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DIAGEO A DESCHIS 
LA DUDEŞTII NOI UN 

DEPOZIT CARE VA DESERVI
12 PIEŢE DIN REGIUNE

Medalie de aur pentru
Karla Marina Paici la

Festivalul Internaţional
de şah clasic
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Aniversare 
Geo Galetaru
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Dudeşteni pe scenă
în Parcul Rozelor 

din Timişoara

Diageo, lider global pe
piaţa de băuturi alcoolice,
cu un portofoliu remarcabil
de mărci de băuturi spir-
toase şi bere, cum ar 5 Joh-
nnie Walker, Captain
Morgan, Baileys sau Guin-
ness, şi FM Logistic, furni-
zor de servicii integrate
pentru lanţul de aprovizio-
nare, au inaugurat depozitul
din Dudeştii Noi.

Evenimentul de lansare a
avut loc în 14 septembrie,
iar la deschidere au luat cu-
vântul Ion Goşa – primarul
localităţii Dudeştii Noi, Ale-
xandru Proteasa – vicepreşe-
dintele CJ Timiş, Mihaela
Boran – şef serviciu, Servi-
ciul Afaceri Europene, 
Relaţii Internaţionale şi
Coor donare Instituţională
din cadrul Prefecturii Timiş,

Gabriel Moldovan – direc-
tor executiv, Direcţia Regio-
nală pentru Accize şi
Operaţiuni Vamale Timi-
şoara, Michael Holm – di-
rector general Diageo
pentru Europa de Est şi Ale-
xander Pavlov – country
manager FM Logistic.

- continuare în pagina 5 -
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DUDEŞTENI PE SCENĂ ÎN PARCUL
ROZELOR DIN TIMIŞOARA

Manifestările, premergătoare celor din timpul când
Timişoara va deveni Capitală Culturală Europeană,
continuă.

Machedonii din Dudeştii Noi pun şi ei umărul la în-
tregirea statutului de centru multicultural al al oraşului
de pe Bega.

La Festivalul Etniilor, din cadrul Rugii Timişoarei,
au fost prezenţi, alături de seniorul Victor Enache,
adolescenta Sara Barbataş, tânărul Eduard Barbataş şi
copilul Nicolas Alexandru.

Expoziţia de carte şi presă scrisă a stârnit un interes
imens în rândul vizitatorilor, cărţile şi revistele epui-
zându-se la primele ore de la deschidere, iar cei im-
plicaţi au răspuns mai mult de trei ore la întrebările
publicului.

Seara, trupa de aromâni a urcat pe scenă în costume
tradiţionale. Costumele au stârnit admiraţia tuturor şi
în timpul paradei pornită din Piaţa Unirii, prin Piaţa
Libertăţii şi Piaţa Victoriei spre Parcul Rozelor.

Spectacolul literar-artistic, în aromână şi română, a
fost unul de ţinută, apreciat de spectatorii care au um-
plut până la refuz spaţiul destinat publicului.

În cadrul acestuia s-a adus un omagiu marelui actor
Ion Caramitru, plecat de curând dintre noi.

Aplauzele şi felicitările, care au urmat, au întregit
o nouă zi în care spiritul armânesc a fost mai viu ca
oricând.

Felicitări şi mulţumiri tinerilor, care, prin atitudinea
lor, ne dau speranţa că vor duce mai departe şi vor în-
tregi tezaurul cultural moştenit de la strămoşi.

Bravo, Sara! Bravo, Edi! Bravo, Nicolas!
S-nî bânaţ! Să ne trăiţi!

A. BORBELYLLLL aaaa   pppp aaaa rrrr aaaa dddd ăăăă

PPPP eeee   ssss cccc eeee nnnn ăăăă

UUUU nnnn   tttt aaaa tttt ăăăă   ffff eeee rrrr iiii cccc iiii tttt
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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  „Colectarea 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 colectează deşeurile. Doar colectarea
separată ne dă posibilitatea creşterii cantităţii de deşeuri 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 imposibilă sortarea şi reciclarea.   În localităţile din judeţul Timiş există un sis-
tem de colectare a deşeurilor municipale, compus din pubele şi containere separate pentru diferite ca-
tegorii: 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 ab-
solut 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, echi-
pajele RETIM vor folosi un sistem de etichetare a recipientelor care conţin deşeuri colectate necores-
punzător, 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 co-
lectare 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 legislaţiei
în vigoare, fiind sancţionată necolectarea separată a deşeurilor.

Colectarea separată a
deşeurilor, obligaţie legală

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie 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

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumi-

rea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoana de contact: Comuna Dudeştii Noi, CIF 16561131, Calea
Becicherecului, nr.29, judeţul Timiş, judeţul Timiş, telefon: 0256378020,
fax: 0356816494,  email:primariadudestiinoi@yahoo.com, secretar general,
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute: tere-
nurile înscrise în următoarele  cărţi funciare, adrese şi suprafeţe:

- teren în suprafaţă de 764 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Dorobanţi, nr. 7, C.F. 402309, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 760 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Dorobanţi, nr. 9, C.F. 402312, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 684 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Macilor, nr. 70, C.F. 402327, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 650 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Macilor, nr. 72, C.F. 402318, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 695 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Sirius, nr. 4, C.F. 402307, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 626 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Buşteni nr. 7, C.F. 402326, proprietatea privată a Comunei Dudeştii Noi, 

- teren în suprafaţă de 600 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada
Salcâmilor nr. 11, C.F. 401371, proprietatea privată a Comunei Dudeştii
Noi, 

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:  
- Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-

plar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine în
format fizic sau electronic pe baza unei solicitări scrise, după dovada achitării
contravalorii costului de xerocopiere a documentelor solicitate.

- Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul vânzătoru-
lui, de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documen-
taţia de atribuire, respectiv  Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeştii
Noi nr. 54 din 11.06.2021 şi Dispoziţia primarului nr. 141 din 21.09.2021 se
poate obţine de la secretarul general al comunei Dudeştii Noi - telefon
0256.378020, - email:primariadudestiinoi@yahoo.com.

- Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul
pentru obţinerea unui exemplar din documentaţia de atribuire este 17.50  lei şi
se poate achita prin transfer bancar în contul RO06TREZ62121330250XXXXX
sau în numerar la casieria comunei Dudeştii Noi.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2021, ora 14:00

4. Informaţii privind ofertele:
- Data-limită de depunere a ofertelor: 14.10.2021, ora 14:00
- Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Dudeştii Noi,

Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiş.
- Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Un exemplar origi-

nal.
- Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a oferte-

lor: 15.10.2021, ora 10:00, sediul Primăriei comunei Dudeştii Noi, Calea Be-
cicherecului, nr. 29, judeţul Timiş.

- Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, Piaţa Ţepeş Vodă, nr. 2, judeţul
Timiş, telefon 0256/498054, fax 0256/221990, e-mail tr-timis-reg@just.ro.,
în termen de 15 zile de la comunicare.

5.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în ve-
derea publicării: 22.09.2021. 

Anunţul a fost transmis spre publicare în Monitorul Oficial - Partea VI,
către un cotidian de circulaţie naţională şi locală, pe site-ul comunei Dude-
ştii Noi şi a fost afişat la avizierul comunei Dudeştii Noi, cu respectarea pre-
vederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
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În această lună poetul, prozatorul
şi, nu în ultimul rând, profesorul
Geo Galetaru şi-a aniversat ziua de
naştere. De numele profesorului
Geo Galetaru se leagă, de o bună bu-
cată de vreme, activitatea culturală
din comuna Dudeştii Noi. Fie că a
organizat lansări de carte, fie că a în-
drumat copiii talentaţi de la Şcoala
Gimnazială pe drumul poeziei sau a
editat revista „Sintagme literare”,
domnul profesor a dat un exemplu
despre cum o comunitate poate trăi
şi prin cultură.

Gheorghe Galetar (pseudonim li-
terar: Geo Galetaru). Născut la 8
septembrie 1947, com. Cenad, jud.
Timiş. Studii: Şcoala generală din
comuna Cenad, Liceul Teoretic din
Sânnicolau Mare, Facultatea de Fi-
lologie de 5 ani (secţia română-fran-
ceză) a Universităţii din Timişoara
(absolvită în 1972). Ocupaţia: pro-
fesor de limba română şi limba franceză la Şcoala cu clasele
I-VIII Igriş, jud. Timiş (1972-1992), profesor de l. română-
l.franceză la Şcoala cu clasele I-VIII Dudeştii Noi, jud.Timiş
(1992-2013). Debut: în revista „România literară”(1969),
debut girat de Ion Caraion. Debut editorial: în volumul co-
lectiv Popas între poeţii tineri, îngrijit de Victor Felea (Edi-
tura Dacia, Cluj-Napoca, 1974). Colaborări la revistele:
„Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Viaţa Românească”, „Ori-
zont”, „Familia”, „Tomis”, „Orient Latin”, „Poesis”, „Ar-
dealul literar şi artistic”, „Semenicul”, „Reflex”, „Sud”,
„Semne”, „Paralela 45”, „Anotimpuri literare” etc. Membru
al USR, filiala Arad (din 2011). Premii literare: Premiul Fes-
tivalului de poezie „Lucian Blaga” şi al Casei de cultură
„Lucian Blaga” din Sebeş (1994); Premiul Bibliotecii Jude-
ţene Alba la Festivalul internaţional „Lucian Blaga” (2004);
Premiul revistei „Sud” la Concursul Naţional de Creaţie Li-
terară „Vasile Voiculescu”, Secţiunea Proză, Buzău (2005).

CĂRŢI PUBLICATE (selectiv):

„Inefabila ninsoare” (poezii), Editura Facla, Timişoara,
1981;

„Alfabetul mirării (poezii pentru copii), Editura Facla,
Timişoara,1987;

„Vară de crini” (poezii), Editura Mirton, Timişoara, 1997;
„Înduplecarea nopţii” (poezii), Editura Mirton, Timi-

şoara, 1998;
„Steaua ta, copilărie” (poezii pentru copii), Editura Mir-

ton,Timişoara, 1999;
„Epifanii pentru Daniel” (poezii), Editura Eubeea, Timi-

şoara, 2003;
„Alte epifanii pentru Daniel” (poezii), Editura Eubeea,

Timisoara, 2007;
„Cântec pentru somn şi drum” (poezii pentru copii), Edi-

tura Eubeea,Timişoara, 2008;
„Voci din penumbră” (proză scurtă), Editura Marineasa,

Timişoara, 2008;
„Lacrima seninului” (poezii pentru copii), Editura Eu-

beea, Timişoara, 2009
„Colivia de aur” (roman), Editura Eubeea, Timişoara,

2009;
„Lecţia despre îngeri” (poezii), Editura Eubeea, Timi-

soara, 2010;
„Vară de crini” (poezii), ediţie revăzută şi adăugită, Edi-

tura Eubeea, Timişoara 2010;
„Utopia umbrei” (poezii), Editura Eubeea, Timişoara

2010;
„Bucuria şi singurătatea” (poezii), Editura Eubeea, Timi-

şoara, 2011;
„O poveste şi-o culoare” (poezii pentru copii), Editura

Eubeea, 2011.

REFERINŢE CRITICE:

„Rămas, de-a lungul anilor, pro-
fund legat de şcoala lirică preponde-
rent metaforică şi alegorică, în
direcţia ei clasicistă, încă de la pri-
mele volume şi până azi, Geo Gale-
taru a îmbogăţit această linie lirică
cu un rang regal. Deplinătatea ex-
presiei, fără a deveni niciodată calo-
filă, are diafanitate şi expresivitate.
Ideile izvorăsc dintr-o înlănţuire a
stărilor de meditaţie, pe măsură.
Poet rodnic, acum la maturitate, fra-
gil în faţa atacurilor lumeşti de tot
felul, combatant neclintit pentru
echilibrul poeziei sale, Geo Galetaru
se înscrie, în pleiada 80-iştilor, ca un
«înger sfios (care) îşi divulgă alcă-
tuirea» şi secretele, poet pe care îl
călăuzeşte puritatea unei inimi netul-

burate de răfuielile lumii”. (Ion Arieşanu, Privind prin cărţi
…, „Orizont”, XVI, 2004, nr. 3).

„Versurile lui Geo Galetaru sunt delicate caligrame, fra-
gile întrupări ale stărilor sufleteşti, într-un real evanescent,
suav, plin de transparenţe şi fragranţe. Versurile conţin stră-
vezimi, imponderabile, realităţi crepusculare, topite, dispă-
rute din real şi vărsate lin în metafizic. Lumea, văzută prin
reverie, invocă puritatea şi chiar devine, temporar, pură. Iar
eul liric înregistrează totul, înfiorat şi neliniştit, uneori, sau,
cel mai adesea, calm şi stăpânit de admiraţie controlată”.
(Constantin Buiciuc, Geo Galetaru - un poet al purităţii,
„Banat”, VIII, 2011, nr.1).

„Un poet serios, grav, al registrului în fond imnic, atent
foarte cu Sinele (insinuat), cu un gust ultrafin al cuvântului
esenţialmente reaflat poetic, din latenta sursă a scânteierilor
logosului, cel accesibil prin autoinducţie regresivă şi patos
re-sacralizant. Retrospecţiile lirice ale lui Geo Galetaru sunt
de fapt introspecţii ale Fiinţei”. (Eugen Evu, Geo Galetaru
şi crinologia sa…, în Despărţiri de plural sau ieşiri din sis-
tem, Deva, Editura Polidava, 2010).

„E lesne decelabilă la Geo Galetaru obsesia neantului, a
umbrei, a amurgului. A disoluţiei, în fond. Însă, contradic-
torie osmoză, specifică (şi) marilor romantici, există şi ob-
sesia zborului, a înălţării, a eliberării (de altfel, termenul
‘’pasăre’’ apare frecvent în poeziile sale). Autorul preferă
totuşi aria nebuloasă, crepusculară, acolo unde palpabilul şi
irealul se aglutinează în forme inedite, rezultând imagini
surprinzătoare, nu o dată şocante”. (Alexandru Moraru, Al-
ternanţe, „Orient Latin”, X, 2003, nr. 3-4).

Îi adresăm şi noi, cu puţină întârziere, un sincer La mulţi
ani! domnului profesor Geo Galetaru, sănătate şi putere să-
şi continue proiectele literare!

ANIVERSARE GEO GALETARU
Poeme de 

Geo Galetaru
PREVIZIBILA ÎNSTRĂINARE A PRIVIRII

El trebuie să vină şi să spună 
cu inima cu falsa încredere

vom sta în avanposturi vom urmări traiectoria
furnicilor pe cer

ce ar mai fi de făcut în acest vid 
în această încercare de a mişca lumina

spre lucrurile simple
bioritmul unui concept 

rătăcit între coperţile unei cărţi 
în funinginea aspră a uitării

iedera pe ziduri existenţa ta volatilă
previzibila înstrăinare a privirii 

a mâinilor întoarse spre întuneric
(animalul acela mic şi strălucitor

intră subit în naraţiune)

Să spui

să spui
despre ceea ce nu se mai poate

(o depărtare atroce
ochii
gura

în iarna monumentală)
gesturile care aduc

vinovăţia şi
puterea

- imperiu al fricii
în alba penumbră -

cine îngăduie
această apoteoză a cărnii

natura umană expulzează vocile de sus
rigoarea
prudenţa

opacitatea virilă a pactului fără memorie
şi pagina care păstrează

ceva ce încă nu ştim

AM RĂSPUNS CU ÎNTÂRZIERE

Da
pentru cântecul care oricum nu se aude,

să însemne asta că trecem
pe lângă frumuseţe? Dar munţii

albaştri şi
rigoarea copacilor în iarnă

unde sunt? Să fie acest recul
al memoriei, oaza refugiului

în mişcarea unui sens eclatant?
Peste pajişti, unde am fost
când vocea fratelui nostru

urca din ape ca o tortură lentă?
Am răspuns cu întârziere, trestiile

fremătau sub lună şi paginile cărţii erau
închise. O uşă de aur

în calea acestui ritm, spui
tu. Salvarea vine de nicăieri,

gândul meu va fi
o permanentă confuzie. Am răspuns

cu întârziere, în locul rămas gol
am adus amintirea şi aşteptarea,

doar amintirea şi
aşteptarea.

SINCOPE

1. Poate că la ora aceea nu era nimeni pe stradă
şi totuşi

maşinăria funcţiona încontinuu
un set de replici abrazive

în ierarhiile calme ale morţii
2. Nu vreau să-mi amintesc

ce se întâmplă în lume
mâinile mele călătoresc fără să ştie
ceea ce vedem vorbeşte de la sine

ceea ce vedem e un întuneric fără memorie
3. Am trecut pe lângă ape

fericirea era o pasăre ascunsă-n podul palmei
cineva zbura şi pământul era uşor

voi veni în faţa voastră
învingeţi-mă
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- continuare din pagina 1 -

Primarul comunei Dudeştii Noi, localitate pe raza
căreia funcţionează de 15 ani FM Logistic, le-a spus
participanţilor la eveniment: „FM Logistic este o com-
panie foarte importantă pentru comunitatea noastră, în
primul rând prin prisma locurilor de muncă create,
pentru contribuţia generoasă la bugetul local, prin ta-
xele şi impozitele plătite, şi, nu în ultimul rând, prin
implicarea în viaţa socio-culturală a comunităţii, prin
diferite sponsorizări făcute clubului sportiv şi aşa mai
departe. 

Îmi aduc aminte de momentul în care reprezentanţii
FM Logistic au venit pentru prima dată la noi, în man-
datul 2004-2008, când eu eram consilier, primar fiind
cel mai tânăr primar din ţară la acea oră, Alin Nica, ac-
tualul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. Noi
eram la început de drum când ne-au propus să deschidă
această afacere pe teritoriul administrativ al comunei
Dudeştii Noi. 

Am avut atunci oarecare îndoieli. După ce ne-au
prezentat proiectul, reprezentanţii FM Logistic au in-
vitat primarul, oameni din aparatul primăriei şi consi-
lieri locali la Praga, unde ne-au arătat complexul
logistic pe care îl deţineau acolo. Îmi aduc aminte că
am fost uimit, acolo am văzut un colos. I-am întrebat
ce vor face la noi, dacă la Praga aveau deja un aseme-
nea complex. Mi-au spus că vor face unul şi mai mare
la Dudeştii Noi., că va fi cel mai mare complex FM
Logistic din Estul Europei. 

Iată că s-au ţinut de cuvânt şi la ora actuală acesta
este cel mai mare complex FM Logistic. Vă transmit
toată susţinerea mea, a colegilor din Primăria Comunei
Dudeştii Noi şi a Consiliului Local. 

Vă puteţi baza pe noi că vom fi un partener de în-
credere, aşa cum am dovedit şi până acum, în cei 15
ani de când faceţi parte din comunitatea noastră”.

Noul depozit va deservi 12 pieţe (Bosnia Herţego-
vina, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Macedonia de Nord,
Muntenegru, Serbia, Slovenia, Moldova, Cehia, Ro-
mânia şi Slovacia), ceea ce îl face unul dintre cele mai
mari depozite Diageo din Uniunea Europeană şi cel
mai mare din regiune, având un rol crucial în opera-
ţiunile Diageo în Europa de Est. 

Diageo a intrat pe piaţa din România în anul 2007
şi îşi desfăşoară activitatea prin intermediul distribui-
torului său exclusiv, P.P. Distributors România SRL.

„Diageo consideră România o ţară de o importanţă
strategică. Alegerea Timişoarei ca centru pentru livră-
rile noastre de produse în Europa de Est reflectă im-
portanţa pe care o acordăm pieţei româneşti, dar şi
poziţia strategică a acestei locaţii. 

Partenerii şi clienţii noştri vor beneficia de un timp
de livrare semnificativ mai mic, care în medie ponde-
rată va fi redus cu 93%, de la 28 la 2 zile. 

De asemenea, depozitul va crea noi locuri de muncă
direct şi indirect, la companiile de transport locale, şi
va avea un impact pozitiv asupra activităţii economice

locale”, spune Michael Holm, Director General al Dia-
geo pentru Europa de Est.  

Noul depozit este rezultatul unei cooperări de suc-
ces cu FM Logistic, proprietarul unei platforme logis-
tice multi-client impresionante de 50.000 de metri
patraţi. 

„FM Logistic se mândreşte cu sprijinul acordat la
dezvoltarea Diageo în Europa de Est, valorificând noul
nostru antrepozit fiscal de depozitare pentru băuturi al-
coolice din România”, a declarat Alexander Pavlov,
Country Manager FM Logistic. 

Anual, aproximativ 12,6 milioane de litri şi peste 20
milioane de sticle de produse Diageo vor fi trimise
către şi din noul depozit. Unitatea va transmite infor-
maţiile de trasabilitate în sistemul Global Diageo
Track&Trace (prescurtat GTTS), permiţând urmărirea
fiecărei sticle de la producţie la distribuitorii din fie-
care ţară.

Despre Diageo 
Diageo este lider global pe piaţa băuturilor alcoo-

lice, având un portofoliu remarcabil de băuturi cuprin-
zând branduri de renume precum whisky-urile Johnnie
Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's şi Windsor,
vodca Smirnoff, Cîroc şi Ketel One, dar şi Captain
Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray şi Guinness.

Diageo este o companie globală ale cărei produse
se vând în mai bine de 180 de ţări din întreaga lume.
Compania este listată atât la Bursa din Londra (DGE),
cât şi la Bursa din New York (DEO).

Pentru mai multe informaţii despre Diageo, oame-
nii, brandurile şi performanţele companiei, vizitaţi
www.diageo.com. Pentru informaţii despre consumul
responsabil de alcool, iniţiative şi modalităţi de a îm-
părtăşi cele mai bune practici, vizitaţi platforma glo-
bală de resurse a Diageo, www.DRINKiQ.com. 

Despre FM Logistic
Susţinerea dezvoltării sustenabile a lanţurilor de

aprovizionare omnicanal se află în centrul strategiei
FM Logistic, după cum o ilustrează şi sloganul său:
„Supply Change”. 

Fondată în Franţa în 1967, această companie de fa-
milie este unul dintre cei mai importanţi jucători în do-
meniul serviciilor integrate de supply chain din
Europa, deservind clienţi din mai multe domenii: bu-
nuri de larg consum, pharma, cosmetică şi înfrumuse-
ţare, retail, producţie industrială.

FM Logistic este activă în peste 14 ţări din Europa,
Asia şi America Latină. Înregistrează venituri anuale
de aproximativ 1,4 miliarde de euro şi are peste 27.000
de angajaţi. FM Logistic are operaţiuni în România din
anul 2008 şi are în prezent circa 700 de angajaţi în ţara
noastră.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

DIAGEO A DESCHIS LA DUDEŞTII NOI 
UN DEPOZIT CARE VA DESERVI 

12 PIEŢE DIN REGIUNE



pagina 6 ,

În data de 8 septembrie prăznuim Naşterea
Maicii Domnului. Lipsa informaţiilor legate de
naşterea şi viaţa Maicii Domnului ne descoperă
discreţia şi smerenia Fecioarei Maria. Este
prima sărbătoare cu cruce roşie din noul an bi-
sericesc, care a început în 1 septembrie.

Informaţiile despre Naşterea Maicii Domnu-
lui sunt luate din scrieri necanonice sau apo-
crife, precum Protoevanghelia lui Iacov, o
lucrare iudeo-creştină din secolul al II-lea. Din
această scriere aflăm că Ioachim şi Ana erau în-
aintaţi în vârstă şi lipsiţi de copii. Deşi bătrâni,
stăruie în rugăciune ca Dumnezeu să le dăru-
iască un copil.

Dumnezeu le ascultă rugăciunea şi, astfel,
Ana o naşte pe Maica Domnului.

Naşterea Maicii Domnului aduce bucurie la
toată lumea, după cum vesteşte troparul închi-
nat acestei sărbători. Dacă Eva a adus în lume
blestemul, Maria a adus binecuvântarea; dacă
Eva a adus în lume moartea, Maria a adus Viaţa
cea adevărată; dacă Eva s-a făcut pricinuitoare
a căderii, Maria, prin ascultare şi smerenie, a
devenit pricină a binecuvântării şi a bucuriei.

Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului este
prezentă şi la copţii egipteni, şi la iacobiţii si-
rieni, separaţi de Biserica Ortodoxă după Sino-
dul al patrulea ecumenic (451). De aici reiese
că sărbătoarea era deja în uz şi la ei înainte de
această despărţire. Începutul ei trebuie stator-
nicit între Sinodul III ecumenic (431) şi Sino-
dul IV ecumenic (451).

În Apus, sărbătoarea a fost adoptată în timpul
Papei Serghie I (687-701). În secolul al VI-lea,
Sfântul Roman Melodul a compus condacul şi icosul
acestui praznic, iar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan
Damaschin a alcătuit Canonul ce se cântă la slujba
Utreniei. Data de 8 septembrie, aleasă pentru prăz-
nuire, reprezintă ziua sfinţirii unei biserici închinată

Maicii Domnului la Ierusalim, de către împărăteasa
Eudoxia, la începutul secolului al V-lea.

Numele de Maria provine din ebraicul Aia, care
înseamnă „Domn” şi se tâlcuieşte „Doamna”, deoa-
rece ea domneşte şi stăpâneşte peste cele cereşti şi
pământeşti ca Maică a Lui Dumnezeu.

Naşterea Maicii Domnului

În data de 14 septembrie, în cursul fiecărui an bi-
sericesc, prăznuim Înălţarea Sfintei Cruci. În această
zi sărbătorim aflarea Crucii pe care S-a jertfit Hristos
şi înălţarea ei de către episcopul Macarie al Ierusali-
mului în faţa poporului, în 14 septembrie anul 335.
Un alt eveniment pe care îl sărbătorim în această zi
este şi aducerea Sfintei Cruci de la perşi la Ierusalim,
în anul 629, de către împăratul Heraclius.

Potrivit tradiţiei, în vremea împăratului Constantin
au fost descoperite trei cruci. Neştiindu-se care este
Crucea Lui Hristos, acestea au fost atinse de trupul
unei femei moarte. Aceasta a înviat atunci când a fost
atinsă cu Sfânta Cruce.

La început, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci avea
un caracter local, serbarea ei fiind limitată doar la Ie-
rusalim. Cu timpul, sărbătoarea s-a generalizat, încât
în secolul al VI-lea era întâlnită în toata Biserica de
Răsărit.

Istoria Sfintei Cruci
În anul 614, racla cu lemnul Sfintei Cruci a fost

furată de perşi şi dusă la Ctesifon. Împăratul Hera-
clius o readuce la Ierusalim, în martie 630, şi o de-
pune în Biserica Sfântului Mormânt. Începând cu
anul 1187, când episcopul Bethleemului ia Sfânta
Cruce în bătălia de la Hattin, nu mai avem informaţii
despre ea.

Astăzi, din Sfânta Cruce se mai păstrează frag-
mente în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim,
la Roma, în Franta (Saint Sernin de Toulouse; Capela
„La Vraie-Croix” din Morbihan, Bretania; Anjou),
Veneţia, Constantinopol, Germania (Limburg an der
Lahn), Belgia (Colegiul „Sfânta Cruce” din Liege),
Spania (Santo Toribio de Liebana) etc. Nu trebuie
uitat că fragmentul cel mai mare din Sfânta Cruce se
află la Mănăstirea Xiropotamou din Muntele Athos,
fragment care a fost adus spre închinare în anul 1992
şi în ţara noastră. Înălţarea Sfintei Cruci se serbează
cu post, pentru că ea ne aduce aminte de patimile şi
moartea Mântuitorului.

Înălţarea Sfintei Cruci

O primire
meritată

Un ţăran, om bun la suflet, avea obiceiul să
spună tuturor:

- Vedeţi cum e lumea asta? Cei mari au de
toate şi sunt primiţi oriunde cu mare pompă, în
timp ce pe noi, cei simpli, nimeni nu ne bagă în
seamă. Cum de este posibil aşa ceva, cum de se
poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cea-
laltă şi vom vedea cum o fi şi acolo ...

Azi aşa, mâine aşa, până când omul nostru a
visat într-o noapte ceva nemaipomenit: se făcea
că murise şi ajunsese la Poarta Raiului. Acolo,
ce să vezi, veselie multă, îngeri adunaţi să-1 în-
tâmpine pe noul sosit, bucurie mare! Omului nu-
i venea să-şi creadă ochilor. Atâtea pregătiri doar
pentru el, un simplu creştin. Oricum, era fericit
că urma să intre în rai, nici n-ar fi sperat şi la o
asemenea primire. Dar, când să intre pe poarta
aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un
înger se apropie de ţăranul nostru şi îi spuse:

- Omule, nu poţi intra pe aici, du-te ceva mai
încolo şi vei găsi o portiţă mai mică, păzită de un
înger. Intră pe acolo şi, mai târziu, ne vom reve-
dea în grădinile minunate ale Raiului.

- Atunci pentru cine sunt toate aceste pregă-
tiri? - a mai întrebat omul mirat.

- Ei, aşteptăm pe un boier care a murit odată
cu tine şi care, din clipă în clipă, trebuie să
ajungă aici. Pentru venirea lui este sărbătoare şi
ne pregătim să-1 întâmpinăm cum se cuvine.

- Bine, îngerule, dar cum se poate una ca asta?
Cât am trăit în lume, am văzut nedreptăţi multe,
dar şi aici, cum de e cu putinţă? De ce el, fiindcă
este boier, trebuie primit cu atâta fast? Contează
că el are bogăţii şi eu nu?

- Omule, pentru a te mântui nu contează ce ai
avut - fie că ai fost sărac, fie bogat - ci ceea ce ai
făcut cu tot ce Dumnezeu ţi-a dăruit. Dacă ai fost
sărac şi ai ştiut să împărţi şi celorlalţi din puţinul
de care ai avut parte, te vei mântui negreşit.

Dacă ai fost bogat, cu atât mai mult ai fi putut
dărui cu drag celor mai necăjiţi decât tine. Fie că
eşti sărac sau bogat, important este să rămâi om.

- Dar atunci, dacă şi eu şi boierul vom intra în
rai, pentru ce este venirea lui aşa o sărbătoare?

- Omule, creştini ca tine, vin aici în fiecare zi,
cu miile şi sunt bine primiţi cu toţii. Dar un boier
de când n-a mai ajuns şi aici, în rai...

Sărac sau bogat, oricine poate fi bun şi darnic,
din atât cât are. Cel bogat cu atât mai mult ar tre-
bui să dea milostenie. 

Şi fiecare din noi este bogat, în felul; căci ori-
când putem găsi pe cineva mai sărman decât noi,
pe care să îl ajutăm. Dacă vom fi egoişti şi zgâr-
ciţi, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată
un om rău sau zgârcit care să fie fericit?

„Eşti bogat? Foarte bine! Eşti zgârcit?
Foarte rău! (...) Nu bogaţii vor fi osândiţi, ci
cei ce slujesc bogăţiei”. (Sfântul Ioan Gură de
Aur)
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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 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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Glume • Glume • Glume
Stau de vorbă trei copii la grădiniţă. 
Primul, fiu de îngrijitor de păsări:
– Pe mine m-a adus barza!
Fiul unui grădinar:
– Eu am fost găsit în varză!
Fiul unui hacker:
– Eu am fost descărcat de pe Internet…

Un inspector de la criminalistică anunţă prin staţie:
– Comandante, am ajuns la locul faptei!
– Şi? Care este situaţia?
– O femeie şi-a înjunghiat soţul cu 12 lovituri de cuţit, l-a împuşcat în cap, apoi

l-a decapitat şi i-a ars trupul.
– Şi care a fost explicaţia ei pentru această crimă oribilă?
– Spune că soţul a intrat încălţat în timp ce ea spăla parchetul.
– Şi aţi reuşit să o arestaţi?
– Aşteptăm să se usuce parchetul.

– Hei, ce faci, unde te duci aşa aranjată?
– În baie, am nevoie de o nouă poză de profil la Facebook.

Fata îl sună pe iubitul ei şi plânge. Băiatul îngrijorat întreabă:
– Ce s-a întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
– Părinţii nu-mi permit să mă căsătoresc cu tine.
Băiatul, pe un ton liniştitor:
– Nu mai plânge, prostuţo, lasă că îmi găsesc eu o altă soţie.

Dimineaţa la mijirea zorilor, bărbatul ameţit apare acasă mort de beat, cu cămaşa
scoasă din pataloni, nasturii rupţi, ruj pe gât şi pe haine şi o sticlă de bere în mână.
La intrare îl aştepta nevasta furioasă cu o tigaie în mână şi un făcăleţ în cealaltă.
Bărbatul, foarte calm, o priveşte şi îi spune:

– Nu dragă, stai liniştită, am mânca deja, nu mi-e foame…

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

,

Medalie de aur pentru Karla
Marina Paici la Festivalul

Internaţional de şah clasic

Staţiunea Eforie Nord a găzduit cea de a XXXIV-a ediţie a Festivalului Inter-
naţional de şah clasic pentru seniori şi juniori, Trofeul CENTROCOOP.

Peste 140 de sportivi din Germania, Belarus, Republica Moldova şi România
s-au întrecut pe parcursul a şapte runde.

Clubul de Şah Comunal Dudeştii Noi a fost reprezentat la categoria U10 de
Karla Marina Panici, care a avut o prestaţie excelentă, cucerind medalia de aur!
Felicitări şi mult succes în viitor!

            i

Ştiaţi că?
În Franţa secolului al 16-lea, cuplurile proaspăt căsătorite

trebuiau să stea fără haine afară în timp ce mirele îi săruta
miresei piciorul stâng.

În 1836, generalul Mexican Santa Anna a ţinut funeralii
de stat pentru piciorul său stâng amputat.

În marele incendiu din Londra anului 1666, au fost ucişi
doar 6 oameni.

În civilizaţia inca se considera că doi oameni sunt căsă-
toriţi în momentul în care făceau schimb de sandale.

În evul mediu oamenii obişnuiau să bea pudră de aur
amestecată cu apă pentru a scăpa de dureri.

Primul zbor cu un balon a durat 23 de minute, vreme în

care s-au parcurs 5, 5 mile.

Prima zi a muncii s-a sărbătorit marţi, 5 septembrie 1882,
în New York.

Cel mai scurt război din istorie s-a purtat între Marea Bri-
tanie şi Zanzibar în 1896. Zanzibar s-a predat după 38 de
minute.

În Japonia în trecut stângăcia unei femei putea trece drept
motiv de divorţ.

China este prima ţară care introduce banii de hârtie, dar
Suedia (Banca Sedlar) emite prima bancnotele.

Prima mare industrie englezească a fost cea a producţiei
de lână.

John Hancock este singurul dintre cei 50 de semnatari ai
Declaraţiei de Independenţă care chiar a semnat-o pe 4 iulie.

Leonardo da Vinci putea să scrie cu o mâna şi să des-
eneze cu cealaltă.

Mai bine de 5.600 de oameni au murit în timp ce lucrau
la construcţia canalului Panama.

Aztecii din America centrală foloseau sânge animal
amestecat cu ciment drept mortar pentru clădiri.

Chinezii din vechime tratau dizinteria cu marijuana.

Turnul Londrei, a cărui construcţie a început în 1078,
adăpostea la un moment dat o grădină zoologică. Dar a ser-
vit şi ca observator, închisoare, turnătorie şi în momentul
de faţă sediu al bijuteriilor coroanei.

În cel de-Al Doilea Război Mondial s-au implicat 57 de ţări.

Până în secolul al 19-lea în Siberia se întrebuinţau blo-
curi solide de ceai ca monedă de schimb.


