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Pomi fructiferi 
de la primarul 
și viceprimarul 

comunei Dudeștii Noi

În acest an, Ion Goșa, primarul comunei
Dudeștii Noi, și Alex Bodea, viceprimarul co-
munei, vor oferi cetăţenilor, în mod gratuit,
câte doi pomi fructiferi.

Tot ce trebuie să facă doritorii este ca până
în 17 martie să se prezinte la registratura ge-
nerală a primăriei pentru a depune solicitările
pentru speciile de pomi fructiferi pentru care
optează în anul 2023.

Mesajul primarului Ion Goşa
adresat doamnelor şi

domnişoarelor din Dudeştii Noi

Se spune că femeia este făcută din coastă.
Nu din picior, să .e strivită, şi nici din cap,
să .e superioară. Ci din lateral, să .e egală,
de sub mână, să .e protejată, şi de lângă
inimă, să .e iubită.

Primăria Dudeştii Noi, împreună cu Con-

siliul Local al comunei, le doreşte tuturor
doamnelor şi domnişoarelor din Dudeştii
Noi să .e egale în societate, să .e protejate
şi mai ales să .e iubite.

La mulţi ani şi o primăvară frumoasă!
Ion GOŞA, primarul comunei Dudeştii Noi

Venirea primăverii,
sărbătorită la bibliotecă
Prima zi de vizită la bibliotecă pentru cei mai mici

dintre locuitorii comunei Dudeştii Noi a venit chiar în
ziua de 1 Martie. 

Pe lângă sărbătoarea Mărţişorului, copiii s-au bu-
curat să-l celebreze şi pe unul dintre cei mai mari po-
vestitori pe care i-a dat literatura română: Ion Creangă.
Gazdă primitoare le-a fost doamna Daniela Butariu.

Mesaje de primăvară
de la doamnele din

comunitatea
dudeșteană, 
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Buna Vestire, sărbătoarea
întrupării Domnului

Sărbătoarea Buna Vestire este
prăznuită pe 25 martie. Buna
Vestire înseamnă veste bună,
anume înştiinţarea Maicii Dom-
nului de către Arhanghelul Ga-
vriil că Dumnezeu a ales-o ca
Fiul Său să se întrupeze din ea
pentru mântuirea neamului
omenesc. Este cea mai impor-
tantă 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 învoirea ei.
Maica Domnului rămâne uimită
în faţa cu vintelor rostite de
înger, pentru 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 cu-
vântul 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 Dumnezeu 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
Domnului a rămas Fecioară înainte de naştere, în naştere şi după naştere, adevăr exprimat în ico-
nografie prin cele trei stele pe care iconarul le zugrăveşte întotdeauna pe frunte şi pe cei doi umeri
ai Fecioarei.

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 desăvârşit, 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
prăznuire 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 mân-
tuirii. 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 decembrie 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.

Dragostea Domnului 
Se spune că, odată, un om mergea printr-un deşert. Nu mai

putea de oboseală; nu mâncase nimic de mai multe zile, apă
nu mai avea, iar soarele puternic îl topea cu razele sale de foc.
În afară de întinderea nesfârşită de nisip dogoritor, nu se ve-
deau decât urmele omului, urmele paşilor săi.

Deodată însă, omul a observat că alături de el au apărut şi
alte urme, ca şi când mai era cineva, o persoană ce mergea
odată cu el şi ale cărei urme le putea vedea alături de ale sale.
Speriat, a strigat:

– De ce sunt patru urme în nisip, când eu sunt singur? Cine
eşti şi de ce nu te văd? Dar o voce i-a răspuns:

– Sunt Dumnezeu! Nu eşti singur, fiindcă Eu merg alături
de tine. Astfel, vei fi ocrotit de orice rău şi vei ajunge cu bine
la capăt!

Omul a căzut în genunchi şi i-a mulţumit Domnului că S-
a îndurat de el, după care şi-a continuat drumul, convins că
acum va reuşi. 

Şi a mers, a mers, până când într-un final a simţit că nu mai
poate face un pas măcar. Căzut în genunchi, a privit în spate
şi … ce i-a fost dat să vadă? 

Pe nisip, nu se vedeau decât urmele paşilor săi.
– Doamne – a spus omul îndurerat – de ce m-ai părăsit, de

ce nu sunt decât două urme în nisip?!
Dar, aceeaşi voce i-a răspuns cu blândeţe:
– Pentru că, până acum, Eu te-am dus în braţe.
Deodată, omul nostru a simţit ceva rece, rece, şi a deschis

ochii. Visase. Toropit de oboseală, încins de lumina soarelui,
căzuse în nisip, ajuns la capătul puterilor. Dar, în timpul som-
nului, fusese găsit de o caravană. Câţiva negustori îl ridicaseră
şi îl stropiseră cu apă. Atunci când a simţit apa rece pe faţă s-
a trezit, amintindu-şi de visul său.

– Binecuvântat să fie Domnul! a strigat omul. Cum de m-
aţi găsit?

– Am văzut nişte urme în nisip şi ne-am dat seama că ci-
neva s-a rătăcit. Erau, într-adevăr, urmele tale.

– Voi credeţi că urmele mele v-au adus aici? Nu, Dumne-
zeu, Care S-a îndurat de suferinţa mea, El v-a călăuzit paşii
spre mine, altfel aş fi murit.

Sunt unii oameni care nu văd că Dumnezeu se îngrijeşte de
ei. Nu văd că Domnul, din iubire, caută mereu să îi ajute. Ei
uită de cele sfinte şi de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu uită ni-
ciodată de ei. 

Ferice de aceia care văd că toate – sănătatea, puterea de
muncă, fericirea – ţin de Dumnezeu şi că doar prin puterea
Lui putem fi mântuiţi. 

Ferice de aceia care au mereu încredere în ajutorul 
Domnului.

„Chiar dacă noi ne îndepărtăm uneori de Dumnezeu,
Dumnezeu rămâne mereu aproape de noi”. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)

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, copacii, oamenii din jurul tău, nici nu mai reali-
zezi cât este de minunată această lume, cât este de ui-
mitoare. 

Dar eu, eu o văd pentru prima oară şi, crede-mă, ni-
ciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Mulţu-
mesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase
pe care le-a creat şi pentru faptul că mi-a ajutat 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 mulţumesc
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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Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2023

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

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă,
precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, nu-
mărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Comuna Dudeştii Noi, CIF 16561131, Calea Beci-
cherecului, nr. 29, judeţul Timiş, judeţul Timiş, telefon:
0256.378.020, fax: 0356880197,  email:comuna@dudestii-
noi.ro,  secretar general, Loredana-Adina-Mihaela LUCIU.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de lici-
taţie publică, în special descrierea şi identificarea bunurilor
care urmează să fie vândute:  

Terenurile aparţinând domeniului privat al Comunei Du-
deştii Noi, cu destinaţia de locuinţe, identificate astfel, con-
form caietului de sarcini:

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

2. Teren în suprafaţă de 663 mp, situat în localitatea Du-
deştii Noi, stradada Cerna, nr. 10, C.F. nr. 401439, nr. cadas-
tral 401439;

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

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

5. Teren în suprafaţă de 700 mp, situat în localitatea Du-
deştii 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 Du-
deştii Noi, strada Mureş, nr. 13, C.F. nr. 401600, nr. cadastral

401600;
7. Teren în suprafaţă de 617 mp, situat în localitatea Du-

deştii Noi, strada Mureş, nr. 17, C.F. nr. 401464, nr. cadastral
401464;

8. Teren în suprafaţă de 620 mp, situat în localitatea Du-
deştii Noi, strada Mureş, nr. 19, C.F. nr. 401465, nr. cadastral
401465;

9. Teren în suprafaţă de 869 mp, situat în localitatea Du-
deştii Noi, strada Păduricii, nr. 14, C.F. nr. 402749, nr. ca-
dastral Cc404, 405/1, 406, 407/1/107;

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

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

12. Teren în suprafaţă de 695 mp, situat în localitatea Du-
deştii Noi, strada Sirius, nr. 4, C.F. nr. 402307, nr. cadastral
402307;

13. Teren în suprafaţă de 739 mp, situat în localitatea Du-
deştii 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: Do-
cumentaţia de atribuire se poate obţine în format fizic sau
electronic pe baza unei solicitări scrise, după dovada achită-
rii contravalorii costului de xerocopiere a documentelor so-

licitate, 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 exem-
plar din documentaţia de atribuire:  Registratura Primăriei
comunei Dudeştii Noi,telefon 0256.378020, email: co-
muna@dudestiinoi.ro, Primăria comunei Dudeştii Noi, str.
Calea Becicherecului nr. 29, judeţul Timiş.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea docu-
mentaţiei, 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
Municipiului Timişoara, cod fiscal 16561131,  sau în nume-
rar la casieria Primăriei comunei Dudeştii Noi.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.03.2023,
ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29.03.2023, 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 ofertelor: 30.03.2023, 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 publicării: 03.03.2023. 

ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ
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Mesaje de mar	e
Fiecare primăvară începe cu momente
speciale, dedicate celor care ne fac, zi de

zi, viața mai frumoasă. 
Femeia – bunică, mamă, soție,

prietenă, soră – este celebrată, în
chip simbolic, odată cu revenirea
la viață a naturii. 

Pentru rolul pe care și-l aduce
în familie și societate, femeia e
prețuită cu predilecție în aceste
zile. În ceea ce mă privește, con-
sider că femeile trebuie apreciate

zi de zi pentru munca pe care o
depun.
Dragi doamne și domnișoare din

comuna Dudeștii Noi, continuați să vă
jucați importantul rol pe care îl aveți în

comunitate, contribuind astfel la dezvoltarea
ei. 

Vă doresc să aveți parte de sănătate, de iubire, pace în su2ete, iar viața să vă 1e
o veșnică primăvară.

La mulți ani!

Loredana-Adina-Mihaela Luciu, secretarul general al comunei Dudeștii Noi

O primăvară frumoasă tuturor, cu spor în
toate, sănătate, pace, liniște și tot ce vă doriți!

Dr. Carmen Siminic

8 Martie este o zi plină de feminitate, zâm-
bete şi căldură su2etească. Fie ca toate împli-
nirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei
zile să vă însoţească pretutindeni. Fie ca pri-
măvara iubirii să vă inunde su2etul cu bucu-
rie şi cu parfumul tuturor 2orilor sale.

Vă doresc un 8 Martie cât mai frumos. Ziua
aceasta să 1e un prilej de bucurie pentru noi
toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi
să ne umplem gândurile şi su2etul de căldura
primăverii.

La mulți ani, tuturor femeilor!
Un 8 Martie însorit!

Cu prețuire,
Director, prof. înv. primar Emilia Bănuț

Mult stimate Doamne!
Cu ocazia zilei de 8 Martie, ziua în care

odată cu sosirea primăverii în2oresc cele mai
dragi 2ori – Femeile –, doresc să vă exprim
sincere felicitări!

Femeilor din Dudeștii Noi le doresc în mod
special ca sănătatea, fericirea, iubirea să le
însoțească mereu, iar razele soarelui de primă-
vară să le inunde zâmbetul și su2etul.

La mulți ani!
Prof. Virginia Ștefu, fostă directoare 

a Școlii Gimnaziale Dudeștii Noi Spune-mi care mamă-anume
cea mai scumpă e pe lume?
Puii toţi au zis de păsări,
zarzării au zis de zarzări,
peştişorii de peştoaică,
ursuleţii de ursoaică,
şerpişorii de şerpoaică,
tigrişorii de tigroaică,
mânjii toţi au zis de iepe,

1rul cepii-a zis de cepe,
nucii toţi au zis de nucă,
cucii toţi au zis de cucă,
toţi pisoii, de pisică,
iară eu, de-a mea mămică.
Orice mamă e anume
cea mai scumpă de pe lume!

Nichita Stănescu

Cea mai scumpă de pe lume
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Nu întâmplător femeia este sărbătorită la
începutul primăverii, anotimpul renașterii,
al revenirii naturii la viață, al speranței. Fe-
meia este cea care întruchipează toate aces-
tea: viața, speranța, frumusețea.

Cu prilejul zilelor de 1 și 8 Martie le do-
resc tuturor femeilor multă sănătate, fericire
și tot ce își doresc să li se împlinească. Să
trăim în liniște, în pace și frumusețe, așa
cum merită toate femeile.

La mulți ani!
Maria Gașpar, farmacistă

Ghioceii timpurii, mângâierile
calde ale soarelui, albastrul

senin al cerului, zâmbetele,
melancolia copilăriei, mi-

rosul tare de verde crud,
toate ne readuc speranța,
optimismul, credința în
mai bine. Privește în
jurul tău. Dăruiește.
Zâmbește. Visează. E
timpul să lăsăm grijile
deoparte și să însu2e-
ţim noi planuri, vise și

idealuri! Sper ca primă-
vara să vă aducă multă fe-

ricire, sănătate şi zile
minunate.

Elena Bodea, asistentă medicală

Dragă femeie, amintește
să sărbătorești energia

feminină cu lucruri
mărunte, cu

atenția pe tine și
pe cei dragi ție.
Și nu uita că
zâmbetul tău e
cel mai fru-
mos accesoriu. 

Dragă femeie,
Î n 2 o r e ș t e ,

Strălucește!

Laura Stanca

Totul începe cu o femeie. 
Viața începe cu o femeie.
Suntem 1ice, suntem surori, suntem iubite,

suntem soții, suntem mame, suntem sursă de
putere, suntem FEMEI!

La mulți ani!
Ana Căldărar, farmacistă

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune
Un om ce de pe-acasă a venit 

Cum c-a-n2orit la noi mălinul
Și c-ai albit, mămucă, ai albit. 

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă. 
Eu nu știu cum să cred atâtea vești,

Când din scrisori eu văd precum matale 
Din zi în zi mereu întinerești.

Nicolae Labiș

Mama
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Ediţia 2023 a Târgului Mărţişorului

a fost un succes!
Chiar dacă vremea nu a fost în fa-

voarea organizatorilor, Târgul Măr-
ţişorului 2023 a fost un adevărat
succes!

Elevii alături de cadrele didactice
au confecţionat diverse mărţişoare
din diferite materiale, spre bucuria
părinţilor, care au călcat cu entu-
ziasm şi mândrie pragul şcolii, pen-
tru a achiziţiona ceea ce copiii lor au
realizat. 

„Vă mulţumim că aţi fost alături
de noi!

Ne revedem anul viitor cu Ediţia
a treia a Târgului Mărţişorului!”, au
transmis reprezentanţii Şcolii Gim-
naziale Dudeştii Noi.

Balul Mărţişorului, o sărbătoare
a primăverii

Primăria şi Consiliul Locale
ale comunei Dudeştii Noi au or-
ganizat în acest an o nouă ediţie
a Balului Mărţişorului.

Casa de Cultură din Dudeştii
Noi a fost neîncăpătoare pentru
că participanţii au fost numeroşi.
În jurul meselor bogate, cei pre-
zenţi le-au cinstit pe cele care au
fost în centrul atenţiei în seara
zilei de 25 februarie: femeile. Pe
lângă simbolurile primăverii,
acestea s-au putut bucura de o at-
mosferă de adevărată sărbătoare,
cu muzică şi antren.

Voia bună a fost susţinută de
DJ Piry.

Serbarea de 8 Martie din acest an, derulată la Dudeştii
Noi sub genericul „Gânduri şi flori pentru mama”, a fost
una cu totul specială. La Casa de Cultură din localitate
şi-au dat întâlnire mai multe generaţii, care, toate, au adus
un omagiu celei care a fost în prim-plan în ziua de 8 Mar-
tie: mama.

Evenimentul a debutat cu mesajul primarului comunei,
Ion Goşa, care le-a urat tuturor femeilor tradiţionalul „La
mulţi ani!”, împreună cu urări de sănătate, fericire şi pros-
peritate.

Programul artistic a fost unul variat şi a cuprins mai
multe momente.

Ansamblul de dansuri populare „Dudeşteana”, coor-
donat de instructoarea Maria Topciov, a prezentat, din ci-
clul de dansuri şi obiceiuri de primăvară, momentul
intitulat „Mătcălăul”. Solistă a fost Giulia Paşcalău, in-
strumentist: Mădălin Mihuţ, iar recitatoare în grai bănă-
ţean, Sofia Cristea. De asemenea, şi-au dat concursul şi
intrumentiştii Adrian şi Daniel Scorobete.

Au urmat momentele celor de la clasa pregătitoare B,
învăţătoare Geta Nica, urmate de o primă intrare în scenă
a grupei mici a trupei de dans modern ExTrem, coordo-
nată de Laura Stanca.

A urmat pe scenă clasa a II-a B, coordonată de învăţă-
toarea Emilia Bănuţ, directoarea Şcolii Gimnaziale Du-
deştii Noi, iar apoi un nou moment al celor mai mici
dansatoare de la trupa ExTrem.

În faţa asistenţei au evoluat în continuare copiii de la
clasele a III-a B, învăţătoare Corina Mitroi, a IV-a A, în-
văţătoare Anca Brăneţ, şi grupa mare a trupei de dans mo-
dern ExTrem.

Manifestarea s-a încheiat cu recitalul Corului Casei de
Cultură Dudeştii Noi, dirijat de Aurel Safta.

Gânduri şi flori pentru mama
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

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

Dudeştii Noi.

Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

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

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

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

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

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

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

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

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

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

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

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

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

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

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

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

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

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

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

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

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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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie 2023

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

Când spui CASA RUSU şi RUS SAVITAR spui un
grup de firme românesc, dar în primul rând spui şi o mare
familie din judeţul Timiş. Aşa se face că, încă din anul
1994, s-au pus bazele unei firme sută la sută românească,
care pe parcurs s-a dezvoltat foarte mult. La ora actuala
fabrica RUS SAVITAR din localitatea Dudeştii Noi jude-
ţul Timiş are peste 20 de hale unde îşi desfăşoară activita-
tea peste 500 de angajaţi, pe o suprafaţă de 100 de mii de
metri patraţi.

„Pe lângă toate beneficiile standard – maşină, tele-
fon, bonusuri, facem şi foarte multe activităţi îm-
preună, încă dinainte să se ştie de conceptul de
teambuilding. Împărtăşim aceleaşi principii şi lucrul
acesta ne-a ajutat să fim uniţi în tot acest timp şi tot
businessul a fost gândit ca unul de familie” – CRI-
STIAN RUSU – administrator RUS SAVITAR S.A.

Brandul CASA RUSU deţine la ora actuală peste 14
magazine în toată ţara, cu un număr de peste 300 de anga-
jaţi. Pe parcursul anilor au avut loc schimbări de tot felul,
au fost perioade mai proaste dar şi mai bune, dar cu toate
acestea angajaţii au fost loiali grupului de firme RUS SA-
VITAR şi CASA RUSU, acest lucru fiind confirmat de ve-
chimea în muncă pe care o au unii angajaţi, peste 20 de
ani. Personalul întregului grup de firme beneficiază de in-
struiri periodice care ajută atât la dezvoltarea personală,
cât şi la dezvoltarea companiilor.

„Siteul nostru www.casarusu.ro este dovada vie că
mereu vrem să îmbunătăţim produsele pe care noi le
producem la fabrica din Dudeştii Noi şi dorim să venim
mereu cu ceva nou şi frumos pe piaţa din România şi
nu numai” – CRISTIAN RUSU – administrator RUS
SAVITAR S.A.

Un brand românesc – o familie –
CASA RUSU şi RUS SAVITAR

Şah – Grand Prix ChessCraft 2023
În 19 februarie a avut loc prima etapă a concursului de şah rapid online Grand Prix Chess-

Craft ediţia 2023. Anul trecut competiţia amintită a atras jucători din patru ţări, iar ediţia din
acest an a pornit cu participanţi de la mai multe cluburi din ţară. Partidele se joacă pe Tor-
nelo.Com, site-ul oficial pentru competiţii a ECU – European Chess Union. ChessCraft 2023
are în total şase etape, urmate de o finală la sfârşitul anului. Sunt patru secţiuni: U8, U10,
U12 şi U14, iar de la fiecare secţiune se califică în finală primii 12 clasaţi ca urmare a punc-
tajelor acumulate în etapele de calificare. La ediţia 2022 a ChessCraft, dudeşteanca Karla
Panici a pătruns în finală la secţiunea U14, deşi ea avea abia 11 ani (anul trecut U12 şi U14
erau comasate). La ediţia 2021 a ChessCraft, Karla Panici a câştigat ultima etapă, la secţiunea
U14 mixt, dintre 36 de concurenţi, băieţi şi fete. Anul acesta, la etapa I, doi juniori dudeşteni
au pornit în forţă. Luca Borciu s-a clasat pe 2 la general, la secţiunea U10, dintre 23 de jucă-
tori.  Karla Panici a ocupat locul 3 general dintre 21 de jucătoare la secţiunea U12 mixt (fete
şi băieţi). De asemenea, s-a clasat pe locul 2 la fete.

Zamfir MOLDOVAN, antrenor maestru




