de ori.

Eveniment la Dudeștii Noi cu Asociația
Culturală „Cârlibana”. Joi 25 martie 2021,
la Casa de Cultură din localitate, a avut loc
premierea persoanelor care au contribuit în
ultimii cinci ani la evidențierea, păstrarea și
protejarea culturii aromâne în Banat, la
cunoașterea personalităților de ieri și de azi
ale acestei etnii. Ne bucurăm că i-am avut
între noi, pentru a le mulțumi, persoane care
s-au implicat în acțiunile noastre culturale,
în țară și în afara ei, persoane fără de care
realizările noastre pe „gheața subțire a cul-
turii” ar fi fost sărace, 

Ne-au fost alături doamnele: Elena Jur-
jescu-Todi și Liliana Laichici, pe domnii:
Alin Adrian Nica, Dinu Barbu, Aurel Șunda
și Ioan Buț. 

De asemenea, reprezentantul Ansamblu-

lui „Edelweiss” Deta, Gerhart Șămanțu,
o prezență „specială”. Ansamblul dn
Deta are în repertoriu dansuri
aromânești pe care „le joacă” ireproșabil
și, de curând, și cântece. 

Premiile, adevărate opere de artă,
sunt creația doamnei Elena Samantu, un
artist și om de cultură, implicat și devo-
tat, iubitor al tradițiilor și obiceiurilor
din întreg Banatul. Îi mulțumim încă o
dată pe această cale pentru „Cârlibana
de aur”.

A fost o ceremonie restrânsă, dar de
suflet.

Victor ENACHE
* Cârlibana este partea cârligului păs-

torului, cu care se prinde oaia de picior.
De obicei se confundă cu întreg cârligul.

„Cârlibana de aur” la Dudeștii Noi 
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
februarie 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 2021 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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Anual, pe data de 22 martie, la
nivel global este marcată Ziua Mon-
dială a Apei, scopul căreia este în-
treprinderea măsurilor pentru a
aborda criza apei. În acest an,
activitățile întreprinse se vor centra
pe tematica „Valorificarea apei”,
care presupune extinderea
înțelegerii dincolo de problemele le-
gate de costurile pentru consumul
apei, dar și valoarea de mediu, so-
cială și culturală, pe care o are apa
pentru omenire.

Un obiectiv principal al eveni-
mentului este sprijinirea realizării
obiectivului de dezvoltare durabilă
(ODD) 6: apă și canalizare pentru
toți până în 2030. Astfel, agenda
pentru dezvoltare durabilă
recunoaște apa potabilă sigură și
igienizarea eficientă a acesteia atât
ca scop în sine, cât și ca motor al
progresului în multe obiective de
dezvoltare durabilă, inclusiv sănătate, nutriție,
educație și egalitatea de gen.

La nivel global, cel puțin 2 miliarde de oameni
folosesc o sursă de apă potabilă contaminată. Un
asemenea tip de apă poate transmite boli precum
diareea, holera, dizenteria, febra tifoidă și polio-
mielita. Se estimează că apa potabilă contaminată
provoacă 485 000 de decese de boli diareice în fie-
care an.

Până în 2025, jumătate din populația lumii va
locui în zone cu o insuficiență de apă. În țările mai
puțin dezvoltate, 22% din instituțiile de sănătate nu
au un prestator de apă, 21% nu au servicii de salu-

brizare și 22% nu au servicii de gestionare a
deșeurilor.

În regiunea europeană a OMS, peste 63 de mi-
lioane de oameni au obținut acces la servicii de apă
potabilă și 84 de milioane de persoane la servicii
de salubrizare între anii 2000 și 2017. Cu toate
acestea, peste 16 milioane de persoane încă nu au
acces la apa potabilă de bază și mai mult de 31 de
milioane de oameni au nevoie de salubrizare de
bază.

Inegalități semnificative persistă între zonele ru-
rale și urbane și între oamenii bogați și săraci, lo-
cuitorii din mediul rural, cei mai săraci fiind și cei
mai dezavantajați.

Sursele principale de apă pota-
bilă în Republica Moldova sunt
sondele arteziene şi râurile Nistru
şi Prut. Ponderea populaţiei cu
acces durabil la surse sigure de
apă potabilă în anul 2019 a con-
stituit 83% sau 2 154 271 de oa-
meni. De menționat, că în apele
subterane conţinutul anumitor
substanţe ce influenţează sănăta-
tea – nitraţi, fluor, bor, sulfaţi,
este ridicat, sau există carenţă de
fluor și magneziu. Totodată, cali-
tatea apelor este influenţată de
unele surse de poluare urbane, in-
dustriale şi agricole, prin dever-
sarea de cantităţi semnificative de
ape reziduale şi deşeuri.

În acest context, condiţiile
obligatorii pentru asigurarea unei
ape potabile de calitate sunt pro-
tecţia sursei de apă potabilă, în-
suşirea unor cunoştinţe generale

privind apa potabilă şi informarea privind calitatea
apei potabile consumate.

Actualmente este nevoie să înțelegem pe deplin
valoarea apei prin implicarea unui grup mai divers
de părți interesate în gestionarea resurselor de apă.
În acest context, campania Zilei Mondiale a Apei
din 2021 generează o conversație publică globală
pe rețelele de socializare despre modul în care oa-
menii apreciază apa pentru toate utilizările sale.
Scopul este de a crea o înțelegere mai cuprinzătoare
a modului în care apa este evaluată în contexte di-
ferite, astfel încât să putem proteja această resursă
prețioasă pentru toată lumea.

Ziua Mondială a Apei, sub genericul 
„Valorificarea apei”

Enel va face
investiţii în reţeaua

de alimentare cu 
energie electrică

Ion Goșa, primarul comunei Dudeștii Noi, vine cu vești bune la
început de primăvară. „Administrația locală a ajuns la un acord cu
reprezentanții Enel în ceea ce privește ample lucrări de investiții
din partea companiei în rețeaua de alimentare cu energie electrică
din comuna noastră. Aș vrea să îmi cer scuze, și pe această cale,
locuitorilor din Dudeștii Noi pentru desele întreruperi în furnizarea
energiei electrice, lucru ce a afectat atât companiile de pe raza
localității, cât și consumatorii casnici. În curând, sper ca această
problemă să fie rezolvată. În urma acordului cu cei de la Enel,
compania va investi în stâlpi de alimentare, fire, transformatoare,
astfel încât să nu mai existe sincope în alimentarea cu energie elec-
trică.

Noi am făcut mai multe demersuri în trecut în acest sens la cei
de la Enel, am depus și două dosare cu semnături ale conducerii
primăriei și ale cetățenilor și, iată, în sfârșit, eforturile noastre,
insistența și răbdarea, au dat roade.

Fac un apel la înțelegere din partea locuitorilor comunei, pentru
că, pe durata lucrărilor de investiții ale Enel, vor mai exista între-
ruperi în furnizarea curentului electric. Nu în ultimul rând, țin să
precizez că suntem singura comună din județul Timiș care a reali-
zat un astfel de acord cu furnizorul de energie electrică”, ne-a de-
clarat primarul Ion Goșa.

CURĂȚENIA DE
PRIMĂVARĂ

Primăria Comunei Dudeștii
Noi declanșează curățenia de
primăvară, o amplă campanie
de igienizare a localității. Pri-
marul Ion Goșa ne spune că
acțiunea vizează și adunarea
deșeurilor abandonate în zonele
periferice ale localității, dar și
colectarea resturilor vegetale re-
zultate din tăierile specifice
acestei perioade a anului.
Cetățenii vor trebui să scoată la
marginea proprietății aceste res-
turi vegetale, pentru a putea fi
ridicate de echipele primăriei.

„Fac un apel la cetățeni să
păstreze curățenia în localitate
și să respecte munca celor care
fac curățenia de primăvară. Cei
care vor fi surprinși că nu res-
pectă acest lucru vor fi amendați. Nu în ultimul rând, în această perioadă s-au montat noi coșuri de
gunoi stradale și au fost reparate cele deteriorate. Astfel, există toate condițiile ca în comuna noastră
curățenia să fie păstrată”.

Tot în cadrul curățeniei de primăvară, cetățenii sunt rugați să-și întrețină spațiile verzi din fața
gospodăriilor, să tundă iarba, să decolmateze șanțurile, să văruiască pomii. Sunt acțiuni specifice
fiecărei primăveri, iar dudeștenii au dovedit, și în anii anteriori, că sunt buni gospodari.
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După instaurarea stăpânirii româneşti în Banat,
noile autorităţi lansau un manifest către toţi locuitorii
provinciei: „... salutăm călduros pe fraţii bănăţeni, asi-
gurându-i că vom face tot posibilul pentru a le uşura
trecerea la viaţa de linişte, de ordine, la viaţa de pace,
şi aceasta pentru toţi locuitorii Banatului, de orice na-
ţionalitate ar fi, ca să-şi poată vedea liniştiţi de ocupa-
ţiunile lor”. Perioada interbelică a fost, într-adevăr,
marcată de vizibile progrese şi în comuna şvăbească
Beşenova Nouă, bogată şi înfloritoare şi în cadrul nou-
lui Regat al României Mari.

Preocuparea de căpetenie era agricultura şi creşterea
animalelor, viaţa economică a comunei era una pros-
peră, locuitorii aveau cirezi mari de vite, porcine,
turme de oi şi animale pentru muncă iar cei mai mulţi
săteni erau ţărani înstăriţi şi mijlocii, căci prin practi-
carea unei agriculturi eficiente, şi-au consolidat gos-
podăriile şi şi-au ridicat nivelul de viaţă. Ei s-au
preocupat, de asemenea, de o chibzuită gospodărire a
comunei. Prin lucrări de desecare, în anul 1922 au fost
redate agriculturii 154 de lanţe de pământ (peste 89
ha) şi în acelaşi an Johann Hofmann a pus bazele unei
asociaţii de întrajutorare a ţăranilor împotriva inunda-
ţiilor din câmpiile joase, prilej cu care specialistul
Peter Hitz a cerut ca autorităţile să aprobe un sistem
de canalizare şi drenare a terenurilor.

Proiectul urma să fie sprijinit de proprietarii intere-
saţi în efectuarea acestor lucrări şi realizarea lui a fost
încredinţată inginerului Jakob Gruber. Lucrările au fost
terminate în primăvara anului 1924, cheltuielile s-au
ridicat la 285.482 lei dar binefacerile acestei realizări
s-au arătat imediat, căci inundaţiile din anii 1924-1926
au provocat pagube mult mai mici. Între anii 1926-
1929 s-au drenat noi canale pe o suprafaţă de 165 de
lanţe, lucrări care au însemnat un efort considerabil şi
care au costat 408.189 lei. În anul 1931, o tabără de
muncă a tineretului, alcătuită din 150 de băieţi şi 30
de fete, a construit canalul aflat de-a lungul drumului
comunal Dudeştii-Noi - Becicherecu Mic.

În agricultură s-au înregistrat progrese remarcabile,
căci ţăranii foloseau cele mai noi utilaje şi maşini. În
comună lucrau cinci batoze cu abur şi patru tractoare,
principalele culturi erau grâul şi porumbul, iar pentru
valorificarea acestora exista o moară modernă, acţio-
nată cu gaz, o moară de uruială cu motor, o maşină de
măcinat acţionată cu benzină şi numeroase mori acţio-
nate de cai. Pentru nevoile proprii mai erau cultivate
secara, orzul, sfecla, ovăzul, şi, pe suprafeţe mai mici,
cânepa şi lucerna. Curând a început să aibă căutare şi
cultura sfeclei de zahăr. Ani de-a rândul s-a cultivat
tutun şi a existat de asemenea interes pentru creşterea
viermilor de mătase.

Exista, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, o
societate a ţăranilor, transformată ulterior în societate
a agricultorilor, care avea în anii interbelici 145 de
membri. Viţa-de-vie, cultivată în comună de aproape
200 de ani, fusese, ca în întreaga Europă, atinsă de fi-
loxeră între anii 1884-1887, dar graţie iniţiativei şi aju-
torului plin de zel al învăţătorului Jakob Gerhardt, au
fost plantate soiuri de viţă nobilă, şi, curând, noile pod-
gorii au început să dea recolte mulţumitoare. Apropie-
rea de un mare oraş se făcea tot mai mult simţită. O
bună parte a producţiei era valorificată pe piaţa de
fructe din Timişoara iar vinul, de o calitate destul de
bună, şi-a găsit cumpărători în împrejurimi.

Creşterea animalelor era şi ea profitabilă. De mare
interes era creşterea cailor, mai ales a rasei Nonius, a
porcilor de carne, a vacilor elveţiene, foarte căutate.
Laptele era valorificat şi el pe piaţa timişoreană, o
parte fiind folosit pentru producerea untului şi a brân-
zeturilor. Potrivit unui recensământ din 1929, existau
în comună 717 cai, 846 de vite, 2.330 oi, 1.285 porci,
patru capre, 1.527 gâşte, 95 raţe, 9.650 găini, 20 cur-
cani şi bibilici, 36 familii de albine. Locuitorii expor-
tau grâu, făină, porumb şi tutun la Timişoara iar porci,
ouă şi păsări de curte în străinătate, în comună existând
şase comercianţi şi doi exportatori de ouă şi păsări.
Pentru susţinerea agriculturii s-au organizat, în 1938,
asociaţii cooperatiste de producţie, aprovizionare şi

consum. Transportul era asigurat de firma „Frats-
chler”, care avea două autobuze, două autocamioane
şi trei maşini de persoane. În afară de linia ferată Ti-
mişoara-Sânnicolau Mare la care Beşenova Nouă era
legată din 1895, localitatea avea străzi pietruite către
Timişoara şi Sânandrei şi străzi comunale nepietruite
către Mercydorf şi Becicherecu Mic.

A existat şi un mare număr de meseriaşi, care, după
terminarea uceniciei, rămâneau în comună. Firmele
acestora, înscrise la Registrul Comerţului, oferă un ta-
blou destul de complet al activităţii meşteşugarilor din
anii interbelici. În 1931 sunt menţionaţi Hennig Ioan,
Zimmermann Antoniu, Müller Nicolae, Moradini Ioan,
Lindemann Mihai – pantofari; Schneider Iosif, Bu-
chert Ioan, Kammer Nicolae, Kurz Filip, Reinert Iosif
– tâmplari; Klinger Antoniu; Christian Sebastian – lă-
cătuş de maşini şi instalator de electrică; Kurz Mihai
– strungar; Schneider Filip, Berger Nicolae – tinichi-
gii; Scheibling Petru, Scheibling Iosif, Waldner Mihai,
Frank Francisc – rotari; Schwartz Francisc, Benga
Carol, Schuch Iosif – fierari; Brauer Bela – frizer;
Krausz Ioan – brutar; Lay Ioan, Pfeiler Iosif (firma co-
mercială „P.I.”) – băcănii; Kummer Matei; Kalapis
Petra, Kleitsch Ioan, (firma „K.I.”), Schuch Mihai –
cârciumari; Wagner Ioan – transportarea de persoane
cu autobuzul; societatea cooperatistă pentru aprovizio-

nare, producţie şi desfacere „Producătorul”; firma co-
mercială „Văd. lui Novak Eugen” pentru mărfuri de
modă şi mărunţişuri. Din 1932 Metzen Iosif, Kleitsch
Andrei şi Hermann Ioan au firme de agenţi de vite şi
de cereale care comercializează produse agricole, ce-
reale şi derivate şi fac comerţ cu porci, iar Kummer
Matei şi-a deschis o băcănie. Noi firme apar la Regis-
trul Comerţului în 1936: Scheibling Matei, a cărui ocu-
paţie anterioară fusese cea de mecanic, a deschis firma
comercială „S. Matei” pentru moară de urluit, râşniţă
de cereale de tot felul, produse de măciniş precum şi
furaje iar Weisz Aladar, comerciant, şi-a înmatriculat
firma „Weisz Aladar” pentru cârciumă. În 1937 Matei
Frank, localnic, agricultor, şi-a înmatriculat firma co-
mercială „Matei Frank” pentru comerţ cu păsări de
casă, ouă, unt şi brânză pe întreg teritoriul ţării, firmă
condusă de Werhof Ioan, fără drept de semnătură iar
Ioan Wagner, fost comerciant, şi-a deschis firma „Ioan
Wagner” pentru comerţ cu coloniale, sticlărie, articole
de fier şi de textile.

Din anul următor e menţionată şi firma „Ioan Beis-
zer” pentru comerţ cu făină şi tot felul de cereale iar
în 1939 Kummer Ioan a deschis o cârciumă, numai cu
băuturi spirtoase.

Lay Iosif a început, în 1940, comerţ cu mărfuri
mixte iar în 1942 firma lui Nicolae Schuch se ocupă
cu comerţ mixt (băcănie) en detail, pe cont propriu.
Battesweiler Ioan se ocupa din 1943 cu comerţ en de-
tail cu păsări de casă, vii şi tăiate, precum şi cu ouă pe
cont propriu, în 1945 Baum Martin se ocupa cu indus-
tria morăritului şi comerţ cu cereale şi derivate en gros
şi en detail iar în 1947 Dumitru Nastu are o firmă de
galanterie şi mărunţişuri, cu amănuntul pe cont pro-
priu. Mai existau în comună un negustor de lemne,
şapte croitori, patru frizeri, trei lăcătuşi, trei măcelari,
un pălărier, un dogar, patru dulgheri, un frânghier. În
comună exista şi o societate a meseriaşilor – societate
meşteşugărească fondată în 1920, cu 171 de membri.
Din 1931 a funcţionat la Beşenova Nouă „Prima Cassă
de Păstrare pentru desvoltarea simţului de economi-
zare şi acordarea de credite”, care a fuzionat în 1936
cu Banca Poporală. Până la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial, sunt cunoscuţi aproximativ 80 de in-
telectuali – preoţi, jurişti, medici, farmacişti, ingineri,
profesori, învăţători, înalţi funcţionari, ofiţeri etc. –
originari din comuna şvăbească. S-a păstrat şi o inte-
resantă literatură populară, alcătuită din proverbe din
timpul colonizării, zicători sau poveşti.

Comuna avea oficiu poştal, serviciu telegrafic şi sta-
ţie telefonică, în 1925 cazinoul înfiinţat în 1911 a fost
transformat în „Casa Naţională” iar în 1928 a fost des-
chisă o grădiniţă de stat sub conducerea învăţătoarei
M. Nicola.

Din Albumul monografic „Dudeștii Noi - 
Neu Beschenova”, ediția a II-a revizuită și adăugită,

de Dan N. BURULEANU și Liana PĂUN

File de istorie

DUDEȘTII NOI ÎN ANII INTERBELICI
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Buna Vestire este prăznuită de Biserică pe 25 mar-
tie. Buna Vestire sau popular Blagoveștenia (termenul
slav corespunzător celui de Buna Vestire) este prazni-
cul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil
a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dum-
nezeu.

Buna Vestire este prima sărbătoare confirmată în
documente, dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data
acestei sărbători a variat la început. Astfel, unii o săr-
bătoreau în ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele
Biserici din Apus, cum ar fi cele din Spania, Galia și
Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie.

Părintele profesor Ene Braniște susține că sărbătoa-
rea a fost introdusă la Roma de Papa Leon al II-lea
(681-683). La început aceasta era doar locală și cu de-
numirea de sărbătoare a așteptării Nașterii Domnului.
Variația datei de prăznuire a existat în Apus până în
secolul XI, când data de 25 martie s-a generalizat în
toată lumea catolică. Numai la armeni Buna Vestire se
prăznuiește pe 7 aprilie, în raport cu data veche a săr-
bătorii Nașterii Domnului (6 ianuarie).

În Răsărit, însă, data de 25 martie s-a generalizat
probabil îndată ce Nașterea Domnului a început să fie
sărbătorită peste tot pe 25 decembrie, adică încă din
prima jumătate a secolului al V-lea.

Buna Vestire este sărbătorită în fiecare an în pe-
rioada Postului Mare, fiind una dintre sărbătorile pen-
tru care Biserica acordă dezlegare la pește, indiferent
în ce zi ar cădea aceasta.

Temeiul scripturistic al
sărbătorii Bunei Vestiri

„Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de
la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume
era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care
se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei
era Maria. Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te,
ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecu-
vântată ești tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulbu-
rat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de
închinăciune poate să fie aceasta? Și îngerul i-a zis:
Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Și
iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema nu-
mele lui Iisus. Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt
se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul
lui David, părintele Său. Și va împărăți peste casa lui
Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit. Și a
zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce
eu nu știu de bărbat? Și, răspunzând, îngerul i-a zis:
Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se

va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și
iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la
bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea
numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu
neputință. Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie
după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea”. (Luca
I, 26-38).

Nicolae Cabasila observa că, dacă la crearea primu-
lui Adam, Tatăl se sfătuiește cu Fiul și cu Sfântul Duh,
venirea la existență a Fiului lui Dumnezeu ca om are
loc după obținerea consimțământului cu totul liber al
Sfintei Fecioare. Cea care-L naște nu e folosită ca mij-
loc al venirii lui Lui la existența ca Om, fără voia ei.
Nicolae Cabasila ne mărturisește că „Dumnezeu nici
nu a înștiințat de mai înainte pe Adam, nici nu l-a în-

duplecat să-și dea coasta, din care avea să se zidească
Eva, ci lipsindu-l de simțire, i-a răpit mădularul. Dar
procedând la zidirea noului Adam, a înștiințat-o mai
înainte pe Fecioara și a așteptat credința și învoirea ei.

A fost mai ușor pentru Apostoli să creadă că Hristos
a înviat, de vreme ce L-au văzut înviat. A fost ușor
pentru creștini să creadă în învierea lui Hristos, pentru
că au avut mărturia Apostolilor. Dar Maica Domnului
a crezut pe baza unei simple făgăduințe că se va pe-
trece cu ea un fapt ce depășește legea firii. A crezut po-
sibil, imposibilul. Și prin aceasta l-a făcut posibil, după
cum susține părintele Dumitru Stăniloae. E o lege a
firii să nu poată zămisli cele ce și-au ales viața fecio-
riei. De aceea Maica Domnului întreabă: „Cum va fi
aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?”. Însă, după
ce îngerul îi comunica modul zămislirii minunate –
„Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui
Preaînalt te va umbri”, Fecioara nu s-a mai îndoit de
vestirea îngerului.

În clipa în care declară că se încrede cu desăvârșire
în minunea ce se va săvârși cu ea, Fiul lui Dumnezeu
Se și sălășluiește în ea, zămislindu-Se Om. Nașterea
lui Dumnezeu-Cuvântul ca om este o naștere unică,
neavând nimic din nașterea celorlalți oameni. Nici
nașterea Sa din Tatăl, nici cea din Fecioara Maria nu
au avut ceva comun cu nașterea altcuiva. Nașterea Sa
ca Om nu e o naștere din necesitatea firii, ci din bună-
voirea lui Dumnezeu.

Buna Vestire în calendarul
popular

Buna Vestire este cunoscută în calendarul popular
sub denumirea de Ziua Cucului. De ce ziua cucului?
Pentru că în această zi are loc primul său cântec, prin
care anunță vestirea primăverii.

Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era
auzit pe stomacul gol, în spatele omului, era semn rău:
„Cucu-n spate mi-a cântat / și moartea m-a săgetat!”.

Exista obiceiul ca în această zi să se numere de câte
ori cucul își cântă numele, număr care ar descoperi câți
ani mai avem de trăit.

Flăcăii și fetele îl întrebau pe cuc când se vor căsă-
tori: „Cucule voinicule / Câți ani îmi vei da / pân’ m-
oi însura (mărita)?”. Dacă se întâmpla ca după rostirea
acestor cuvinte cucul să cânte, cântecul său echivala
cu un an de aștepare. Dimpotrivă, dacă el tăcea, tăcerea
sa era semn că avem de-a face cu o căsătorie grabnică.

De asemenea, craca pe care a cântat cucul de ziua
sa era tăiată și pusă în scăldătoarea fetelor, în speranța
că flăcăii nu le vor ocoli.

BUNA VESTIRE, CEA MAI VECHE
SĂRBĂTOARE A MAICII DOMNULUI

Într-o seară, la un han, doi călători vorbeau des-
pre drumul lung pe care îl mai aveau de străbătut,
cinstindu-se cu un pahar de vin. Deodată, lumea
de afară începe să ţipe. Alarmaţi, cei doi străini ies
în uliţă, unde văd o casă cuprinsă de flăcări, iar
alături o femeie ţipând:

– Copilul meu, copilul meu este în casă!
Fără să stea pe gânduri, unul din cei doi călători

intră printre flăcări şi, după ceva timp, iese cu
pruncul în braţe. Femeia îi mulţumeşte cu lacrimi
în ochi, în timp ce lumea îl priveşte cu admiraţie,
pentru fapta sa. În tot acest timp, prietenul său nici
nu se mişcase, ci aştepta liniştit în faţa hanului.
Întorşi amândoi la masă, acesta îi spune:

– Eşti nechibzuit. Puteai să mori, ce te-a făcut
să-ţi rişti viaţa ?

– Am sărit în flăcări pentru a salva copilul. N-
am făcut nimic deosebit. Dacă te uiţi cu atenţie în
jurul tău, vezi că toate se jertfesc unele pentru al-

tele: până şi grăuntele din pământ putrezeşte pen-
tru ca din el să răsară o plantă nouă, o mlădiţă care
să ducă viaţa mai departe, mama îşi sacrifică ti-

nereţea pentru a-şi creşte copiii şi a-i educa, sol-
datul moare apărându-şi ţara şi aşa mai departe;
toate trăiesc unele pentru celelalte.

– Bine, dar dacă ai fi murit şi tu, ce realizai ?

– Atunci, poate că aş fi fost şi eu asemenea
grăuntelui…

Lumea toată este călăuzită de exemplul Mân-
tuitorului, Care S-a jertfit pe Cruce pentru mân-
tuirea noastră. Omul trebuie să urmeze şi el acest
exemplu fără de care viaţa nu are sens. Cel cu su-
fletul curat caută binele celorlalţi şi nu pe al său;
se roagă pentru toţi şi nu pentru sine; deci, prin tot
ceea ce face, trăieşte pentru ceilalţi, nu doar pentru
el însuşi.

„Când vă veţi curăţa sufletele voastre, atunci
ele vor străluci şi se vor împărtăşi de prezenţa lui
Dumnezeu şi de dumnezeiasca şi cereasca Sa stră-
lucire. Atunci, sufletele vor fi ca nişte oglinzi cu-
rate, îndreptate spre lumina dumnezeiască şi vor
putea primi şi ele strălucire” – Sfântul Dionisie
Areopagitul.

PUTEREA
JERTFEI
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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 și cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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Cele mai ciudate obiceiuri
ale marilor artişti 

şi scriitori ai lumii (II)
Demostene 

Acesta era un om politic cunoscut pentru abilitatea sa de a vorbi fără
efort, devenind astfel un orator profesionist. A petrecut ore întregi studiind
retorica şi Dreptul şi învăţând de la un actor cum putea să-şi controleze
mai bine gesturile corporale. Pentru a evita problemele de respiraţie sau
de vorbire, omul politic obişnuia să vorbească cu pietricele în gură ori să-
şi spună discursurile în timp ce alerga de-a lungul plajei, unde se auzeau
valurile care se spărgeau de stânci. 

Lev Tolstoi
Gigantul literaturii ruse, Lev Tolstoi, nu numai că a scris cărţi exacte

din punct de vedere istoric, dar el însuşi a devenit de o importanţă istorică.
În ciuda faptului că provenea din cele mai înalte straturi ale societăţii, Tol-
stoi a început să pună la îndoială moralul lumii în care trăia şi a început
să-şi urmeze propria cale. A devenit vegetarian, a început să urmeze o ru-
tină zilnică viguroasă şi a renunţat la bogăţie. A început să poarte haine şi
încălţăminte ţărăneşti, confecţionate de el însuşi. 

Michelangelo 
Michelangelo Buonarroti este artistul care a pictat Capela Sixtină a pa-

latului papal din Vatican. Acesta obişnuia să doarmă cu hainele şi cizmele
pe el, fără să le scoată zile în şir. A evitat să facă baie şi chiar a conside-
rat-o un pericol pentru sănătate. A trăit totuşi până la 88 de ani.

Albert Camus 
Albert Camus a fost mult mai mult decât un intelectual elegant care

obişnuia să fumeze. Avea inclusiv o pisică pe care a numit-o Ţigară (Ci-
garette). A fost un scriitor care a câştigat premiul Nobel, un filozof, un
activist politic, un jurnalist, un iubitor de fotbal şi mai ales de animale.
Când a vizitat oraşul New York, a ţinut să vină la Grădina Zoologică de
20 de ori.

Frida Kahlo
Excentrica artistă mexicană Frida Kahlo a avut o stare de sănătate pre-

cară în cea mai mare parte a vieţii sale. Ceea ce au făcut-o specială au fost
dragostea pentru animale şi picturile. Avea multe animale de companie
printre care câini, maimuţe, papagali, găini şi vrăbii. Avea chiar un pui de
porc numit Granizo şi un vultur cu un nume uşor ciudat - Gertrudis Caca
Blanca.

Andy Warhol 
Andy Warhol, cunoscutul artist al curentului Pop Art din America, avea

mare grijă de aspectul său şi, cel mai important, de coafura sa iconică.
Acesta avea obiceiul de a colecţiona peruci, având în jur de 40 la număr.

În urmă cu 60 de ani, la 25 martie 1961, se punea
în funcțiune la Timișoara MECIPT-1 (Mașina Elec-
tronică de Calcul a Institutului Politehnic
Timișoara), una din emblemele reușitei și gloriei Po-
litehnicii timișorene, primul calculator alfa numeric
și primul din mediul universitar din România, al doi-
lea din țară după cel de la Institutul de Fizică Ato-
mică. Situația epidemiologică actuală nu permite
organizarea unei aniversări pe măsură, dar conduce-
rea Universității Politehnica Timișoara intenționează
să marcheze momentul în 21 iunie 2021, când se îm-
plinesc și 50 de ani de la apariția primelor 5 licee de
informatică.

Computerul MECIPT-1 a fost construit de mate-
maticianul Iosif Kaufmann şi de vărul său, inginerul
Wilhelm Löwenfeld. Documentarea a început în
1955, iar proiectarea în 1956. Construcţia s-a făcut
la Liceul Piarist, pe atunci fiind sediul Facultăţii de
Electrotehnică. După realizarea MECIPT-ului s-a în-
fiinţat Centrul de Calcul, iar la colectiv s-au alăturat
Vasile Baltac şi matematicianul Dan Farcaş. Viteza
de procesare a calculatorului făcea ca unele pro-
grame să dureze ore întregi şi chiar zile. Lucra cu 50
de operaţii pe secundă, iar instrucţiunile erau for-
mate din 15 cifre binare. Programele se introduceau
cu bandă perforată. Pe post de imprimantă funcţiona
o maşină de scris obişnuită, deasupra tastelor fiind
montate nişte relee sub forma unor bastonaşe. Cu
MECIPT-1 s-a proiectat cupola pavilionului expozi-
ţional Bucureşti (Romexpo), s-a proiectat barajul Vi-
draru, realizat în 1965 pe râul Argeş, noua reţea de
apă din Arad, s-a automatizat producţia la Fabrica
de Bere şi s-au proiectat o mulţime de clădiri.

În epocă a făcut senzație atunci când Erika Do-
mokos a scris un program de traducere automată din
limba engleză în limba română. Datorită memoriei
foarte mici a MECIPT-1, dicționarul cuprindea doar
60-70 de cuvinte și foarte puține reguli sintactice. La
17 mai 1962 s-a realizat prima traducere făcută de o
mașină a unei fraze cerute pe loc, sub coordonarea
academicianului Grigore Moisil. Dintre cele pro-
puse, prima frază tradusă corect a fost ”You explain
the development of science and we help describe the

examples”, tradusă drept „Dumneavoastră explicați
dezvoltarea științei și noi ajutăm la descrierea exem-
plelor”. Rezultatul a creat publicului impresia că se
vor putea traduce repede și ieftin cărți întregi.

Calculatorul conceput la Timişoara, pus în func-
ţiune în anul 1961, la Facultatea de Electrotehnică a
Institutului Politehnic, avea 2000 de tuburi electro-
nice, peste 20.000 de condensatori şi rezistenţe, 30
de kilometri de fire şi 100.000 de lipituri. În total
consuma circa 10 kW pe oră. Memoria era pe un
tambur magnetic, iar capacitatea de memorare era
de 1.024 de adrese. Comparativ cu primul calculator
românesc CIFA-1, MECIPT-1 avea o memorie de

patru ori mai mare. Calculatorul ocupa o în-
treagă încăpere şi era format din patru pa-
nouri înalte de doi metri.

MECIPT-1 reprezintă un pas important
în istoria tehnicii de calcul din România, în
condiţiile în care prin intermediul său multe
generaţii de studenţi şi chiar profesori uni-
versitari au învăţat cum funcționează un
calculator electronic şi să programeze. De
asemenea, au fost create premisele pentru
înființarea primei secții de specializare în
calculatoare din România. Prima promoție
de ingineri cu specialitatea calculatoare
electronice a absolvit Politehnica din
Timișoara în 1966. A fost indiscutabil me-
ritul profesorului Alexandru Rogojan, care
s-a luptat mult pentru înființarea speciali-
zării, dar fără îndoială faima MECIPT-1 ca
prim calculator în învățământul superior a

contat mult la Ministerul Învățământului pentru
obținerea aprobării. Centrul de Calcul deservit de
absolvenții acesteia a fost nucleul viitoarei industrii
IT din zonă.

Calculatorul a funcționat cam zece ani. Între anii
1963-1966, pe MECIPT-1 au făcut practică studenți
de la institutele polithnice din Timișoara, București,
Cluj și Iași. Din școala de programare de la MECIPT
s-au remarcat peste ani programatori valoroși printre
care profesorul universitar Ștefan Mărușter, Dan
Farcaș, Gavril Gavrilescu, Alexandru Cicortaș și
mulți alții.

Creatorii MECIPT -1, Wilhelm Lowenfeld și
Iosif Kaufmann, au fost decoraţi de preşedintele ţării
în 2003 cu cel mai înalt grad - Steaua României în
grad de Cavaler -, pentru contribuţia lor la dezvol-
tarea tehnicii de calcul în România.

La inițiativa lui Horia Gligor, absolvent în 1968
al specializării calculatoare electronice, sprijinit pu-
ternic, și logistic și financiar, de Dan Bedros, direc-
tor general Alcatel România, care și-a început și el
cariera ca tânăr absolvent al specializării calcula-
toare în 1967, calculatorul MECIPT-1 a fost expus
într-o secție a Muzeului Banatului, în anul 2001, iar
pe parcurs a fost restaurat.

În prezent, MECIPT-1 a revenit la Universitatea
Politehnica Timișoara, fiind piesa centrală a Muzeu-
lui UPT, alături de alte exponate care evidențiză
rolul de pionierat al Politehnicii timișorene în dez-
voltarea tehnicii de calcul din România.

MECIPT 1 - 60 de ani de la punerea în funcţiune


