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HRISTOS A ÎNVIAT!

Bunul Dumnezeu a rânduit ca în acest an să ne putem bucura pe deplin 
de vestea Învierii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Să primim, așadar, cu inimile deschise, în Casa Domnului, 
darurile binecuvântate ale Învierii și să ne punem speranţa în Iisus înviat

pentru ca viaţa noastră să revină la normalitate.
Să aveţi parte de sărbători luminate, cu sănătate și prosperitate, 
să vă bucuraţi de fiecare clipă a acestui mare praznic și să rostiţi 

cu toţii într-un glas:
Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!
Ion GOȘA, primarul comunei Dudeștii Noi

Consiliul Local Dudeștii Noi
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MESAJE DE PAŞTI ALE REPREZENTANŢILOR
CULTELOR DIN COMUNA DUDEŞTII NOI

„Hristos a inviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând şi celor din morminte viaţă dă-
ruindu-le!”

Trăim în aceste clipe bucuria Învierii lui Hris-
tos, care este şi învierea noastră. Dar pe ce s-a
zidit această bucurie care a fost în cer şi pe pă-
mânt şi de care s-au împărtăşit Maica Domnului
şi îngerii?

De unde a izvorât această bucurie sfântă pe
care o trăim? Din jertfa lui Hristos. 

Dar de unde izvorăşte jertfa ? Din ascultarea
făcută de Fiul lui Dumnezeu faţă de Tatăl Ceresc. Iar ascultarea izvorăşte din
iubire,pentru că iubirea este Dumnezeu.

De unde am putea să luăm Pâine şi Lumină în această viaţă, de la Cine,
dacă nu de la Hristos, cel care s-a jertifit din iubire pentru om?!

Semănaţi lumină din lumina Învierii lui Hristos şi din Sfânta Evanghelie!!!
(Pastorală la Învierea Domnului)

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DUDEŞTII NOI
PREOT PAROH IONUŢ CRISTEA

Învierea care schimbă totul
Viaţa de credinţă este o um-

blare cu Dumnezeu în fiecare
zi, umblare care ar trebui să fie
vizibilă tuturor. Nu există creş-
tin „sub acoperire”; viaţa noas-
tră în Cristos trebuie să fie
caracterizată de transformarea
pe care numai părtăşia reală cu
Mântuitorul şi trăirea Cuvântu-
lui viu al lui Dumnezeu o pot
face.

Acum când lumea creştină
sărbătoreşte învierea lui Cristos,
suntem chemaţi să înţelegem că acesta este esenţa crezului nostru, aşa cum bine
spunea apostolul Pavel în 1 Cor 15:13-14 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici
Hristos n-a înviat. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este
zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Dorinţa de a trăi o viaţa pentru
Dumnezeu, trebuie neapărat să însemne înţelegerea învierii lui Cristos ca fiind
temelia crezului nostru.

Confruntaţi cu realităţile zilnice ale vieţii, suntem provocaţi să ne punem per-
manent această întrebare: ce face învierea lui Cristos în viaţa noastră? De înţele-
gerea semnificaţiei acestui mare adevăr va depinde direcţia vieţii noastre.

La fel cum învierea Domnului a început prin rostogolirea pietrei care pecetluia
mormântul, suntem chemaţi să înţelegem că învierea este puterea care îndepăr-
tează obstacolele imposibilului din viaţa noastră. Puterea invierii lui Cristos ne
oferă siguranţa că orice lucru care omeneşte pare imposibil, devine posibilitate
cu Dumnezeu. Credinţa noastră, împreună cu puterea lui Dumnezeu la lucru, pot
mişca orice piatră care ne stă în cale.

Aceeaşi putere a învierii este cea care aduce supranaturalul în vieţile noastre,
tot aşa cum femeile, ajunse la mormânt în zorii zilei, au avut parte de prezenţa şi
de îndrumarea îngerului. Nevoia de supranatural este în fiecare dintre noi şi Dum-
nezeu a pregătit în Cristos, împlinirea acestei nevoi. Cristos a lăsat ucenicilor o
promisiune plină de semnificaţii când spus în Mat 28:20 „… Şi iată că Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”

Apoi, învierea lui Cristos, devine principalul factor care ne transformă gândi-
rea, în aşa fel încât vedem viaţa şi toate provocările ei din perspectiva lui Dum-
nezeu. Nu există limite la ceea ce Dumnezeu este capabil să facă, iar noi ca şi
copiii lui Dumnezeu, trebuie să vedem aşa cum vede Dumnezeu: fiecare obstacol
al vieţii fiind doar o nouă ocazie de a vedea izbăvirea şi implicarea activă a lui
Dumnezeu.

Fie ca învierea lui Cristos să ne schimbe în aşa fel încât să putem spune cu-
vintele rostite de Pavel: Gal 2:20 “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi tră-
iesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc
acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat
pe Sine însuşi pentru mine”.

Biserica Penticostală MARANATA Dudeştii Noi
Diacon Daniel PURA

În ultimii doi ani, cuvântul care a caracterizat săr-
bătorile Pascale a fost „izolare”. În primul an am fost
nevoiţi să ne izolăm în casele noastre, iar în următo-
rul an să ne izolăm prin distanţare socială. Anul
acesta, în sfârşit, ne putem bucura de libertate fără
restricţii. Avem libertatea de a merge la închinare, li-
bertatea de a ne întâlni cu cei dragi, libertatea de a
merge în vacanţă. Poporul evreu, după ce a fost eli-
berat de sub „izolarea” egipteană, nu a folosit în mod
înţelept libertatea acordată. Anul acesta, vă invit să
folosim într-un mod înţelept libertatea primită şi să
ne predăm inimile Mântuitorului nostru care ne-a eli-
berat de sub puterea morţii oferindu-ne viaţa veşnică

prin învierea Sa. Comunitatea Baptistă din Dudeştii Noi vă urează sărbători bi-
necuvântate cu bucurie şi sănătate alături de cei dragi ai voştri! Hristos a Înviat!

Pastor David NEDVED

HRISTOS A-NVIAT
Se așternuse piatra pe proaspătul mormânt

Și noaptea coborâse, acoperind cetatea.
Se liniștise neamul vânzării. Pe pământ
Era o taină mare... minune-apropiată.

Au stat tăcuți de pază cei doi ostași străjeri
Ne-atinși de măreția adîncurilor .rii,

Nepresimțind venirea minunii celei mari
Ce-avea să schimbe fața și rostul omenirii.

Și iată miezul nopții, de stele-mpodobit:
Un tunet lung s-aude, pământu-n el vuiește.
Adânci puteri îl mișcă, izbindu-l. Zguduit

Mormântul se deschide: scriptura se împlinește.

Lumini lucesc la gura mormântului deschis,
Întunecimea piere o clipă-n toată .rea...
Hristos învie!... Paznici, să .e vouă vis,

Lumina vă orbește, v-a înlemnit uimirea!

Lumina - din lumina cerescului cuprins
Lucește-acum pe chipu-i. Îl ‘nalță biruința.
Și. lepădând pământul, îi lasă foc nestins
Pe calea mântuirii: nădejdea și credința.

Cu moartea Sa, pe cruce murind nevinovat,
Ne-a dat El nouă pildă a marei jert. de Sine,

Cu moartea Sa pe moarte călcând a înviat
Spre învierea vieții în faptele de bine.

Cântați cu bucurie acelui Ce-a scăpat
Pe om și omenirea de moarte su/etească.

E Paștele! Viața! Hristos a înviat!
Iubire între oameni și pace să domnească

Alexe MATEEVICI
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Grüß Got!

Paştili
Oauî-aroşii,
Strañi albi,

Bati toac-aţea di her,
Ş-tuti-aralili dit lumi

Tu sirin di malmî cher.
Mini, tut

Pi ninga muma,
Faţa ş-măñili li lau,

Căt hiu ninga 5ciuricu,
Ninga năsî va sî stau.

„-Cănd s-acreşti,
Gioni aleptu,

Om cu praxi şi-nviţat,
Nu va poţ sâ stai cu muma,
Va-ţ ľiai loclu di bârbat”.

Înyie Hristolu!
Hoara tutî,

Unlu, altuia îşi gresc,
Şi cu ţerili tru mănî

Doxa mari ľiu acresc.

Paştele
Ouă roşii

Straie albe,
Bate toaca cea de 5er,
Toate relele din lume
În azur de aur pier.

Eu, copil,
Lângă bunica,

Faţa, mâinile spălăm,
Cât suntem noi mici, copiii,

Lângă dânsa o să stăm.
„- Când vei creşte,

Voinicel,
Om cu carte, învăţat,

O să pleci de lângă mine,
Să-ţi iei locul de bărbat”.

Unul, altuia,
Se-nchină,

Şi-o urare îşi rostesc:
Hristos a înviat!

Adevărat!
Şi îl Preamăresc!

Veniţi! Luaţi lumina!
Durere,-ntuneric, frică divină…

E timpul de ce v-a fost dor,
Aţi aşteptat, şi n-a fost uşor,

Veniţi, luaţi LUMINĂ!
Un semn desparte

Albul de noroi,
Lumina aceasta de Paşte

E parte din noi.
Şi dacă în su6et simţiţi,

Vreo urmă de vină,
Fără s5ală veniţi:

Veniţi, luaţi LUMINĂ!
Victor ENACHE

Hristos a înviat!
Când simţi că nu mai poţi şi-ţi este greu,

Copiii tăi ţin loc de Dumnezeu.
În ochii lor, ca-ntr-o oglindă vie,

Va 5 mereu Sfânta Mărie.

Privindu-i , îţi va 5 din nou uşor,
Şi-n ochii tăi va 5 ca-n ochii lor.
Şi vei simţi că-n su6etul curat,

Al lor, din nou, Hristos a înviat!
Victor ENACHE
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
aprilie 2022

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

Distribuţia sacilor galbeni
pentru deşeuri reciclabile
În perioada 19-25 aprilie RETIM va

desfăşura acţiunea de distribuire a sacilor
galbeni pentru deşeuri reciclabile. Fiecare
gospodărie va primi o rolă care conţine 50
de saci galbeni, suficienţi pentru următorii
doi ani de contract. 

În situaţia în care sacii nu ajung la dum-
neavoastră sau nu vă sunt suficienţi, puteţi
suna la centrul de asistenţă RETIM: +40
374-885.692. 

Programul telefonic este disponibil de
luni până vineri între orele 7-19.
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S-a scos la licitaţie şi s-a adjudecat execuţia proiectului pri-
vind Parcul Familiei, situat în Solaris II. Se speră ca foarte cu-
rând să înceapă şi lucrările la acest obiectiv de investiţii.

Parcul va fi unul cu totul deosebit, de la dotări la amenajare
peisagistică, cu sistem propriu de irigare a gazonului şi a plan-
telor.

Valoarea proiectului este de un milion de lei plus TVA, din
care 590.000 de lei reprezintă finanţarea europeană, iar 410.000
de lei este contribuţia din bugetul local al comunei Dudeştii
Noi. Parcul este o iniţiativă de a realiza o zonă verde şi de re-
creere în mijlocul zonei Solaris II, prin care să se pună în va-
loare şi izvorul artezian de acolo, dar şi să se realizeze o zonă
în care cetăţenii din comună să planteze câte un copac la un
eveniment deosebit din viaţa lor, fie că e vorba de botez, fie că

e vorba de căsătorie. Parcul va avea o suprafaţă de aproximativ
un hectar, iar simbolul său va fi copacul: rădăcinile îi reprezintă
pe cei care au fost, trunchiul - pe cei care sunt, iar ramurile,
vlăstarii - pe cei ce vor veni, ca simbol al relaţiei continuă între
trecut, prezent şi viitor în comună. Proiectul se înscrie în stra-
tegia  de a crea cât mai multe spaţii verzi şi de recreere pentru
locuitorii comunei.

Parcurile şi locurile de
joacă, prioritare pentru

administraţia locală
„Din discuţiile pe care le-am avut cu cetăţenii a rezultat

faptul că la nivelul comunei este o nevoie acută de locuri
de joacă pentru copii. Anul trecut am identificat mai multe
terenuri în comună, vorbim de strada Căminului intersec-
ţia cu strada Dealului, unde am igienizat acea colină, şi
am convenit să facem un parc mai modern acolo. Au fost
prinşi bani în bugetul local, am făcut şi demersurile îm-
preună cu o firmă, pentru că spaţiul este sub linia de medie
tensiune. Astfel, trebuie să facem un studiu, iar după o
lună vom obţine de la Enel aprobările necesare pentru
amenajarea parcului. De asemenea, vrem să reînnoim par-
cul din Solaris II şi am discutat cu o firmă din Târgu
Mureş astfel încât până în vară lucrările să fie finalizate.

Un alt loc identificat este pe strada Duzilor, unde vom
demara lucrări pentru amenajarea unui parc. Încercăm să
facem astfel de locuri de joacă în cât mai multe locuri din
comună, astfel încât părinţilor să le fie mai uşor să iasă cu
copiii la joacă”, ne spune primarul Ion Goşa. Dacă se va
reuşi amenajarea acestor parcuri în 2022, pentru anul vii-
tor se doreşte amenajarea unui parc cu loc de joacă şi teren
de sport între străzile Răsăritului şi Gării. Concomitent, în
partea Hodoniului, între Solaris I şi strada Poştei, se va
amenaja un loc de joacă cu teren de minifotbal, baschet,
handbal.

Curăţenia de primăvară
Apropierea Sărbătorilor de Paşti coincide în tradiţia lo-

calităţii noastre cu marea curăţenie de primăvară. Încălzi-
rea vremii şi revenirea naturii la viaţă ne dau prilejul să
ne facem curăţenie în grădini şi curţi. De asemenea, tre-
buie să ne îngrijim şi de spaţiile publice din faţa locuinţe-
lor, să văruim pomii, să tundem iarba, să decolmatăm
canalele. 

Sunt activităţi pe care locuitorii din Dudeştii Noi le fac
de secole. De asemenea, autorităţile locale s-au ocupat de
îngrijirea spaţiilor publice şi de colectarea resturilor ve-
getale provenite din tăierile de primăvară. Facem apel la
înţelegerea dumneavoastră pentru ca acest efort comun
făcut în fiecare început de primăvară să dea roadele pe
care le aşteptăm cu toţii.

Vă reamintim cu acest prilej că a face curăţenie în gos-

podării şi a întreţine domeniul public din faţa locuinţelor
nu este doar o îndatorire cetăţenească, ci şi o obligaţie le-
gală.

În ceea ce priveşte igienizarea terenurilor agricole, atât
din intravilanul localităţilor, cât şi din extravilan, proprie-
tarii vor trebui să respecte normele în vigoare şi să nu ape-
leze la incendierea vegetaţiei uscate şi a altor deşeuri şi
materiale combustibile. Arderile se pot realiza doar după
obţinerea permisului de lucru cu foc şi după luarea măsu-
rilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi.
În caz contrar, cei în cauză vor fi sancţionaţi contraven-
ţional, în conformitate cu H.G.R.nr. 537/06.06.2007 pri-
vind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele
de prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse
între 1.000 şi 2.500 de lei.

ATENŢIE: Se interzice erbicidatul spaţiilor verzi din
faţa gospodăriilor, de la stradă! Iarba de pe aceste spaţii
va fi doar tunsă!

Guvernul a aprobat, prin or-
donanţă de urgenţă, incrimina-
rea faptelor de incendiere şi de
îngropare a deşeurilor şi pedep-
sirea lor cu închisoare de la 3 la
5 ani, a declarat ministrul Me-
diului, Apelor şi Pădurilor,
Barna Tanczos. 

Totodată, Executivul a ma-
jorat şi amenzile pentru arderea
miriştilor.

„Prima ordonanţă de ur-
genţă se referă la măsurile de
eficientizare a gestionării deş-
eurilor. Decizia cea mai impor-
tantă este incriminarea faptelor
de incendiere şi de îngropare a
deşeurilor. 

Aceste practici afectează
grav mediul înconjurător şi a decis Guvernul să fie o pedeapsă
cu închisoare de la 3 la 5 ani. (...) Incendierea şi îngroparea,
practic, ne afectează pe toţi, afectează aerul şi afectează
aproape ireversibil apele subterane. (...) Am ales varianta or-
donanţei de urgenţă pentru că nu mai putem aştepta. 

Aceste incriminări intră în vigoare imediat ce apare în Mo-
nitorul Oficial ordonanţa de urgenţă şi sancţiunile pot fi înăs-
prite imediat”, a declarat Barna Tanczos.

El a adăgat că au fost majorate amenzile pentru abandonarea
deşeurilor.

„Amenda pentru persoană fizică începe de la 10.000 de lei
pentru deşeurile abandonate, până la 20.000 de lei, iar pentru

persoanele juridice de la
50.000 de lei până la 70.000
de lei, amendă contravenţio-
nală”, a precizat Barna Tan-
czos.

Guvernul a majorat 
şi amenzile 

pentru arderea
miriştilor

Amenzile pentru arderea
miriştilor au fost majorate de
Guvern printr-o ordonanţă de
urgenţă, pentru persoane fi-
zice acestea fiind de minim
7.000 de lei şi maxim 15.000

de lei, în timp ce pentru persoane juridice sunt cuprinse între
50.000 şi 100.000 de lei.

„Într-un raport pe care l-am pregătit, informăm Ministerul
Agriculturii cu privire la 10.000 de arderi simultane în ţară. Au
fost, la un moment dat, 7.000 de focuri simultane în România,
focuri sau incendieri de mirişti, motiv pentru care, când am lan-
sat în avizare ministerială acest proiect de ordonanţă de ur-
genţă, am propus ca pentru persoanele fizice amenzile să fie
majorate la 7.000 de lei minimul şi 15.000 de lei maximul, iar
pentru persoanele juridice amenzi între 50.000 şi 100.000 de
lei”, a declarat Barna Tanczos.

El a explicat că prin aceste arderi de mirişti, unele în zone
protejate, se poluează aerul şi se distruge habitatul unor specii.

Asfaltarea în Solaris IV a intrat în dificultate din cauza fir-
mei care se ocupă de această lucrare. 

„Pe bună dreptate, oamenii care locuiesc aici au aşteptat cu
nerăbdare să înceapă lucrările de asfaltare în zona Calea Sînan-
dreiului – pădurice. Firma care a câştigat lucrările de asfaltare
a intrat în insolvenţă, drept urmare şantierul s-a oprit. Am sperat
că vom reuşi, totuşi, să asfaltăm cu această firmă, însă aceasta
nu are capacitatea financiară pentru acest lucru. 

Pentru ce s-a făcut până acum, având în vedere şi timpul
care a trecut, vom cere o expertiză tehnică, pentru a vedea cât
din lucrare mai corespunde cerinţelor.  Din păcate, va trebuie
să scoatem din nou lucrarea la licitaţie. Partea bună este că s-
au făcut demersurile la Ministerul Dezvoltării şi am reuşit să
prelungim perioada de execuţie şi să menţinem întreaga sumă
pe care am stabilit-o iniţial. Aşadar, bani sunt, dar perioada de
licitaţii, contestaţii şi aşa mai departe va fi una lungă şi nu ştiu

dacă vom reuşit să încheiem aceste proceduri în anul 2022”,
ne-a declarat Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.

Parcul Familiei, aproape de demararea lucrărilor

Incendierea sau îngroparea deşeurilor va fi
pedepsită cu închisoare de la 3 la 5 ani

Cresc şi amenzile pentru arderea miriştilor

De ce nu se asfaltează în Solaris IV
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) informează fermierii cu privire la obligaţia de
a respecta normele de ecocondiţionalitate.

Ecocondiţionalitatea este o componentă a Politicii
Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinu-
lui financiar din fonduri europene şi naţionale de res-
pectarea de către fermieri a unor norme de bază legate
de mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole
ale terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor
şi sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor.

Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) 6.2
prevăd că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiş-
tilor permanente.

Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei
organice în sol, prevenirea şi reducerea poluării atmos-
ferei.

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pa-
jişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau res-
turile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie
de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de car-
tof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, ra-
piţă, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiştilor
temporare.

Arderea crengilor rezultate în urma tăierilor de în-
treţinere şi fructificare din livezi, precum şi a coardelor
din plantaţiile de viţă de vie, nu contravine obiectivului
GAEC 6, combaterea buruienilor din aceste plantaţii
făcându-se în timpul vegetaţiei.

Acest standard nu se aplică categoriei de folosinţă a
terenului, şi anume culturi permanente.

De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau
lemnoasă de pe pajiştile permanente.

În cazul în care fermierul constată că o anumită su-
prafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incendiul fiind
provocat de o cauză necunoscută, pentru a nu fi sanc-
ţionat, acesta trebuie să întocmească şi să prezinte la
Centrul local/judeţean al APIA la care a depus cererea

de plată, o copie după sesizarea
depusă şi înregistrată la poliţie,
la Inspectoratul judeţean pentru
situaţii de urgenţă sau, unde este
cazul, la Detaşamentul de pom-
pieri din cadrul autorităţilor pu-
blice locale (Primărie).

Acest document doveditor
trebuie întocmit înaintea efectuă-
rii controlului şi să fie valabil la
data efectuării controlului. Dacă
documentul are data eliberării
ulterioară executării controlului,
fermierului i se va aplica sanc-
ţiunea administrativă pentru ne-
respectarea acestui standard.

Copia după sesizarea depusă
şi înregistrată la poliţie sau la In-
spectoratul judeţean pentru si-
tuaţii de urgenţă ori la
Detaşamentul de pompieri din
cadrul autorităţilor publice locale, unde este cazul, se
va prezenta la Centrul local/judeţean al APIA în termen
de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.

Nerespectarea de către fermieri a normelor privind
ecocondiţionalitatea conduce la reducerea plăţilor sau
excluderea de la plată, a uneia sau a mai multor scheme
de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în care
a avut loc constatarea, pentru unul sau mai mulţi ani,
cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe
excepţionale care au împiedicat respectarea acestor
norme.

Precizăm că APIA a încheiat Protocolul de colabo-
rare cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspec-
toratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU)
privind acţiunile de monitorizare a modului de respec-
tare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de
mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor ve-

getale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor perma-
nente.

Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazu-
rilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei prin sancţio-
narea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate
cele trei instituţii semnatare ale protocolului.

Pentru mai multe informaţii privind normele de eco-
conditionalitate, vă rugăm să consultaţi:

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşe-
dintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pen-
tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în
cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri
în România, cu modificările ulterioare şi Ghidul fer-
mierului privind ecocondiţionalitatea, postat pe site-ul
APIA: www.apia.org.ro.

Informare de la APIA

Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor
vegetale pe terenul arabil

Reamenajarea
curţii Casei de

Cultură 
din Dudeştii Noi

Lucrările de modernizare de la
Casa de Cultură Dudeştii Noi conti-
nuă. În ultima perioadă s-a scos gardul
împrejmuitor şi s-au început lucrările
de amenajare a curţii. Tot aici se va
amenaja şi o parcare laterală.

Grădiniţa, pe ultima sută de metri
La grădiniţa

nouă din Dudeştii
Noi s-au finalizat
lucrările exterioare
la clădire. 

S-a reuşit finali-
zarea achiziţiei pen-
tru mobilierul
necesar dotării săli-
lor de clasă pentru
preşcolari şi a celor-
lalte anexe. 

„Mobilierul este
unul de ultimă ge-
neraţie şi sperăm ca
în această vară să
primim şi piesele”,
ne spune Ion Goşa,
primarul comunei
Dudeştii Noi.

Continuă lucrările de extindere 
a Primăriei

Se lucrează în continuare la extinderea
clădirii Primăriei Comunei Dudeştii Noi.
Primarul Ion Goşa spune că se speră ca
anul acesta să se finalizeze lucrările. „Am
făcut o solicitare pentru modificarea sălii
Consiliului Local, în sensul ca aceasta să
fie dotată cu tehnologie de ultimă generaţie
audio şi video, astfel încât şedinţele să
poată fi filmate, transmise în direct şi înre-
gistrate”, ne spune Ion Goşa, primarul co-
munei Dudeştii Noi.

Proiectul de la Biserica Sfântul Vendelin,
aproape de finalizare

La Biserica Romano-Catolică
Sfântul Vendelin se lucreză în acest
moment la amenajarea parcului din
curtea lăcaşului. Casa Parohială este
finalizată, urmând a fi dotată cu mo-
bilier. Aici va fi înfiinţat şi un
muzeu, în colaborare cu Muzeul Na-
ţional al Banatului, care va aduce
spre expunere o serie de obiecte is-
torice valoroase. În biserică se lu-
crează la instalarea sistemului de
încălzire în pardoseală, la pictura bi-
sericească, la renovarea pieselor din
lemn şi a orgii. Se speră ca lucrările
la acest obiectiv să fie finalizate în cursul acestui an. „Problemele întâmpinate aici, ca şi
la celelalte obiective de investiţii de pe raza comunei – ne spune primarul Ion Goşa – sunt
cele legate de schimbarea de la o zi la alta a preţurilor materialelor de construcţii. Con-
tractele sunt contracte, legea e lege, dar şi realitatea din teren este usturătoare”.
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

dudesteanul@yahoo.com sau le pot depune
direct la secretariatul Primăriei Comunei

Dudeştii Noi.

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 vin vărsat, la stică 
şi nu numai.

Calea Sînandreiului, vizavi 
de Biserica Catolică. 

Telefon: 0721-593.061. Orar: 12-18.
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Pe burta plină nu ai cum să apreciezi mâncarea,
spune Mihaela Bilic, medic nutriţionist, care este de
părere că o zi de post de negru, aşa cum se practică în
Vinerea Mare, este un exerciţiu binevenit pentru a face
o pauză înainte de belşugul alimentar ce ne aşteaptă
la masa de Paşte, dublată, în acest an, de grătarele şi
micii tradiţionali de 1 Mai.

Dacă această dorinţă de repaus alimentar vine din
interior şi nu este ostentativă, nu va exista tentaţia de
a „înfuleca” ulterior, dă asigurări medicul nutriţionist.

Mihaela Bilic a oferit la Digi24 sfaturi şi explicaţii
despre bucatele care stau în mod obişnuit pe masa ro-
mânilor în aceste zile - ouă, friptură, stufat, verdeţuri,
salate, cozonac, pască, dar şi mici, bere şi vin. Cum le
preparăm, cum le mâncăm, cum le combinăm şi cum
le dozăm astfel încât să evităm episoade neplăcute de
indigestie sau nedoritele kilograme în plus?

Ouăle vopsite. Câte ouă pot să mănânc?

Deseori, vopseaua de pe ouă trece de coajă şi ajunge la
albuş. Mulţi se întreabă dacă nu cumva este toxic. „N-o să ne
otrăvim din câteva ouă”, spune Mihaela Bilic, dar sigur că
ideal ar fi să fie o vopsea de calitate, care să nu treacă prin
coaja - poroasă - a oului.

Contrar unei păreri populare, ouăle nu fac rău ficatului, ci
dimpotrivă, ficatul „se bucură”, pentru că oul este un aliment
foarte valoros pentru refacerea ficatului.

Important este însă să nu avem o vezică biliară leneşă, mai
ales dacă oul este fiert tare. Cel mai greu de digerat este găl-
benuşul tare. Ideal ar fi ca oul fiert să fie cleios, dar el ar tre-
bui să fie mâncat cel târziu a doua zi de la preparare. Cum
ouăle de Paşte sunt păstrate mai mult timp, n-ar fi indicată o
asemenea consistenţă a gălbenuşului. Ouăle fierte tari pot fi
consumate chiar şi o săptămână, dacă sunt păstrate în frigi-
der.

Când sunt ouăle „vechi”? La ţară, pe vremea când nu exis-

tau frigidere, ouăle erau păstrate, în cămară, la rece, chiar şi
trei luni. Ce-i drept, erau ouate de găini care nu creşteau in-
dustrial. Acum, ouăle din magazin au o valabilitate înscrisă
de maximum o lună. Dar oul nu este pe atât de perisabil pe
cât sunt obligaţi cei din industria alimentară să pună un ter-
men de garanţie, spune Mihaela Bilic. Cel mult se lichefiază
un pic albuşul, dar altfel, oul nu se strică atât de repede, dă
asigurări nutriţionista.

Trei salate foarte păcătoase: de boeuf, de icre
şi de vinete

Există trei salate foarte păcătoase: salata boeuf, salata de
icre şi salata de vinete, spune Mihaela Bilic. Cuvântul „sa-
lată” în combinaţiile acestea cu maioneză este însăşi definiţia
„şmecheriei” româneşti, spune glumind medicul nutriţionist.
Salata noastră de boeuf este înecată în maioneză, deşi o salată
boeuf care ar avea ingredientele clare, neînecate în maioneză,

ar fi mai gustoasă, iar gustul legumelor s-ar simţi mai
bine, subliniază medicul nutriţionist.

„Noi consumăm foarte mult ulei de floarea-soarelui.
Avem această percepţie, că tot ce e vegetal e sănătos,
dar uleiul de floarea-soarelui înseamnă omega 6, care
este proinflamator. Şi dacă mâncăm somon la fiecare
masă, nu vom putea contracara efectele proinflamatorii
pe care le aduce un consum atât de mare de ulei de floa-
rea-soarelui. De multe ori, ne uităm cu speranţă către
uleiul de măsline, care are omega 9, dar atenţie, şi el
aduce kilograme în plus şi obezitate, pentru că tot 100
de calorii are” - atrage atenţia Mihaela Bilic.

Maioneza este cea care chiar pică greu la ficat şi re-
comandabil ar fi să fie scoasă salata boeuf de la masa
de Paşti. Sunt atât de multe legume proaspete, verde-
ţuri, încât nu are niciun rost să mai fierbem legumele
dintr-o salată boeuf, spune Mihaela Bilic.

Drobul, un preparat dietetic

Drobul are toate acele organe fierte înainte şi apoi băgate
la cuptor, este un preparat dietetic. Şi noi, oamenii, şi anime-
lele avem depozitele de fier în ficat, splină, iar tradiţia, iată,
ne spune: avem nevoie de acest aliment anti-anemic, avem
nevoie de vitamina A şi D în mod natural, aşa cum se găsesc
în organele acestea. Şi atunci, nu mai trebuie adăugat nimic,
decât verdeaţă multă, băgat la cuptor şi mănâncat cu felia.

Drobul poate să fie un aperitiv perfect pentru masa de
Paşti. 

Apoi avem borşul, care „umple burta în mod spectaculos
doar cu apă”. Dacă este acrit cu borş din tărâţe, avem şi avan-
tajul unui probiotic, pentru că este plin de bacterii bune. Este
felul de mâncare care ne ajută să fim mai ponderaţi la urmă-
toarele feluri. Acest obicei al românului de a începe masa cu
o ciorbă ar trebui să se întoarcă, tocmai pentru că este un fel
de tampon împotriva impulsivităţii şi lăcomei noastre, spune
Mihaela Bilic.

Sfaturi pentru o masă reuşită de Paşti

Cele mai multe tradiţii şi obiceiuri ale zilei de Paşti
se referă în principal la cinstirea cum se cuvine a acestei
sărbători, la bunul mers al vieţii şi al treburilor, la sănă-
tatea familiei şi la sporul casei.

În ziua de Paşti, cum te scoli, să te uiţi în cofa cu apă,
că vezi bine peste an.

În mai toate zonele ţării există obiceiul ca în dimi-
neaţa zilei de Paşti membrii familiei să se îmbrace în
haine noi, curate şi să meargă la biserică pentru a lua
„Paşti”. Fiecare dintre aceştia trebuie să aibe ou roşu în
buzunar. Astfel că, după ce vor ieşi din biserică, vor
ciocni tradiţionalele ouă roşii în timp ce rostesc binecu-
noscuta formulă „Hristos a Înviat”, la care se răspunde
cu „Adevărat a Înviat”. Se mai spune, de asemenea, că
din primul ou ciocnit este bine să guste toată familia
pentru a fi împreună întotdeauna. Acest ou trebuie spart
de capul familiei, care îl împarte în atâtea bucăţi câţi
membri are familia.

La Paşti cine merge la biserică să-şi pună un ou roşu
în sân, ca să fie totdeauna roşu la faţă.

Un alt obicei al zilei de Paşti, care se respectă cu pre-
cădere la sate, este acela de a pune brazde de iarbă verde
la intrarea în casă, după întoarcerea de la biserică. Fie-
care membru al familiei trebuie să calce pe iarba verde
înainte de a intra în casă. Va fi astfel sănătos, voios şi
proaspăt ca verdeaţa ierbii.

Se punea iarbă verde în trei locuri: la scară, la uşa de
la intrare, în faţa odăii de dormit. Când se întorceau de
la Înviere călcau pe iarba verde, să fie sănătoşi.

În unele regiuni din România există obiceiul conform
căruia în dimineaţa zilei de Paşti, până la răsăritul soa-
relui, oamenii se duc la râu sau la o apă din apropiere şi
se scaldă. Se vor curăţa astfel de boli, răutăţi, aruncături
şi făcături, iar peste an vor fi scutiţi de boli, se vor face
iuţi, sprinteni, sănătoşi şi harnici.

În alte zone din România, după ce se întorc de la În-
viere, toţi membrii familiei se spală într-un vas cu apă
în care se află, pe lângă apă proaspătă şi curată, unul
sau mai multe ouă roşii şi câţiva bănuţi de argint. Oul
se pune pentru a fi roşii şi sănătoşi ca oul, iar bănuţii ca

să le meargă bine
peste an şi să aibe
bani de ajuns.

În ziua de Paşti, di-
mineaţa, ne spălăm
cu un ou roş şi cu un
franc în cană. Mo-
neda închipuieşte
banii cu care Iuda L-
a vândut pe Isus, iar
oul cel roş sângele lui
Hristos care s-a văr-
sat pe cruce.

De asemenea în
anumite regiuni ale
ţării se respectă şi tra-
diţia conform căreia
prima persoană care
îţi calcă pragul în
ziua de Paşti să fie un
bărbat. În felul acesta
vei avea spor şi bel-
şug în toate cele.

Superstiţii despre vreme, noroc
şi sănătate în ziua de Paşti

Superstiţiile zilei de Paşti sunt pe cât de multe, pe atât
de diverse şi de surprinzătoare. 

Acestea se referă în principal la vreme, sănătate,
noroc, spor şi belşug.

Se spune despre vremea din ziua de Paşti că dacă va
ploua, atunci până la Rusalii va fi tot ploios, iar de va
bate grindina în ziua de Paşti, atunci anul va fi mănos.

Dacă vrei să-ţi afli norocul păstrează oul fiert, sfinţit
în ziua de Paşti, până la Paştile următor. Atunci sparge-
l: de va fi gol, n-ai noroc, de va fi plin, eşti cu mare
noroc.

În ceea ce priveşte somnul, se spune că cine doarme
în ziua de Paşti va fi tot anul somnoros. De asemenea,
tot legat de somn, se mai spune că în ziua de Paşti nu e
bine să dormi deoarece îţi fură dracul pasca.

Din vremuri de demult se mai crede că cine se naşte
în ziua de Paşti va fi un om norocos pentru tot restul
vieţii.

Tradiţii şi obiceiuri de Paşti


