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RANCH ROBERT –
OAZĂ DE RELAXARE 

ŞI LOC UNDE PUTEŢI
ORGANIZA 

EVENIMENTE UNICE

„SECRETUL SUCCESULUI:
MUNCA!”

Discuţie cu Ming Chen,
întreprinzătorul
care munceşte de 

32 de ani în România

„Gânduri și
flori pentru

mama”
În seria evenimentelor dedicate înce-

putului lunii martie, în ziua de 8, de
Ziua Mamei, Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi organizează evenimentul
„Gânduri și *ori pentru mama”. Copiii
de la Școala Gimnazială vor recita poezii
pe temă, iar corul Casei de Cultură va
participa cu un recital, la fel ca și An-
samblul de dansuri populare
„Dudeșteana” și trupa de dansuri mo-
derne Extrem.

Evenimentul va avea loc începând cu
ora 17, la Casa de Cultură Dudeștii Noi.

Plata impozitelor 
şi taxelor locale 

pentru anul 2023
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Rânduieli Bisericeşti în anul 2023

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu
harţi
Ajunul Bobotezei (joi, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (marţi, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (joi, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 27 februarie - sâmbătă, 15 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 12 iunie - miercuri, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (marţi, 1 august - luni, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 noiembrie - duminică, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,
în săptămâna Lăsatului sec de brânză (22 şi 24 februarie); luni şi marţi, în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paşti (27 şi 28 februarie); în Sfânta şi Marea Vi-
neri (14 aprilie); vineri înaintea Naşterii Domnului (22 decembrie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
5, 12, 19, 26 martie; 2, 13 şi 15 aprilie; 25 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului
Mare, până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălţarea Domnului
se va săvârşi doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri)
ale Postului Mare (se săvârşeşte doar Litia mică pentru morţi); în zilele aliturgice;
în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma
(9 – 23 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6
ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (duminică, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (marţi, 24 ianuarie)
Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti din perioada 1944-1989 în România (joi,
9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare naţională (luni, 27 mar-
tie)
Duminica Femeilor creştine (duminică, 30 aprilie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei
- 1950 (marţi, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (miercuri, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (duminică, 14
mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 4 iunie)
Ziua drapelului naţional (luni, 26 iunie)
Ziua imnului naţional al României (sâmbătă, 29 iulie)
Ziua naţională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni şi de conştientizare
a violenţelor împotriva creştinilor (miercuri, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 20 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (vineri, 1 septembrie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 24 septembrie)
Ziua Bibliei (luni, 13 noiembrie)
Sfinţirea Altarului Catedralei Naţionale – 2018 (sâmbătă, 25 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 25 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (duminică, 1, şi luni, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (marţi, 24 ianuarie)
Sfânta şi Marea Vineri (vineri, 14 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 16, şi luni, 17 aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (luni, 1 mai)
Ziua Copilului (joi, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 4, şi luni, 5 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (marţi, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (joi, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (vineri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (luni, 25, şi marţi, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2023)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;
de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma inclusiv (20 februarie – 23 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel (luni, 12 iunie – miercuri, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii
Domnului (marţi, 1 august – luni, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (marţi, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (miercuri, 15 no-
iembrie - duminică, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti
(1 - 2 februarie; 24 – 25 mai; 3 - 5 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la
Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2024)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;
de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma inclusiv (11 martie –  12 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel (luni, 24 iunie – vineri, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Dom-
nului (miercuri, 31 iulie – miercuri, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul (joi, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (vineri, 15 noiembrie
– marţi, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 fe-
bruarie; 12 - 13 iunie; 22 - 24 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada
de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianua rie).

Întâmpinarea Domnului este prăznuită la
40 de zile de la naşterea lui Hristos, pe 2 fe-
bruarie. Mântuitorul este dus la Templu de Fe-
cioara Maria şi dreptul Iosif pentru împlinirea
Legii, care prevedea ca orice întâi născut de
parte bărbătească să fie afierosit lui Dumne-
zeu în a 40-a zi de la naştere. 

În acel moment se făcea şi curăţirea
mamei. În Templu sunt întâmpinaţi de dreptul
Simeon şi prorociţa Ana. 

Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a făcut
parte din traducătorii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la textul „Iată
Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu”, a
înlocuit termenul „fecioara” cu „femeie”.
Pentru necredinţa sa, Dumnezeu i-a făgăduit
că nu o să moară până nu va vedea pe Mesia
născut din Fecioara (Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă aştep-
tarea împlinirii profeţiilor. În momentul în
care acesta Îl ia în braţe pe Hristos, rosteşte:
„Acum slobozeşte (eliberează) pe robul Tău,
Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că vă-
zură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-
o înaintea feţei tuturor popoarelor, lumina
spre descoperirea neamurilor şi slava poporu-
lui Tău, Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere
a fi eliberat nu pentru că era plictisit sau obo-
sit, ci pentru că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători
aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor că
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost
introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul
494. Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbă-
toare păgână a Lupercaliilor, de la începutul
lui februarie, când aveau loc şi procesiuni în
jurul oraşului cu făclii aprinse, în onoarea zeu-
lui Pan, supranumit şi Lupercus, adică ucigă-
torul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva
lupilor. 

În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în
penultimul an al domniei împăratului Justin I

(526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul
secolului VI, începând din anul 534, când îm-
păratul Justinian a schimbat data sărbătorii de
la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile soco-
tite de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii
Naşterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă şi la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naştere, pentru
molifta de curăţirea lor şi închinarea pruncilor
la sfintele icoane. 

Mama care a născut vine în biserică şi în nu-
mele familiei aduce pe noul născut ofrandă lui
Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea Domnului

Sinceritate
În timpul războiului viaţa era tare grea şi oamenii sufereau de foame. Dar un om bogat s-a hotărât

să-i ajute pe cei sărmani şi a trimis vorbă în tot târgul că, din ziua următoare, el va oferi pâine oricărui
copil şi asta fără niciun ban. A doua zi, încă din zori, mulţi prichindei se strânseseră în faţa casei în
care locuia omul atât de bun la suflet. Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari, pline cu pâine, copiii
s-au repezit, îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să apuce pâine cât mai mare. Fiecare, cum
punea mâna pe câte o pâine, o lua la goană, bucuros că prinsese o bucată mai mare. Era acolo o hăr-
mălaie… Dar omul a observat că undeva, la marginea curţii, aştepta cuminte o fetiţă. După ce toţi
ceilalţi copii şi-au ales ce pâini au vrut şi au plecat cu ele, fetiţa s-a apropiat şi ea de primul coş şi s-
a uitat în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat şi în cel de-al doilea coş, dar şi acesta era
gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe care niciun
copil nu o băgase în seamă. Fetiţa a luat-o, a mulţumit frumos pentru pâine şi a plecat spre casă.
Toată ziua a stat omul şi s-a gândit la cum se purtase acea fată şi, ca urmare, a dat poruncă la bucătărie
să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puşi 10 galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a aşezat pâinica
deasupra celorlalte pâini şi a ieşit iarăşi cu toate coşurile în curte, unde copiii deja se strânseseră şi
aşteptau nerăbdători. Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. La sfârşit, fetiţa noastră, care aşteptase
cuminte, ca şi în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâinea cea mai mică, singura rămasă. Şi de această
dată, i-a mulţumit frumos omului şi s-a grăbit spre casă, unde mama ei o aştepta. Când s-au aşezat
la masă şi femeia a rupt pâinea, ce să vezi?!, galbenii s-au răsturnat pe masă din aluatul proaspăt.

– Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti bani? Dacă banii au ajuns din greşeală în pâinea adusă
de tine? Poate i-au căzut brutarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi du-i imediat înapoi!

S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat acestuia toţi banii; spunându-i cum mama ei i-a găsit în
pâinica primită. Privind-o cu drag, omul i-a răspuns:

– Banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut răbdare şi cum te-
ai mulţumit chiar şi cu mai puţin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am văzut şi cât eşti de cinstită,
fiindcă ai fi putut păstra totul, dar tu mi-ai adus banii înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineaţă
când vei veni să iei şi tu o pâinică, vei primi şi câte zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu ştia cum să-i mulţumească omului pentru atâta bunătate.
S-a dus în fugă la mama ei şi i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul, iar mama a povăţuit-o şi de
această dată, iar fata i-a urmat sfatul. Aşa se face că, de atunci, în fiecare dimineaţă, când primea
galbenii, fata se ducea în mijlocul celorlalţi copii şi împărţea cu ei toţi bănuţii. Ştia că şi ceilalţi au
nevoie de milostenie la fel de mult ca şi ea.

„Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate învinge şi sărăcia
şi bogăţia” (Sfântul Ioan Gură de Aur)
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
februarie 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

Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2023

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

Plata impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2023

Începând din 12 ianuarie se pot plătii taxele şi impozitele locale aferente
anului 2023. Plata se poate face fizic la primărie sau online pe site-ul
www.ghiseul.ro

La sediul primăriei plata se poate face cash sau cu cardul.
Persoanele fizice care se achită de taxe până în 31 martie 2023 beneficiază

de o reducere de 10% din valoare lor.
Persoanele juridice care se achită de taxe până în 31 martie 2023 benefi-

ciază de o reducere de 5% din valoare lor.

Fără drumuri şi cozi 
pentru cazierul judiciar
De la 1 februarie, Ministerul

Afacerilor Interne şi Ministerul
Cercetării, Inovării şi Digitalizării
au operaţionalizat proiectul pilot
privind eliberarea certificatelor de
cazier judiciar în sistem electronic. 

Cetăţenii au la dispoziţie două
mecanisme de acces pentru obţine-
rea certificatului de cazier: direct
prin autentificarea în portalul
hub.mai.gov.ro sau prin accesarea
GHISEUL.ro, cele două platforme
fiind interconectate.

Proiectul pilot va fi extins, aplicaţia pentru eliberarea electronică a certificatului
de cazier judiciar urmând a fi disponibilă atât pentru persoanele fizice care au înscrise
menţiuni în cazier, cât şi pentru persoanele juridice din România, până la finalul lunii
iulie 2023.

Potrivit  Legii nr. 3/ 03.01.2023, pentru completarea art. 28 din Legea nr.
290/2004,  privind cazierul judiciar, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, cer-
tificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele
de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electro-
nică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice.

Prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, solicitarea cazierului se face urmând
procedura de validare a identităţii electronice folosind un card bancar înrolat 3D Se-
cure, emis de o instituţie bancară din România. În urma validării, aceştia vor fi redi-
recţionati către platforma HUB.MAI.GOV.RO, pentru completarea online a cererii
tip.
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Despre Ranch Robert am mai scris în ziarul local
în urmă cu zece ani. Am făcut recent o vizită acolo
pentru a vedea ce s-a mai schimbat în acest răstimp
în locul extraordinar care este această fermă deve-
nită loc de relaxare şi de petrecere a timpului liber,
dar pentru spectacole sau alte evenimente. Aflată
la apriximativ 15 kilometri de Timişoara, ferma se
transformă, încet-încet, într-un spaţiu menit să găz-
duiască evenimente dintre cele mai diverse.

Am stat de vorbă cu Virgil Sunzuiană, care, îm-
preună cu Simona Vişan, se ocupă de administrarea
afacerii. „Construcţia ranch-ului a început în anul
2010. Totul a pornit de la o idee simplă, o pasiune
a domnului Robert, care din păcate a decedat în
anul 2014. Nu a avut de la început destinaţia pe
care ne-o dorim noi astăzi, ci un loc pentru el, pen-
tru prieteni şi pentru cunoscuţi, un loc în care să se
poată relaxa. 

A fost, aşadar, un loc de agrement pentru familie.
Ferma dispune de şapte hectare de teren, dintre care
trei sunt păşune, iar pe celelalte avem construcţii,
anexe şi aşa mai departe. Încercăm să schimbăm
destinaţia acestui spaţiu şi să devenim spaţiu de
evenimente şi pensiune. Momentan avem statut de
fermă agro-turistică cu camere de cazare şi sală de
mese. 

Dispunem de aproximativ 30 de locuri de cazare,
dispuse în opt camere. Camerele sunt dotate cu baie
proprie, televizor, internet... 

În curte avem o piscină pe care o folosim în
regim privat, pentru cei care doresc să organizeze
un eveniment. 

Avem şi o fermă şi deocamdată dispunem de
boxe pentru cai, pe care le închiriem, nemaiavând
caii noştri, ci doar pe ai proprietarilor care nu au
posibilitatea să-şi ţină animalele acasă sau nu au un
grajd cu toate cele necesare pentru deţinerea unui
cal. 

Avem, în schimb, ponei, oi, o vacă şi păsări.
Ţinem aceste animale în special pentru colaborările
pe care le avem cu şcoli şi grădiniţe, în cadrul pro-
gramului Şcoala. Vizitele au loc în grup organizat,
cu program prestabilit.

Pentru perioada următoare ne dorim o extindere
a zonei exterioare. Sala interioară are o capacitate
de 120 de locuri, iar zona exterioară ne permite or-
ganizarea evenimentelor de o anvergură mai mare,
bineînţeles aici fiind condiţionaţi de vreme, în spe-
cial. 

Ne dorim extinderea şi modernizarea unui ham-
bar, să zicem aşa, pe stil american. Vorbim de o
construcţie deja existentă, cu structură metalică şi
placare cu lemn. 

Vrem, de asemenea, să extindem zonele verzi şi
a spaţiilor de joacă pentru copii. Dispunem de o li-
vadă cu cireşi, caişi, meri, pe care, de asemenea, ne
dorim să o amenajăm. 

Pentru umbră, am început să plantăm copaci

paulonia, care cresc foarte repede.
Tot aici, în spate, avem un heleşteu pe care l-am

populat cu câteva specii de peşti.
Acum lucrăm la extinderea parcării, necesară

atunci când vom organiza evenimente mai mari.
Încercăm să găsim formula optimă prin care să

dăm randament maxim, din toate punctele de ve-
dere”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

RANCH ROBERT – OAZĂ 
DE RELAXARE ŞI LOC UNDE PUTEŢI

ORGANIZA EVENIMENTE UNICE
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Ming Chen s-a stabilit în România în urmă cu 32
de ani. „Sunt aproape român – ne spune –, am lu-
crat o jumătate din viaţă aici”. A venit în ţara noas-
tră graţie faptului că atunci, în China,
întreprinzătorii particulari se bucurau de o mai
mare libertate decât ceilalţi cetăţeni. De meserie,
este electronist, dar în România, la început, s-a ocu-
pat de vânzări. Apoi a trecut la echipamente de so-
norizare şi instalaţii de lumini pentru discoteci. În
urmă cu mai bine de 20 de ani şi familia sa a venit
în România. Etapa următoare a constat în amena-
jarea unei fabrici pentru producţia de ţiglă metalică,
iar de aproape zece ani se ocupă şi de realizarea sis-
temelor de iluminat arhitectural sau public.

În urmă cu 14 ani, Ming Chen şi-a mutat „car-
tierul general” la Dudeştii Noi. Şi-a cumpărat o
casă aici, în care s-a mutat cu întreaga familie, soţia
Mao şi băiatul Xin. De atunci familia s-a mai extins
cu doi nepoţi, unul în vârstă de 12 ani şi unul de 8
ani. Cel mic este pasionat de fotbal, pe care îl prac-
tică în cadrul clubului din Dudeştii Noi. Celui mai
mare, în schimb, îi place să joace table şi chiar par-
ticipă la competiţii.

„Viaţa e frumoasă în România – ne spune Ming
–, e liniştită, pot să mă concentrez pe lucru. Am, în
acest moment, 12 angajaţi. Fabrica de ţigle meta-
lice are deja 14 ani de când funcţionează, iar firma
de iluminat are mai mult de zece ani de activitate.
În ceea ce priveşte iluminatul, aici am avut pe-
rioade în care am lucrat mai mult, altele în care am
lucrat mai puţin, în funcţie de cererea de pe piaţă”.

Astăzi, în mai multe locuri din Banat şi din zonă,
o serie de obiective poartă amprenta muncii lui
Ming Chen. A iluminat biserici din judeţele Timiş,
Caraş Severin sau Arad. „În Caraş Severin, de
exemplu, am lucrat mult în comuna Măureni, unde
am iluminat biserica, în satul Şoşdea. În Timiş, am
lucrat la Nădrag, unde am realizat iluminatul arhi-
tectural la cele trei biserici. În judeţul Arad, la Cer-
mei, am realizat iluminatul artistic la fântâna
arteziană. Am lucrat şi acasă, la Dudeştii Noi, la
Biserica Romano-Catolică. Lucrăm cu echipa-
mente moderne, iar efectele vizuale pe care le rea-
lizăm sunt tridimensionale. Punem mare accent şi
pe partea de soft la aceste proiecte, pentru că aşa
putem schimba, de exemplu, modelele de iluminat.
Punem foarte mare accent pe calitate. Garantăm că
pentru lucrările noastre cel puţin trei ani nu vor fi
probleme. Secretul reuşitei noastre e unul simplu:
munca. Chiar şi în pandemie ne-am descurcat”, ne
spune Ming Chen. 

Pentru a-şi atinge scopurile este nevoie de echi-
pamente. Acestea sunt aduse din China şi sunt de
o calitate superioară. Ne spune că în China sunt
produse similare, dar la calităţi diferite. De aici şi
diferenţele de preţ. Însă, el nu face rabat la calitate,
pentru că exact calitate doreşte să le ofere clienţilor
săi. Are în vedere acum, pe partea de ţiglă metalică,
semnarea unui contract cu o firmă din Germania,
pentru a exporta acolo produsele fabricii sale.
„Dacă faci lucrurile bine, atunci ai şi clienţi, iar cea
mai bună reclamă este aceea de la om la om. Im-
portant este să fie sănătate, că doar aşa poţi să-ţi
realizezi planurile”, conchide Ming Chen, chinezul
cu inimă de român.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

„SECRETUL SUCCESULUI: MUNCA!”
Discuţie cu Ming Chen, întreprinzătorul
care munceşte de 32 de ani în România
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CENTRUL MEDICAL BUZATU - 
Preţuri accesibile, 

calitate europeană
Centrul Medical Buzatu din Becicherecu Mic a luat

naştere din pasiunea pentru medicină, din grija faţă de
oameni, abnegaţia pentru valoarea terapeutică a actului
medical şi devotamentul faţă de etica medicală. Misiunea
noastră este aceea de a oferi pacienţilor servicii medicale
europene la preţuri accesibile, punând un accent special pe
profesionalism, colaborare inter-disciplinară, intimitatea şi
confortul acestora.

Specialităţile care se regăsesc în cadrul Centrului
Medical Buzatu: 

Recuperare medicală
Medicină dentară
Medicină internă
Cardiologie
Pediatrie
Obstetrică - ginecologie
Urologie
ORL (Otorinolaringologie)
Endocrinologie
Diabet, nutriţie şi boli metabolice
Dermatovenerologie
Psihiatrie
Chirurgie generală
Chirurgie pediatrică
Psihologie
Neurologie
Analize de laborator

Persoanele asigurate prin Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate se pot bucura de analize de laborator şi consultaţii
gratuite, în special:

- Consult de specialitate Ginecologie
- Consult de specialitate Medicină internă
- Consult de specialitate Recuperare medicală

Acestea se vor face în baza biletului de trimitere de la
medicul de familie sau de la medicul specialist.

Centrul Medical BUZATU este în parteneriat cu
Regina Maria - Reţeaua Privată de Sănătate, divizia
laborator de analize, şi cu MC Medical.

Aceaste colaborări facilitează extinderea paletei de
analize de sânge unde, pe lângă efectuarea analizelor uzuale
se adaugă şi recoltare pentru sfera genetică, biologie
moleculară, anatomie patologică şi toxicologie.

Toate mostrele vor fi prelucrate în Laboratoarele Regina
Maria sau MC Medical, unde experienţa specialiştilor se
îmbină perfect cu cele mai noi tehnologii.

Recuperare Medicală la Centrul Medical Buzatu

Centrul Medical Buzatu oferă pacienţilor cu diverse
traumatisme sau intervenţii chirurgicale, acces la serviciile
şi planurile de tratament specifice. Echipa medicală este
formată din medicul de recuperare, asistenţi medicali
specializaţi şi kinetoterapeuţi cu experienţă. Activitatea se
desfăşoară într-un spaţiu complet nou, dotat după cele mai

înalte standarde şi beneficiază de cele mai noi tehnologii
disponibile.

Recuperarea medicală pentru cazurile clinice simple se
poate realiza şi fără internare, dar numai dacă medicul
curant sau medicul clinicii noastre îşi dă acordul în acest
sens. Recomandăm prezentarea unei scrisori medicale de la
medicul de familie pentru efectuarea procedurilor fără
internare.

Internările implică prezentarea întregului istoric medical
precum şi a scrisorii medicale de la medicul de familie. În
plus, la momentul consultaţiei iniţiale va fi necesară
efectuarea unui set complet de analize.

Tipuri de Recuperare Medicală:

Recuperare Ortopedică şi Post – Traumatică
Se adresează pacienţilor care au suferit diverse

traumatisme sau intervenţii chirurgicale ortopedice.

Recuperare Neurologică şi Post – AVC
Se începe în cele mai multe cazuri în fazele cronice şi

subacute dar se poate interveni şi în perioada acută a bolii
dacă starea pacientului o permite.

Recuperare Post – Infarct Miocardic
Se adresează pacienţilor care suferă de diverse afecţiuni

cardiovasculare, care au suferit un infarct miocardic sau post
intervenţii chirurgicale din această sferă.

Recuperare Post – Operatorie
Se adresează pacienţilor care au suferit diverse intervenţii

chirurgicale (ortopedice, neurologice, cardiace,
cardiovasculare etc).

Pacienţii centrului beneficiază de un mediu sigur de
desfăşurare a activităţilor zilnice iar întregul personal stă la
dispoziţia lor, grija, empatia şi respectul pentru bunăstarea
fiecăruia fiind principalele noastre atuuri. Fiecare pacient
va fi tratat ca un membru al familiei.

Clinica de Recuperare Medicală oferă opţiunea de
spitalizare, cu 20 de saloane şi o capacitate maximă de 40
de locuri. Internarea pacienţilor se realizează într-un mediu
confortabil şi sigur, cu servicii medicale competente,
dedicate pentru fiecare persoană în parte.

Fiecare salon are o suprafaţă cuprinsă între 15-25mp, este
dotat cu grup sanitar propriu şi televizor, igiena şi confortul
pacienţilor noştri fiind foarte importante pentru noi. Toate
saloanele sunt dotate cu paturi medicale electrice şi saltele
antiescară, precum şi cu noptiere adaptabile în vederea
îmbunătăţirii confortului. Există şi un sistem „soră-bolnav”
pentru a facilita comunicarea bolnavilor cu personalul
clinicii în cazuri urgente.

Clinica noastră asigură meniuri alimentare adaptate
tuturor nevoilor pacienţilor noştri , acestea fiind elaborate
şi aprobate de către medicul nostru specialist în Diabet,
nutriţie şi boli metabolice. Pacienţii pot beneficia de
consultaţii medicale specializate , atât la cerere cât şi în
cazuri urgente. De asemenea, ei au acces la consiliere
psihologică şi spirituală. Oferim pacienţilor şi serviciul de
recuperare a limbajului prin şedinţe de logopedie.

Spaţiul verde destinat persoanelor internate în clinica
noastră este de peste 1000 mp, pacienţii beneficiind de o
zonă în aer liber special destinată recreerii . Întreg
complexul clinic îi pregăteşte pe pacienţi să socializeze prin
activităţi zilnice precum lectură, jocuri sau vizionare a
filmelor.

La Centrul Medical Buzatu, oferim servicii
profesionale şi individualizate pentru îngrijirea medicală a
tuturor pacienţilor noştri. Ne folosim de echipamente
medicale moderne şi tehnologie avansată pentru a răspunde
la nivel european nevoilor acestora. Promovăm o cultură a
respectului reciproc şi ne angajăm să implementăm valori
etice primordiale ale medicinei: standardele profesionale
ridicate, respectarea integrităţii individuale şi sensibilitatea
faţă de nevoile umane.  Ne asigurăm că vizita dvs. la Centrul
Medical Buzatu va duce la o satisfacţie pe termen lung.
Oferim tratamente şi servicii individuale personalizate
pentru a fi siguri că fiecare pacient beneficiază de cea mai
bună îngrijire medicală.

Locaţie
Calea Banatului 13, Becicherecu Mic

Telefon
0722.516.349

Email
contact@centrulmedicalbuzatu.ro

Site
centrulmedicalbuzatu.ro/
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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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CSC Dudeştii Noi, grupa 2011 - antrenor Dan Pavel,
a participat la turneul Biarena Winter Cup U8. Copiii
au jucat şi s-au distrat alături de colegii şi adversarii lor. 

Talentaţii copilaşi au făcut parte din Grupa B, alături
de echipele Recaş, CSM Lugoj, Mondo Reşiţa şi 
Ripensia Săcălaz. Tinerii fotbalişti au reuşit să ocupe
locul I. 

În semifinale CSC Dudeştii Noi a trecut de Mondo
Reşiţa cu scorul de 3-1, iar în finală a învins Vulturii
Lugoj cu 4-3.

„Pe această cale mulţumim Primăriei şi Consiliului
Local pentru sprijin, dar şi copiilor, antrenorului şi pă-
rinţilor. Felicitări tuturor! Hai CSC Dudeştii Noi!”, au
transmis reprezentanţii clubului.

Ziua Naţională a Lecturii a fost marcată de elevii de
la Şcoala Gimazială Dudeştii Noi şi respectiv de către
preşcolarii din cadrul Grădiniţei P.P Dudeştii Noi. Ast-
fel, ziua de 15 februarie a fost dedicată activităţilor care
au avut ca temă centrală lectura realizată în întreaga
instituţie cu ajutorul elevilor din cadrul ciclului gim-
nazial. Aceştia s-au pregătit amănunţit cu diverse po-
veşti şi povestiri, 2şe de lectură pe baza acestora, dar şi
cu o mică răsplată dulce, ţinând cont de faptul că, tot
pe 15 februarie, se sărbătoreşte şi Ziua Jeleurilor. Plini
de emoţii, elevii ciclului gimnazial au intrat din clasă
în clasă, pentru a le citi şi a le transmite colegilor mai
mici anumite valori care se formează şi se dezvoltă în
şcoală datorită lecturii şi nu numai.

„Un copil care citeşte va 2 un adult care gândeşte” –
Sasha Salmina.

Ziua de 15 februarie a fost cu lectură
şi despre lectură

Cursuri de șah
online pentru

adulţi

La inițiativa Clubului Sportiv Comunal Dudeștii
Noi, profesorul de șah Zam2r Moldovan organizează
cursuri de șah gratuite pentru toți adulții care doresc să
participe. Cursurile se vor desfășura online, prin inter-
mediul platformei Zoom, în zilele de luni și sâmbătă.

Pentru înscrieri și alte informații: Zam2r Moldovan,
telefon 0741-655.552.

Tinerii fotbalişti din Dudeştii Noi,
învingători la Biarena Winter

Cup, categoria sub 8 ani


