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Autorităţile locale din comuna
Dudeştii Noi doresc să ştie care
este gradul de satisfacţie al cetăţe-
nilor din localitate cu privire la
condiţiile pe care le au la această
oră.

Sunteţi invitaţi, aşadar, dragi
dudeşteni, să completaţi chestio-
narul de faţă, să vă spuneţi obiec-
tiv părerea despre starea
lucrurilor din comună, şi să-l de-
puneţi la sediul Primăriei comu-
nei Dudeştii Noi. 

Răspunsurile din chestionar
vor sta la baza elaborării Strate-

giei de Dezvoltare a Comunei
Dudeştii Noi, aşa cum a anunţat
Ion Goşa, primarul localităţii.

„Obiectivul nostru este de a
acoperi tot ceea ce înseamnă in-
frastructură în Dudeştii Noi, pen-
tru a deveni o comună cu utilităţi
prietenoase, cu energie verde. 

Avem în plan, pe viitor, pentru
zona de agrement şi sport – sala
de sport, terenul de fotbal – să
mutăm acolo arena sportivă şi să
facem un bazin de înot. 

Vrem să accesăm fonduri pen-
tru a realiza încălzirea pe bază de

apă termală a instituţiilor pu-
blice, în primă fază, apoi a gospo-
dăriilor celor care doresc să
folosească o astfel de energie. 

Pentru a de(nitiva această stra-
tegie va trebui să ne întâlnim toţi
factorii de decizie, conducerea
Primăriei, aparatul de speciali-
tate, consilierii locali, oameni de
afaceri, oameni cu in)uenţă,
preoţi, medici, proprietari de ma-
gazine şi cetăţeni, care reprezintă
structura cea mai importantă”,
a(rmă primarul. 

Chestionarul, în pagina 4
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Sfântul Ilie Tesviteanul, celebrat drept făcător de
minuni şi aducător de ploi în perioadă de secetă, este
sărbătorit de creştinii ortodocşi  în 20 iulie.

Sfântul Ilie a venit pe lume cu peste 800 de ani î.
Hr., în ţinutul Tesvi din Galaad, într-o familie de
preoţi, într-o perioadă în care iudeii se închinau idoli-
lor şi zeilor străini, pe vremea împăratului Ahab. Se
spune că la naşterea sa tatăl său a văzut oameni îmbră-
caţi în alb învelindu-l în scutece de foc şi, dându-i nu-
mele, i-au dat să mănânce o flacără, simbol al râvnei
pentru Dumnezeu care l-a mistuit de-a lungul întregii
sale vieţi.

Sfântul Ilie şi carul de foc
de pe cer

Legendele mai spun că Sfântul Ilie a fost gospodar,
dar cu o fire foarte iute. El şi-ar fi ucis părinţii veniţi
în vizită şi a mers apoi la Dumnezeu şi şi-a cerut ier-
tare, primind un car şi un bici de foc pentru a-i ucide
pe diavolii care îl stăpâneau.

În tradiţia populară, Sfântul Ilie este prezentat ca
mergând pe cer într-un car cu roţi de flăcări, tunând şi
lovind diavolii cu biciul de foc. Se mai spune că este
aducător de ploaie şi că poate provoca furtuni puter-
nice. 

Multe legende spun să Sfântul Ilie nu şi-a încheiat
misiunea pe pământ, el ridicându-se la cer şi aşteptând
acolo sfârşitul lumii, pentru a se lupta cu căpetenia dia-
volilor. Este considerat „mustrător al împăraţilor celor
fărădelege şi pedepsitor al prorocilor mincinoşi, mi-
nunat făcător de minuni şi râvnitor către Dumnezeu,
cel căruia stihiile s-au supus şi cerul i-a dat ascultare,
cel mai mare între proroci”.

Regele Ahab, în vremea căruia ar fi trăit Ilie, s-a că-
sătorit cu Isabela, o prinţesă feniciană din Sidon, care
se închina zeului Baal. Ahab, preţuind frumuseţea fe-
meii mai mult decât credinţa în Dumnezeul părinţilor
săi, şi-a obligat poporul să se închine zeului Baal, în-
curajând în acest fel idolatria. Toate aceste fapte au
atras mânia lui Dumnezeu, iar Sfântul Proroc Ilie a pri-
mit misiunea de a-l mustra pe rege şi de a întoarce de
la închinarea la zei poporul care se tăvălea în necurăţie
şi aducea pe fiii săi jertfă diavolilor (zeului Moloh,
zeul fericirii, îi erau aduse drept jertfe copii sacrificaţi
prin ardere).

Seceta şi ploaia, simboluri
ale puterii Sfântului Ilie
Certându-l pe Ahab, Sfântul Ilie îi spune: „Viu este

Domnul Dumnezeul lui Israel, înaintea Căruia slujesc
eu; în aceşti ani nu va fi nici rouă, nici ploaie decât
numai când voi zice eu!” (3 Rg 17;1). Sfântul Ilie s-a
retras pe malul râului Cherit. Iar în urma lui seceta şi
foametea au cuprins toată ţara. Atunci s-a împlinit cu-
vântul lui Moise către iudei: „Cerurile tale, care sunt
deasupra capului tău, să se facă aramă şi pământul de
sub tine fier” (Deuteronomul, 28 - 23). Căci Dumne-
zeul l-a ascultat pe Sfântul Ilie.

După trei ani şi jumătate, dovedindu-se că numai
credinţa în Dumnezeul lui Ilie este cea adevărată, po-
porul israelit şi-a recunoscut greşeala de a se fi închinat
zeului Baal, strigând: „Dumnezeul lui Ilie este Dum-
nezeul cel adevărat”.

„Până când veţi
şchiopăta voi de
amândouă gleznele
voastre?”, întreba
Sfântul Ilie mulţimile
adunate pe Muntele
Carmelului: „Dacă
Dumnezeu, Care v-a
scos pe voi din pă-
mântul Egiptului,
este Dumnezeu, apoi
pentru ce nu mergeţi
în urma Lui? Iar dacă
Baal este zeul vostru,
apoi mergeţi după
el”, le spune israeliţi-
lor, mustraţi de 
conştiinţă pentru rătă -
cirea lor.

Rugându-se atunci
Ilie, o ploaie a răcorit
pământul şi foametea
a încetat.

Sfântului Proroc
Ilie nu i-a fost dată
moartea, fiind ridicat
la cer într-un car de foc. Şi potrivit Tradiţiei Bisericii,
el este viu în trup, aflat în grija lui Dumnezeu în loca-
şurile cereşti.

Sfântul Ilie a fost văzut de cei trei Sfinţi Apostoli,
Petru, Ioan şi Iacob, pe Muntele Taborului, în vreme
Schimbării la Faţă a Mântuitorului Hristos, şi va fi
văzut din nou de oameni înaintea celei de a doua veniri
a lui Iisus Hristos. Atunci cel ce mai înainte a scăpat
de sabia Izabelei, va pătimi de sabia lui Antihrist, îm-
preună cu Enoh şi cu Ioan. (sursă: vol. “Vieţile Sfinţi-
lor”)

Obiceiuri, tradiţii,
superstiţii

De ziua Sfântului Ilie, oamenii nu lucrau, pentru a
nu cădea grindina, şi nu mâncau mere, pentru ca grin-
dina să nu fie de mărimea acestora.

Tot în această zi, femeile mergeau la biserică şi dă-
deau pomană pentru morţi din roadele gospodăriei. 

În dimineaţa acestei zile se culeg plante de leac, în
special busuioc, care sunt puse apoi la uscat, iar fe-
meile duc busuioc la biserică pentru a fi sfinţit după
care, întoarse acasă, îl pun pe foc, iar cenuşa rezultată
o folosesc în scopuri terapeutice.

De Sfântul Ilie, românii îşi amintesc şi de sufletele
morţilor, în special de sufletele copiilor morţi. Femeile
chemau copiii străini sub un măr, pe care îl scuturau
şi dădeau de pomană merele căzute. Bisericile sunt
pline, acum, cu bucate pentru pomenirea morţilor
(Moşii de Sânt-Ilie), iar la casele gospodarilor sunt or-
ganizate praznice.

Mierea albinelor, recoltată
de Sfântul Ilie

De Sfântul Ilie, la sate, apicultorii recoltau mierea
albinelor. Recoltarea mierii se făcea numai de către
bărbaţi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, ajutaţi de

către un copil, femeile neavând voie să intre în stupină. 
După recoltarea mierii, cei din casă, împreună cu

rudele şi vecinii invitaţi la acest moment festiv, gustau
din mierea nouă şi se cinsteau cu ţuica îndulcită cu
miere. 

Masa festivă avea menirea de a asigura belşugul
apicultorilor.

Sânt-Ilie marchează şi miezul verii pastorale, dată
la care le era permis ciobanilor să coboare în sate, pen-
tru prima dată după urcarea oilor la stână. Cu această
ocazie, ciobanii tineri sau chiar cei maturi aduceau în
dar iubitelor sau soţiilor lor furci de lemn pentru tors,
lucrate cu multă migală.

Tradiţii și obiceiuri 
de Sânt Ilie 

Pentru ţinutul sucevean este demn de amintit renu-
mitul bâlci de Sânt-Ilie de la Fălticeni, bâlci care, din
anul 1814, în urma hrisovului lui Scarlat Vodă Cali-
mach, era al doilea ca mărime din Europa, după cel de
la Leipzig. 

Cu două-trei săptămâni înainte de 20 iulie, pe stră-
zile Fălticeniului începea să se adune mozaic de lume
şi se auzeau strigătele şi chemările negustorilor rostite
în polonă, rusă, letonă, cehă, germană, maghiară, turcă
sau arabă.

Tot în 20 iulie se ţin mai multe târguri sau petreceri
câmpeneşti, precum Târgul de fete de pe Muntele
Găina din judeţul Alba, în timp ce la Covasna are loc
nedeea mocănească „Sânt Ilie la români”, la Săcele se
desfăşoară „Târgul feciorilor de la Săcele”, la Polo-
vragi - „Nedeea de la Polovragi”, iar la Fălticeni - „Şe-
zătoarea”.

În ziua de după Sfântul Ilie, pe 21 iulie, oamenii îl
sărbătoresc pe Ilie-Pălie, vizitiul care conduce carul
Sfântului.

Sărbătoarea proorocului Ilie Tesviteanul este şi ziua
Aviaţiei Române, acest sfânt fiind considerat, începând
din 1913, ocrotitorul şi patronul aviatorilor.

Material preluat de pe www.digi24.ro

SFÂNTUL ILIE ŞI LEGENDA CARULUI 
DE FOC CU CARE SE PLIMBĂ PE CER

Tradiţii şi obiceiuri de 20 iulie
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Compania RETIM în parteneriat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri
Timiş şi toate primăriile asociate au lansat campania de informare-conştientizare  „Co-
lectarea separată a deşeurilor, obligaţie legală”. Prin această campanie ne dorim ca toţi
cetăţenii să înţeleagă că au o responsabilitate şi o obligaţie legală faţă de modul cum co-
lectează deşeurile. Doar colectarea separată ne dă posibilitatea creşterii cantităţii de deş-
euri reciclate şi implicit a reducerii cantităţii de deşeuri depozitate. În momentul de faţă,
din miile de tone de deşeuri care sunt colectate lunar de către RETIM în zonele de operare
din judeţul Timiş, doar o mică parte pot fi reciclate. Din neglijenţă sau nepăsare, deşeurile
sunt aruncate amestecate în containere sau la întâmplare, iar această situaţie face impo-
sibilă sortarea şi reciclarea.  

Infrastructura disponibilă

În localităţile din judeţul Timiş există un sistem de colectare a deşeurilor municipale, com-
pus din pubele şi containere separate pentru diferite categorii: recipiente galbene/saci galbeni,
clopote verzi, compostoare (doar în mediul rural), precum şi recipiente negre. Acestea sunt
puse la dispoziţia generatorilor de deşeuri fie la gospodăriile inviduale sau sedii de firmă, fie
în spaţiile comune de la blocuri. Prin urmare, există toate condiţiile, dar este absolut necesar
ca şi cetăţenii să respecte un set minim de reguli de colectare separată, reguli simple care sunt
comunicate pe toate mediile disponibile – https://retim.ro/utile/ghid_tm/  Ca mod de lucru,
echipajele RETIM vor folosi un sistem de etichetare a recipientelor care conţin deşeuri co-
lectate necorespunzător, iar în final orice recipient neconform nu va fi ridicat.

- Etapa 1 – O ETICHETĂ GALBENĂ se va aplica pe recipientele care conţin alt tip
de deşeuri decât cele pentru care sunt dedicate. Această etichetă va conţine şi un marcaj
care va arăta care este tipul neconformităţii, iar cetăţenii să înţeleagă unde au gresit. În
această etapă deşeurile vor fi colectate de către echipajele RETIM.  

- Etapa 2 – O ETICHETĂ ROŞIE va fi lipită pe recipientele în care se constată că
deşeurile sunt colectate amestecat. În această situaţie recipientele NU vor mai fi ridicate,
iar pe eticheta rosie va fi precizat motivul necolectării. În acest caz, cetăţenii sunt rugaţi
ca până la viitoarea colectare să sorteze corect deşeurile, informându-se mai bine în ceea
ce priveste regulile de colectare separată - link ghid https://retim.ro/utile/ghid_tm/

- ATENTIE! Autorităţile locale vor efectua controale şi vor aplica amenzi conform le-
gislaţiei în vigoare, fiind sancţionată necolectarea separată a deşeurilor.

Concluzii

Reţineţi! Colectarea separată a deşeurilor este o obligaţie legală, conform Legii 101/ 2006.
Pentru ca demersurile noastre, ale tuturor, să fie încununate de succes, apelăm şi la spiritul
civic al cetăţenilor, care sunt rugaţi să sesizeze autorităţile despre orice nereguli constatate la
punctele de colectare a deşeurilor. De asemenea, dacă sunt probleme la ridicarea deşeurilor
de către operatorul RETIM se sesizează această situaţie, fiind realizate fotografii sau video
care se trimit la următoarea adresă: contractare@retim.ro Campania se derulează pe mai multe
medii de informare – presa scrisă, presa online, radio, televiziune, Facebook, dar şi prin dis-
tribuţie de pliante, afişe şi ghiduri.  Informaţii suplimentare sunt disponibile pe website
www.retim.ro , www.adidtimis.ro , pagina oficială de Facebook RETIM sau la serviciul Call
Center la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 7-19.

Colectarea separată a
deşeurilor, obligaţie legală

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
iulie 2021

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeştii 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 Dudeştii Noi.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

Acţiuni pentru 
combaterea ambroziei

În perioada 12-19 iulie, în fiecare dimineaţă începând cu
ora 7, în comuna Dudeştii Noi au avut loc acţiuni privind
combaterea buruienii ambrozia şi plantelor alergene prin
metode mecanice şi chimice.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii
răspândirii acesteia,
proprietarii sau deţină-
torii de terenuri, admi-
nistratorii de drumuri
publice, căilor ferate,
cursurilor de apă, lacu-
rilor, sistemelor de iri-
gaţii şi ai bazinelor
piscicole vor desfăşura
periodic, în perioada
cuprinsă între răsărirea
acestei plante şi apariţia
primelor inflorescenţe,
lucrări de întreţinere a
terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări
şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până la sfâr-
şitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.

Primăria comunei Dudeştii Noi
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CHESTIONAR PRIVIND EVALUAREA
SATISFACŢIEI CETĂŢENILOR 
DIN COMUNA DUDEŞTII NOI

Autorităţile locale din comuna Dudeştii Noi doresc să ştie care este gradul
de satisfacţie al cetăţenilor din localitate cu privire la condiţiile pe care le au la
această oră.

Sunteţi invitaţi, aşadar, dragi dudeşteni, să completaţi chestionarul de faţă,
să vă spuneţi obiectiv părerea despre starea lucrurilor din comună, şi să-l depu-
neţi la sediul Primăriei comunei Dudeştii Noi. Răspunsurile din chestionar vor
sta la baza elaborării Strategiei de Dezvoltare a Comunei Dudeştii Noi, aşa cum
a anunţat Ion Goşa, primarul localităţii.

„Obiectivul nostru este de a acoperi tot ceea ce înseamnă infrastructură în
Dudeştii Noi, pentru a deveni o comună cu utilităţi prietenoase, cu energie
verde. Avem în plan, pe viitor, pentru zona de agrement şi sport – sala de sport,
terenul de fotbal – să mutăm acolo arena sportivă şi să facem un bazin de înot.
Vrem să accesăm fonduri pentru a realiza încălzirea pe bază de apă termală a in-
stituţiilor publice, în primă fază, apoi a gospodăriilor celor care doresc să folo-
sească o astfel de energie. Pentru a de(nitiva această strategie va trebui să ne
întâlnim toţi factorii de decizie, conducerea Primăriei, aparatul de specialitate,
consilierii locali, oameni de afaceri, oameni cu in)uenţă, preoţi, medici, pro-
prietari de magazine şi cetăţeni, care reprezintă structura cea mai importantă”,
a(rmă primarul. 
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În anul şcolar 2020-2021 au început  clasa a VIII-a un
număr de 20 de elevi. Toţi aceşti elevi au promovat anul şco-
lar şi au fost înscrişi la Evaluarea Naţională. S-au prezentat
la această evaluare un număr de 16 elevi. 

Rezultatele obţinute la Evaluarea Naţională sunt foarte
bune, un număr de 15 elevi din cei 16 prezenţi obţinând
medii peste nota 5. Un elev a obţinut media 9,37 – cea mai
mare în şcoala noastră, alţi 11 elevi obţinând medii între 7
şi 9. Ne mândrim cu elevii noştri şi rezultatele foarte bune
obţinute  în această etapă a vieţii lor, rezultate care demons-
trează o pregătire temeinică şi continuă pe parcursul anilor,
cu toate dificultăţile apărute în acest ultim an şcolar când o
mare parte a procesului instructiv-educativ s-a desfăşurat în
sistem online. Îi felicit şi pe colegii care au contribuit la dez-
voltarea personalităţii elevilor, la acumularea cunoştinţelor
şi formarea abilităţilor necesare pentru a face faţă provocă-
rilor noii etape ce urmează în viţa lor odată cu absolvirea
gimnaziului!

În perioada 16-30 iulie va avea loc completarea opţiuni-
lor pentru liceele preferate, repartizarea computerizată în
funcţie de medii şi opţiunile exprimate şi înscrierea la şcolile
la care au fost declaraţi admişi. Le dorim tuturor să urmeze
liceul şi specializarea preferată!

Cei patru elevi care nu s-au prezentat la Evaluarea Na-
ţională au depus cererile de înscriere la una din specializările
oferite de şcolile de meserii din judeţul nostru, admiterea la
aceste şcoli nefiind condiţionată de participarea la acest exa-
men de evaluare.

Dragi absolvenţi, vă dorim mult succes pe drumul ales,
să vă realizaţi toate visele şi vă aşteptăm să ne împărtăşiţi
realizările şi bucuriile din viaţa voastră viitoare, sau să de-
pănăm amintiri din viaţa de elev la Şcoala Gimnazială Du-
deştii Noi!

Director, prof. Petronela TATOV

În semestrul al doilea din acest an şcolar, şcoala
noastră a participat la Festivalul Naţional al Căr-
ţii pentru Copii „Bucuria lecturii”, a4at la a
XVII-a ediţie, organizat de Federaţia Internaţio-
nală a Comunităţilor Educative - Secţiunea Ro-
mânia (FICE România).
Acest festival se adresează elevilor şi preşcolarilor
şi are ca scop promovarea lecturii de carte în
rândul acestora, în vederea dezvoltării capacităţi-
lor de înţelegere a diferitor concepte şi de atin-
gere a unui nivel ridicat de maturizare
emoţională intelectuală.
Au participat la acest festival-concurs un număr
de 20 elevi din ciclul primar, dar şi preşcolar sub
coordonarea doamnelor profesoare: Roxana Be-
jenariu, Anca Brăneţ, Mirela Calescu, Adelina
Gabor, Georgeta Nica, Liliana Pavlov şi Roxana
Răuţu.
Aceşti elevi au fost înscrişi la secţiunea lectură şi
creaţie, mai exact la subsecţiuni literare (scri-
soare către un personaj/autor favorit, o poveste
originală, poezii originale ale copiiilor,
desene/picturo/colaje inspirate de lumea lecturi-
lor).
Îi felicităm pe toţi cei care au participat la
această competiţie şi pe doamnele profesoare
care i-au îndrumat! Am obţinut un premiu I şi o
menţiune.
Cu ajutorul acestui proiect încercăm să le suge-
răm elevilor noştri un îndemn sincer şi insistent
către lectură.

PREMIUL I 
Secţiunea Lectură şi creaţie (Desen inspirat de

lumea lecturilor)
Elisa Borciu – clasa I A

„Bambi”

MENŢIUNE
Secţiunea Lectură şi creaţie (Scrisoare către un

autor favorit)

Scrisoare adresată 
lui Eminescu

Alin Alexandru Nica
cl. a II-a B
Şcoala Gimnazială Dudeştii Noi
jud. Timiş
prof. Înv. Primar Cristina Liliana Pavlov
Dragă Mihai Eminescu,
Mă numesc Nica Alin Alexandru, locuiesc în Dude-

ştii Noi şi sunt elev în clasa a II-a. Am auzit prima dată

despre tine încă din grădiniţă şi mi s-a părut interesant
faptul că în poeziile tare natura e aproape peste tot.

Dintre operele tale eu cred că cea mai potrivită pen-
tru copii este „Somnoroase păsărele” şi cred că este şi
cea mai cunoscută printre aceştia. Ştiu că ai scris ne-
numărate opere cum ar fi: „Sara pe deal”, „O, rămâi”,
„Fiind băiet, păduri cutreieram”, „Ce te legeni?”, „Ce-
ţi doresc eu ţie dulce Românie”, „Crăiasa din poveşti”,
„La steaua” şi multe altele, însă cea mai importantă a
fost şi rămâne „Luceafărul” care are 99 de strofe. Toţi
elevii care termină liceul cunosc această poezie, sau
mai bine zis, ar trebui să o ştie, căci în situaţia aceasta
cu şcoala online, nu ştiu cât mai învaţă elevii de liceu.

Apropo, care ar fi părerea ta despre şcoala online?
Te-ai vedea scriind poezii pe calculator? Ai mai avea
aceeaşi inspiraţie într-un birou? Te-ai putea dezlipi de
foile şi caietele tale? Se poate scrie poezie fără peniţă
şi hârtie? Sunt doar câteva întrebări pe care aş vrea să
ţi le pun... poate îmi răspunzi în vis!

Fratele meu a fost acum doi ani la Iaşi şi a vizitat
bojdeuca lui Creangă cu care ştiu că erai bun prieten.
A stat pe prispa în care te aflai tu când ai scris poezia
„Sara pe deal” şi a privit peisajul ce te-a inspirat. Să
ştii că imaginea e foarte diferită faţă de cum este pre-
zentată în poezie, pentru că între timp s-au construit
multe clădiri, însă sentimentul transmis de tine a rămas
neschimbat. Citind-o îţi dă acel sentiment de linişte şi
pace, ai vrea să stai acolo şi să te încarci cu energie
pozitivă. Cel puţin aşa mi-a zis el, şi e un copil care
nu minte.

Mihai Eminescu, eşti cel mai bun scriitor din Ro-
mânia, toţi te apreciem şi o să  ramâi în inimile noas-
tre!

Sunt mândru că locuiesc în România, ţara în care s-
a născut una dintre cele mai importante personalităţi
ale lumii, Mihai Eminescu!

Cu aceasta închei mica mea scrisoare, bucurându-
mă de şansa de a-ţi comunica aceste sentimente.

Cu respect şi consideraţie, 
Alexandru Nica

FINAL DE AN ŞCOLAR LA ŞCOALA
GIMNAZIALĂ DUDEŞTII NOI

Elevii clasei a VIII-a, anul şcolar 2020-2021

Roberta-Laura Avrămia, Sara-Denisa Bărbătaş, David-
Vasile Bodea, Darian-Andrei Borciu, Valentin-Claudiu
Bunta, Selia-Alexandra Colta, Iustina-Ionela Cristea, Da-
rius-Constantin Curelar, Elena-Diana Cutlac, Alexandra-
Maria Fanca, Ana-Maria Gherman, Cristina-Anamaria
Ienci, Paul Matiş, Gabriela-Nicoleta Novac, Vasile-Leonard
Orszag, Giulia-Jessica Pop, Bogdan-Dumitru Şchiop, Iulia-

Petra Trîmbiţă-Olteanu, Alexandra-Anamaria Vălean, 
Daiana-Estefania Vinca.

Cadrele didactice ale clasei a VIII-a

Georgeta Nica (clasele I-IV), Petronela Tatov, Florin Ar-
delean, Mihaela Boiciuc, Ramona Cireş, Camelia Danciu,
Oana Maria Merceanu, Adina Otînjac, Viorelia Petruţa, An-
dreia Scorţan, Liliana Zomboraţ, Codruţa Baiţ.

Rezultate meritorii la Festivalul Naţional al Cărţii
pentru Copii „Bucuria lecturii”
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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

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 soluţia!

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

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

ÎN PLUS OFERIM:
Consultaţii, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenţii Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENŢĂ.

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

,

Vând ţuică şi cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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,
Incendiile de vegetaţie uscată

iau amploare în judeţ
În primele 11 zile ale lunii iulie în judeţul Timiş au avut loc 53 de intervenţii

la incendii de mirişte şi vegetaţie uscată, informează reprezentanţi ai Inspecto-
ratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Timiş.

Temperaturile crescute înregistrate în ultima perioadă au favorizat creşterea
numărului de incendii de vegetaţie uscată.

Pompierii timişeni trag un semnal de alarmă şi îndeamnă la responsabilitate.
În urma celor 53 de incendii la care au fost solicitaţi să intervină, au fost afectate
peste 130 de hectare de mirişte şi vegetaţie uscată. 

În multe cazuri, incendiile s-au extins şi la culturile agricole, afectând peste
50 de hectare de grâu, 7 hectare de secară şi 5 hectare de orz. De asemenea, au
mai fost afectaţi de incendii mai mulţi copaci şi pomi fructiferi, baloţi de fân şi
butuci de viţă de vie.

Pe lângă aceste pagube financiare suferite de fermieri, incendiile de vegetaţie
şi mirişti sunt foarte dăunătoare mediului, deoarece determină poluarea aerului
prin fumul rezultat, sărăceşte solul de materie organică iar microfauna solului
este distrusă. 

De asemenea, arderea miriştilor omoară zeci de animale anual şi distruge ha-
bitatul natural al acestora. 

Pentru a evita producerea unui incendiu care poate genera o tragedie, cetăţenii
sunt rugaţi să respecte recomandările cu privire la prevenirea incendiilor:

• NU aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări şi chibrituri aprinse!
• NU utilizaţi foc deschis în zonele afectate de uscăciune avansată!
• NU efectuaţi lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea

de incendii!
• Asiguraţi protejarea faţă de efectul direct al razelor solare a recipiente-

lor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili
sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră!

• Informaţi-vă şi respectaţi măsurile stabilite de autorităţi!
• Anunţaţi în cel mai scurt timp orice început de incendiu pe care îl ob-

servaţi, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă - 112!
• Nu vă deplasaţi prin perdeaua de fum generată de incendiu!

Ziua Imnului Naţional

Ziua Imnului Naţional al României – „Deşteaptă-te române!”, simbol al unităţii
Revoluţiei Române de la 1848, este sărbătorită an de an la 29 iulie, dată la care, în
anul 1848, „Deşteaptă-te române!” a fost cântat pentru prima dată oficial, în Parcul
Zăvoi din Râmnicu Vâlcea.

Ziua Imnului Naţional al României a fost instituită în anul 1998, prin Legea nr.
99/1998, care prevede că această zi va fi marcată de către autorităţile publice şi de
către celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări
cultural-educative cu caracter evocator şi ştiinţific, în spiritul tradiţiilor poporului
român, precum şi prin ceremonii militare specifice, organizate în cadrul unităţilor
Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne.

Tot în anul 1998, în cadrul manifestărilor prilejuite de împlinirea unui secol şi ju-
mătate de la Revoluţia română din anul 1848, Banca Naţională a României (BNR) a
pus în circulaţie, în scop numismatic, începând cu data de 29 iulie 1998, Zi a imnului
naţional, simbol al unităţii Revoluţiei române din anul 1848, două monede din aur
cu valori nominale de 500 lei şi 1.000 lei, dedicate acestei aniversări, potrivit Circu-
larei nr. 12/1998 emise de BNR.

La originea imnului naţional al României se află poemul patriotic „Un răsunet”,
scris de Andrei Mureşanu şi publicat pentru prima dată în numărul 25 din 21 iunie
1848 al suplimentului „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, pe o melodie culeasă
de Anton Pann.

Conţinutul profund patriotic şi naţional al poeziei a fost de natură să însufleţească
numeroasele adunări ale militanţilor paşoptişti, pentru drepturi naţionale, mai ales
din Transilvania. A fost intonat în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878),
în Primul Război Mondial şi la Marea Unire din 1918. A fost, de asemenea, intonat
în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Deşteaptă-te române!” a fost intonat oficial pentru prima dată la 29 iulie 1848,
în cadrul unei manifestări organizate în Grădina Publică din Râmnicu Vâlcea, în pre-
zent Parcul Zăvoi, la iniţiativa domnitorului Ştirbei Vodă.

„Deşteaptă-te române!” a fost interzis după instaurarea regimului comunist, timp
de aproape o jumătate de secol. A fost cântat, însă, în timpul revoltei de la Braşov,
din 15 noiembrie 1987 şi în timpul Revoluţiei din decembrie 1989. Imediat după Re-
voluţia din decembrie 1989, „Deşteaptă-te române!” a fost ales imn naţional al Ro-
mâniei, fiind consacrat prin Constituţia din 1991, modificată şi completată prin Legea
de revizuire nr. 429/2003. Astfel, în forma actuală, Constituţia prevede, prin Articolul
12, că imnul naţional este „Deşteaptă-te române!”, acesta fiind considerat simbol na-
ţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului.


