
Anul XIX • Nr. 12 (227) • decembrie 2022 Exemplar gratuit

Str. Calea Becicherecului nr. 29, comuna Dudeştii Noi, cod 307041, judeţul Timiş telefon: 0256 378020, 0256 378294 fax 0356 816494

CRĂCIUN FERICIT!
LA MULŢI ANI!

Ne apropiem cu paşi repezi
de -nalul unui nou an. A fost o
perioadă mai uşoară, după doi
ani grei de pandemie. De aceea,
pentru că suntem în prag de
Crăciun şi An Nou, să ne bucu-
răm de aceste sărbători de iarnă
aşa cum se cuvine şi cum ne-o
cere tradiţia strămoşească.

Să aşteptăm în tihnă vestea că
în Betleemul Iudeii ni s-a năs-
cut Mântuitor, iar vestea că în
lume s-a născut Iisus să ne
umple su.etele de bucurie.

Vă doresc tuturor ca acest
Crăciun să vă găsească sănătoşi.
Să aveţi parte de un praznic îm-
belşugat, să vă bucuraţi de pre-
zenţa celor dragi şi să aveţi
mese îmbelşugate.

Pentru anul viitor vă doresc
tuturor să aveţi parte de sănă-
tate, să aveţi putere de muncă
pentru a vă face viaţa mai bună.
Să privim cu încredere spre vii-
tor, chiar dacă vremurile pe
care le traversăm nu sunt toc-
mai propice. Însă cu credinţă le

vom duce pe toate mai departe
şi vom depăşi obstacolele ce se
pot ivi în drum.

Acum, să ne pregătim su.e-
teşte pentru praznicul ce va să
vină şi să ne bucurăm de Naşte-
rea Domnului şi Mântuitorului
nostru.

Crăciun fericit!
La mulţi ani!

Ion GOŞA, primarul comunei
Dudeştii Noi, împreună cu
membrii Consiliului Local

Junii satului dudeștean
vin cu colinda

Junii satului dudeștean vor colinda în casele
dumneavoastră în 24 decembrie în satul
vechi, iar în 25 decembrie în satul nou. Junii
vor - acompaniați de formația Bogdan Nico-
din.

De asemenea, Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi vă invită în seara de Crăciun la
Casa de Cultură pentru a sărbători Nașterea
Domnului alături de formația Andrada și Ma-
rinică Paul.
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Mesajele de Crăciun ale reprezentanţilor
cultelor din comuna Dudeştii Noi

Prin cuvântul CRĂCIUN în limba
română oamenii înţeleg în mod normal
sărbătoarea naşterii Mântuitorului Isus,
Fiul lui Dumnezeu, din Fecioara Maria
la Betleem, ca împlinire a promisiunii
făcute de Dumnezeu încă de la începu-
tul omenirii.

În timpurile mai noi, prin invazia a
tot felul de reclame comerciale, sub
emblema „sărbători de iarnă” se ames-
tecă tot felul de imagini şi obiceiuri,
încât unii, săracii, mai needucaţi în cre-
dinţa creştină, nu mai ştiu când se
merge cu uratul, cu steaua, cu buhaiul, cu ursul şi  altele. Bradul e de
Sf. Nicolae, de Crăciun, de Anul Nou? Sau de toate, important e să
aibă cadouri, păpuşi, ursuleţi, maşinuţe, dulciuri etc.?

Istoricii afirmă că plante verzi se mai păstrau în locuinţe la începutul
iernii încă din antichitate, iar bradul a fost introdus de Crăciun în unele
regiuni franco-germene în jurul anului 1500 şi tot mai mult în restul
lumii în secolul XX.

Imaginea specifică Crăciunului care nu suferă confuzie şi care se
mai poate vedea în unele locuri este cea a Pruncului ISUS aşezat  pe
paie în ieslea din grajdul din preajma Betleemului, iar lângă el Maica
Domnului, Sfântul Iosif, nişte Îngeri şi câteva animale.

De când a apărut această imagine? Tot istoricii ne relatează că pe la
anul 1200 în localitatea Assisi din milocul Italiei trăia o familie care
avea un magazin de pânzeturi şi care avea şi un fiu numit FRAN-
CESCO,  menit să moştenească magazinul. 

Tânărul Francisc avea un caracter vioi, cutreiera regiunea cu prie-
tenii şi intra şi în biserici. 

Odată a intrat într-o biserică plină cu lume la slujbă şi ascultând el
de la intrare citirea din Sf. Evanghelie a auzit cuvintele lui  ISUS:
„Dacă vrei să fii desăvârşit, mergi şi vinde tot ce ai şi împarte la săraci,
apoi vino şi urmează-mă”. 

Francisc a privit mulţimea dimprejur şi s-a întrebat: „0ARE PEN-
TRU CINE A VORBIT ISUS ASTĂZI? Pentru nimeni? Sau poate
pentru mine? 

Atunci s-a hotărât să renunţe la toate, la magazin, la moştenire şi să
trăiască în sărăcie deplină, urmând şi predicând Evanghelia. În câţiva
ani, sute de persoane l-au urmat şi s-a format gruparea călugărească
cu jurământ de sărăcie, cunoscută mai târziu sub numele de francis-
cani. 

Acest Sfânt Francisc, care era diacon şi avea apoi între călugării săi
şi preoţi predicatori, se străduia cu dânşii să aducă în inimile oamenilor
chipul şi prezenţa lui Cristos.

El făcea acest lucru nu numai verbal, ci încerca să facă şi vizual, cu
ajutorul imaginilor.

Pe timpul acela nu exista tipar, nici radio, nici aparate de fotografiat,
nici telefon. În luna Decembrie 2023, anul viitor, vor fi 800 de ani de
atunci.

Mergând mai la deal de satul GRECCIO, Sfântul Francisc a desco-
perit o grotă în peretele stâncos. A chemat pe cunoscuţi şi pe săteni să
aducă şi să aşeze în grotă o iesle adevărată cu paie, să aşeze deasupra
o statuie de prunc, iar în spatele ieslei să aducă animale adevărate, ca
la Betleem. 

Lumea din sat a preluat ideea cu entuziasm, s-au întrecut unii pe
alţii în amenajarea staulului şi au celebrat  plini de credinţă şi evlavie
slujba de Crăciun în locul acela.  Imaginea aceasta s-a răspândit apoi
tot mai mult şi, din fericire, o mai vedem şi în prezent în unele localităţi
de la noi. 

Iar Sfântul Francisc, după trei ani, în 1246, avea să fie chemat la cer
să-l vadă pe ISUS în slava sa. Fie ca el să ne  obţină de acolo tuturor
Sărbători binecuvântate, cu adevărat fericite prin credinţă şi apoi un
An Nou cu sănătate şi pace la noi şi în lumea  întreagă!

Iar când va fi timpul să ajungem şi noi să-l vedem pe ISUS nu numai
pe icoane, ci împreună cu toţi sfinţii şi îngerii şi în slava cerească!

Preot paroh Bonaventura DUMEA

„Naşterea Ta Hristoase răsărit-a
lumii lumina cunoştinţei”

Cu voia lui Dumnezeu, din mila Lui, ne împărtă-
şim şi anul acesta din bucuria şi frumuseţea Sfintelor
Sărbători. Prin încărcătura lor spirituală trezesc în fie-
care dintre noi trăiri speciale. Este normal să vrem să
fim mai buni, mai iubitori, mai iertători, mai atenţi,
mai receptivi la problemele celor de lângă noi. Acesta
a fost motivul pentru care a venit Hristos în lume: „ca
să surpe peretele cel din mijloc al vrajbei”.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască tu-
turor sănătate şi să aveţi parte numai de bine.

Sărbători fericite şi un an nou plin de împliniri.
Preot paroh Ionuţ CRISTEA

Dragi credincioşi, prin înduararea lui Dumne-
zeu, iată-ne la final de an 2022, an în care din nou
credinţa multora a fost pusă la încercare. Până
aici Dumnezeu ne-a ajutat. Timpul vremelnic pe
acest pământ ne-a fost dat de Dumnezeu, cu sco-
pul de a-l căuta: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui
Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lu-
cruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33). 

Când noi îl vom căuta pe Dumnezeu din toată
inima, El se va lăsa găsit: „Fiindcă Fiul omului a
venit să mântuiască ce era pierdut” (Matei 18:11). 

Mântuitorul nostru, Isus Hristos, oferă mântuirea sufletului nostru prin pocăinţă:
„Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor,
că să dea lui Israel pocăinţă şi iertarea păcatelor” (Faptele apostolilor 5:31).

Doamne, îţi mulţumim! Pentru că te-ai născut, ai murit, ai înviat şi vei reveni din
nou pe pământ să-ţi iei mireasa la cer: „Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde
şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos” (Filipeni 3:20). 

Fie ca aşteptarea noastră să fie după voia lui Dumnezeu: „aşteptând fericita noastră
nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos” (Tit
2:13). AMIN! FIŢI BINECUVÂNTAŢI!

Biserica Penticostală Maranata,
Str. Şcolii Vechi nr, 4, Diacon Daniel PURA

Anul acesta, ochii lumii au fost invitaţi să urmărească
Campionatul Mondial de Fotbal. În momentul în care ci-
tiţi acest mesaj campionatul este încheiat şi o echipă na-
ţională desemnată câştigătoare. 

La finalul acestui an, comunitatea Creştin Baptistă din
Dudeştii Noi vă invită să ne reamintim de Cel care a venit
în lumea noastră pentru a oferi mântuire, nu doar unei
naţiuni câştigătoare, ci întregii lumi, oricărui care crede
în El, indiferent de naţionalitate şi statut social. 

Vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi şi un an
nou binecuvântat de Dumnezeu!

David Nedved, 
pastor Biserica Baptistă Emanuel Dudeştii Noi
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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
decembrie 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

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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de

identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Comuna Dudeştii Noi, CIF 16561131, Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiş,
judeţul Timiş, telefon: 0256.378.020, fax: 0356880197,  email:comuna@dudestiinoi.ro,
secretar general, Loredana-Adina-Mihaela LUCIU.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrie-
rea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:  

Terenurile aparţinând domeniului privat al Comunei Dudeştii Noi, cu destinaţia de lo-
cuinţe, identificate astfel, conform caietului de sarcini:

1. Teren în suprafaţă de 772 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Buşteni, nr. 2,
C.F. nr. 402310, nr. cadastral 402310;

2. Teren în suprafaţă de 663 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, stradada Cerna, nr.
10, C.F. nr. 401439, nr. cadastral 401439;

3. Teren în suprafaţă de 717 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Ciocârliei, nr.
11, C.F. nr. 402877, nr. cadastral Cc431, 432, 435-440/15;

4. Teren în suprafaţă de 838 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mioriţa, nr.
11, C.F. nr. 402878, nr. cadastral Cc431, 432, 435-440/18; 

5. Teren în suprafaţă de 700 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mureş, nr. 1,
C.F. nr. 402760, nr. cadastral Cc404, 405/1, 406, 407/1/129;

6. Teren în suprafaţă de 646 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mureş, nr. 13,
C.F. nr. 401600, nr. cadastral 401600;

7. Teren în suprafaţă de 615 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mureş, nr. 15,
C.F. nr. 401463, nr. cadastral 401463;

8. Teren în suprafaţă de 617 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mureş, nr. 17,
C.F. nr. 401464, nr. cadastral 401464;

9. Teren în suprafaţă de 620 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Mureş, nr. 19,
C.F. nr. 401465, nr. cadastral 401465;

10. Teren în suprafaţă de 869 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Păduricii, nr.
14, C.F. nr. 402749, nr. cadastral Cc404, 405/1, 406, 407/1/107;

11. Teren în suprafaţă de 1616 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Păduricii,
nr. 22, C.F. nr. 402908, nr. cadastral Cc404, 405/1, 406, 407/1/57;

12. Teren în suprafaţă de 739 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Sirius, nr. 3,
C.F. nr. 402893, nr. cadastral Cc431, 432, 435-440/54;

13. Teren în suprafaţă de 695 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Sirius, nr. 4,
C.F. nr. 402307, nr. cadastral 402307;

14. Teren în suprafaţă de 739 mp, situat în localitatea Dudeştii Noi, strada Sirius, nr. 5,
C.F. nr. 402894, nr. cadastral Cc431, 432, 435-440/55.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 87 din data de 17.11.2022.

3.Informaţii privind licitaţia: se găsesc în documentaţia de atribuire.
3.1 Modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al

documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine în format fizic sau
electronic pe baza unei solicitări scrise, după dovada achitării contravalorii costului de xe-
rocopiere a documentelor solicitate, de la sediul Primăriei comunei Dudeştii Noi.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  Registratura Primăriei
comunei Dudeştii Noi,telefon 0256.378020, email:comuna@dudestiinoi.ro, Primăria co-
munei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiş.

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  19,00  lei şi se poate achita
prin transfer bancar în contul RO06TREZ62121330250XXXXX deschis la Trezoreria Mu-
nicipiului Timişoara, cod fiscal 16561131,  sau în numerar la casieria Primăriei comunei
Dudeştii Noi.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.12.2022, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 28.12.2022, ora 09.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Primăria comunei Dudeştii Noi, str. Calea

Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiş.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a oferte-

lor: 28.12.2022, ora 10.00, sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei comunei
Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului, nr. 29, judeţul Timiş.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, Palatul Dicasterial, Piaţa Ţepeş Vodă 2A, Timişoara
300055, telefon 0256498054, fax 0256221990, e-mail tr-timis-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publică-
rii: 06.12.2022.
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LA MULŢI ANI,
ROMÂNIA!

Ziua Naţională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este
moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a româ-
nilor pentru unitatea şi integritatea naţională. Poporul român a valo-
ri6cat conjunctura internaţională creată în urma Primului Război
Mondial şi a ştiut să se a6rme în contextul mişcării de eliberare a po-
poarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 De-

cembrie este Ziua Naţională a României, dar şi a noastră, a tuturor
românilor. Fiinţa noastră este încărcată de sacri6ciul depus de strămo-
şii noştri pentru a-şi apăra ţara. Noi suntem datori ţării în care ne-am
născut şi este timpul să învăţăm să o preţuim la adevărata ei valoare.

Elevii Şcolii Gimnaziale Dudeştii Noi alături de preşcolarii Grădi-
niţei P.P Dudeştii Noi au împlinit în cântec, vers şi în simţire un emo-
ţionant omagiu adus ţării la ceas aniversar. Frumoase româncuţe şi
frumoşi românaşi au învăţat printr-o vibrantă lecţie de patriotism cât
de importantă e patria în viaţa 6ecăruia dintre noi. Cuvintele sunt să-
race! Imaginile vor aduce un strop de concret în ilustrarea acestui mo-
ment atât de important pentru ţara noastră.

Doamnele profesoare au organizat o serie de activităţi printre care
un concurs cu premii având următoarele secţiuni: recitări de poezii,
prezentări Power Point despre tradiţii şi obiceiuri, personalităţi istorice
etc.

Cu siguranţă toţi participanţii, de la mic la mare, au înţeles până în
adâncul inimii că niciodată nu e prea mult să trăim şi să strigăm: 
LA MULTI ANI, ROMANIA! 

Prof. înv. primar Adelina-Denisa GABOR

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă
avem ocazia să 6m mai înţelegători, mai
buni cu cei din jurul nostru.

Ne regăsim liniştea su7etească atunci
când ne reamintim de importanţa com-
pasiunii cu care trebuie să îi tratăm pe
ceilalţi, iar astfel de Crăciun ne putem
apropia şi mai mult atât de cei dragi cât
şi de cei mai puţin cunoscuţi. 

Crăciunul păstrează vie amintirea copi-
lăriei noastre, a acelei perioade în care
priveam totul cu inocenţă. 

Crăciunul ne poate face să devenim iar
copilul de altadată, este o sărbătoare în
care privim cu speranţă noul început care
ne aşteaptă.

În acest sezon plin de farmec ne deschi-
dem inimile mai mult ca oricând. 

Încântaţi de sosirea Crăciunului şi
având în su7ete spiritul şi bucuria sărbă-
torii naşterii lui Iisus, Şcoala Gimnazială
Dudeştii Noi a organizat prima ediţie a
Târgului de Crăciun, în data de 5 decem-
brie. 

Toată lumea prezentă, începând cu ele-
vii, cadrele didactice, părinţii şi locuitorii
comunei s-a bucurat ascultând în surdină
colinde, savurând un ceai 6erbinte şi un
fursec de toate aranjamentele de Crăciun
realizate manual de către elevii şcolii

noastre alături de cadrele didactice. 
Atmosfera 6ind una de sărbătoare,

toate aranjamentele s-au vândut imediat,
bucuria eleviilor 6ind cea mai mare, ob-
servând astfel că munca şi truda lor este
apreciată de către comunitate.

Astfel de activităţi extracurriculare
apropie comunitatea de şcoală, apropie
oamenii între ei, îndemnându-i să lase
grijile la o parte pentru câteva momente
şi să „fure” din bucuria şi inocenţa copii-
lor, savurând 6ecare zâmbet al lor.

Prof. înv. primar, 
Adelina-Denisa GABOR

Prima ediţie a Târgului 
de Crăciun, un real succes
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Cu ocazia zile de 8 martie fetele au susţinut un mini
spectacol format din două dansuri cele mici şi trei nu-
mere cele mari.

În luna mai am început suita de concursuri naţionale
şi internaţionale începând cu European Grand Prix,
unde am participat cu trei grupe de fete 7-9 ani, 10-12
ani şi 13-15 ani. 

Am participat la categorii precum large team hip hop
cu dansul policeman, luând locul 3, hip hop categoria
small team, tot locul 1 şi un loc 3 cu small team catego-
ria street dance show 13-15 ani.

Am pezentat o paradă a modei în ritmuri latine şi
dansante de Ziua Copilului, câte un număr pentru fie-
care grupă, într-o atmosferă prietenoasă.

În 11 iunie, de Zilele comunei Dudeştii Noi, am fost
din nou pe scenă cu două mix-uri formate din mai multe
melodii la care le-am repetat în timpul anului, pe genuri
deferite – hip-hop, modern şi latino, cu ambele grupe
ale ansamblului.

La începutul verii am luat parte la un proiect complex
care s-a ţinut în locaţii şi zile diferite. Proiectul cultural
din care am făcut parte se numeste „Dans, poezie şi pic-
tură”, iar noi am reprezentat partea dansului. 

Eu am reprezentat şi partea picturii, fiind prezentate
si o serie de lucrări plastice având ca tematică dansul.

Evenimentul a debutat în Caransebeş, la Muzeul de
Artă, pe 20 mai, fiind prezenţi numeroşi poeţi care au
şi-au reciat poeziile, artişti plastici care şi-au prezentat
lucrările, solişti vocali şi noi, care am prezentat două
numere hip-hop contrastante fiind cu poezia, dar fără
îndoială s-au armonizat şi au demonstrat că arta nu are
bariere.

În Reşiţa, în 18 iunie, la Biblioteca Germană, au fost
prezenţi cei mai mulţi scriitori comparativ cu celelalte
locaţii, printre care ne-am strecurat şi noi pe ritmuri „Je-
rusalem-ice” şi bucurându-ne de cele mai sincere
aplauze şi aprecieri.

Am continuat cu Bocşa, în sala Teatrului, terminând
acest turneu cultural în Timişoara, la Casa Armatei, pe
1 iulie.

În octombrie am susţinut un mini-mini spectacol cu
ocazia Festivalului Dovlecilor, cu un moment inspirat
de serialul „Squid game”.

În 19 noiembrie am participat din nou la concursul
oranizat de ROK ART. Ne-am prezentat cu două dansuri
street dance şi hip hop la două categori, kids şi juvenile,
luând un loc 3 şi un loc 1. 

În 5 decembrie am dansat cu ambele grupe la Casa
de Cultură cu ocazia aprinderii Bradului de Crăciun şi
pentru Moş Nicolae un dans cu care mai apoi ne-am
prezentat şi la concursul din 10 decembrie organizat la
Moşniţa Nouă, la care am ocupat locurile întâi la ambele
dansuri pentru categoriile kids All style open şi juvenile
dans modern.

Laura STANCA

Prima ediţie a evenimentului dedicat cercurilor de
pictură, intitulat „Icoana văzută prin ochi de copil”, a
avut loc la Checea, în decembrie anul trecut, unde am
fost invitaţi să participăm cu lucrări realizate de copiii
cercului de pictură condusi de mine.

La cea de-a doua ediţie ne-am prezentat la Căminul
Cultural din Checea, unde s-a desfăşurat concursul cu
aceeaşi temă, „Icoana văzută prin ochi de copil”, în sep-
tembrie anul curent. 

Am participat cu patru copii, doi la categoria 8-10 ani
şi doi la categoria 10-12 ani. Copiii au primit cadouri şi
premii, însă premiul cel mare pentru categoria acrilic
pe pânză i-a revenit Melisei Iancu.

Am organizat, împreună cu preotul Ionuţ Cristea,
într-una din zilele dedicate activităţilor pentru copii din
cadrul bisericii,  o zi dedicată temei „Icoana văzută prin
ochi de copil”, iar rezultatele au fost foarte frumoase.
Laura STANCA - peisagist, artist vizual şi coregraf

Trupa de dans modern Extrem Dudeştii Noi – bilanţ 2022

Din activitatea cercului de pictură
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Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:
a) controlul instalaţiilor şi al sistemelor de încălzire

existente la operatorii economici, instituţiile publice, lo-
cuinţele şi gospodăriile populaţiei (ex.: surse de căldură,
conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri
şi canale de fum);

b) înlăturarea defecţiunilor constatate la instalaţii şi
sistemele de încălzire şi asigurarea funcţionării acestora
la parametrii normaţi;

c) protejarea contra îngheţului a componentelor in-
stalaţiilor de stingere cu apă;

d) asigurarea uneltelor şi accesoriilor pentru desză-
pezirea căilor de acces, de evacuare şi de intervenţie.

e) interzicerea utilizării de re�ouri, radiatoare �i alte
echipamente de încălzire care ar putea suprasolicita
instala�ia electrică, precum �i interzicerea exploatării
acestora cu improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de
izolare faţă de materialele şi elementele combustibile
din spa�iul unde sunt utilizate;

f) interzicerea încălzirii spa�iilor cu aparate care nu
sunt destinate �i omologate pentru acest scop, cum ar
fi ma�inile de gătit alimentate cu gaz, fără a se limita
la acestea.

În anotimpul rece, pericolul de incendiu la gospo-
dăriile populaţiei creşte, datorită mai multor factori:

- suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încăl-
zire;

- folosirea de sisteme şi instalaţii de încălzire impro-
vizate;

- existenţa mai multor consumatori electrici, ce de-
păşesc puterea instalaţiei electrice din locuinţă.

Reguli de folosire a mijloacelor de încălzire:
- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor

monta pe postament din materiale necombustibile, cu
grosimea de 25-30 cm;

- sobele se vor amplasa la o distanţă de minim 70 cm
faţă de pereţii din cărămidă, respectiv 1 m faţă de pereţii
combustibili, din lemn;

- în faţa focarelor se vor amplasa foi de tablă cu di-
mensiunile de 50x70 cm;

- se va evita supraîncălzirea sobelor pe timp geros,
deoarece prin căldura radiantă acestea pot aprinde
obiectele din jur;

- jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi spe-
cial amenajate;

- lemnele şi rufele vor fi amplasate la o distanţă de
minim 1 m faţă de sobele metalice, respectiv 50 cm faţă
de cele din teracotă;

- focul se va supraveghea permanent şi nu va fi lăsat
la îndemâna copiilor;

- se va evita aprinderea focului în sobe cu ajutorul li-
chidelor inflamabile;

- se vor folosi sobe în stare perfectă de funcţionare,
fără defecţiuni;

Reguli de folosire a coşurilor şi a burlanelor pen-
tru evacuarea fumului:

- coşurile de fum se vor izola faţă de elementele com-
bustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de că-
rămidă a coşului cu 25 cm; în spaţiul dintre coş şi
planşeu se recomandă introducerea unui strat de mate-
riale necombustibile;

- se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de ele-
mente combustibile ale acoperişului sau planşeului;

- coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu
cel puţin 80 cm;

- se va realiza curăţirea coşurilor de evacuare a fu-
mului, de către personal specializat în domeniu.

DE REŢINUT: Este mult mai uşor să previi un in-
cendiu, decât să-l stingi!

Să nu lăsăm incendiile 
să ne strice sărbătorile

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentele magice ce
reunesc familiile în jurul unui simbol: bradul de Cră-
ciun! Aceste momente rămân permanent în amintirea
noastră ca unele dintre cele mai fericite clipe petrecute
alături de cei dragi. Pentru a nu acoperi clinchetul clo-
poţeilor cu zgomotul produs de sirenele maşinilor de
pompieri trebuie să respectaţi următorele reguli de pre-
venire a incendiilor:

- nu aprindeţi artificii sau lumânări în bradul de Cră-
ciun(sau în apropierea acestuia). Indiferent că este na-
tural sau artificial, acesta se poate aprinde rapid
conducând la incendierea locuinţei;

- nu utilizaţi instalaţii/decoraţiuni electrice cu defec-
ţiuni sau improvizaţii; puteţi provoca astfel un incen-
diu;

- nu solicitaţi excesiv instalaţia electrică prin utiliza-
rea simultană a mai multor aparate electrice a căror pu-
tere însumată poate depăşi puterea instalaţiei electrice
a locuinţei dumneavoastră;

- nu amplasaţi bradul de Crăciun în apropierea unor
surse de căldură: sobe, calorifere sau alte mijloace de
încălzire;

- nu utilizaţi lumânări sau alte surse de aprindere cu
flacără deschisă în apropierea materialelor combustibile
sau inflamabile;

- nu amplasaţi materiale combustibile sau inflamabile
în apropierea surselor de căldură; nu lăsaţi sobele cu
focul aprins atunci când părăsiţi locuinţa sau înainte de
culcare;

- decuplaţi aparatele electrice de încălzire la plecarea
din locuinţă sau înainte de a adormi;

- se interzice copiilor jocul cu petarde, artificii sau
alte tipuri de pocnitori artizanale.

NU UITAŢI! Tradiţionala sacrificare a porcului din
această perioadă nu trebuie să ne pună în pericol gos-
podăria. În acest sens respectaţi următoarele reguli:

- alegeţi locul pentru pârlirea porcilor la o distanţă de
siguranţă faţă de construcţii sau depozite de furaje;

- buteliile de gaze utilizate la pârlirea porcilor trebuie
amplasate la distanţă faţă de arzător, iar furtunurile să
fie prevăzute la capete cu coliere de fixare;

-confecţionaţi afumătorile din zidării de cărămidă şi
materiale incombustibile şi amplasaţi-le independent de
celelalte construcţii din gospodărie.

Pentru instalaţii de încălzire centrală:
- în încăperea centralei termice nu se depozitează

obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea
acesteia;

- centrala se echipează cu aparate de măsură şi con-
trol a temperaturii, presiunii din cazan şi conducte, in-
dicatoare de nivel pentru combustibil, supape de
siguranţă;

- coşurile de evacuare a fumului se izolează cores-
punzător faţă de materialele combustibile;

- centralele termice vor fi montate şi verificate numai
de către firme autorizate în acest scop;

- nu montaţi centrale termice şi boilere pentru apă
caldă în alte spaţii decât cele admise de reglementările
legale;

La amenajarea şi utilizarea afumătorilor se interzice
folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea
acestora în şuri, magazii, sub şoproane ori lângă mate-
riale combustibile. Afumătoarele se vor amplasa inde-
pendent de celelalte construcţii din gospodărie �i se vor
confecţiona din zidării de cărămidă şi materiale incom-
bustibile.

Din datele statistice, în perioada sezonului rece, cele

mai multe incendii se înregistrează la gospodăriile ce-
tăţeneşti.

Pericolul de incendiu la gospodăriile populaţiei creşte
din cauza mai multor factori:

- coşurile de fum defecte sau necurăţate;
- utilizarea mijloacelor de încălzire defecte, improvi-

zate sau nesupravegheate; 
- suprasolicitarea sistemelor şi instalaţiilor de încăl-

zire.
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care ar

putea avea drept cauză cele menţionate anterior, reco-
mandăm respectarea următoarelor măsuri specifice:

Instalarea şi folosirea sobelor:
- sobele fără acumulare de căldură (metalice) se vor

monta pe postament din materiale necombustibile, cu
grosimea de 25-30 cm;

- sobele se vor amplasa la o distanţă de minimum 70
cm faţă de pereţii din cărămidă, respectiv 1 m faţă de
pereţii din lemn;

- sobele de cărămidă vor avea pe duşumea, în faţa
uşilor, o tablă metalică de 70 x 50 cm;

- nu este permis să se folosească sobe cu uşiţele de-
fecte;

- este interzis să se ardă în sobă lemne lungi, care pe
timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

- este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină
sau cu alte lichide inflamabile;

- nu este permisă uscarea sau aşezarea pe sobe a hai-
nelor sau altor obiecte combustibile;

- jarul şi cenuşa se vor depozita numai în gropi spe-
cial amenajate la o distanţă de 25-30 m faţă de adăpos-
turile de animale şi de depozitele de furaje, numai după
ce se vor stinge resturile de jar cu apă.

Folosirea coşurilor şi a burlanelor pentru evacua-
rea fumului:

- coşurile de fum se vor izola faţă de elementele com-
bustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de că-
rămidă a coşului cu 25 cm;

- în spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă intro-
ducerea unui strat de materiale necombustibile;

- coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu
50-80 cm;

- se va realiza curăţarea coşurilor de evacuare a fu-
mului, de către personal specializat în domeniu, cel
puţin o dată pe an (înaintea începerii sezonului rece);

- coşurile de zid vor fi tencuite şi permanent întreţi-
nute fără crăpături şi curăţate;

- burlanele din metal vor fi instalate la o distanţă mai
mare de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă;

- nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente
combustibile ale acoperişului, planşeului etc.

Prevenirea incendiilor provocate de copii:
- supravegheaţi permanent focul şi nu lăsaţi copiii

singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/sau aparate
electrice aflate în funcţiune;

- păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc
în locuri în care copiii nu au acces;

- înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu
focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta
îl reprezintă pentru viaţa lor;

- odată cu creşterea, copiii trebuie învăţaţi cum să uti-
lizeze sursele de foc şi cum să se comporte în situaţii de
pericol;

- înlăturaţi orice curiozitate a copiilor în legătură cu
focul, explicându-le cu răbdare pericolul pe care acesta
îl reprezintă pentru viaţa lor.

Reguli de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sezonului rece
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
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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

COMUNICAT

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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In memoriam
Ion Bădescu, cel mai

cunoscut antrenor 
de înot din Timişoara, 
a trecut la cele veşnice

Numele lui Ion Bădescu este sinonim cu performanţă în nataţie, el
fiind unul dintre cei mai apreciaţi antrenori din ţară. Din păcate, du-
minică 4 decembrie s-a stins din viaţă, pierzând lupta cu o boală ne-
miloasă.

Ion Bădescu s-a născut la Bucureşti în 1956. A făcut şcoala în capi-
tală, fiind absolvent al Institutului de Educaţie Fizică şi Sport în 1979,
cu specializarea înot. A fost repartizat la Timişoara, unde mai partici-
pase ca sportiv în întrecerile de pentatlon.

Tot ca sportiv, la Dinamo Bucureşti, a făcut şi kaiac-canoe, unde a
fost antrenat de Stancu Teodorov timp de doi ani.

În 1980 ajunge la Timişoara şi devine antrenor la Şcoala Sportivă
Universitatea, unde lucrează sub conducerea lui Desideriu Bleier. La
acea vreme sportivii se antrenau şi în bazinul Uszoda, care în zilele
noastre este o ruină.

Ion Bădescu obţine primele rezultate importante cu sportivii la Cam-
pionatele Naţionale prin Corespondenţă, întrecere care se disputa în
mai multe oraşe, rezultatele erau centralizate în capitală, iar apoi erau
trimise cluburilor. Primul campion pe care l-a pregătit a fost Florin
Nagy, care a câştigat titluri naţionale la 100 bras şi 200 mixt. La jumă-
tatea anilor ‘80, tânărul antrenor colaborează şi cu echipa de polo a
oraşului de pe Bega pentru scurt timp. După Revoluţie devine antrenor
la Clubul Sportiv Şcolar nr.1, unde a lucrat aproape toată viaţa.

Printre campionii care au fost antrenaţi de Ion Bădescu se numără:
Rony Bakale (component al lotului olimpic al României în 2005),
Alina Tocu, Lucian Dumitru, Ligia Gaşpar, Adina Marusanici, Camelia
Suba, Larisa Stoian, Florin Istov, Claudiu Pascu, Raluca Pascu (selec-
ţionaţi pentru centrele olimpice de pregătire), Camelia Suba şi Adina
Marusanici (ambele medaliate cu bronz la Campionatul Balcanic), Ti-
beriu Bekes (trei locuri 4 la Europenele de juniori).

Antrenorul timişorean a făcut parte mai bine de 25 de ani din Cole-
giul de Antrenori al Federaţiei Române de Nataţie şi din biroul fede-
ral.

Autobuzul electric este 
tot mai aproape!

A fost aprobat proiectul depus
în parteneriat Primăria Timișoara
- Comuna Dudeștii Noi - Co-
muna Becicherecu Mic privind
achiziția unui Autobuz electric
pentru ruta de transport în
comun M44.

Acesta este al treilea proiect
câștigat de Primăria Comunei
Dudeștii Noi prin Programul
Național de Redresare și
Reziliență după „Extinderea și
modernizarea sistemului video de
supraveghere existent în Comuna
Dudeștii Noi, județul Timiș” și
„Renovarea integrată a clădirii
Casei de Cultură din Comuna
Dudeștii Noi, județul Timiș”.

Eveniment cultural 
la Dudeştii Noi

Puterea este la fiecare dintre noi! Mulţu-
mim Primăriei comunei Dudeştii Noi, re-
prezentată de domnul primar Ion Goşa,
pentru faptul că încurajează locuitorii co-

munei să-şi exprime talentele printr-o diver-
sitate de proiecte! Unul dintre ele este
Proiectul Pro Cultura 2022, prin care doi
autori tineri, Andra Lily Pîrnuţă şi Cristi
Crişan, şi-au dăruit cunoaşterea, experien-
ţele de viaţă şi autenticitatea prin interme-
diul unor cărţi care sunt hrană pentru
conştiinţa, pentru sufletul omului! Lansarea
cărţilor scoase la tipar prin finanţarea Pri-
măriei a avut loc pe data de 28 noiembrie.
Mulţumim tuturor celor care prin munca lor
au făcut posibil acest proiect şi această ma-
nifestare culturală în viaţa comunei Dude-
ştii Noi!

Andra Lily PÎRNUŢĂ


