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Recensământul populaţiei 
şi locuinţelor 2022

Sprijin pentru Ucraina
Mulţumiri din partea Primăriei

și Bisericii Ortodoxe
Primăria comunei Dudeștii Noi și Biserica Orto-

doxă Română „Sfântul Dimitrie” au coordonat o
acțiune de strângere de ajutoare pentru refugiații din
Ucraina sosiți în țara noastră ca urmare a con/ictului
militar din țara vecină.

În prima parte a acestei acțiuni s-au colectat pro-
duse alimentare, produse igienico-sanitare și o sumă
de bani, ajutoare care au fost donate personal de către
părintele paroh Ionuț Cristea starețului Mănăstirii
„Izvorul Tămăduirii” din localitatea Petrova, județul
Maramureș. Mănăstirea, situată lângă Sighetu
Marmației, găzduia, după cum ne spune părintele
Cristea, circa 80 de refugiați din Ucraina.

„Mulțumim tuturor cetățenilor din Dudeștii Noi
care s-au implicat în ajutorarea refugiaților și au
înțeles drama prin care trec acești oameni”, ne-a de-
clarat părintele Ionuț Cristea.

Acesta ne-a anunțat că o acțiune similară este pre-
conizată înainte de S.ntele Sărbători de Paști.
Cetățenii din Dudeștii Noi care doresc să contribuie
la această campanie de ajutorare pot aduce donații la
biserică.

Se află în desfăşurare prima etapă a recensă-
mântului general: auto-recenzarea sau auto-re-
cenzarea asistată. Până la data de 15 mai 2022,
persoanele care doresc să se auto-recenzeze pot
completa online formularul, accesând:
https://autorecenzare.insse.ro/ sau
https://www.recensamantromania.ro/

De asemenea, persoanele care nu dispun de
mijloace tehnice de auto-recenzare pot solicita
sprijinul recenzorilor aflaţi la sediul primăriei.

Vă atragem atenţia asupra faptului că oamenii
care refuză să ofere informaţiile cerute în cadrul
recensământului sau care oferă răspunsuri in-
complete ori greşite riscă amendă cuprinsă între
1.000 de lei şi 3.000 de lei, conform articolului
54, alineatul (2) din OUG 19/2020.

Totodată, persoanele juridice care nu furni-
zează la timp sau în forma solicitată datele ne-
cesare desfăşurării recensământului riscă amenzi
de la 15.000 de lei la 50.000 de lei, conform ar-
ticolul 55 din OUG 19/2020.

Nu uitaţi că până pe 15 mai puteţi să vă auto-
recenzaţi, într-un mod facil, în ziua şi la ora la
care aveţi disponibilitate. Toţi angajaţii care se
autorecenzează au dreptul la o zi liberă, plătită.
Aceasta se acordă, indiferent dacă lucrează în
sectorul public sau privat.

Este indicat ca persoana care pre-înregistrează
gospodăria să fie capul familiei/ persoana de re-
ferinţă adică persoana care cunoaşte cel mai bine
locaţia şi membrii ei. 

Autorecenzarea asistată se poate realiza de pe
echipamentul propriu al persoanei care se auto-
recenzează.

În situaţia în care nu vă autorecenzaţi,  în pe-
rioada 16 mai -17 iulie 2022 veţi fi recenzaţi la
domiciliu, prin interviu faţă în faţă cu un recen-
zor care va înregistra datele dumneavoastră pe
tabletă.

IMPORTANT!
Potrivit articolului 49 din OUG 19 din 2020,

în cazul persoanelor salariate se acordă o singură
zi liberă, plătită indiferent dacă aceasta a realizat
auto-recenzarea pentru sine şi pentru alţi membri
ai gospodăriei (a copiilor minori, de exemplu)
ori pentru alte persoane.

Dovada auto-recenzării, necesară pentru a fi
prezentată la locul de muncă, poate fi descărcată
accesând: https://dovrec.insse.ro/

ATENŢIE! DOVADA AUTORECENZĂRII
ESTE DISPONIBILĂ DUPĂ 7 ZILE DE LA
DATA COMPLETĂRII CHESTIONARULUI!

Iată mai jos câteva informaţii care să te ajute
în completarea chestionarului: 

Î: Dacă mi-am dat seama că am completat gre-
şit sau incomplet unul sau mai multe răspunsuri,
pot reveni asupra lor să le corectez? 

R: Completarea chestionarului durează apro-
ximativ 15 minute, pe care este bine să ni le alo-
căm într-o perioadă mai liniştită a zilei, când
putem să ne concentrăm cât mai bine asupra răs-
punsurilor. Acest lucru este important mai ales
pentru că, odată ce formularul a fost trimis, nu
se mai pot face modificări ulterioare. Corectarea
sau modificarea răspunsurilor se poate face
numai dacă nu a fost apăsat butonul „Finali-
zare”. 

Dacă ulterior transmiterii chestionarului ai
constatat că anumite informaţii erau eronate, poţi
relua tot procesul autorecenzării, pornind cu
etapa de preînregistrare. Va fi luată în conside-
rare ultima variantă a autorecenzării. 

Î: La întrebările pentru care trebuie să selectez
răspunsul dintr-o listă predefinită (unitatea de în-
văţâmânt/ocupaţia/strada sau numărul
cladirii/etnie/religie/ţară etc.) nu apare opţiunea
care mi se potriveşte. Ce fac? 

R: În cazul acestor câmpuri, se recomandă ca
fiecare persoană să introducă primele 3 litere
(minim) ale cuvântului pe care îl caută, iar lista
se va actualiza pe loc. De asemenea, în extremi-
tatea dreaptă a ecranului, în dreptul întrebării,
există trei puncte pe care dacă apeşi, se va des-
chide un câmp de comentariu în care vei putea
înscrie denumirea exactă a universităţii/ocupaţiei
pe care nu ai găsit-o. Această denumire va fi in-
trodusă ulterior, manual, în chestionar.

Î: Nu am primit niciun mesaj de confirmare
după ce am apăsat butonul de finalizare. Cum
mă pot asigura că s-au transmis informaţiile? 

R: Nu îţi face griji, dacă ai putut transmite
chestionarul, înseamnă că acesta a fost înregis-
trat cu succes în sistem.
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Grüß Got! Am Dache sitzt 
er schon

Der Storch ist heim gekommen
Hört doch den frohen Ton.

Klapper diklapp, Klapper diklapp
Klapper nur, klapper du

Immerzu.

Ea stă deja 
pe-acoperiş

Barza
a venit acasă

Auzi tonul fericit.
Clack di-clap, clack di-clap

Doar zdrăngăneşte, zdrăngăeşte-te
Tot timpul.

Frühlingssonne
aufgewacht

Frühlingssonne aufgewacht,
nach der dunklen Winternacht!

Nun schieb’ hoch das Wolkentor,
schicke deine Strahlen vor!

Komm’ her zu uns
und lach’ uns zu,

schick’ den Winter fort im Nut!”

Soarele de primăvară 
s-a trezit

Soarele de primăvară s-a trezit,
după noaptea întunecată de iarnă!

Acum împinge poarta norului,
Să strălucească razele sale!

Vino aici la noi
şi râzi cu noi

Trimite iarna repede departe!”

Sunt convins că toată lumea îi are în minte pe Gică
Hagi, Simona Halep sau Toma Caragiu, Matilda Cara-
giu, academiciana, cu cele zece puncte importante des-
pre „Ce înseamnă să fi aromân astăzi”. Dar sunt foate
multe alte personalităţi aromâne. Academia Română îşi
datorează existenţa în bună măsură aromânilor, Evan-
ghelie Zappa fiind unul dintre principalii finanţatori. Tot
el este unul dintre principalii finanţatori ai stadionului
Olimpic din Atena.

Printre cei mai cunoscuţi aromâni din istoria recentă
se numără cei mai mari comediografi sârbi, Jovan Ste-
rija Popovic şi Branislav Nusic, apoi actorii Tasko
Nacic, Miki Manojlovic, cântăreţii macedoneni Kaliopi
Bukle şi Tose Proeski, pictorul macedonean Nikola
Martinoski, tenismena română Simona Halep, pionierii
filmului din Balcani, fraţii Manaki din Grecia, iar des-
pre Maica Tereza se ştie că era aromână după tată. Com-
pozitorul imnului croat, Josip Runjanin, a fost şi el de
origine aromână.

Câţi dintre noi ştim că actuala faţă istorică a Craiovei
datorează enorm unui alt aromân, Jean Mihail, sau fap-
tul că Opera din Viena îşi datorează existenţa şi lui Ni-
colae Dumba, un mare sponsor al artelor în Imperiul
Habsburgic, fratele său fiind ultimul ambasador al Aus-
tro-Ungariei în Statele Unite? Câţi dintre noi ştiu că for-
ţele armate ale Greciei, Flota, Banca Naţională a Greciei
îşi datorează existenţa lui George Averoff?

Fără Gojdu nu cred că am fi putut vorbi de Marea
Unire de la 1918. Bursele sale acordate tinerilor ardeleni
le-au permis să studieze în Imperiul Habsburgic şi să se
întoarcă luminaţi în Ardeal, în aşa fel încât să ţină Marea
Unire.

Sau marele Andrei Şaguna, care a înfiinţat multe şcoli
în Ardeal şi care apoi au contribuit apoi la redeşteptarea
naţională. Podul cu lanţuri din Budapesta e făcut în bună
măsură cu banii aromânilor, de baronul Sina. Institutul
de Medicină Legală al României este o instituţie creată
de un aromân, Mina Minovici. Curentul alternativ, fără
de care nu ar fi fost posibilă civilizaţia modernă, îi apar-
ţine lui Nikola Tesla, un istriot.

Să mai reţinem doar că mişcarea de redeşteptare na-
ţională care apoi a făcut posibilă Marea Unire se dato-
rează nu numai vitejiei soldaţilor români de la Mărăşeşti
şi Oituz, ci şi direcţiilor create cu ajutorul banilor aro-

mânilor, în special în Transilvania. Din cele 120 de şcoli
construite de Cuza la sud de Dunăre mai funcţionează
doar două. Statul român a reuşit contraperformanţa is-
torică unică în Europa de a avea cea mai numeroasă co-
munitate istorică în jurul frontierelor dar, în loc să-şi
potenţeze politica externă şi relaţiile cu vecinii, s-a com-
plăcut în politicile de sufocare ale identităţilor acestora.
Instituţiile româneşti care trebuia să se ocupe de aceste
comunităţi au fost desfiinţate pe rând din 2018, înce-
pând cu Institutul Hurmuzachi şi Direcţia Generală pen-
tru Românii din Afara Graniţelor.

Familia Mocioni
Din rândurile familiei s-au re-

marcat de-a lungul timpului:
Petru Mocioni (1804-1858) -

deputat al judeţului Torontal, asa-
sinat; Andrei Mocioni (1812-
1880) - politician; Anton Mocioni
(1816-1890) - ofiţer, deputat; Ghe-
orghe Mocioni (1823-1901) - de-
putat; Alexandru Mocioni
(1841-1909) - scriitor, jurnalist,
politician, deputat, compozitor;
Zeno Mocioni (1842-1905) - ju-
rist, politician; Eugen Mocioni
(1844-1901) - deputat; Anton Mo-
cioni de Foen - (1882 - ) - minis-

tru; Ionel Mocioni (1893-1930) - jurist, politician, mem-
bru în Marele Sfat Naţional, deputat, prefect al judeţului
Severin; Ecaterina Mocioni - contesă de Foeni; Ion
Mocsony-Stârcea (1909-1992) - mareşal al Curţii Re-
gale.

Cu toate că s-au înrudit cu familii maghiare, sârbeşti
sau germane, au păstrat un conservatorism ortodox ne-
clintit şi s-au delimitat de curentul de maghiarizare. Fa-
milia Mocioni a fost printre puţinele excepţii care au
reprezentat aristocraţia românească în fosta Ungarie. Au
fost mari politicieni, filantropi, susţinători ai culturii ro-
mâne.

Cel mai de seamă reprezentant a fost Alexandru Mo-
cioni (Alexandru de Mocioni sau Alexandru Mocsonyi,

în forma maghiarizată) (n. 4 noiem-
brie 1841 la Budapesta - d. 1 aprilie
1909 la Birchiş, judeţul Arad) a fost
un om politic român, deputat în mai
multe legislaturi în Camera Ungară
a Parlamentul de la Budapesta, unde
a intrat pentru prima dată la vârsta de
24 de ani. 

Lider incontestabil al mişcării na-
ţionale bănăţene, a sprijinit înfiinţa-
rea Partidului Naţional al Românilor
din Banat şi Crişana, al cărui preşe-
dinte a fost timp de patru luni; a mi-
litat pentru drepturile românilor din
Banat şi din Transilvania.

Victor ENACHE

DESPRE AROMÂNI
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie 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

Informare de la Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie în Agricultură

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) informează că cererile
unice de plată completate de fermieri în aplicaţia IPA-Online se depun la centrele
locale/judeţene ale agenţiei în perioada 1 martie – 16 mai 2022. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data limită, în termen de 25 de zile
calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul.

Reamintim că terenul trebuie să fie la dispoziţia fermierului la data depunerii
cererii, ca atare adeverinţele trebuie să aibă data emiterii anterioară datei înregis-
trării cererii unice de plată la APIA.

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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Consilieri locali în mandatul 2020-2024:
Cătălin Lupăştean

Consilieri locali în mandatul 2020-2024:
Pericle-Ovidiu Chirvăsitu

Cătălin Lupăştean s-a născut în 21 mai 1994 la
Rădăuţi, în judeţul Suceava. Când avea un an, pă-
rinţii şi-au cumpărat o casă la Dudeştii Noi şi s-au
mutat în Banat. 

A crescut de mic aici, unde a urmat grădiniţa şi
şcoala gimnazială. 

Este medic veterinar şi consilier local în cadrul
Consiliului Local Dudeştii Noi.

„Până acum – ne spune Cătălin Lupăştean – oa-
menii mi se adresează cu diferite cereri, mă în-
treabă dacă îi pot ajuta sau cum se poate proceda
în anumite situaţii. Dar nu-mi aduc aminte să fi
venit cineva să mi se plângă de cei din conducerea
Primăriei. Bineînţeles, dacă e de găsit nemulţumiri,
se pot găsi. Dar noi încercăm să găsim soluţii la do-
leanţele oamenilor, astfel încât acestea să poată fi
rezolvate. 

Cât ţine de mine, am încercat să ajut oamenii din
localitate. În cadrul Consiliului Local Dudeştii Noi
fac parte din Comisia ECO, acolo unde împreună
cu ceilalţi colegi de comisie discutăm proiectele de
hotărâre înainte ca acestea să fie supuse votului în
şedinţa de plen”.

În ceea ce priveşte lucrurile care mai trebuie fă-
cute în localitate, Cătălin Lupăştean este optimist
şi spune că ar trebui făcute doar lucruri bune. „Sunt
oameni minunaţi în Dudeştii Noi şi pentru ei tre-
buie făcute doar lucruri frumoase”, este motivaţia
lui Cătălin Lupăştean. 

„Avem – continuă el – în derulare o serie de pro-
iecte foarte bune, şi mă refer aici în primul rând la

cel privind alimentarea cu gaz. În privinţa drumu-
rilor stăm bine, toate sunt în condiţii optime. Aş
mai aminti extinderea sistemului de canalizare în
zonele în care această utilitate nu există. 

Ar trebui, în opinia mea, să se dezvolte activită-
ţile unităţilor publice. Acestea sunt profitabile şi

prezintă interes inclusiv pentru Primărie, care poate
primi din aceste surse bani la bugetul local. De ase-
menea, ar trebui continuată dezvoltarea activităţilor
pentru tineret.

În ceea ce priveşte domeniul meu de activitate,
aş aminti că am apelat la diverse firme pentru a so-
luţiona problema animalelor fără stăpân şi să mo-
nitorizăm, cât se poate, această situaţie. Trebuie
intervenit diplomatic şi în ceea ce priveşte proprie-
tarii care îşi neglijează animalele. Totodată, trebuie
sterilizate animalele fără stăpân, după care să le
găsim un proprietar.

Ce mai pot spune este că numărul animalelor de
rentă (vaci, porci, oi şi capre) este în scădere în co-
muna noastră. 

În schimb, creşte numărul animalelor de compa-
nie (câini, pisici, animale exotice).

Deţin în Dudeştii Noi un cabinet şi o farmacie
veterinară, dar oferim şi intervenţii la domiciliu
atunci când ni se solicită.

Mi-aş dori, în viitor, pentru comuna Dudeştii Noi
să se pună accent mai mult pe educaţie şi cultură.
E drept, la noi se lucrează acum la proiectele de la
grădiniţă (care este aproape de finalizare) şi la ex-
tinderea şcolii, însă nu sunt suficiente doar clădi-
rile. 

Este foarte important pentru copiii şi tinerii aces-
tei localităţi să aibă parte de mentori buni. La baza
societăţii stă familia, iar atât timp cât familia e să-
nătoasă, e şi societatea la fel”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Pericle-Ovidiu Chirvăsitu s-a
născut în 3 octombrie 1979.
Şcoala gimnazială a urmat-o la
Dudeştii Noi, apoi Liceul Spor-
tiv din Timişoara până în clasa a
X-a. Clasele a XI-a şi a XII-a le-
a urmat la Liceul „Tudor Tănă-
sescu” din Timişoara. 

În acest moment este acţionar
la firma în cadrul căreia mun-
ceşte. 

A intrat în politică în anul
2020 şi se află la primul mandat
de consilier local.

„În cadrul Consiliului Local
Dudeştii Noi fac parte din Co-
misia de urbanism şi dezvoltare
şi din Comisia de buget-finanţe. 

Nu am avut deocamdată ini-
ţiative de proiecte în cadrul
Consiliului Local, dar am fost
prezent la toate şedinţele şi am
votat pentru proiectele care mi
s-au părut bune pentru localita-
tea noastră. 

E drept, nu am foarte mult timp liber la dispozi-

ţie, fiind ocupat cu serviciul.
Am o relaţie foarte bună cu

cetăţenii comunei. Oamenii se
mai plâng de exemplu că sunt
mari taxele, însă acest lucru nu
depinde de noi. 

Ele trebuie actualizate
mereu cu rata inflaţiei; anul
acesta taxele s-au mărit cu 7%,
faţă de 10% cât se propusese.
Am hotărât însă ca aceste taxe
să se mărească treptat, puţin
câte puţin, nu să le mărim
dintr-o dată.

Dintre proiectele mai mari,
amintesc că am fost un susţină-
tor al proiectului de alimentare
cu gaz a localităţii, dar acesta
din păcate a picat deocamdată.
Am susţinut proiectele legate
de şcoală, de activitatea spor-
tivă. 

Avem un club sportiv frec-
ventat de foarte mulţi copii şi

tineri, club pe care îl susţinem cât putem de mult.
În ceea ce priveşte lucrurile care mai sunt de

făcut menţionez în primul rând continuarea efortu-
rilor de introducere a reţelei de alimentare cu gaz,
aceasta chiar dacă gazul s-a scumpit şi nu ştiu câţi
dintre cetăţeni se vor racorda la reţea.

În general, repet, sunt un susţinător al sportului,
pentru că şi eu am practicat fotbalul de performanţă
la nivel de juniori. 

Din păcate, în acest moment echipele de fotbal
din Dudeştii Noi nu traversează o perioadă prea
bună”.

În ceea ce priveşte minoritatea pe care Pericle-
Ovidiu Chirvăsitu o reprezintă, cea aromână, acesta
ne spune că în acest moment în Dudeştii Noi mai
trăiesc cinci familii de aromâni. 

„Mă refer la cei sută la sută aromâni, pentru că –
aşa cum e şi cazul meu – mai sunt cei proveniţi din
căsătorii mixte. Eu sunt pe jumătate român. Un alt
neajuns este că populaţia aromână este foarte îm-
bătrânită”.

În ceea ce priveşte viitorul, Pericle-Ovidiu Chir-
văsitu spune că Dudeştii Noi se îndreaptă într-o di-
recţie foarte bună. 

„Domnul primar are foarte multă experienţă în
administraţie şi cred că mergem pe un drum bun”,
concluzionează Pericle-Ovidiu Chirvăsitu.

Petru Vasile TOMOIAGĂ
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În conformitate cu legislaţia în vigoare privind apă-
rare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale, se vor avea în vedere următoarele:

• Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se efectuează cu acordul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului şi numai după ob-
ţinerea permisului de lucru cu foc în două
exemplare. Emiterea permisului se face prin grija
primarului, de către şeful serviciului voluntar pen-
tru situaţii de urgenţă sau o persoană desemnată
în acest sens. Primarul transmite un exemplar din
permisul de lucru cu focul celui care solicită per-
misiunea de a  arde miriştea, vegetaţia uscată sau
resturile vegetale şi un al doilea exemplar servi-
ciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este
obligatorie în cazul în care resturile vegetale şi ve-
getaţia uscată sunt arse în cadrul gospodăriei ce-
tăţeneşti.

• În perioadele de caniculă şi secetă prelungită
arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale este interzisă;

• În perioadele de caniculă şi secetă arderea mi-
riştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
poate fi interzisă pe o anumită perioadă de timp
sau în anumite intervale orare, prin ordin al pre-
fectului; primarii au obligaţia de a aduce la cunoş-
tinţă populaţiei aceste perioade şi intervale.

Măsuri de prevenire 
a incendiilor la arderea

miriştilor
• condiţii meteorologice fără vânt; 
• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum

10 ha, prin fâşii arate; 
• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comu-

nicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, insta-
laţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
• asigurarea până la finalizarea arderii a perso-

nalului de supraveghere şi stingere a eventualelor in-
cendii; 

• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de
5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 

• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari
de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloace-

lor de tractare şi a personalului de deservire; 
• pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face por-

nind din partea de sus a pantei. 

Măsuri de prevenire 
a incendiilor la arderea

vegetaţiei uscate 
şi a resturilor vegetale

• condiţii meteorologice fără vânt; 
• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a

resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea
să poată fi controlată; 

• executarea arderii în zone care să nu permită
propagarea focului la fondul forestier/construcţii
şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunica-
ţii, conductele de transport gaze naturale, produ-
sele petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;

• curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul
fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
• asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru

stingerea eventualelor incendii; 
• supravegherea permanentă a arderii; 
• stingerea totală a focului înainte de părăsirea

locului arderii;
• interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Alte măsuri
În zona de siguranţă a căii ferate vegetaţia us-

cată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de
către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi ju-
deţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată
şi resturile vegetale de către administratorii aces-
tora şi, după caz, de proprietarii de drept ai tere-
nurilor.

Apărarea împotriva incendiilor pe timpul utilizării
focului deschis la arderea miriştilor, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale

APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Campaniei 2022
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

(APIA) informează că eliberează adeverinţe pentru be-
neficiarii schemelor de plăţi directe (schema de plată
unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata
pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu)
şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu şi climă (Mă-
sura 10 – agromediu şi climă, Măsura 11 – agricultură
ecologică, Măsura 13 plăţi pentru zone care se confruntă
cu constrângeri naturale).

Adeverinţele sunt eliberate în baza convenţiilor în-
cheiate de APIA cu instituţii bancare şi nebancare şi
fondurile de garantare în domeniul agricol.

Aceste convenţii se adresează fermierilor care inten-
ţionează să acceseze credite în vederea finanţării acti-
vităţilor curente, de la instituţiile bancare şi non-bancare
care au încheiat convenţii cu APIA.

„Am venit în întâmpinarea nevoii de capital pe care
o au fermierii români. În strânsă colaborare cu asocia-
ţiile mediului de afaceri şi cu reprezentanţii mediului
bancar sprijinim fermierii să acceseze soluţii de credi-
tare în condiţii avantajoase pentru derularea în bune
condiţii a activităţilor curente, până la încasarea sub-
venţiilor cuvenite. 

Ne dorim o agricultură competitivă şi performantă
care nu se poate realiza fără capitalizarea fermierilor,
fără acces la instrumente de finanţare dedicate dezvol-

tării, retehnologizării şi modernizării fermelor”, a de-
clarat ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fer-
mierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care con-
firmă că acesta a depus Cererea unică de plată pentru
anul 2022 solicitând sprijin pentru schema de plată
unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru
practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi/sau
pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. 

De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data
emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată pentru
schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a
efectuat controlul administrativ sau controlul prelimi-
nar, sau datele au fost preluate din informaţiile existente
în cererea închisă în aplicaţia IPA online şi înregistrată
în IACS, după caz, asupra cererii beneficiarului referitor
la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul con-
venţiei şi că beneficiarul, la data emiterii Adeverinţei,
nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste
scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru
acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legisla-
ţia în vigoare.

Valoarea creditului poate fi de până la 90% din va-
loarea sumei calculate, conform adeverinţei eliberate de
APIA. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA

(FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA
(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci
fermierilor.

Reamintim fermierilor că, potrivit Ordinului Minis-
trului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de
modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condiţiilor
în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile fi-
nanciar-bancare / nebancare şi APIA, în vederea finan-
ţării de către acestea a activităţilor curente ale
beneficiarilor plăţilor derulate de instituţia noastră în
baza adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării
creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%.

În ce priveşte comisioanele practicate de instituţiile
finanţatoare, APIA atrage atenţia fermierilor care doresc
să acceseze credite pentru finanţarea capitalului de lucru
în vederea desfăşurării activităţilor curente, să analizeze
cu atenţie sporită soluţiile de finanţare propuse de insti-
tuţiile financiar-bancare şi nebancare în ceea ce priveşte
costul acestora, astfel încât să aleagă modalităţile de fi-
nanţare care răspund cel mai bine necesităţilor proprii.

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile
bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi pos-
tate pe site-ul instituţiei, la adresa: www.apia.org.ro, în
secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.
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Cum era sărbătorită

Buna Vestire?
În Bucovina, Blogovestenia este o sărbătoare la fel de importantă

ca şi Pastile, deoarece dacă n-ar fi Buna Vestire, n-ar fi nici Paştile.
Din aceeaşi lucrare a lui Simion Florea Marian aflăm despre super-

stiţia ţăranului român, din imprejurari ca acestea: „Dacă macină cineva
în ziua aceasta, şi din făina măcinată face mămăligă, şi mămăliga
aceasta o aruncă apoi în apă, peştii nu o mănâncă; dacă ia făina aceasta
şi o presară pe un pom, pomul respectiv nu face poame anul acela”.

Unele femei din Bucovina fac în dimineaţa acestei zile foc în ogradă
înaintea uşii şi pun alături pâine, sare şi apă ca să se încălzească, să
mănânce şi să bea apă îngerii. Pâinea şi sarea o dau mai apoi de po-
mană.

Cei mai mulţi români din Bucovina cred ca începând cu Buna Ves-
tire va fi mai cald şi mai frumos, de aceea se urcă ciobanii în această
zi pe stogul de fân şi ameninţă cu toporul asupra iernii ca să fugă, că
iarba-i înverzită şi ei au acum unde paşte oile.

În Transilvania, fiecare familie pregătea în seara de dinaintea Bunei
Vestiri clopoţei, chibrituri şi tămâie.

În zori de zi, membrul al familiei care se trezea primul, lua o oală
cu jar, pe care punea tămâie, ieşea afară spre a înconjura de trei ori
clădirile şi afuma vitele. În timpul acesta făcea zgomot cu clopoţeii
legaţi la picior. Apoi mergea la pomi, şi, făcând sub ei focuri slabe,
căuta să vadă care va da semne de rodire. Pe pomul ce i se părea ca nu
va rodi îl atingea de trei ori cu tăişul toporului, zicând: „Dacă nu ro-
deşti, te tai!”.

Tot Simion Florea Marian aminteşte faptul că, potrivit acestei cre-
dinţe „focul din oală atrage căldura verii, tămâia alungă şi depărtează
şerpii de pe lângă casă, iar focul de sub pomi dezmorţeşte şi readuce
în fire organele nutritive deja pierdute”.

O altă credinţă foarte răspândită spune că dacă în această zi ouă
vreo găină, gâscă sau raţă, atunci „ouăle nu sunt bune de pus sub
cloşcă, pentru că nu ies pui buni”. Tot în această zi se scot afară stupii
care nu s-au scos în ziua de Alexii, şi se scot afară vitele de prin graj-
duri şi se lasă la soare, ca să fie sănătoase tot anul.

În Banat, femeile începând cu Buna Vestire, se duc în pădure şi aduc
lemne pe care le păstrează apoi pentru Joia cea Mare.

Blagovesnicul – 
Sfântul Arhanghel Gavriil

Sărbătoarea Bunei Vestiri continuă a doua zi (26 martie) cu sărbă-
toarea Sfântului Arhanghel Gavriil, cel care i-a adus Fecioarei Maria
vestea cea bună a întrupării Domnului. Sfântul Arhanghel Gavriil este
numit de românii din Bucovina, Blagovesnicul.

Este o sărbătoare ţinută mai ales de femei pentru că Arhanghelul a
adus vestea Maicii Domnului. Femeile nu lucrează în această zi, mai
ales prin casă, pe când bărbaţii lucrează afară. Ca şi Blagovestenia,
sărbătoarea era considerată neprielnică pentru rodul păsărilor, anima-
lelor şi plantelor: nu se puneau cloştile sau se credea că din ouăle ouate
în aceasta zi nu ies pui; vacile nu se „goneau”; nu se semăna porumbul
(Moldova, Bucovina).

Un alt obicei, prevedea ca oamenii să continue a mânca peşte şi în
această zi, „nu numai pentru hrană, ci pentru a fi sănătoşi ca peştele în
tot timpul anului”.

Buna Vestire, sărbătoarea
întrupării Domnului

Sărbătoarea Buna Vestire
este prăznuită pe 25 martie.
Buna Vestire înseamnă veste
bună, anume înştiinţarea
Maicii Domnului de către Ar-
hanghelul Gavriil că Dumne-
zeu a ales-o ca Fiul Său să se
întrupeze din ea pentru mân-
tuirea neamului omenesc.
Este cea mai importantă veste
din istorie, pentru că vesteşte
că umanitatea nu este pentru
moarte.

Cuvântul îngerului nu este
vestirea unui fapt împlinit, el
doar a înştiinţat-o pe Fecioară
şi a aşteptat credinţa şi învoi-
rea ei. Maica Domnului 
rămâne uimită în faţa cu -
vintelor rostite de înger, pen-
tru că ceea ce urma să se
petreacă cu ea era mai presus
de legea firii. Din acest motiv
întreabă: „Cum va fi aceasta,
de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi comunică modul zămislirii minunate -
„Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri” -, Fecioara a grăit: „Iată
roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1:38). În acel moment a avut loc zămislirea directă
a lui Hristos prin puterea şi lucrarea Preasfântului Duh. Aşadar, venirea la existenţă a Fiului lui Dum-
nezeu ca om are loc numai după obţinerea consimţământului cu totul liber al Sfintei Fecioare.

Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la Duhul Sfânt şi nu prin legătură trupească, Maica Dom-
nului a rămas Fecioară înainte de naştere, în naştere şi după naştere, adevăr exprimat în iconografie
prin cele trei stele pe care iconarul le zugrăveşte întotdeauna pe frunte şi pe cei doi umeri ai Fecioa-
rei.

Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pântece a fost imediat desăvârşit cu trupul şi nu a
luat forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că Pruncul din pântecele Fecioarei nu a parcurs
etapele unui făt obişnuit. Membrele trupului Său s-au format imediat, adică El a fost creat om des-
ăvârşit, dar nu s-a aflat de îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a crescut puţin câte puţin.

Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbătoare a întrupării Domnului, această zi este o prăz-
nuire nu doar a Maicii Domnului, ci şi a Mântuitorului Iisus Hristos. Din acest motiv în 
otpustul acestei sărbători se spune: „Cel ce a binevoit a Se întrupa pentru mântuirea noastră...”.

Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără participarea omului la acest dar, mântuirea nu este
posibilă. Deci, Dumnezeu nu forţează şi nici nu anulează libertatea omului în lucrarea mântuirii. E
nevoie de împreună lucrare. Astfel, nici Întruparea Domnului nu se petrece fără acordul Fecioarei
Maria. Mântuirea ţine de voinţa lui Dumnezeu de a-l sfinţi, dar şi de încuviinţarea omului ca el să fie
sfinţit.

În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei
celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta
şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul
este cu tine!”.

Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pentru că astăzi este începutul Întrupării. Iar 
Întruparea aduce unirea celor două firi - dumnezeiască şi omenească - în Persoana Fiului, unire pentru
veşnicie. Întruparea Domnului ne descoperă că omul trebuie să fie unit cu Dumnezeu.

Data acestei sărbători a variat la început. Unii o sărbătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar
în unele Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia şi Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe
18 decembrie. În Răsărit, data serbării s-a generalizat pe 25 martie, o dată cu stabilirea datei de 25 de-
cembrie pentru praznicul Naşterii Domnului. În Apus, acest lucru s-a petrecut abia în secolul al XI-
lea.

De Buna Vestire avem dezlegare la peşte. Această dezlegare este acordată pentru orice zi a 
săptămânii, chiar şi atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-o zi de miercuri sau vineri.

Adevăratele minuni 
Un tânăr fără credinţă spunea mereu că el nu crede

în minuni. 
Dar într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un om,

care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul şi, privind
în dreapta şi în stânga, exclama întruna:

– Doamne, ce minune! Ce minunăţii mi-a fost dat să
văd!

– Nu te supăra, a întrebat necredinciosul, dar la ce te
uiţi şi te minunezi aşa de tare?

– Cum la ce? La floarea aceasta minunată! Şi la co-
pacul de acolo şi, uite, priveşte norii, cât sunt de fru-
moşi!

– Ce ţi-e, omule, a mai spus necredinciosul, n-ai mai
văzut flori sau copaci până acum? 

Ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să
vezi norii şi păsările zburând?

– Nu! – a răspuns omul. Vezi dumneata, până astăzi
am fost orb din naştere, însă, cu o săptămână în urmă,
familia m-a adus în acest oraş la un medic celebru care

m-a operat şi m-a îngrijit cu multă dragoste. 
Chiar azi dimineaţă mi-a scos bandajele de la ochi şi,

după ce a văzut că nu mai am nimic şi m-am vindecat
complet, m-a lăsat să plec.

De când am ieşit din spital, mă plimb însă pe străzi
şi nu mă mai satur să privesc atâtea lucruri frumoase,
atâtea minuni. 

Dumneata poate că, văzând în fiecare zi florile, co-
pacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai realizezi cât este
de minunată această lume, cât este de uimitoare. 

Dar eu, eu o văd pentru prima oară şi, crede-mă, ni-
ciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. 

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri
frumoase pe care le-a creat şi pentru faptul că mi-a aju-
tat să pot, în sfârşit, să le văd şi eu şi să mă bucur de
ele. 

Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi încotro găsesc
o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumânare şi să mul-
ţumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o ăstăzi
cu mine.

Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul 
l-a însoţit pe acesta până la bisericuţă apropiată. Au 

intrat împreună, au aprins câte o lumânare şi au început
să se roage încet, în faţa unei icoane.

În sufletul său, omul necredincios a înţeles că nu
lumea era de vină, ci el. 

Toate erau pline de frumuseţe, toate erau minuni, dar
el nu ştia să le vadă. Trece pe lângă ele, fără să le ob-
serve.

Ce minune este mai frumoasă decât o floare ce se
deschide, oferindu-şi parfumul? 

Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât
dragostea şi devotamentul unei mame pentru copilul ei? 

Este cineva atât de crud, încât să nu simtă dragostea
– minunea minunilor?

Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le
simţi. 

Şi în orice creştin se întâmplă un miracol atunci când,
apropiindu-se de ceilalţi prin dragoste, simte cum se
apropie de Dumnezeu.

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

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

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

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

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

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

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

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

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

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

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

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

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

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

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

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

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

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

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

CCOOMMUUNNIICCAATT

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

Ai nevoie de hrana potrivită pentru anima-
lele din ogradă şi nu ai timp să alergi prin ma-
gazine? Noi venim cu 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.

,
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Glume • Glume • Glume
– Prietenul tău locuieşte tot în vila aceea de un milion de dolari, din balconul

căreia se vede celebra închisoare Jilava?
– Nu. De unde e cazat acum, se vede perfect vila de un milion de dolari.

Veste excelentă pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei universităţi! 
Facultăţile private nu mai cer diplomă de bacalaureat pentru admitere, este su-

ficientă prezentarea unei adeverinţe de la grădiniţă sau chiar creşă!

Două femei canibale stau de vorbă. Una se plânge:
– Nu ştiu ce să fac cu bărbătu-miu.
Cealaltă:
– Stai să-ţi dau o reţetă!

Bulă se prezintă la director.
– Domnule director, vă rog să-mi măriţi salariul!
– Nu pot, zice directorul, e criză şi nu am bani.
– Vă rog să vă gândiţi bine, că eu sunt căutat de multe unităţi.
– Ai tu aşa multe relaţii?, se miră directorul.
– Păi da, zice Bulă. Mă caută trei bănci, 
CEC-ul şi Poliţia.

Un american, un francez şi un ţigan sunt condamnaţi la moarte prin înec. 
Americanul îşi spune rugăciunea, este legat de picior cu un bolovan şi aruncat

în apă, face ce face, se dezleagă, înoată, ajunge la ţărm, şi scapă. 
Francezul, la fel: se dezleagă, înoată şi scapă. 
Vine rândul ţiganului, dar acesta zice:
– Bă, pe mine să mă legaţi bine de tot că nu ştiu să înot!

Un cetăţean se plânge altuia:
– Soacră-mea e ca ziarul Adevărul.
– De ce? Spune multe adevăruri?
– Nu, apare zilnic.

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

,

Ora Pământului 2022 – Earth Hour, cea mai mare
manifestare voluntară de mediu din istorie, marcată la
nivel mondial, a avut loc în 2022 pe 26 martie, înce-
pând cu ora locală 20:30, diferenţele fiind date de fusul
orar.

Pe site-ul evenimentului, organizatorii prezintă di-
verse idei pentru a marca evenimentul: oprirea ilumi-
natului casnic pentru o oră în intervalul stabilit;
conectarea online la unul dintre fluxurile live din tim-
pul nopţii ale www.earthhour.org; înregistrarea unui
mesaj digital; împărtăşirea unei experienţe în timpul
acordat evenimentului; folosirea reţelelor sociale pen-
tru a aduce informaţii despre Ora Pământului în rândul
prietenilor, al familiei şi al comunităţii din care faci
parte; folosirea hashtag-ului #EarthHour (@EarthHour
pe Facebook şi Twitter, @EarthHourOfficial pe Insta-
gram) pentru a vă putea împărtăşi postările şi poveştile
de pe propriile reţele de socializare.

Prin evenimentul Ora Pământului se urmăreşte sti-
mularea impulsului de a conecta oamenii cu Pământul
pentru menţinerea climei în limitele normale. Energiile
fosile (cărbune, gaz, petrol), utilizate în producerea
electricităţii, sunt responsabile de trei sferturi din emi-
siile de gaze cu efect de seră, aflate la originea încălzirii
climatice.

Biodiversitatea la nivel planetar se află însă într-o si-
tuaţie de criză: numeroase specii sălbatice sunt ame-
ninţate cu dispariţia, iar majoritatea ecosistemelor sunt
degradate într-o asemenea măsură încât nu mai pot
funcţiona la capacitate maximă. 

Biodiversitatea, această extraordinară varietate de
ecosisteme, specii şi gene care ne înconjoară, nu este
doar importantă în sine, ea oferind o gamă largă de ser-
vicii ecosistemice de care depinde întreaga omenire,
precum hrana, apa dulce, polenizarea, etc. Este impor-

tant să conştientizăm că
natura stă la baza unei
planete sănătoase şi re-
prezintă o soluţie la în-
demână, puternică şi
eficientă, şi numai prin
conservarea şi proteja-
rea biodiversităţii prin
politici şi o legislaţie
bine stabilită în acest
sens putem reduce până
la a stopa schimbările
climatice, potrivit ear-
thhour.org.

De-a lungul timpului,
organizatorii au marcat
acest eveniment prin
stingerea luminilor pen-
tru o oră în construcţii
emblematice, precum:
la Paris, Turnul Eiffel,
Primăria, Catedrala
Notre-Dame, Arcul de
Triumf şi Piaţa Concor-
diei; la Lisabona, Tur-
nul Belem şi mănăstirea
Jeronimos; la Londra, Palatul Westminster, Palatul
Buckingham, Turnul Londrei; Fântâna din Geneva, ca-
tedralele din Lausanne şi Fribourg, castelul din Chillon;
la Moscova, clădirile din jurul Pieţei Roşii, Muzeul Is-
toriei, catedrala Vasili Blajenâi şi o parte din incinta
Kremlinului; turnurile gemene, Petronas Twin Towers,
din Kuala Lumpur (Malayezia); Burj Khalifa (829 m,
200 de etaje) din Dubai (Emiratele Arabe Unite) etc.,
scrie Agerpres.

Prima ediţie a evenimentului a avut loc în 2007, la
Sydney, în Australia, înregistrându-se participarea a 2,2
milioane de oameni. 

Mişcarea “Earth Hour” a fost iniţiată de „World
Wide Fund for Nature” (WWF), care derulează pro-
iecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. 

Înfiinţată în 1961, misiunea WWF la nivel global
este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să
construiască un viitor în care oamenii vor trăi în armo-
nie cu natura, potrivit awsassets.panda.org.

Ora Pământului 2022 - oamenii din toată lumea
au stins lumina sâmbătă 26 martie

Care sunt cele mai sănătoase 
banane: verzi, galbene 

sau cu pete maronii?

Bananele verzi conţin amidon rezistent şi sunt bune la slăbit. Potrivit unui
nutriţionist citat de eva.ro, acest tip de amidon acţionează precum fibrele,
odată ajuns în corp.

Bananele galbene conţin mai mulţi antioxidanţi. Antioxidanţii ne feresc
corpul de boli grave. Bananele galbene conţin dopamină, un antioxidant care
reduce riscul bolilor de inimă şi a celor degenerative. De asemenea, pe măsură
ce devin mai coapte, bananele conţin mai multe zaharuri, astfel că bananele
galbene vor fi mai dulci.

Bananele foarte coapte care au coaja maronie au cea mai mare cantitate de
zahăr, însă au în continuare şi foarte mult potasiu care este deosebit de util
pentru sănătatea inimii şi a oaselor. Bananele foarte coapte cu coajă maronie
conţin triptofan, un aminoacid care conferă starea de bine, ameliorează stările
depresive, anxietatea şi te ajută să ai un somn odihnitor.


