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Târg de Crăciun în
premieră la Dudeştii Noi 

şi aprinderea bradului 
de sărbători

„Cei care nu cred în magie, Nu o vor găsi niciodată”
(Roald Dahl)

Ziua de 5 decembrie marchează la Dudeştii Noi începutul
perioadei sărbătorilor de iarnă. Începând cu ora 16, în par-
carea Casei de Cultură, elevii Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi
vor deschide Târgul de Crăciun. Iată mesajul transmis de re-
prezentanţii instituţiei de învăţământ: „Crăciunul păstrează
vie amintirea copilăriei noastre, a acelei perioade în care pri-
veam totul cu inocenţă. Crăciunul ne poate face să devenim
iar copilul de altădată; este o sărbătoare în care privim cu
speranţa noul început care ne aşteaptă. Când eram copii ne
lăsam învăluiţi de magia sărbătorilor de iarna în aşa fel încât
simţeam cum toata lumea se transformă. Găseam în brad şi
în zăpadă bucuria unei schimbări care ne făcea sa credem in
spiritul Crăciunului.

Oricât de mic ar fi cadoul pe care îl facem celor sărmani
sau celor apropiaţi, ceea ce contează cu adevărat este faptul
că dăruim din inimă; atunci când facem acest lucru, cei din
jurul nostru simt căldura cu care încercăm să ne apropiem de
ei. Această apropiere le umple sufletul cu bucurie, gestul nos-
tru devenind o amintire frumoasă care îi ajută să treacă peste
greutăţile vieţii cu speranţă. Aşadar, având în suflete spiritul
şi bucuria sărbătorii naşterii lui Iisus, Şcoala Gimnazială Du-
deştii Noi are deosebita plăcere de a vă invita la
Prima Ediţie a Târgului de Crăciun, de unde puteţi achizi-
ţiona aranjamente, ornamente de Crăciun realizate manual
de către elevii şcolii noastre alături de cadrele didactice.

Vă aşteptăm în număr cât mai mare!”.
De la ora 18 va avea loc tradiţionala aprindere a bradului

de Crăciun, moment urmat de un spectacol de colinde şi dan-
suri.
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Preşcolarii de la  Grădiniţa P.P. Dudeştii Noi au sărbătorit
toamna în cadrul unui eveniment organizat cu multă atenţie
de către colectivul grădiniţei cu ajutorul şi susţinerea părinţi-
lor, în cadrul „Festivalului dovleacului”, acţiune care s-a des-
făşurat în săptămâna 17-21.10.2022.

Toamna a îmbrăcat în culori şi miresme curtea Grădiniţei
P.P. Dudeştii Noi, unde s-a desfăşurat „Festivalul dovleacu-

lui”, coordonat de către cadrele didactice ale unităţii. Îmbu-
curător este faptul că în pregătirile pentru desfăşurarea
festivităţii au fost implicaţi cu toţii, de la mic la mare. Copiii
celor patru grupe, împreună cu doamnele educatoare, au pre-
zentat poezii, dansuri şi cântece, creând o atmosferă unică de
sărbătoare.

Pe parcursul unei săptămâni, preşcolarii au participat la o
multitudine de ateliere: atelier senzorial „Toamna darnică”,
atelier de pictură, atelier pentru a realiza „Belşugul toamnei”,

în care au dat frâu liber fanteziei şi şi-au etalat capacităţile ar-
tistice. De asemenea, s-a organizat expoziţia de dovleci amu-
zanţi, dar şi înfricoşători, realizaţi de către preşcolari împreună
cu părinţii acestora.

Toate aceste activităţi au fost gândite şi concepute pentru a
petrece timp de calitate alături de copii şi părinţi, a socializa
şi a ne bucura împreună de minunatele daruri ale toamnei.

Săptămâna s-a încheiat cu o petrecere tematică, unde copiii
au degustat  plăcinte cu dovleac, cu mere şi alte bunătăţi pre-
gătite de mamele lor. Punctul culminant l-a constituit parada
costumelor amuzante organizată de fiecare grupă alături de
cadrele didactice.

Demersuri pentru 
introducerea

utilităţilor în Solaris 3
Pentru că ne dorim ca toţi tinerii să-şi întemeieze o casă

şi o familie şi cererea acestora este foarte mare, în număr
de 120 de persoane, am găsit soluţia cea mai potrivită să-
i putem ajuta pe toţi pregătind zona Solaris 3 cu toate uti-
lităţile necesare pentru ca aceştia să beneficieze de
condiţii optime de trai şi confort. Desigur, acestea nu se
pot realiza de pe un an pe altul, situaţia fiind asemănătoare

cu a unui copac care ajunge la maturitate şi rodeşte.
În acest sens, pentru asfaltare este deja câştigat un pro-

iect pe programul „Anghel Saligny”.
Pentru canalizare urmează să fie depus un proiect pe

Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cel mai re-
pede posibil: anul acesta, începutul anului viitor.

În plus, ne dorim ca până la finele anului 2024 să reu-
şim să construim câteva blocuri prin ANL (Agenţia Na-
ţională pentru Locuinţe) pentru tinerii şi familiile care au
nevoie.

Pentru partea de iluminat public am depus deja proiect
pe AFM (Agenţia Fondului de Mediu) dar ne-a fost res-
pins, nu vom renunţa şi continuăm să îl redepunem până
când acesta va fi câştigat.

Mai jos ataşăm o hartă cu zona cu posibilele locuri dis-
ponibile pentru tineri, aceasta urmând să se definitiveze
când ne apropiem de momentul atribuirii. 

Ne dorim ca toţi tinerii să numească Comuna Dudeştii
Noi „acasă”.

Ion GOŞA, 
primarul comunei Dudeştii Noi

Conform Institutului Naţional de
Statistică, suntem tot mai puţini, asta
datorită,  în mare parte, exodului de ti-
neri în ţările cu o mai puternică dezvol-
tare şi a unor mecanisme de prevenire
a depopulării. 

În acest context, Consiliul Local Du-
deştii Noi s-a întâlnit pentru a rezolva
această problemă şi a contracara depo-
pularea comunei.

Grupul de consilieri Adrian Capsali,
Ovidiu Chirvăsitu şi Ioan Ghişe au pro-
pus ca o parte din banii obţinuţi să fie
folosiţi pentru dezvoltarea infrastructu-
rii Solaris 3 şi dublarea punctajului pentru cei cu do-
miciliu în comună peste cinci ani.

„O casă este făcută din cărămizi şi mortar, dar acasă
este un loc clădit de oamenii care trăiesc acolo”, spune
Adrian Capsali.

Soluţia noastră este de a reuşi să oferim tinerilor lo-
curile de casă, pe care aceştia şi le doresc. Cererile ne-
fiind puţine, nu putem pentru unii să le oferim un viitor
în ţară şi alţii să nu primească nimic. Terenurile apro-
bate, în număr de 15, se vor scoate la licitaţie şi vor fi

vândute licitatorului care v-a oferi preţul cel mai mare.
Costel Preşa, Alexandru Bodea, Bogdan Rişco,

Sorin Paralescu, Marius Porojan şi Traian Duma susţin
de asemenea că tinerii în Comuna Dudeştii Noi trebuie
să fie pe primul loc şi ajutaţi în vederea obţinerii unei
locuinţe.

La rândul meu, am propus de asemenea construcţia
de blocuri prin ANL cu apartamente la cheie, gata de
locuit, o soluţie unică în judeţul Timiş.

Ion GOŞA, 
primarul comunei Dudeştii Noi

Pentru al doilea an la rând, echipa de fotbal CSC
Dudeştii Noi s-a calificat mai departe la Cupa Satelor,

competiţie organizată de Federaţia Română de Fotbal
în colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Timiş. 

Pe această cale le dorim succes mai departe tinerilor
fotbalişti.

Locuinţe ANL pentru tinerii din Dudeştii Noi

CSC Dudeştii Noi, calificare în Cupa Satelor

Festivalul toamnei la Grădiniţa Dudeştii Noi Premii pentru trupa de
dans Extrem la European

Championship
Trupa de dans modern Extrem Dudeştii Noi a participat,

în 19 noiembrie, la competiţia European Championship (al-
lstylelatin şi street dance) cu două grupuri de fete, mari şi
mici.

La categoria juvenilă, la grupuri mici – street dance show,
fetiţele de la Dudeştii Noi (cu vârste între 6 şi 8 ani) au ocu-
pat poziţia a treia a clasamentului.

În schimb, fetele din grupa mare (cu vârste între 9 şi 13
ani), la categoria urban pop show, au ocupat locul întâi.

Trupa, înfiinţată în anul 2015, este coordonată de Laura
Stanca şi a mai participat în acest an la diverse manifestări,
cum ar fi cele de la Bocşa, Reşiţa şi Caransebeş, în cadrul
unui eveniment itinerant de poezie, dans şi pictură.
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
noiembrie 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

S-au modificat tarifele
la apă şi canalizare

Consiliul Local Dudeştii Noi a
aprobat, în şedinţa din 27 iulie, noile
preţuri şi tarife pentru serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare pen-
tru operatorul Aquatorontal SRL.
Astfel, de acum înainte se vor plăti
3,09 lei/mc (exclusiv TVA) pentru
apa potabilă produsă, transportată şi
distribuită şi 3,58 lei/mc (exclusiv
TVA) pentru canalizare-epurare.

Curăţarea coşurilor de fum,
o prioritate în sezonul rece
Deoarece până la apariţia sezonului rece este doar un pas, SVSU Dudeştii Noi

face o serie de recomandări privind respectarea unor măsuri de prevenire a incen-
diilor la exploatarea mijloacelor de încălzire. Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei)
de alimentare cu lemne a sobei, se va monta o tabla metalică (cu dimensiunile 50
cm x 70 cm), astfel încât jarul căzut accidental din sobă să nu intre în contact cu
materialele combustibile şi astfel să provoace un incendiu. În sobă nu se vor in-
troduce lemne mai lungi decât focarul, iar portiţa de acces nu se va lăsa deschisă.
De asemenea, copii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile unde sunt utilizate
astfel de sisteme de încălzire. Jucându-se, copiii pot amplasa materiale textile sau
jucării pe sobă sau pot umbla la focar, generând incendii ce pot avea consecinţe
tragice.

De asemenea:
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de ju-

mătate de metru faţă de sobă;
- nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba

şi evitaţi supraîncărcarea acesteia.
În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele com-

bustibile din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament

termic izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în
faţa uşiţei de alimentare cu 50 cm.

Totodată, o atenţie sporită trebuie avută la repararea, izolarea şi curăţarea pe-
riodică a coşurilor de fum, întrucât funinginea rezultată prin arderea materialului
lemnos şi depusă în interiorul coşurilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor,
se poate aprinde şi provoca incendii, fie prin efect termic fie din cauza jarului
(scânteilor) ajunse în contact cu materialele combustibile din construcţia locuinţei. 

În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile ale coşurilor de fum, scânteile
pot duce la aprinderea materialelor combustibile din construcţia planşeelor sau
acoperişurilor. 

Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indicat ca porţiunea coşului de fum
care trece prin pod să fie văruită (var alb), astfel încât orice problemă apărută să
poată fi observată imediat şi remediată.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va
avea în vedere verificarea şi întreţinerea instalaţiei de gaze naturale (conducte, ro-
binete, arzătoare), înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de
gaze.
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Noua grădiniţă din Dudeştii Noi, una dintre cele mai
moderne din judeţul Timiş, a fost inaugurată la începu-
tul acestei luni. Investiţia s-a derulat prin intermediul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR),
program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României. Valoarea totală a proiectului a fost de
aproape 500.000 de euro, iar autoritatea contractantă a
fost Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
(AFIR).

La ceremonia de inaugurare au participat, pe lângă
gazde, primarul Ion Goşa, managerul de proiect Mi-
haela Tisan, directoarea Şcolii Gimnaziale, prof. Emilia
Bănuţ, şi Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, sub mandatul de primar al acestuia în Dudeştii
Noi fiind demarat proiectul, reprezentanţi ai AFIR, ai
firmei proiectante şi a firmei executante, consilieri lo-
cali şi invitaţi.

Mihaela Tisan, responsabilul de proiect din cadrul
Primăriei comunei Dudeştii Noi, a făcut introducerea şi
o scurtă prezentare a etapelor pe care le-a parcurs in-
vestiţia: „Proiectul a fost iniţiat în anul 2015 de către
primarul de atunci al comunei Dudeştii Noi, Alin-
Adrian Nica. A fost depus spre finanţare şi ulterior fi-
nanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală. Contractul de finanţare a fost semnat în 27 de-
cembrie 2016, iar valoarea finanţării nerambursabile a
fost de 498.000 de euro. Pe tot parcursul proiectului şi
pentru ca el să ajungă aici au fost alături de noi cei de
la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în
speţă Centrul Regional V Vest. Le mulţumim pe această
cale pentru tot sprijinul acordat. Îi avem astăzi aici pe
domnul director general adjunct Iulian Bucătaru, pe
domnul director David-Eugen Popescu, pe doamna şef
serviciu Gina-Mihaela Lazăr. Ordinul de începere a lu-
crărilor a fost dat în 15 octombrie 2018, proiectul tehnic
fiind realizat de către SC Build D-Sign, şef de proiect
fiind arhitectul Cosmin Dumitraşcu. Executantul lucră-
rii a fost SC IPD Imex SRL, o firmă din Satu Mare. Di-
rigenţia de şantier a fost asigurată de SC SIALCO SRL,
diriginte de şantier Sebastian Alupoaie. Pentru inte-
rioare am apelat la firma SC Creative Department, des-
igner de interioare Dan Mahola. Mobilierul cu care a
fost dotată grădiniţa a fost executat de SC Alfa Vega
SRL. Le mulţumim tuturor pentru contribuţia avută în
acest proiect, pentru că ne-au ajutat să trecem peste pro-
blemele şi situaţiile ivite pe parcurs. Mulţumiri aducem
şi doamnei profesoare Petronela Tatov, directoarea de
atunci al Şcolii Gimnaziale, care ne-a sprijinit, la fel şi
actualei directoare, doamna Emilia Bănuţ”.

Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi, s-a referit
şi el la proiectul ce tocmai s-a materializat: „Ne bucu-
răm astăzi de o grădiniţă nouă, modernă, dotată cu mo-
bilier şi tehnologie de ultimă generaţie. Drumul până
aici nu a fost deloc uşor. În acest obiectiv s-a investit
multă muncă, multă energie şi, bineînţeles, pricepere şi
dăruire din partea unor instituţii şi a unor oameni care,
în mare parte, sunt aici. Le mulţumesc tuturor pentru
implicare, pentru ce au făcut pentru această grădiniţă”.

Alin Nica, fost primar al comunei Dudeştii Noi şi ac-
tualul preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, sub
mandatul căruia s-a demarat acest proiect, a spus, la rân-
dul său: „Realizarea acestui proiect nu putea fi completă
fără aportul tuturor şi mai ales aportul dumneavoastră,
domnule Goşa, ca viceprimar în perioada aceea, şi al
colegilor din consiliul local. Eu m-am gândit că vom fi-
naliza mai repede investiţia, ca să mai prindă şi copiii
mei perioada grădiniţei. Sigur, procedurile şi termenele
legale au împins proiectul un pic mai mult decât ne aş-
teptam cu toţii. Ne bucurăm, totuşi, că la final avem un
lucru de care beneficiază întreaga comunitate. Mai ales
că grădiniţa anterioară devenise neîncăpătoare pentru
numărul de copii pe care îi avem aici în comună. Să ne
folosim de acest edificiu aşa cum l-am gândit, să fie în
beneficiul copiilor, al părinţilor”.

După ce şi ceilalţi invitaţi au rostit câte un scurt dis-
curs inaugural, cei prezenţi la festivitatea de inaugurare
au făcut un tur al grădiniţei.

A fost inaugurată noua grădiniţă din Dudeştii Noi
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Anul 1914 avea să marcheze începutul unor noi ne-
cazuri pentru locuitorii comunei Dudeştii Noi, ca ur-
mare a izbucnirii primului război mondial: privaţiuni,
rechiziţii, morţi şi răniţi. După asasinarea, la Sarajevo,
a prinţului moşternitor Franz Ferdinand, Austro-Unga-
ria declara, la 28 iulie, război Serbiei iar intrarea în răz-
boi a altor mari puteri în următoarele săptămâni a
declanşat prima mare conflagraţie mondială a secolului.
În 26 iulie a fost ordonată mobilizarea şi pentru locui-
torii din Neu Beschenowa iar pentru nevoile armatei au
fost rechiziţionate cantităţi mari de produse agricole.
Totodată a înflorit specula cu cereale. În 1916 recolta a
fost din nou rechiziţionată şi s-au stabilit preţuri maxi-
male la grâu şi la porumb dar specula n-a putut fi stăvi-
lită. Nivelul de trai a scăzut iar articolele de primă
necesitate se găseau cu mare greutate. Cum bărbaţii erau
plecaţi pe front, lipsa mâinii de lucru în comună era tot
mai acut simţită şi toată munca rămăsese în sarcina bă-
trânilor, femeilor şi copiilor. În toţi anii războiului, nu-
mărul deceselor a fost mai mare decât cel al naşterilor.
În anii 1916 şi 1917 mai ales, din cauza ploilor abun-
dente, au fost inundate 1.600 de lanţe de teren agricol
şi păşuni, dar recolta, şi aşa săracă, a fost rechiziţionată
de autorităţi.

După prăbuşirea Imperiului Austro-Ungar, împăratul
Carol I de Habsburg i-a dezlegat pe toţi ofiţerii şi sol-
daţii din armata austro-ungară de jurământul de credinţă
dar Banatul continua să fie disputat între maghiari şi
sârbi. Noul guvern de la Budapesta dorea o „republică
autonomă bănăţeană” în cadrul statului maghiar, popu-
laţia românească dorea unirea cu Regatul României.

Şvabii bănăţeni, ale căror dorinţe erau iniţial împăr-
ţite, au susţinut în cele din urmă hotărârile luate la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia unde s-a decis
alipirea Banatului la România iar o delegaţie a acestora
avea să susţină, la Paris, unirea întregului Banat cu Ro-
mânia. În noiembrie 1918 trupele sârbeşti ocupaseră
însă Banatul, pe care doreau să îl anexeze Regatului
Sârbo-Croato-Sloven, cu intenţia de a pune ţările parti-
cipante la viitoarea conferinţă de pace în faţa unui fapt
împlinit. Armata sârbă s-a dedat la numeroase jafuri,
luând şi din Beşenova 72 de cai şi 111 vaci. În urma

abuzurilor comise şi a numeroase-
lor proteste, armata de ocupaţie
sârbă a fost înlocuită în cele din
urmă cu trupe franceze iar în vara
anului 1919 cu cele româneşti. La
conferinţa de pace de la Paris s-a
hotărât ca două treimi din Banatul
istoric – în care se afla şi fostul co-
mitat Timiş – să revină României
iar în zona recunoscută acesteia s-
a trecut la instaurarea administra-
ţiei româneşti. În 28 iulie 1919
Aurel Cosma a fost instalat prefect
de Timiş iar în zilele următoare au
început să sosească primele unităţi
militare româneşti.

În timpul primului război mon-
dial, au căzut pe front 49 de soldaţi
din Neu Beschenowa şi peste 50 au
fost daţi dispăruţi. La sfârşitul răz-
boiului, toate lucrurile de valoare
din hala pentru Zeppeline con-
struită de nemţi în 1915 pe păşunea
comunală au fost furate iar la data
de 15 mai 1919 aceasta s-a prăbuşit. Atunci au murit
cinci persoane şi mai multe au fost rănite.

Istoria Marii Uniri
Acum 104 de ani, peste 100.000 de oameni din toate

colţurile României se îndreptau către Alba Iulia, pentru
a asista la desăvârşirea celui mai puternic act din istoria
României.

Cu entuziasm şi inimi însufleţite de dragoste de ţară,
românii au venit să dea mână cu mână într-o ţară unită.
După terminarea primului război mondial, poporul
român a reuşit să valorifice contextul mişcării de elibe-
rare a popoarelor din Europa şi a consfinţit propria eli-
berare şi unire, în „Rezoluţiunea Adunării Naţionale de
la Alba Iulia”.

Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă
de sărbătoare. Aici au venit 1.228 de delegaţi oficiali,
din toate cele 130 de cercuri electorale şi din toate cele
27 de comitate româneşti, episcopi, oameni de cultură,
care au proclamat, la unison, „deplina libertate naţio-
nală”, „votul obştesc, direct şi egal”, „libertatea presei”
dar şi reforme în mai multe domenii ale vieţii.

Pe lângă oficialităţi, la Alba Iulia au venit români de
peste tot, de peste Carpaţi, cu trenul, cu căruţele, călare,
pe jos, îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, cu steaguri tri-
colore, cu table indicatoare ale comunelor ori ale ţinu-
turilor de unde proveneau, în cântări şi plini de bucurie.
Peste o sută de mii de oameni s-au adunat în această zi
spre a fi de faţă la actul cel mai măreţ al istoriei româ-
nilor.

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în
miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 1.228 de
semnături s-au aşternut pe Rezoluţia Adunării Naţionale
de la Alba Iulia.

Rezoluţiunea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia

din 18 Noiembrie/
1 Decembrie 1918

I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Tran-
silvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin repre-
zentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor
români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu Ro-
mânia. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul
inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul cuprins
între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II. Adunarea Naţională rezervă teritoriilor sus indi-
cate autonomie provizorie până la întrunirea Consti-
tuantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale
la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Naţională
proclamă următoarele:

1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele
conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi
judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi
fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile
legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul
indivizilor ce-l alcătuiesc.

2. Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă
confesională pentru toate confesiunile din Stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat demo-
cratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc,
direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional,
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezen-
tarea în comune, judeţe ori parlament.

4. Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire,
libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

5. Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tu-
turor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În
baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în
temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifun-
diile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o pro-
prietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât o să
poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al
acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nive-
lării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.

6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drep-
turi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate
state industriale din Apus.

IV. Adunarea Naţională dă expresie dorinţei sale, ca
congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiuni-
lor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asi-
gurate pentru toate naţiunile mari şi mici, deopotrivă,
iar în viitor să se elimine războiul ca mijloc pentru re-
gularea raporturilor internaţionale.

V. Românii adunaţi în această Adunare Naţională sa-
lută pe fraţii lor din Bucovina, scăpaţi din jugul Monar-
hiei austro-ungare şi uniţi cu ţara mamă România.

VI. Adunarea Naţională salută cu iubire şi entuziasm
liberarea naţiunilor subjugate până aici în Monarhia
austro-ungară, anume naţiunile: cehoslovacă, austro-
germană, iugoslavă, polonă şi ruteană şi hotărăşte ca
acest salut al său să se aducă la cunoştiinţa tuturor acelor
naţiuni.

VII. Adunarea Naţională cu smerenie se închină în-
aintea memoriei acelor bravi români, care în acest răz-
boi şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului
nostru murind pentru libertatea şi unitatea naţiunii ro-
mâne.

VIII. Adunarea Naţională dă expresiune mulţumirei
şi admiraţiunei sale tuturor Puterilor Aliate, care prin
strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui duş-
man pregătit de multe decenii pentru război au scăpat
civilizaţiunea de ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiu-
nei române din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
Adunarea Naţională hotărăşte instituirea unui Mare Sfat
Naţional Român, care va avea toată îndreptăţirea să re-
prezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni faţă de
toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care
le va afla necesare în interesul naţiunii.

Dudeștii Noi și unirea cu Regatul României
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Intrarea Maicii

Domnului 
în Biserică

Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 
Sărbătoarea Luminii, orânduită în calendar în data de 21
noiembrie, este prima sărbătoare de la începutul Postului
Crăciunului. În tradiţia populară, sărbătoarea este cunos-
cută sub numele Vovidenia sau Ovidenia, denumire întâl-
nită în Moldova, Muntenia şi Oltenia. 

La o săptămână de la Începutul Postului Naşterii 
Domnului, creştinii ortodocşi cinstesc sărbătoarea care

aminteşte de momentul în care Fecioara Maria, în vârstă
de trei ani, a fost adusă de părinţii săi, Ioachim şi Ana, la
Templul din Ierusalim. 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este cea mai nouă
sărbătoare închinată Maicii Domnului, înscrisă în calendar
în secolul al VI-lea. 

Evenimente legate de naşterea şi copilăria Fecioarei
Maria nu sunt prezentate în Evanghelii sau în cărţi ale
Noului Testament. 

Dar amănunte referitoare la aceste etape ale vieţii 
Maicii Domnului sunt prezentate într-o scriere apocrifă
din secolul al II-lea, cunoscută sub denumirea de  Evan-
ghelia după Iacov sau Protoevanghelia. 

În tradiţia religioasă se spune că ziua de 21 noiembrie
a anului 543 reprezintă data sfinţirii unei biserici ce poartă
hramul acestei sărbători. Sfântul lăcaş a fost construit de
Iustinian cel Mare lângă zidul ruinat al Templului în care
s-a rugat Maica Domnului. În Apus, sărbătoarea Intrării
Maicii Domnului în Biserică a fost adoptată de Papa 
Grigorie al XI-lea, fiind celebrată pentru prima dată în
anul 1374 la Avignon. 

În Galileea acelor timpuri era o mare ruşine să nu ai
copii, iar Ioachim şi Ana s-au rugat lui Dumnezeu să-i
scape de ruşinea lumii, binecuvântându-le viaţa cu un
copil. În tradiţia Bisericii se spune că, după rugăciunile
fierbinţi adresate lui Dumnezeu de Ioachim şi Ana, îngerul
Gavriil i-a adus Anei vestea că Dumnezeu le-a împlinit
dorinţa şi vor avea un copil. 

Aceasta şi-a exprimat bucuria şi a promis că, pruncul
atât de dorit va fi dăruit lui  Dumnezeu. Intrarea în 
Templul din Ierusalim a Maicii Domnului s-a întâmplat
într-o zi de 21 noiembrie, pe când Fecioara Maria împli-
nise trei ani. 

Atunci, părinţii ei, Ioachim şi Ana, şi-au amintit de fă-
găduinţa  făcută cu câţiva ani în urmă, în faţa îngerului
Gavriil, că atunci când vor fi părinţi, vor închina copilul
lor bunului Dumnezeu. 

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica
cinsteşte So borul Sfinţilor Mihail şi Gavriil şi al tu-
turor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Lumea
îngerească a fost creată de Dumnezeu din nimic, nu
din ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa. Referatul
biblic despre creaţie nu vorbeşte în mod precis 
despre crearea îngerilor. Sfinţii Părinţi afirmă că la
creaţie nu se vorbeşte explicit despre îngeri din două
motive: evreii, înclinaţi spre idolatrie, ar fi căzut
uşor în rătăcirea idolatră a popoarelor vecine şi că
în cartea Facerii se urmăreşte numai înfăţişarea 
începutului lumii văzute. În ceea ce priveşte ierarhia
îngerească, Dionisie Areopagitul vede cetele
îngereşti în număr de nouă, aşezate în câte trei
grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune;
Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli,
Îngeri. Sărbătoarea de faţă a fost la origine o simplă
aniversare anuală a sfinţirii unei biserici a Sfântului
Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius
din Constantinopol. Astfel, ea apare în cele mai
vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai a
Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a devenit o
sărbătoare comună a tuturor Sfinţilor Îngeri. În
Mineiele ortodoxe întâlnim alte patru zile liturgice
consacrate pomenirii Sfinţilor Ar han gheli sau unor
minuni făcute prin puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea unei
minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail, la Chones,
în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua

sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului Arhanghel
Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în ziua
de 11 iunie (fără slujbă), când se comemorează
apariţia acestui sfânt Arhanghel la o chilie din Sf.
Munte (Adin), unde el ar fi învăţat pe un călugăr să
cânte pentru prima oară partea de la început a 
Axionului Sfintei Fecioare.

Soborul S&nţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Sfântul Apostol Andrei este
sărbătorit pe data de 30 noiem-
brie. S-a născut în Betsaida
Galileia, localitate situată pe
ţărmul Lacului Ghenizaret, în
nordul Ţării Sfinte. Din Sfânta
Scriptură aflăm că era fratele lui
Simon Petru. Amândoi au fost
pescari, alături de tatăl lor. Având
în vedere că Andrei era evreu, nu
ştim cu certitudine dacă numele
Andrei era numele său real (acesta
fiind de origine grecească).
Potrivit cercetătorilor, numele
Andrei era destul de prezent
printre evrei, încă din perioada
sec. II-III d.Hr. Pentru români,
numele apostolului Andrei este
legat de lupi. Se susţine că acest nume – Apostolul
Lupilor – derivă din vechea denumire a dacilor, daoi
(lupi), dar şi de la simbolul lor – lupul. Lupul era
chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. Legendele
spun că acest animal a fost alături de daci la căderea
Sarmizegetusei şi că acela care era căpetenia lupilor
l-ar fi vegheat pe Apostolul Andrei prin pustia 
Dobrogei spre Peştera care i s-a oferit ca adăpost.
Sfântul Andrei, înainte de a deveni ucenic al Lui
Hristos, a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.
Dorinţa de a-L urma pe Hristos se naşte în momen-
tul în care Sfântul Ioan rosteşte cuvintele: „Iată
Mielul Lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”
(Ioan 1, 29). 

Însă, chemarea sa la apostolie se face mai târziu
şi este relatată de Sfântul Evanghelist Matei: „Pe
când Iisus umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut
doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe 
Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare,
căci erau pescari. Şi le-a zis: „Veniţi după Mine şi

vă voi face pescari de oameni.
Iar ei, îndată lăsând mrejele,
au mers după El” (Matei 4,
18-20). Scriptura îl descoperă
pe Andrei la înmulţirea
pâinilor şi a peştilor (Ioan 6,
8-9) şi după învierea lui
Lazăr, când, împreună cu
Filip, îi spune lui Hristos că
nişte elini, veniţi în Ierusalim
cu prilejul sărbătoririi Paştelui
iudaic, doresc să-L vadă (Ioan
12, 20 - 22). Potrivit tradiţiei,
teologilor şi istoricilor, Sfântul
Apostol Andrei a fost primul
propovăduitor al Evangheliei
la geto-daci. În „Istoria
bisericească”, Eusebiu de

Cezareea (+ 339/340) afirma: „Sfinţii Apostoli ai
Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au
împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După
tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în
Parţia, lui Andrei în Sciţia, lui Ioan în Asia”.  

Calendarul gotic (sec. al IV-lea) şi Martirologiile
istorice occidentale (sec. VIII-IX) susţin şi ele
ipoteza misiunii Sfântului Andrei în Sciţia. Tradiţia
că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost
reluată şi de scriitori bisericeşti. De exemplu,
călugărul Epifanie (sec. VIII), în „Viaţa Sfântului
Apostol Andrei”, afirmă că între popoarele
evanghelizate de el se numărau şi sciţii. 

Sinaxarul Bisericii constantinopolitane men ţio -
nează că Andrei „a predicat în Pont, Tra cia şi
Sciţia”. După un alt izvor, păstrat în acelaşi Sinaxar,
Sfântul Apostol Andrei ar fi hirotonit ca episcop la
Odyssos sau Odessos (Varna de azi), pe ucenicul
său Amplias, pe care Biserica Ortodoxă îl
prăznuieşte în fiecare an la 30 octombrie.

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi
Chemat, Ocrotitorul României
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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.

,

Vând vin vărsat, la sticlă 
şi nu numai.

Calea Sînandreiului, vizavi 
de Biserica Catolică. 

Telefon: 0721-593.061. Orar: 12-18.
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Având în vedere evoluţia pestei porcine africane
la nivelul judeţului Timiş şi reducerea pericolului
de răspândire a acestei boli în efectivele de porcine
(domestic şi mistreţi) învecinate, este necesar ca
cetăţenii care cresc animale să:

- declarare şi identifice toate animalele la medi-
cul veterinar concesionar;

- să anunţe imediat medicul veterinar despre
orice îmbolnăvire sau moarte;

- orice vânzare-cumpărare ori sacrificare pentru
consum propriu se anunţă cu 24 ore înainte de eve-
niment medicului veterinar;

- pentru evitarea introducerii în gospodărie de
boli la animale, se vor amplasa la intrarea în adă-
postul de animale o tăviţă cu dezinfectant – var;

- hainele şi incălţamintea  folosită la animale sunt
folosite doar pentru această activitate;

- nu permiteţi vizitarea animalelor de către alte
persoane în afară de medicii veterinari şi reprezen-
tanţii primăriei;

- furajarea porcinelor să se efectueze cu cereale
care au un termen de stocare de minimum 30 de
zile de la recoltare şi acestea să fie măcinate şi
fierte înainte de administrare;

- menţină porcii în incinta adăposturilor/curţilor;
- să nu administreze în hrana porcilor resturi ali-

mentare de origine animală.
Se interzice creşterea porcilor în stare de liber-

tate, pe păşune, în păduri sau pe gropile de gunoi
ale localităţilor.

În sectorul gospodăriei populaţiei se va urmări:
- limitarea circulaţiei animalelor şi interdicţia

scoaterii porcilor din gospodării şi/sau creşterea şi
lăsarea liberă a acestora în localităţi, comercializa-
rea acestora prin intermediul târgurilor de animale,
aglomerări de animale etc.;

- evitarea contactului porcilor din gospodării cu
animalele şi păsările sălbatice sau cele migratoare
care pot fi purtătoare de virus;

- inspecţii periodice prin examene clinice şi ne-
cropsii la animalele şi păsările moarte din acest sec-
tor, în vederea depistării precoce a cazurilor de
îmbolnăviri;

- vânzarea şi cumpărarea porcilor pentru creştere
şi îngrăşare să se facă numai cu documente sani-

t a r - v e t e r i n a r e
(certificate sani-
tar-veterinare de
sănătate, formular
de mişcare), por-
cinele să fie iden-
tificate şi
înregistrate în
BND, direct de la
proprietar, evi-
tându-se târgurile
şi aglomerările de
animale;

- sprijinirea
medicilor veteri-
nari în campaniile
de identificare a
animalelor în pre-
venirea refuzurilor de identificare a animalelor în
sectorul gospodăriei populaţiei, luarea unor măsuri
şi prin consiliile locale faţă de proprietarii care re-
fuză această acţiune.

Supravegherea stării de sănătate a animalelor
sălbatice:

- notificarea către DSVSA Timiş a oricărui semn
de boală observat la animalele sălbatice;

- se vor efectua periodic controale privind starea
de sănătate a vânatului, anunţându-se orice suspi-
ciune de boală medicului veterinar oficial;

- notificarea către DSVSA Timiş a oricărui ca-
davru de animal sălbatic din specia mistreţ şi co-
lectarea acestora la un punct de colectare
prestabilit, distrugerea acestora prin ardere sau în-
gropare, după prelevarea probelor pentru exame-
nele de laborator.

În fondurile de vânătoare din judeţ fără restricţii
epidemiologice se vor întreprinde, cu respectarea
măsurilor de biosecuritate, următoarele măsuri:

- se organizează vânători la mistreţ cu recoltarea
de probe pentru examene de laborator în direcţia
PPA şi PPC, de la toţi mistreţi vânaţi, morţi şi ac-
cidentaţi;

- se vor efectua inspecţii/patrulări periodice pen-
tru depistarea de porci mistreţi morţi/bolnavi;

- se vor colecta mistreţii găsiţi morţi la puncte de

colectare prestabilite;
- se vor anunţa medicii veterinari oficiali despre

orice suspiciune de boală sau caz de mortalitate la
mistreţi;

- se vor ecarisa carcasele de mistreţi în unităţi
autorizate sanitar-veterinar sau, după caz, prin în-
gropare sub supraveghere oficială;

De asemenea, se vor aplica măsuri de igienă co-
respunzătoare (schimbarea încălţămintelor cu care
s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare
fiind aplicată de către toate persoanele care intră în
contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de
propagare a virusului pestei porcine africane;

Se va stabili cu gestionarii fondurilor cinegetice
reţinerea şi păstrarea în condiţii optime din punct
de vedere sanitar-veterinar a exemplarelor de mis-
treţ vânate, până la obţinerea rezultatului de labo-
rator privind pesta porcină africană, condiţiile
optime fiind reprezentate de spaţii amenajate co-
respunzător pentru conservare, care să nu permită
alterarea acestora.

Se vor face informări şi avertizări periodice, pen-
tru informarea tuturor categoriilor de persoane care
pot veni în contact cu porcii mistreţi, referitor la
strategia stabilită pentru profilaxia şi controlul
bolii.

Tot ce trebuie să știţi pentru prevenirea
răspândirii pestei porcine africane


