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Prof. dr. ing. Oana Gîngu:
“Cercetãtorii sunt oameni care
au viziune, care vãd pânã mai departe...”
Prof. dr. ing. Oana Gîngu este, de ani buni, cadru universitar
la Facultatea de Mecanicã, Universitatea din Craiova, facultate
pe care ea însãºi a absolvit-o în 1991. Pe lângã munca la catedrã, una solicitantã deoarece implicã ºi o deplasare la Drobeta
Turnu-Severin, acolo unde se aflã un alt departament al facultãþii, activitatea de cercetare îi ocupã cea mai mare parte a timpului. Din 2014, alãturi de o echipã de profesori universitari,
colegi de-ai sãi, trudeºte la o idee extraordinarã: sã creeze oase
artificiale. La începutul lunii martie, echipa de cercetãtori ai
Universitãþii din Craiova a fost oaspetele firmei Brabender
GmbH din Duisburg, Germania, firmã cu o experienþã de peste
90 de ani în fabricarea de echipamente de mixare ºi extrudare
pentru industria alimentarã ºi de mase plastice.

În pragul Sãrbãtãrilor de Iarnã,
sã aveþi în casã bogãþie,
bunãstare, pace în suflet
ºi sãnãtate.
“LA MULÞI ANI 2018 !”
Conducerea R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA
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OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vãd Popescule, cã politicienii ãºtia ne spun poveºti
de mai bine de o mie ºi una
de nopþi.

Cântã TTudor
udor
Gheorghe –
efigia Craiovei!
Potop de oameni la „Sala Palatului” pe 21 ºi 22 decembrie
a.c., la concertul „Iarna simfonic aniversar”, un album recent
al inegalabilului maestru Tudor
Gheorghe, acompaniat de Orchestra ºi Corul Naþional Radio,
preluat a doua zi de Crãciun de
TVR 1. În repertoriu: poeme de
iarnã ºi tradiþionale colinde înduioºãtoare. Mamã, ce ropote de
aplauze, ce primire! Oriunde
concerteazã ºi chiar concerteazã – încã are anduranþã – maestrul face audienþã maximã,
rupe sala, cum se spune, reuºind ca nimeni altul sã rãscoleascã spectatorii, acolo la zona
sensibilã a fiecãruia.

actualitate / 3

Cele mai bune gânduri
pentru un An Nou
plin de succese!
Sãrbãtori Fericite
ºi La Mulþi Ani!
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Felix Stroe: Comisia
Europeanã a acceptat
cererea de finanþare
a magistralei de metrou
spre Otopeni
Ministrul Transporturilor,
Felix Stroe, a anunþat,
miercuri, la începutul ºedinþei de Guvern, cã acceptatã
cererea de finanþare a magistralei de metrou M6 ”1 Mai Aeroportul Internaþional
Henri Coandã Otopeni” de
Comisia Europeanã, valoarea
totalã a proiectului fiind de
1,391 miliarde euro. ”Duminicã, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus
aplicaþia rescrisã pentru
magistrala de metrou, magistrala M 6. Deci a fost acceptatã cererea de finanþare de
cãtre Comisia Europeanã ºi
este vorba de legãtura reþelei
de metrou cu Aeroportul
Internaþional Henri Coandã Otopeni. Este vorba despre o
linie de, o magistralã de
metrou cu o lungime de 14,2
kilometri ºi 12 staþii de
metrou, cu o valoare totalã a
proiectului de 1,391 miliarde
euro. Este un lucru foarte
bun. Ajunºi în aceastã etapã,
lucrurile nu mai pot da
înapoi”, a declarat ministrul
Transporturilor, Felix Stroe.
El a mai spus cã diferenþa de
300 de milioane de euro,
pentru realizarea integralã a
magistralei de metrou, va fi
asiguratã de cãtre BERD, ”care s-a oferit sã facã
aceastã finanþare”. ”E vorba
de o instituþie financiarã
internaþionalã foarte serioasã
- Banca Europeanã de
Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
Deci, este o veste bunã.
Magistrala M6 de metrou are
toate finanþarea asiguratã ºi
este pe drumul cel bun, nu
mai poate fi oprit”, a adãugat Felix Stroe.
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Florin Iordache transmite ambasadelor textul
tradus al celor trei legi noi care vizeazã Justiþia
Preºedintele Comisiei pentru legile Justiþiei,
deputatul PSD Florin Iordache, a transmis, ieri,
ambasadelor, într-o prezentare tradusã în limba
englezã a modificãrilor aduse legilor Justiþiei, cã
aceste modificãri au fost adoptate pentru a rãspunde
problemelor sistemului judiciar.
„Toate modificãrile la cele trei
legi ale Justiþiei s-au fãcut pentru
a oferi rãspunsuri la problemele ºi
nevoile curente ale sistemului judiciar. Cele mai multe dintre propuneri sunt venite de la CSM sau asociaþiile profesionale ale magistraþilor. Aceste modificãri la legile justiþiei sunt primele care se desfãºoarã într-o procedura parlamentarã
transparenþã, cu implicarea tuturor
pãrþilor interesate. În prezent legile
sunt verificate pentru constituþionalitate la Curtea Constituþionalã,
aºa cum s-a întâmplat ºi cu legile
precedente, fiind folosite toate filtrele necesare pentru asigurarea independenþei justiþiei”, a precizat
Iordache în textul citat.
Iordache menþioneazã cã cele trei
legi ºi-au dovedit limitele de-a lungul timpului, trebuind a fi adaptate
noilor realitãþi ºi nevoi socio-juridice, care sunt cu mult diferite de cele
avute în vedere în 2004, la datã adoptãrii lor. „Astfel, spre exemplu,
în tranziþia de la comunism la democraþie un rol important l-a avut
reforma în justiþiei. Sub aspectul
carierei judecãtorilor ºi procurorilor, aceastã tranziþie s-a tradus prin
susþinerea unui sistem bazat pe judecãtori foarte tineri, cãrora li s-a
permis sã acceadã extrem de rapid
în carierã, într-un mod nemaiîntâlnit în alte state europene (la 23-24
de ani un tânãr ajunge judecãtor,
apoi pânã la 30-35 de ani ajunge
la curtea de apel, unde pronunþau
ºi hotãrâri definitive, iar promovarea la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie se fãcea ºi la 35-40 de ani).
Dacã acest fapt a fost justificat la

acea datã de tranziþia de la comunism la democraþie, în prezent este
necesarã o reaºezare a sistemului
pe criterii ce au în vedere ºi experienþã de viaþã ºi profesionalã a magistraþilor, precum ºi familiarizarea
lor cu toate aspectele ce þin de celelalte profesii juridice”, menþioneazã Iordache.
Florin Iordache aratã, totodatã,
cã forma legilor justiþiei în vigoare
a permis o „interferenþã” prea mare
a carierei judecãtorilor cu cea a procurorilor, funcþiile acestora suprapunându-se de foarte multe ori în
mentalul colectiv. „Acest fapt a pus
însã probleme nu doar la nivel de
imagine, ci ºi în mod concret, conducând la o apropiere prea mare a
judecãtorilor faþã de procurori ºi
invers, fapt ce a devenit îngrijorãtor în momentul în care s-a reflectat în modul în care judecãtorii solutionau cererile procurorilor. Un
studiu efectuat recent a relevat faptul cã, între anii 2010-2015, instanþele româneºti au admis cererile procurorilor privind interceptãrile în
proporþie covârºitoare, ºase curþi de
apel admitandu-le în proporþie de
100%.”, a subliniat el.
Iordache a mai arãtat cã o altã
problema a fost cea a reglementãrii
rãspunderii materiale a judecãtorilor
ºi procurorilor pentru erorile judiciare, în condiþiile în care, în ultimii ani,
România conduce în Uniunea Europeanã topul negativ în ceea ce priveºte condamnãrile la CEDO pentru
încãlcarea articolului 6 din Convenþie ºi, în ciuda acestui fapt, nici un
magistrat nu a rãspuns pânã acum
material sau disciplinar pentru încãl-

cãri grave ale drepturilor fundamentale ce au generat erori judiciare.
„Acest fapt a relevat neajunsurile
legislaþiei actuale. Lipsa efectivã a
rãspunderii judecãtorilor ºi procurorilor a fãcut cã în prezent, conform mai multor sondaje de opinie,
peste 80% dintre români sã îºi doreascã o rãspundere a magistraþilor.
Nu în ultimul rând, prevederi extrem
de importante din lege, precum procedura de revocare a membrilor
Consiliului Superior al Magistraturii sau proceduri disciplinare, au fost
declarate neconstituþionale de cãtre
Curtea Constituþionalã, impunânduse intervenþia urgenþã a legiuitorului”, a mai arãtat Iordache.
El a menþionat cã principalele
modificãri vizeazã clarificarea noþiunii de independenþa a procurorului
ºi punerea sa în acord cu dispoziþiile Constituþiei ºi recomandãrile Comisiei de la Veneþia, reglementarea,
pentru prima datã în istoria postdecembristã, a lustraþiei în Justiþie,
reglementarea mai strictã ºi mai eficientã a controlului asupra serviciilor de informaþii în relaþia lor cu judecãtorii ºi procurorii ºi stabilirea
caracterului public al tuturor informaþiilor ce privesc administrarea

justiþiei, excluderea factorului politic din numirea judecãtorilor ºi procurorilor definitivi, rãspunderea
materialã a magistraþilor, controlul
procurorului ierarhic superior asupra temeiniciei actelor întocmite de
procuror, creºterea vechimii necesare pentru accedarea în funcþia
de procuror DNA ºi introducerea
concursului cã modalitate de selecþie, înfiinþarea Secþiei pentru Investigarea Infracþiunilor din Justiþie, separarea carierelor judecãtorilor ºi procurorilor ºi procedura
de revocare a membrilor CSM ºi
transparenþã activitãþii acestuia.
Florin Iordache a transmis ieri
ministrului de Externe, Teodor Meleºcanu, textul tradus al celor trei
legi privind domeniul Justiþiei care
au fost adoptate recent în Parlament, precum ºi un rezumat cu
amendamentele depuse la pachetul de legi, au declarat surse parlamentare pentru Mediafax.
Pe site-ul Camerei Deputaþilor,
la documentele comisiei privind
modificarea Legilor Justiþiei, apar
traduse cele trei legi adoptate recent ºi care vizeazã organizarea
judiciarã, statutul judecãtorilor ºi
funcþionarea CSM.

Plata obligaþiilor fiscale în cont unic la Trezorerie, amânatã cu ºase luni
Plata în acelaºi cont unic a contribuþiilor sociale, precum ºi a impozitului pe profit, venit sau
dividende, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activitãþi
va intra în vigoare începând cu 1 iulie 2018.
rectarea erorilor din documentele
de platã sau de calculare a obligaþiilor fiscale accesorii în cazul
nevalabilitãþii plãþii”, se aratã
într-un comunicat de presã remis
MEDIAFAX.

Plata în acelaºi cont unic a contribuþiilor sociale, precum ºi a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitul
specific unor activitãþi va intra în
vigoare începând cu 1 iulie 2018.
”Guvernul a aprobat o ordonanþã
de urgenþã care prelungeºte cu ºase
luni termenul de intrare în vigoare
a normei privind efectuarea plãþii

obligaþiilor fiscale administrate de
organul fiscal central într-un singur cont unic, respectiv de la 1
ianuarie 2018 la 1 iulie 2018. Astfel, pânã la 1 iulie 2018, vor putea fi utilizate cele douã conturi
unice valabile pânã la 31 decembrie 2017. Mãsura are scopul sã
protejeze contribuabilii de bunãcredinþã, care vor evita astfel riscul depunerii de cereri pentru co-

Miºa: Ordonanþa
privind trecerea contribuþiilor
de la angajator la angajat
merge mai departe
Ministrul Finanþelor, Ionuþ Miºa,
a declarat ieri, la începutul ºedinþei
de Guvern, cã mãsurile fiscale ce
vor fi amânate pânã la începutul
lunii iulie 2018 nu au legãturã cu
aplicarea Ordonanþei privind mãsurile fiscale, inclusiv trecerea de
la angajator la angajat a contribu-

þiilor. “Din informaþiile apãrute în
media s-ar proroga aplicarea OUG
79 care prevede ºi transferul contribuþiilor. E o ºtire falsã. Nu e în
discuþie asa ceva, Ordonanþa îºi
urmeazã cursul. Prorogarea este
legatã de implementarea contului
unic ºi acest lucru va fi prorogat
pânã la jumãtate lui 2018. E cu
totul alt subiect”, a declarat Ionuþ
Miºa, ministrul de Finanþe. Declaraþiile au fost fãcute la recomandarea premierului Mihai Tudose”pentru a dezamorsa un zvon pe
care îl auzim de azi dimineaþã”în contextul în care s-a vorbit în
spaþiul public de o posibilã amânare a revoluþiei fiscale, ceea ce
presupune ºi trecerea contribuþiilor de la angajator la angajat.
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Cântã Tudor Gheorghe – efigia Craiovei!
MIRCEA CANÞÃR
Potop de oameni la „Sala Palatului” pe
21 ºi 22 decembrie a.c., la concertul „Iarna
simfonic aniversar”, un album recent al inegalabilului maestru Tudor Gheorghe,
acompaniat de Orchestra ºi Corul Naþional
Radio, preluat a doua zi de Crãciun de TVR
1. În repertoriu: poeme de iarnã ºi tradiþionale colinde înduioºãtoare. Mamã, ce ropote de aplauze, ce primire! Oriunde concerteazã ºi chiar concerteazã – încã are anduranþã – maestrul face audienþã maximã, rupe
sala, cum se spune, reuºind ca nimeni altul
sã rãscoleascã spectatorii, acolo la zona sensibilã a fiecãruia. La un concert „Degeaba”,
gãsit pe Youtube, glasul sãu miºcãtor ºi rostirea gravã a aleanurilor simple, nespus de
înþelegãtor, artistul cântãtor nu îºi poate reprima, ºi poate nu era în premierã, umezirea ochilor ºi starea lui de emoþie devine
molipsitoare. Când Tudor Gheorghe interpreteazã, tulburat de propria sensibilitate,
nemuritoarele romanþe în concertul „Parfumele nebunelor dorinþi”, acompaniat de
taraful sãu de fermecãtori instrumentiºti,
realizezi virtuþile muzicii româneºti de odinioarã, la care n-a ajuns întâmplãtor. ªi povestea, cu nespus har, într-o searã, de crepuscul de toamnã, la o ºuetã, la Podari, în
compania bunului sãu prieten, primarul Constantin Gheorghiþã, ºi cum a ajuns la ea. La
muzica lãutãreascã autenticã din interbelic.
Sã ne înþelegem. Plecase din funcþia de di-

rector al Teatrului Naþional din Craiova marele actor Amza Pellea, adicã era pe la sfârºitul anului 1974, dacã nu la începutul lui
1975, când s-a vãzut invitat la o discuþie
degajatã de doi „mari” din Capitalã, veniþi
special, pentru un rendez-vous insolit. Unul
dintre ei era Dumitru Popescu, zis „Dumnezeu”, jurnalist, eseist, prozator, poet – ulterior ºi memorialist – în fine un politician
de calibru, dar asta se ºtie de avizaþi. Ori-

cum, Dumitru Popescu a strâmbat din nas
la pledoaria apãsatã despre Alexandru Macedonski, cu care ºi-a început maestrul Tudor Gheorghe discursul, vizând preocupãrile sale, la acea datã. Dumitru Popescu a
venit cu argumente, fiindcã era o minte sagace, de-a dreptul. Îl citise pe Macedonski,
ºi peste toate, îl înþelesese în profunzime.
I-a propus fãrã vorbe de prisos funcþia de
director al Naþionalului craiovean, pe care

maestrul Tudor Gheorghe a refuzat-o, precizând cã „nu e...”. „Nu-i nimic, te facem”,
a venit replica fireascã. „Nu puteþi fiindcã
tata...”. ªi atunci, în faþa situaþiei complexe, de-a dreptul, ivite, cam neaºteptat -, ceea
ce l-a uimit ºi pe Tudor Gheorghe -, a urmat exact surpriza: „Uite ce se întâmplã,
folclorul românesc va fi cât de curând poluat cu inflexiuni de tot felul. Trebuie vegheat la puritatea lui ºi nu e treabã uºoarã.
Te ducem la Bucureºti ºi o vreme vei audia
toate înregistrãrile radio cu marii lãutari ai
þãri. Ca sã înþelegi ce moºtenire fabuloasã
avem ºi ce trebuie apãrat”. ªi asta s-a ºi
întâmplat. În plus, a citit multã poezie bunã
autohtonã. Când Tudor Gheorghe interpreteazã „Marine, la nunta ta”, melodie dinamicã, sãltãreaþã, cu taraful sãu, mângâind
duios instrumentele fermecate, îndeosebi
þambalul, actorul cântãtor, cu mustaþa lui
deasã, mânuind dumnezeieºte cobza, ridicând din sprâncene, transmite de fapt semnul cã nu l-a uitat pe „Nea Mãrin” din Bãileºti. ªi pentru o clipã, bunul Dumnezeu,
senin, iubitor ºi împãciuitor, ne mângâie pe
toþi, iertându-ne pãcatele. Tudor Gheorghe,
fiinþã sclipitoare, de o francheþe insolitã, nu
este altceva decât o efigie a Craiovei. De
mai multã vreme. Ca ºi Marin Sorescu ºi
atâþia alþii. Sã-l ascultãm în zilele ce vin, ºi
poate ne trezim din mahmureala, de care
suntem copleºiþi de mai multã vreme.

Bani europeni pentru pregãtirea elevilor
Agenþia pentru Dezvoltare Regionalã Sud – Vest Oltenia, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaþional
Regional (POR) informeazã cã Autoritatea de Management pentru
Programul Operaþional Regional (AMPOR) a lansat apelurile de
proiecte aferente Axei Prioritare 10 – Îmbunãtãþirea infrastructurii educaþionale – din cadrul POR 2014 – 2020. Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj este parte în proiect, transmiþând, cãtre
instituþiile ºcolare din sistem, toate datele referitoare la program.

De Sãrbãtori,
WATER PARK INVITÃ CRAIOVENII LA DISTRACÞIE

Proiectul are foarte mulþi bani europeni alocaþi, pe mai multe componente: Învãþãmânt preºcolar ºi antrepreºcolar (alocare regionalã în valoare de 10,228 milioane de euro);
Învãþãmânt obligatoriu (9,594 milioane de euro); Învãþãmântul profesional ºi tehnic (2,289 milioane de
euro), depunerea cererilor de finanþare putând fi depusã, prin utilizarea
sistemului electronic MY SMIS, în
perioada 04.01.2018 – 04.05.2018.
„Beneficiarii eligibili, care pot depune
aplicaþii în cadrul celor trei secþiuni,
sunt unitãþile administrativ – teritoriale ºi instituþii ale administraþiei publice
locale aflate în subordinea sau coordonarea autoritãþilor publice locale,
desprinse din aparatul Primãriei, cu
bugetul aprobat prin Hotãrârea Consiliului Local, care deruleazã proceduri de achiziþii publice, având personalitate juridicã”, a precizat prof. Ani
Drãghici, inspector pentru proiecte

educaþionale, în cadrul ISJ Dolj. Investiþiile eligibile vizeazã construcþia/
reabilitarea/modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii educaþionale. Ajutorul financiar nerambursabil
este de maximum 98% din cheltuielile sustenabile ale proiectului, iar valoarea minimã a proiectului este de
100.000 de euro. „La stabilirea valorii maxime elegibile a proiectului se
va avea în vedere încadrarea în paritatea de 7.700 de euro/participant direct la procesul educaþional, respectiv încadraþi în unitatea de infrastructurã educaþionalã, subiect al cererii de
finanþare. Persoana de contact, din
cadrul ADR Sud – Vest Oltenia, este
Simona Covrescu, ºef Compartiment comunicare, informare, promovare, la nr. de telefon 0251/
411.869 sau la adresa de email simona.covrescu@adroltenia.ro”, a
mai menþionat prof. Ani Drãghici.
CRISTI PÃTRU

Apã caldã, distracþie, saunã ºi multã voie bunã, de Sãrbãtori, la Water
Park.
Craiovenii sunt aºteptaþi în numãr
cât mare, de luni pânã duminicã, în
intervalul orar 10.00 – 20.00, inclusiv
în zilele de sãrbãtori, la Complexul Acvatic Water Park din Craiova, complex ce oferã vizitatorilor o zonã acoperitã cu bazine ºi tobogane în suprafaþã totalã de 2.550 de mp.
Cei care aleg sã îºi petreacã sãrbãtorile la Water Park se pot delecta în
bazinul de înot cu o suprafaþã totalã
de 209,16 mp sau pot trãi o experienþã unicã într-unul dintre cele cinci tobogane aflate în interiorul clãdirii (Magic Hole cu lungimea de 126,81 m,
Black Hole cu lungimea de 115,36 m, Aquatube cu
lungimea 80,21 m ºi 2 tobogane Body Slide cu lungimea de 80,61 m).
Tot în cadrul Water – Park-ului din Craiova, vizitatorii se pot bucura de o saunã modernã, deschisã zilnic, în intervalul orar 10.00 – 18.30.
Taxele de intrare propuse sunt:
• 24 lei pentru copii intre 5 ºi 10 ani, de luni pânã
vineri – brãþarã albã
• 36 lei pentru persoanele de peste 10 ani, de luni
pânã vineri – brãþarã albastrã

• 34 lei pentru copii între 5 ºi 10 ani, în week-end –
brãþarã roºie
• 50 lei pentru persoanele de peste 10 ani, în weekend – brãþarã neagrã
• 15 lei taxa saunã pentru persoanele de peste 16
ani – brãþarã verde
Numãrul maxim de persoane în spaþiul amenajat in
interiorul Obiectului 3 - Clãdirea pentru bazine acoperite ºi jocuri de apã este de 280.
Detalii: telefon 0737.735.944 sau pe pagina de Facebook a Primãriei Craiova: facebook/Primaria-Municipiului-Craiova.
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Client decedat dupã ce a fost lovit
de un container la Selgros
Un bãrbat în vârstã de 52 de ani, din Motru, judeþul Gorj, a murit miercuri searã, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
dupã ce, în cursul zilei, a fost lovit de un container metalic în timp ce era la cumpãrãturi în
centrul comercial Selgros. Din câte se pare
Tragedia s-a petrecut miercuri,
în incinta centrului comercial Selgros Cash & Carry din Craiova.
Reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au fost
anunþaþi despre incident, prin 112,
miercuri, în jurul orei 11.30. Din
cercetãrile efectuate de echipa de
poliþiºti ajunsã la faþa locului s-a
stabilit cã Alin Cosmin Ciobanu, în
vârstã de 32 de ani, angajat al Selgros, în timp ce încerca sã coboare cu un motostivuitor un container de pe un raft, în urma unei
manevre necorespunzãtoare a agã-

un angajat al magazinului a manevrat greºit
motostivuitorul ºi a agãþat containerul, care
a cãzut de la o înãlþime de aproximativ 5 metri. În cauzã a fost deschis dosar penal ºi se
continuã cercetãrile sub aspectul comiterii
infracþiunii de ucidere din culpã.

þat cu lamele utilajului un alt container, plin cu produse electronice, care s-a prãbuºit de la o înlþime de aproximativ 5 metri, lovind
un client, care se afla la cumpãrãturi ºi intrase pe raionul de electronice, Raul Ciobanu, de 52 de ani,
din municipiul Motru, judeþul Gorj.
Victima a suferit leziuni grave, dar
era conºtientã la sosirea echipajului SMURD, a primit îngrijiri la faþa
locului, apoi a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova. Din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor, seara, în

jurul orei 18.00, bãrbatul de 52 de
ani a decedat în spital. Pe numele
angajatului centrului comercial a
fost deschis un dosar penal pentru
ucidere din culpã. „În cauzã a fost
deschis un dosar penal în care poliþiºtii craioveni continuã cercetãrile sub aspectul comiterii infracþiunii de ucidere din culpã, pentru
lãmurirea tuturor circumstanþelor
în care s-a produs evenimentul”,
ne-a declarat inspector principal
Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Reprezentanþii
Selgros Cash & Carry spun cã ei

colaboreazã deplin cu organele de
anchetã abilitate pentru elucidarea
condiþiilor în care s-a produs tragedia. Tot autoritãþile se vor pronunþa cu privire la evoluþia ºi concluziile anchetelor în derulare. În
mod normal accesul clienþilor sau
al altor angajaþi în zonele în care
au loc operaþiuni de manevrare a

containerelor cu marfã trebuie interzis. În plus, ieri, reprezentanþii
companiei au anunþat cã îºi exprimã regretul profund pentru pierderea unei vieþi omeneºti. Selgros
este ºi va fi alãturi de familia victimei, care a fost contactatã, iar
compania face tot ce îi stã în putere pentru a o ajuta.

Poliþiºtii doljeni, la datorie de sãrbãtori Arest menþinut pentru mecanicul auto acuzat
de operaþiuni financiare în mod fraudulos
Comandantul
Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj a fãcut, ieri, un
scurt bilanþ al anului
care se încheie, cea
mai mare problemã
fiind faptul cã mulþi
poliþiºti, cu vechime,
s-au pensionat ºi a
þinut sã-i asigure pe
doljeni cã oamenii
legii vor fi „pe baricade” ºi în zilele ce
urmeazã, astfel ca
toþi sã-ºi petreacã
noaptea dintre ani în
liniºte ºi siguranþã.

În cadrul unei conferinþe
de presã organizatã ieri, la
sediul IPJ Dolj, comandantul
unitãþii, comisar ºef Constantin Nicolescu, a vorbit despre
activitãþile desfãºurate anul
acesta, despre mãsurile luate pentru ca ºi
minivacanþa de Anul Nou sã treacã în liniºte, fãrã evenimente neplãcute, dar ºi despre
anul 2017 în munca de Poliþie: „Venim dupã
o minivacanþã, cea de Crãciun, în care colegii mei, poliþiºtii din cadrul Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj, au fost la
datorie ºi de aceastã datã. Am avut 800 de
poliþiºti care au fost în stradã permanent,
tocmai în scopul de a preveni ºi a interveni
acolo unde a fost nevoie. Sigur cã urmeazã
o a doua minivacanþã. Sunt aceste zile libere pe care noi le considerãm destul de importante ºi deja ne-am planificat o serie de
activitãþi, în scop preventiv, astfel încât la
data de 3 ianuarie, când ne vom revedea, ºi
cu ocazia analizelor pe care le vom face,
într-adevãr sã spunem cã ne-am fãcut datoria. Sigur cã anul 2017 a fost unul destul
de dificil pentru noi, pentru poliþiºtii din
Dolj, în primul rând ca urmare a faptului
cã ne-au plecat foarte mulþi colegi profesioniºti, care aveau vechime, aveau expertizã
în domeniu ºi au ales cealaltã variantã, de

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut arestul preventiv faþã de
mecanicul auto de 39 de ani, din
comuna doljeanã Pleniþa, angajat
la un service din Craiova, judecat
pentru operaþiuni financiare în
mod fraudulos ºi furt. Pe fond,
procesul a fost amânat pentru 11
ianuarie. Bãrbatul, care a sustras
cardul unui angajat de pe un
microbuz de transport persoane ºi, prin mai multe retrageri,
l-a „uºurat” de 15.000 lei, a ajuns
dupã gratii în luna mai a.c.

a se pensiona, ºi acest lucru s-a vãzut. Însã
este adevãrat cã nu ne-am oprit ºi am gãsit
soluþii, am promovat colegi pe anumite funcþii, conducerea municipiului Craiova este
nouã, inclusiv ºefii secþiilor. ªi la nivelul
nostru sunt ºefi de servicii care au fost promovaþi. Vreau sã îi asigur pe cetãþeni cã ºi
în 2018 vom fi la datorie, poate mult mai
mult, astfel încât sã putem spune cã menþinem sub control fenomenul infracþional.
Din punct de vedere al statisticii, în 2017
avem scãderi la infracþionalitatea sesizatã,
în mod special la infracþionalitatea de naturã judiciarã, dar ºi la cea de naturã economicã. ªi infracþionalitatea stradalã, spunem noi, am þinut-o sub control, pentru cã
ºi aici avem scãderi uºoare. Sperãm sã menþinem sub control ºi partea de rutierã pentru cã aici avem totuºi un indicator pe care
cred cã nu îl vom putea atinge. Dacã la
accidente grave avem scãderi, o sã avem
creºteri la numãrul persoanelor decedate ca
urmare a accidentelor produse în judeþ”, a
precizat comisar ºef Constantin Nicolescu.

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, craioveanul Valentin Ghiþã a reclamat cã i-a fost
sustras un card bancar de pe care, în perioada 6 februarie – 24 martie, prin mai multe
retrageri, i-a fost furatã suma de 15.000 lei.
Bãrbatul, angajat ca ºofer pe un microbuz
de transport persoane la o firmã din Craiova, le-a povestit anchetatorilor cã, în luna
februarie, ºi-a dus microbuzul pentru verificãri ºi reparaþii la un service din Craiova,
cu care firma avea contract. Pentru cã nu
trebuia sã dureze foarte mult, bãrbatul ºi-a

lãsat borseta personalã, în care avea documente, dar ºi carduri bancare, în maºinã.
Dupã ce s-a încheiat reparaþia, bãrbatul a
plecat, fãrã sã mai verifice dacã are toate
documentele, borseta fiind la locul ei. Târziu ºi-a dat seama cã îi lipseºte un card, la
care avea ataºat ºi bileþelul cu PIN-ul, ºi a
reclamat furtul. A fost deschis un dosar penal, iar în urma cercetãrilor efectuate, oamenii legii au reuºit sã stabileascã autorul
faptei, respectiv mecanicul auto, Valentin
Nicolae, de 39 de ani, din Pleniþa. Pe 15 mai
a.c., bãrbatul a fost ridicat, dus la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj ºi audiat de procurorul de caz, care l-a reþinut pentru 24 de
ore pentru comiterea infracþiunilor de efectuarea de operaþiuni financiare în mod fraudulos ºi furt, dupã cum ne-a declarat purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, procuror Magda Bãdescu,
o zi mai târziu fiind arestat preventiv.
Pe 7 iunie a.c. s-a înregistrat la Tribunalul Dolj dosarul în care Valentin Nicolae a
fost trimis în judecatã, în stare de arest preventiv, pentru operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, iar la ultimul termen, judecãtorii craioveni au menþinut mãsura arestãrii preventive a inculpatului, procesul fiind
amânat pentru 11 ianuarie a.c.
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Nuntã de aur pentru cele mai longevive cupluri din Craiova!
32 de cupluri din Craiova au trãit, ieri,
un moment cu totul ºi cu totul special: au
fost invitaþii de onoare ai unei petreceri cu
muzicã bunã ºi bucate alese, la restaurant.

Într-un cuvânt, o atmosferã de nuntã care
a fost organizatã numai pentru ei ºi care
le-a rãscolit amintirile, aducându-le tuturor zâmbetele pe chipuri.
zis: hai sã facem un pariu, vrei sã vezi
cã eu þi-l iau? Nu se poate, a zis ea.
Când vine la tine?, am întrebat eu. Pãi,
sâmbãtã dupã-amiaza. Atunci sâmbãtã dupã-amiaza, tu sã stai în camerã ºi
cobor eu”.

S-au îndrãgostit dintr-o joacã
tinereascã

Eleganþi ºi emoþionaþi ca-n prima
zi, au pãºit în sala restaurantului „Flora”, fiind întâmpinaþi cu muzicã, aºa
cum se procedeazã la orice nuntã.
Mesele frumos aranjate, îi aºteptau.
Aproape cã nu le-a venit sã creadã cã
toate pregãtirile erau pentru ei, aºa cã
s-au aºezat, cu sfialã, la câte o masã.
Încet-încet, sala s-a umplut ºi, abia
dupã ce au vãzut cã mai sunt ºi alþi
invitaþi cu pãrul nins de ani, au început sã simtã mai în largul lor. Apoi, au
apãrut ospãtarii, care le-au aºezat în
faþã tacâmurile încãrcate cu aperitive
ºi le-au umplut primele pahare cu vin.
Aºa a început nunta, o nuntã de aur
demnã de cei 50 de ani de cãsnicie pe
care aceste cupluri minunate le-au
adãugat în cununa vieþii.

mununaþi îi sunt ochii scânteietori,
care trãdeazã voioºie, energie, dar ºi
o mare bunãtate sufleteascã. Era elevã la Sanitarã ºi stãtea la cãmin, când
l-a cunoscut pe cel care avea sã îi devinã soþ. Povestea întâlnirii lor este
hazlie, iar doamna Ileana are un mod
aparte, plin de veselie, de a o relata.
„Soþul meu venea la o consãteancã
din Castranova. Noi, fetele din internat, am fãcut un pariu. Stela spunea
cã se cãsãtoreºte cu Virgil ºi eu i-am

Lucrurile s-au derulat întocmai planului ºi domniºoara Ileana pe astunci,
nu avea nici 19 ani împliniþi, l-a întâmpinat pe domnul Virgil, bãrbatul elegant, care o priveºte cu un aer înþelegãtor ºi ocrotitor. „Dragule, Stela nu
este aici, a plecat la Timiºoara, la fratele ei, i-am spus eu. ªi tu ce faci, Ileana?,
m-a întrebat el. Eu mã pregãteam de
examenul de sfârºit de an, citeam, studiam. Vrei sã ieºim în oraº?, mi-a propus. Da, cum sã nu, i-am zis eu”. Pornitã dintr-o joacã pur tinereascã, povestea lor a devenit, extrem de repede, una
de viaþã. Atunci, în acea dupã-amiazã,
au mers ºi au servit un suc, apoi au
rãmas împreunã pentru totdeauna. „Pe
17 noiembrie 1967 am fãcut cununia,
apoi am nãscut, iar am nãscut... Am
douã fete mari, trãiesc amândouã la
Roma. Sunt asistente, una a terminat

Împreunã din toamna lui 1967

Elena ºi Virgil Ninoiu formeazã un
cuplu din 17 noiembrie 1967, când sau dus la ofiþerul de stare civilã ºi au
spus „da”. Sunt 50 de ani de atunci ºi
sunt tot împreunã. Doamna Ileana are
o siluetã sveltã ºi, foarte elegantã,
poartã o rochie neagrã, la care a adaugat bijuterii frumoase. Dar cei mai

ºi facultatea de Litere la Roma. Am trei
nepoþi. Unul acum a intrat la facultate,
vrea sã devinã pilot ºi mi-a zis: bunica,
vreau sã te plimb cu avionul!”, îºi deapãnã, cu multã voioºie, povestea vieþii, frumoasa doamnã.

„Viaþa mea a fost superbã!”

Pe lângã faptul cã este deosebit
de elegantã ºi o persoanã extrem de
plãcutã, doamna Ileana pregãteºte
torturi ºi îngheþate formidabile. Butonând în memoria telefonului cu touch
screen, îmi aratã fotografii cu nepoþeii pe care îi adorã ºi cãrora le pregãteºte din dulciurile ei. Vãzându-i bucuria cu care trãieºte ºi se bucurã de
orice clipã, am provocat-o cu o întrebare: dacã ar sã vã descrieþi viaþa, cum
ar fi? „Draga mea, eu aº dori la toatã
lumea sã aibã o viaþã cum am avut-o
eu: superbã! I-aº sfãtui pe tineri sã se
cãsãtoreascã din dragoste, sã nu þinã
cont cã unul este sãrac ºi celãlalt bogat. Noi, în primele zile, ne-am dus în
oraº ºi am cumpãrat douã furculiþe,
douã linguri, cuþit ºi cratiþã. De la aºa
am plecat. Acum copiii vor maºinã
micã, apartament. Noi nu am avut, am
muncit ºi ni le-am fãcut pe toate. De
asta a durat cãsnicia noastrã. Sã nu
þinã cont cã tu eºti bãiat de doctor ºi
eu sunt fatã de þãran... Nu existã aºa
ceva, nu poþi pleca în viaþã cu ideile

acestea. Te placi ºi mergi pânã la sfârºit”. O impresionantã poveste de viaþã, cu o lecþie pe mãsurã!

O tradiþie care va continua

Pentru a le purta povestea vieþilor
mai departe, autoritãþile locale au pãstrat aceastã tradiþie ºi i-au sãrbãtorit,
într-o atmosferã caldã ºi primitoare.
Într-o pauzã a orchestrei, când cei mai
îndrãzneþi au ieºit la horã, reprezentanþii Primãriei Craiova, le-au oferit o
diplomã ºi un bucheþel de trandafiri
albi. „Ca în fiecare an, ne-am obiºnuit
sã avem, în aceste zile, un moment
deosebit, festiv, emoþionant, în care
sãrbãtorim pe cei care împlinesc vârsta nunþii de aur, 50 de ani de cãsãtorie. Orice dintre noi ne dorim sã ajungem aici, sã lãsãm în spate amintea
unor ani frumoºi în care bunele ºi relele sã fie împlinite într-un album al
amintirilor, al lururilor petrecute împreunã, ºi sã ºtim cã mai putem sã continuãm, aºa cum spuneau mulþi dintre
dânºii, pânã la nunta de diamante”, a
mãrturisit primarul Craiovei, Mihail
Genoiu. Primãria Craiova a promis cã
va continua aceastã frumoasã tradiþie ºi anul viitor, când alte cupluri speciale vor fi oaspeþii de onoare la o
nuntã de aur, plinã de emoþie ºi multe
poveºti de viaþã.
LAURA MOÞÎRLICHE

Medicii de familie ameninþã cã nu vor mai acorda servicii gratuite
Începând cu data de 3 ianuarie 2018,
cabinetele de medicina familiei ar putea sã nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurãri de sãnãtate.
Medicii acuzã cã, la mai bine de o
lunã de la protestul lor, constatã cã
principalele revendicãri nu ºi-au gãsit rezolvarea, iar cu excepþia unor
minime cosmetizãri ale proiectului de
Contract-cadru viitor, rezultatele discuþiilor purtate în ultima lunã sunt
doar promisiuni, amânãri, prevederi
echivoce ºi refuzuri nejustificate ale
propunerilor organizaþiilor medicilor
de familie.

Birocraþia afecteazã activitatea
cabinetelor medicale

Reprezentanþii medicilor de familie spun într-un comunicat cã proiectul de buget pentru anul 2018 prevede o stagnare la 5,8% în locul unei
creºteri a procentajului alocat asistenþei medicale primare de la 5,77%
la 10% din Fondul Naþional Unic al
Asigurãrilor Sociale de Sãnãtate,
administrat de CNAS.
Medicii de familie solicitã în continuare modificãri ale sistemelor informatice care sã flexibilizeze ºi sã fluidizeze actul medical în favoarea pacienþilor ºi sã nu mai permitã penalitãþi la nivelul cabinetelor, respectiv
anunþarea imediatã a indisponibilitãþii PIAS ºi posibilitatea lucrului offline, asumarea calitãþii ºi categoriei de

Medicii de familie refuzã sã semneze
acte adiþionale cu casele de asigurãri
de Sãnãtate începând din data de 1 ianuarie 2018.

asigurat de cãtre CNAS, precum ºi
alte elemente legate de alertarea în
sistem la prescrierea medicamentelor pentru care existã anumite reguli
(restricþii, protocoale). «Vom face tot
posibilul ca pacienþii noºtri sã nu
sufere. De altfel, ei ºtiu bine care
este realitatea din cabinete, oricât
ar încerca unii sã manipuleze adevãrul. Reamintim cã am decis sã ieºim în stradã tocmai ca sã nu fim
nevoiþi sã întrerupem activitatea
cabinetelor. De atunci ne zbatem sã
gãsim soluþii ºi sã avem în dialog
adevãrat. Deºi ni s-a promis sprijin,
acesta nu s-a concretizat. Medicii
de familie din majoritatea judeþelor
au decis cã aºa nu se mai poate. Ne
dorim sã ne practicãm meseria de
doctori, nu de administratori ai sistemului. Dorim dialog adevãrat ºi
refuzãm sã mai avem un „dialog al
surzilor”», se aratã într-un comunicat comun al Societãþii Naþionale de
Medicina Familiei (SNMF) ºi al Federaþiei Naþionale a Patronatelor
Medicilor de Familie (FNPMF).

2 din 3 români riscã sã rãmânã
fãrã medic de familie

În luna noiembrie, medicii de familie au protestat în toatã þara, soli-

citând asigurarea condiþiilor necesare pentru desfãºurarea activitãþii în
scopul îmbunãtãþirii asistenþei medicale a populaþiei din România. De
asemenea, cadrele medicale au cerut
creºterea finanþãrii medicinii de familie, pentru echilibrarea finanþãrii în
sistemul public de sãnãtate. O altã
revendicare este recunoaºterea importanþei rolului medicului de familie
ºi respectarea drepturilor constituþionale ale medicilor ºi pacienþilor.
Potrivit medicilor de familie, timpul consultaþiei este irosit cu activitãþi administrative, nemedicale, birocratice, care au fost delegate medicului. Pe termen mediu ºi lung aceastã situaþie duce la deprofesionalizare, la scãderea performanþelor profesionale ºi este una din cauzele principale ale emigrãrii.
Conform unei analize realizate de
SNMF ºi FNPMF, 2 din 3 români riscã sã rãmânã fãrã medic de familie în
condiþiile în care populaþia României
îmbãtrâneºte ºi odatã cu aceastã tendinþã creºte incidenþa bolilor care
creeazã poveri economice ºi sociale
extrem de importante: bolile cardiovasculare, boli oncologice, boli respiratorii sau boli inflamatorii.
Existã o tendinþã negativã, de ie-

ºire a medicilor de familie din sistem, fie din cauze naturale (pensionare) fie prin migraþia forþei de
muncã ºi intrarea unui numãr scãzut de medici tineri care refuzã
aceastã specialitate. Aceastã tendinþã este acceleratã de subfinanþarea sistemului naþional de asistenþã medicalã primarã ºi de lipsa
oricãror politici de atragere a tinerilor medici cãtre cele 600 de localitãþi din zonele rurale lipsite de medici de familie, de care depind nu
doar gradul de sãnãtate al populaþiei, ci ºi realizarea unor economii
importante pentru bugetul de stat.

Aceastã tendinþã negativã va conduce la un colaps total al sistemului de medicinã primarã.
Conform analizei proiective realizate de SNMF ºi FNPMF pe un eºantion de medici de familie reprezentativ demografic pentru toatã þara, în
anul 2030, doar 1 din 3 pacienþi români va mai avea un medic de familie, în condiþiile în care se aºteaptã
ca numãrul pensionarilor – segmentul populaþional cu cea mai mare nevoie de asistenþã medicalã primarã –
sã reprezinte aproximativ 30% din
totalul populaþiei României.
RADU ILICEANU
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Prof.
Prof. drdr.. ing.
ing. Oana
Oana Gîngu:
Gîngu: ”Cercetãtorii
”Cercetãtorii sunt
sunt oameni
oameni
Prof. dr. ing. Oana Gîngu este, de ani buni, cadru universitar la Facultatea
de Mecanicã, Universitatea din Craiova, facultate pe care ea însãºi a absolvit-o în 1991. Pe lângã munca la catedrã, una solicitantã deoarece implicã ºi
o deplasare la Drobeta Turnu-Severin, acolo unde se aflã un alt departament al facultãþii, activitatea de cercetare îi ocupã cea mai mare parte a
timpului. Din 2014, alãturi de o echipã de profesori universitari, colegi de-ai
sãi, trudeºte la o idee extraordinarã: sã creeze oase artificiale. La începutul
lunii martie, echipa de cercetãtori ai Universitãþii din Craiova a fost oaspetele firmei Brabender GmbH din Duisburg, Germania, firmã cu o experienþã
de peste 90 de ani în fabricarea de echipamente de mixare ºi extrudare pentru industria alimentarã ºi de mase plastice. Cercetãtorii craioveni ºi produ-

Facultatea de Mecanicã pare o facultate
mai mult pe gustul bãieþilor. ªi, totuºi, dumneavoastrã aþi demonstrat cã poate fi atractivã ºi pentru partea femininã. Cum s-a întâmplat acest lucru pentru dumneavoastrã?
Mi-a plãcut foarte mult, de aceea m-a ºi atras
acest domeniu. De fapt, mi-ar fi plãcut sã merg
pe desen tehnic. Înainte, când terminai facultatea, pe baza notelor puteai sã rãmâi preparator
în Facultate, dar, din pãcate, nu au fost locuri la
desen tehnic, iar domnul profesor Mangra, mia propus sã rãmân preparator la Studiul Materialelor. De fapt, domnului prof.dr.ing Mangra îi
datorez ºi cariera mea. Doctoratul l-am fãcut la
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca, deci
complementar studiilor de aici, m-am specializat în ºtiinþa ºi ingineria materialelor ºi am rãmas în continuare sã fac ceea ce mi-a plãcut
foarte mult ºi sper sã le arat colegilor, mai tineri,
cã dacã îþi place într-adevãr ceva, dacã ai niºte
vise incredibile, pânã la urmã poþi sã le faci. Dar
pentru asta îþi trebuie voinþã.

este inovativ aici ?„ Sã producem un astfel de
os artificial, dar într-o formã complexã, nu un
paralelipiped. ªi asta pentru cã reconstrucþia
osoasã este diferitã de la loc la loc. ªi ca geometrie, dar ºi ca funcþionalitate. ªi, atunci, tu
trebuie sã faci un produs care are o formã neregulatã. Iar acest produs nu se face nici prin
strunjire, nici prin frezare, se face printr-un procedeu pe care noi l-am implementat, ºi anume
se face prin injecþie de pulberi ceramice. Adicã,
sã dai forma asta complexã prin procedeul de

rezultate spectaculoase, urmeazã sã le obþinem
pe cele finale.

Sã înþelegem cã aþi gãsit toþi aceºti parteneri pentru a vã duce proiecul la bun sfârºit...

Mai exact, ce înseamnã aceste teste. Cum
se fac ele ºi ce aºteptãri aveþi ºi cât de importante sunt ele pentru a stabili dacã vã continuaþi cercetarea sau vã opriþi într-un anumit
punct...?

Universitatea din Craiova a venit cu ideea
proiectului. Apoi, primul partener ºi cel mai important, a fost o firmã din Bucureºti - SC Tehnomed Impex Co SA. Aceste proiecte necesitã
prezenþa unei firme industriale, care sã fie din
domeniu ºi care sã beneficieze, ulterior, de rezultatele obþinute în urma proiectului de cercetare ca sã-ºi diversifice gama de produse. Deci,
toatã cercetarea trebuie fãcutã pentru cineva,
sã aibã un beneficiar. De fapt, cel mai greu moment a fost sã gãsim o firmã interesantã. Când
am lansat, în sistem, întrebarea, ne-au venit douã
rãspunsuri, iar la final a rãmas sã colaborãm cu
aceastã firmã, care este din Bucureºti ºi care
face implanturi din titan, pentru dinþi, pentru
picioare, pentru mâini. Am prezentat rezultatel
noastre - pentru cã atunci când te apuci sã faci
un astfel de proiect trebuie sã ai ºi niºte rezultate palpabile, am prezentat ºi un brevet. ªi
atunci am obþinut banii de care aveam nevoie
ca sã pornim proiectul. Pentru cã aveam nevoie
sã luãm anumite informaþii, am cãutat un utilizator. ªi atunci am apelat la Spitalul Clinic de
Urgenþã „Bagdasar Arseni”, mai precis, Secþia
de Neurochirurgie, domnul profesor Gorgan
Mircea, care a fost partenerul nostru nr. 2. Apoi,
partenerul nr. 3 a fost Institutul Naþional de Fizicã a Laserului, Plasmei ºi Radiaþiei.

Primul test pentru un material sau un medicament nou este sã pui în laborator, într-un
anumit mediu, într-o eprubetã, celule de tot felul. Ele cresc, se dezvoltã ºi ai o estimare. Sunt
mai multe tipuri de materiale puse la studiu ºi
vezi care merge mai bine ºi îl testezi pe un animal. Acesta este testul in vivo, atunci ai un
rãspuns cu adevãrat la ceea ce vrei tu sã faci.
Acolo existã o bazã de cercetare pe ºoareci,
ºobolani, iepuri. La UMF Craiova, am facut testele in vivo ºi in vitro. Concluzia acestor teste

ªi de aici pânã la cercetare cum s-a
ajuns…?!

Ce presupune colaborarea cu Institutul
Naþional de Fizicã a Laserului?

Paºii cãtre cercetare au fost cumva proiectaþi de cãtre sistemul de învãþãmânt, care te
obliga sã faci doctoratul. Erai, aºadar, cadru
didactic… preparator, lector, asistent, conferenþiar, ºef de lucrãri, dar în paralel erai obligat sã
faci ºi doctorat. ªi e normal sã fie aºa..Nu e
suficient sã predai doar la studenþi, trebuie sã
te gândeºti ºi la altceva, atunci intri pe filiera
aceasta a cercetãrii, a ideilor, a inovãrii. Atunci
fãrã sã vrem am intrat pe circuitul ãsta ºi a început sã ne placã. Vorbesc la plural pentru cã cercetarea e o muncã de echipã. Într-adevãr, prin
cercetare te formezi complet, fiind un domeniu
care îþi deschide foarte multe perspective. Sistemul de învãþãmânt, cuplat cu cel al cercetãrii,
îþi oferã posibilitatea de a lucra în paralel ºi te
ajutã. Trebuie sã te ºi adaptezi totodatã, iar cu
ajutorul echipei, singur nu poþi sã faci nimic,
ajungi la capãt.

Acest institut are capacitatea sã depunã
materialul fãcut de noi într-un strat foarte subþire, submicronic, astfel încât sã reuºim sã-i creºtem durata de viaþã ºi confortul pacientului.
Pentru a duce la bun sfârºit proiectul am avut
nevoie ºi de anumite mecanisme de fizicã ºi
chimie. Partenerul nostru nr. 4 este Institutul
de Chimie-Fizicã „Ilie Murgulescu” al Academiei Române. Apoi, Politehnica din Bucureºti,
care a venit cu facilitãþi de testare mecanicã, la
nivel nano. Asta înseamnã cã, dacã vrei sã vezi
duritatea unui material sau elasticitatea lui, lucrând cu materiale nanometrice, care sunt cele
mai noi pe piaþã, evident ºi echipamentele trebuie sã fie pe mãsurã. Ei avut aceste facilitãþi.
Aºadar, cu ajutorul acestor parteneri extraordinari, am reuºit sã facem acest os. Dupã cum se
ºtie, osul este compact, la exterior, ºi poros, în
interior. Noi am reuºit sã facem un os cu o structurã compactã, corespunzãtoare exteriorului, ºi
o structurã poroasã, corespunzãtoare interiorului. Cei de la Institutul Naþional de Fizicã a
Laserului au luat materialul fãcut de noi ºi l-au
depus pe un suport metalic, simulând aºa ceva,
iar testele in vivo ºi in vitro au fost bune.

ªi aþi dat lovitura, ca sã spunem lucrurilor
pe nume. Un proiect de cercetare care a pus
Universitatea din Craiova pe harta celor mai
importante centre universitare. Vã rugãm sã
ne oferiþi detalii !
Noi am avut o idee, existã reconstrucþie osoasã cu ajutorul oaselor naturale, pentru care existã bãnci de oase, se stocheazã acolo pe o perioadã de 10 ani, cu riscuri minime pentru a se
face aceastã reconstrucþie osoasã. Este un proiect pe termen lung. Este ca ºi cum ai vrea sã
lansezi pe piaþã un medicament. Dar trebuie sã
începi de undeva. Proiectul este din 2014, dar
ideea este din 2008. ªi am lucrat practic cu finanþare de la facultate, Facultatea de Mecanicã ne-a spriijinit întotdeauna. Ideea a pornit de
aici, de la Craiova, de la doi domni profesori,
care au decedat cu ceva ani în urmã, domnul
prof.dr.ing Filip Ciolacu ºi prof.dr.ing Gheorghe Catrina. ªi domniile lor ne-au atras atenþia
cã lucrãm cu pulbere, din particule metalice, ceramice, polimerice ºi ne-au spus sã încercãm sã
facem un produs nou. ªi atunci am început sã
ne gândim la partea asta de reconstrucþie osoasã. Aºadar, ne-am coagulat câþiva colegi ºi am
reuºit ca, în 2014, sã câºtigãm acest proiect. Ce

injecþie într-o matriþã, cu o formã complexã. ªi,
ulterior, se duce produsul la sintetizare, respectiv la tratament, ºi rezultã osul. Amestecul
este ca o pastã vâscoasã, o plastilinã puþin mai
moale, iar ca sã amesteci ºi sã pui tot felul de
pulberi îþi trebuie un echipament. Un echipament în care sã pui pulberea 1, pulberea 2, niºte
lianþi pe bazã de cearã ºi, când amesteci la temperatura x, trebuie sã ºti cât de mult curge... Ori
un astfel de echipament noi nu avem în þarã,
dar am gãsit o firmã din Germania care are aºa
ceva.
ªi v-aþi hotãrât sã ajungeþi în Germania
pentru a testa aceastã tehnologie performantã, care la noi nu se gãseºte...
Aºa este. Ne-am deplasat acolo ºi le-am explicat ce vrem sã facem. ªi nemþii au rãmas uimiþi. Dacã vom reuºi sã accesãm fonduri pentru un nou proiect, atunci noi am dori sã achiziþionãm ºi acest echipament, însã acum fost doar
sã-l testãm, ca sã ºtim mai exact în ce investim
banii. În urmã cu un an, fost la Dusseldorf, tot
în Germania, la cel mai mare târg de mase plastice, unde i-am cunoscut pe aceºti domni de la
firma Brabender. ªi atunci le-am expus pentru
prima oarã ideea noastrã. Aparatul este însã
destul de scump, dar nu renunþãm, pentru cã
aceastã tehnologie este de viitor. În momentul
de faþã, în cadrul acestui proiect care s-a încheiat în septembrie, anul acesta, am reuºit cu ajutorul UMF din Craiova sã facem testele in vivo
ºi in vitro. ªi la testele in vivo avem, parþial,

este cã se comportã foarte bine, s-a adaptat la
osul natural al animalului. Scopul principal este
sã nu fie respins. De fapt, este o grefã de os ºi,
în momentul în care introduci un corp strãin,
dacã þesutul înconjurãtor nu îl recunoaºte, îl
respinge automat. Se inflameazã ºi trebuie fãcutã imediat operaþie pentru a fi scos afarã osul
respectiv. Ori acum s-a dovedit, prin analizele
fãcute de specialiºtii de la UMF, cum ar fi cele
la computerul tomograf ºi multe altele - analize
pe celule osteoplaste - cã osul respectiv s-a
încorportat bine acolo. Dar, de la un iepuraº
pânã la un om, desigur, mai este de lucru ºi
proiectul nostru continuã.
Cum se face, de fapt, un proiect de cercetare?
La nivel de laborator, obþii produsul, apoi
recompui mersul cu testele in vivo ºi in vitro.
Atunci, evident, trebuie sã ai în faþã ºi niºte
caracteristici mecanice, adicã sã vezi dacã osul
ãla rezistã la solicitãri. Dar, într-un fel rezistã la
o solicitare osul de la mânã ºi, în alt fel, rezistã
osul de la cap la o solicitare. Atunci tu trebuie
sã faci aceste teste, sã vezi care sunt rezultatele, sã le compari cu cele de la biomecanicã.
ªi dupã ce ai fãcut structura asta mecanicã
rezistentã, în paralel trebuie sã ai în vedere ºi
partea de biocompatibilitate. Adicã, se merge
pe mai multe planuri. De aceea, cercetarea este
multidisciplinarã. Nu poþi sã faci cercetare de
unul singur, ci trebuie sã ai nu numai partea
de mecanicã, ci ºi partea de chimie, ºi partea de
fizicã, etc.

Cum vreþi sã continuaþi proiectul?
În 2018, noi vrem sã mergem pe partea de
injecþie a materialului ºi sã aplicãm munca noastrã de cercetare pe partea de implanturi dentare. Adicã vrem sã facem un implant dentar injectat. Am vorbit inclusiv cu cei de la firma Tehnomed Impex ºi dânºii s-au arãtat foarte interesaþi de aceastã idee. Avem în vizor ºi un proiect
european, sunt acele proiecte Eureca, dedicate
IMM-urile, dar care implicã un consorþiu format din trei þãri. Fiecare þarã este condusã de o
firmã care vrea sã-ºi dezvolte activitatea ºi spectrul de produse cu ajutorul cercetãrii. Sunt firme micuþe, care nu îºi permit un compartiment
de cercetare-dezvoltare propriu, ºi atunci apeleazã la universitãþi. Având capabilitãþi ºi expertizã în anumite domenii, cãutãm firme care sar putea sã aibã nevoie de noi ºi, alãturi de
acestea, sã accesãm ºi proiecte.
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cãtorii germani au explorat posibilitatea obþinerii de amestecuri omogene
biocompozite, din particule metalice, ceramice ºi polimerice. A fost o ºansã
unicã pentru profesorii craioveni sã aibã acces în laboratorul dotat cu echipamente de ultima generaþie ºi monitorizat de software-uri dezvoltate de
firma germanã. La finalul vizitei, Universitatea din Craiova ºi firma Brabender GmbH au iniþiat ºi cadrul viitoarei colaborãri printr-un proiect de cercetare la nivel european, în vederea dezvoltãrii fabricãrii de grefe osoase aloplastice, pânã la stadiul de producþie-pilot. Despre naºterea acestui proiect
de cercetare, unic, care se dezvoltã în laboratorul Facultãþii de Mecanicã
din Craiova, am stat de vorbã chiar cu prof. dr. ing. Oana Gîngu, omul cel
mai pasionat ºi atras de aceastã laturã a muncii de cercetare.
Dar, în strãinãtate, cum se procedeazã?
Ministerul, statul este mai deschis cãtre partea aceasta de cercetare?
În afarã se procedeazã exact la fel. Iar ministerul oferã proiecte pentru firme, însã trebuie
sã intri tu, universitate, ca sã îi dezvolþi o micã
bucãþicã pe care el nu poate sã o facã. Firmele
mai mari, cum ar fi fordul, au compartimente de
cercetare-dezvoltare proprii, nu au probleme la
acest capitol. firmele mici se pot ºi ele dezvolta,
dar la partea de inovare nu pot singure. ªi aici
trebuie sã intervenim noi.
Cât de deschise sunt firmele pentru cercetare?
Aici este o problemã: unii da, alþii nu. Dar,
cumva, vor intra în acest curent, pentru cã nu
vor avea încotro. Trebuie sã devinã competitivi la capitolul inovare, pentru cã altfel pe piaþã nu se mai poate. Cineva o sã facã un telefon
mai competitiv, ºi atunci firma ta picã pentru cã
nu mai eºti în trend. ªi atunci tu trebuie sã îºi
cauþi singur idei, astfel încât sã te menþii pe
piaþã. Iar noi trebuie sã fim cei care trebuie sã le
atragem atenþia. Cam acesta este mecanismul
ºi acesta este viitorul.
Tehnologia aceasta a mai fost descoperitã
în altã þarã?
Tehnologia nu este descoperitã de noi, dar
noi o aplicãm pe acest produs. Aici este toatã
fineþea cercetãrii. Tehnologiile noi nu le avem
la îndemânã, dar cele existente le aplici unde
nici nu te-ai gândi. ªi atunci, într-adevãr, faci
un pas în faþã ºi reuºeºti sã atragi. În Europa
existã materiale compozite care se folosesc pentru reconstrucþia osoasã, dar sunt scumpe. La
noi, încã nu. ªi am zis sã încercãm. Dar de aici ºi
pânã la capãt mai este, ºi asta depinde de noi
sã nu lãsãm sã moarã aceastã idee. ªi noi nu o
sã o lãsãm sã moarã.

pic de viziune. Adicã, dacã am brevetele, ºtiu
cã materialul este bun, aplic ºi o tehnologie
nouã, dar trebuie apoi sã îl lansez pe piaþã ºi
sã vinã apoi bani la universitate din ceea ce
producem noi, ca ºi creiere. ªi atunci este
altceva. Deci, trebuie sã ai o viziune pe termen lung, nu poþi sã investeºti oricât ºi în
orice. ªi existã o strategie la nivelul Universitãþii, promovatã de domnul rector Cezar Spânu, care ne-a tot spus cã trebuie sã ne adaptãm la vremurile de astãzi. Adicã investim,
dar în ce? Sã fie cu bãtaie lungã, sã se vadã
cã, de pe urma cercetãrii, vin ºi rezultate. Pare
cã, nouã, cercetãtorilor, ne umblã fluturii în
cap, dar nu este deloc aºa. Sunt oameni care
au viziune, care vãd pânã mai departe ºi
atunci de ce sã nu îi sprijini. Niciodatã, la
Universitatea din Craiova, când ai avut o idee
bunã, nu þi s-a spus nu.
Cum sunt vãzuþi cercetãtorii români în
afarã?
Sunt vãzuþi bine. Pãi numai anul acesta,
de la Facultatea de Inginerie electricã, domnul profesor Petre Nicolae a obþinut douã sau
trei medalii de aur ºi douã brevete. Tehnic
vorbind, noi suntem un pic inferiori strãinãtãþii, dar totuºi, în condiþiile acestea, suntem
comparabili cu ei. Ceea ce înseamnã mare lucru. Dar cum vã spuneam, un forum la care
participi îþi dã medalie, îþi dã brevet, dar nu

este suficient. Tu trebuie sã mergi mai departe. ªi aici este greu, intervine finanþarea pe
care nu o gãseºti. ªi, din acest punct de vedere, Incesa pentru noi este aur, echipamentele de acolo sunt de ultimã generaþie ºi poþi
sã spui cã eºti în Europa, dar trebuie sã mergi
mai departe ca tot ceea ce faci tu sã poþi sã
vinzi. Aici intervine partea aceasta de transfer tehnologic. Ori Incesa ºi-a propus sã rezolve tocmai acest lucru, prin aceastã nouã
infrastructurã de cercetare. Sã reuºim sã scoatem cercetarea din laborator, sã mergem cãtre
piaþã. Sã te duci la o firmã, apoi la altã firmã ºi
sã le arãþi cã poþi. Pentru asta, mai trebuie sã
ai ºi niºte laboratoare autorizate. Produsul
este bun, in vivo, dar cine te autorizeazã sã
spui chestiunea aceasta? Trebuie sã ai autorizare de la Renar sau de la altã entitate, care
sã spunã cã aparatele noastre sunt bune, cã
lucreazã în parametri ºi li se poate emite cer-

Este o diferenþã, într-adevãr, care se simte
ºi pe care o vede toatã lumea, dar tocmai de
aceea suntem noi, ca sã nu lãsãm lucrurile
aºa. Hai sã facem! Avem susþinerea Universitãþii, existã ºi parteneri industriali, care nu
sunt mulþi, dar cei care sunt, hai sã ne cuplãm puþin. Aºa au fãcut toþi ºi acum au parcuri industriale cu universitãþile, care merg
foarte bine. Hai sã aplicãm ºi noi modelul lor!
Dar nu este uºor, într-adevãr.
Cum este sã fii cercetãtor astãzi, fiindcã,
din câte observãm noi, a fi cercetãtor nu
mai înseamnã deloc sã stai în laborator. Se
pare cã acesta rãmâne doar un mit...
Uºor nu este. Nu poate nimeni sã stea numai în laborator, pentru cã nu faci numai asta.
Noi suntem ºi cadre didactice, mai suntem ºi
pãrinþi, deci este foarte greu. Dar trebuie sã
îþi placã foarte mult ca sã stai aici, ore întregi,
în laborator...
Aþi punctat dintre studenþii dumneavoastrã ºi câþiva care sunt interesaþi sã meargã
spre cercetare?
Studenþii vor, ºi cred cã acesta este fluxul
acum, sã câºtige repede, sã aibã o casã ºi sãºi întemeieze o familie, sã aibã o maºinã... Ori
este greu sã le obþii din cercetare, este foarte
greu. Dar noi îi implicãm în proiecte de licenþã, la master, ºi sunt interesaþi.

Cât costã acea tehnologie din Germania
care v-ar ajuta pe dumneavoastrã?
Pãi echipamentul cel mai ieftin este 60.000
de euro ºi cel mai scump, cam 100.000 de euro.
Este vorba de mãsurãtorile pe care le fac aceste
aparate, soft-urile folosite acolo. este ca ºi un
calculator, dacã pui pe el mai multã memorie,
mai multe soft-uri, atunci îþi face mai multe lucruri. Aºa ºi aparatul acela.

Care este cea mai cãutatã secþie?

Nu se poate achiziþiona acest aparat pe
fonduri europene?
Acest program Eureca permite aºa ceva,
iar 60.000 de euro este o sumã totuºi, nu e
jucãrie... ªi mai este o chestiune: nu poþi sã
iei, pur ºi simplu, aparatul, trebuie sã ai ºi un

O parte din echipa care a lucrat la acest proiect de cercetare :
Dr.ing. Ionut Geonea (UCV, Facultatea de
Mecanicã – F.M)
Conf.dr.ing. Cristina Teiºanu (UCV, F.M.)
Prof.dr.ing. Nicolae Dumitru (UCV, Decan
F.M.)
Conf.dr.ing. Gabriela Sima (UCV, F.M.)
Prof.dr.ing. Mihail Mangra (Fondatorul specializãrii ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor la
UCV)
Prof.dr.ing. Gabriel Benga (UCV, F.M.)
Prof.dr.ing. Oana Gîngu (UCV, Director proiect BONY, F.M.)
Dr.ing. Carmen Ristoscu (Institutul Naþional pentru Fizica Laserilor, Plasmei ºi Radia-

Mediul de business din Craiova nu este,
totuºi, atât de dezvoltat, cum este cel de la
Cluj sau de la Bucureºti. Vã descurajeazã
acest lucru?

þiei-INFLPR, Mãgurele-Ilfov)
Prof.dr.ing. Ion Mihãilescu (INFLPR, Magurele-Ilfov)
Dr. Speranta Tãnãsescu (Institutul de Chimie Fizica “Ilie Murgulescu” al Academiei
Romane, Bucuresti)
Conf.dr.ing. Ileana Pascu (UCV, F.M.)
Conf.dr.ing. Alina Duþã (UCV, F.M.)
Conf.dr.ing. Sorin Croitoru (S.C. TEHNOMED IMPEX CO S.A.)
Prof.dr.Petre Rotaru (UCV, Facultatea de
ªtiinþe)
Dr. Felix Brehar (Spitalul Clinic de Urgenþã
“Bagdasar-Arseni”, Bucuresti)

tificate de calitate. Abia atunci poþi sã spui
cã ieºi afarã din Universitate, spre piaþã.
ªi unde vã situaþi dumneavoastrã, în
acest moment?
Pãi, noi ne gãsim la aceastã etapã. Atât
domnul rector, Cezar Spânu, cât ºi domnul
profesor cu cercetarea, Radu Constantinescu au în vizor, pentru anul care vine, sã vedem ce mecanisme sã adoptãm astfel încât,
anumite laboratoare care ar avea clienþi, sã
fie acreditate sau autorizate, într-un fel sau
altul. Costurile sunt cam mãricele ºi nu poþi
sã investeºti în orice, ci în ceva care meritã,
care este fezabil. Domnul profesor Constantinescu a lansat, la aceastã orã, acest apel în
Universitate ce servicii pot fi oferite. ªi toate
facultãþile vor veni cu propuneri.

Cea mai cãutatã este secþia de autovehicule rutiere. Dar se cautã ºi TCM-iºti: tehnologia construcþiei de maºini. Nu mai reprezintã o atracþie, din pãcate, pentru cã studenþii cred cã aºa ceva nu se mai cautã. ªi ca
sã le dovedim cã se cautã ingineri în România, anul trecut am organizat o excursie de
studii de la Departamentul de Ingineria ºi
Managmentul sistemelor tehnologice din
Drobeta Turnu-Severin, acolo unde eu predau – este al doilea departament al Facultãþii
de Mecanicã – ca sã le arãtãm studenþilor
noºtri care este adevãrul. Am plecat cu 20 de
studenþi la Star Transmission în Cugir ºi la
Star Assembly în Sebeº. Sunt douã firme
100% nemþeºti ale lui Daimler Mercedes-Benz,
unde au vãzut mecanicã. La Cugir, se fac piese pentru cutii de vitezã de la toate Mercedes-urile din lume ºi la Sebeº se asambleazã.
Au vorbit cu inginerii de acolo, au ºi montat
manual câteva piese. Iar acolo au nevoie de
ingineri mecanici, TCM-iºti. Au o politicã de
firmã, angajeazã cu transfer de la 80 de kilometri de Cugir sau Sebeº. Apoi ne-am dus la
Compa Sibiu, o firmã creatã imediat dupã revoluþie, din fosta fabricã Independenþa, unde
se fãcea tehnologie de la a la z. Au rãmas
uimiþi. Deci sunt modele pe care le poþi aplica, dar îþi trebuie voinþã.
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Concursul
Concursul „Noël
„Noël dans
dans lele monde
monde francophone”
francophone”
ºi-a
ºi-a desemnat
desemnat câºtigãtorii
câºtigãtorii
Joi, 21 decembrie, Craciunul sãrbatorit în spiritul francofoniei a reunit în sala de festivitãþi a
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” copii, pãrinþi,
bunici, adulþi dornici sa retrãiascã magia sãrbatorilor de iarnã prin ochii celor mici. Concursul

interjudeþean „Noël dans le monde francophone”,
aflat la a-VI a ediþie, a fost organizat de unitatea
de învãþãmânt mai sus menþionatã în parteneriat cu A.R.P.F., filiala Dolj, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj ºi Biblioteca Omnia.
Dupã cuvântul de deschidere
adresat de prof. ªtefãnescu Carmen, director CNFB, a urmat mesajul prof. Adriana Sãlceanu, inspector ºcolar la ISJ Dolj, care
i-a felicitat pe concurenþi pentru
alegerea lor de a participa la
acest concurs ºi i-a încurajat sã
continue descoperirea tainelor
limbii franceze. „Concursul Noël
dans le monde francophone, aflat
la a VI a ediþie s-a bucurat ºi anul
acesta de un interes deosebit în
rândul elevilor, reunind participanþi din toate zonele þãrii. Astfel, s-au înregistrat 170 de creaþii plastice, 140 de creaþii literare, 16 grupuri corale ºi soliºti
precum ºi 11 trupe de teatru. Prin
aceast concurs înscris în calendarul Ministerului Educaþiei Naþionale s-a dorit atragerea interesului elevilor pentru limba francezã ºi pentru cunoaºterea altor
culturi francofone”.

O invitaþie adresatã copiilor de
a descoperi universul francofon
Micii artiºti, veniþi în numãr
mare, l-au celebrat prin cântece
ºi scenete amuzante pe Père
Noël. Tradiþiile de Crãciun din
spaþiul francofon au fost celebrate ºi prin creaþiile plastice,
poezii ºi naraþiuni a cãror originalitate a trezit admiraþia juriului format din profesori din învãþãmântul preuniversitar ºi universitar. ,,Crãciunul este un pilej de a transmite valori precum
compasiunea, toleranþa, generozitatea, valori ocultate de latura
mercantilã a acestei sãrbãtori.
Concursul Noël dans le monde
francophone este o invitaþie

adresatã copiilor de a descoperi
universul francofon prin prisma
tradiþiilor sãrbãtorilor de iarnã.
Francofonia ne învaþã respectul
diversitãþii, o componentã esenþialã a societãþii de mâine’’, a
subliniat prof. dr. Popi Dorina
Loredana, preºedinta ARPF, Dolj
Rezultatele complete, pe secþiuni vor fi postate pe site-ul
Asociaþiei Române a Profesorilor Francofoni, filiala Dolj, la
adresa : https://arpfdolj.wordpress.com/. Premierea concursului va avea loc în luna
martie 2018, iar diplomele vor
fi însoþite de cadouri, CD-uri ,
în limba francezã, oferite de
ARPF, filiala Dolj.
MARGA BULUGEAN
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Sãrbãtoarea Anului Nou ne oferã
deosebita plãcere sã le adresãm tuturor
locuitorilor comunei Iºalniþa, sincere
urãri de sãnãtate, fericire ºi prosperitate.
Fie ca tradiþionalele colinde româneºti sã
rãsune în toate casele ºi sã vesteascã un
An Nou 2018 îmbelºugat pentru dumneavoastrã, pentru familii ºi pentru toþi cei
dragi!” LA MULÞI ANI!”
Consiliul Local Iºalniþa,
Primar Flori Ovidiu ºi Viceprimar Bãlan Eugen

La cumpãna dintre ani, lumina bucuriei ºi speranþei
sã pãtrundã în casele tuturor locuitorilor oraºului
Calafat, sã le bucure inimile de liniºte sufleteascã,
sã aibã realizãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în
suflete izbânda ºi speranþa! Încrederea ºi bucuria
aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã însoþeascã pe tot
parcursul anului ce va urma!
”LA MULÞI ANI 2018!”
Ciobanu Lucian, Primarul Oraºului Calafat

publicitate
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Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.Tabaci, nr.1,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractuale vacante urmãtoare: Posturi
vacante: -Asistent medical generalist debutant- 2
posturi pentru Serviciul de prevenire a infecþiilor
asociate asistenþei medicale (epidemiologie), -Asistent medical generalist debutant- 1 post pentru Ambulatoriul integrat; -Asistent social debutant- 1 post
pentru spital; -Registrator medical debutant- 2
posturi în cadrul Serviciului de evaluare ºi statisticã medicalã; -Registrator medical debutant- 1 post
în cadrul Registrului regional de cancer; -Registrator medical debutant- 1 post în cadrul Ambulatoriului de specialitate pentru sportivi; -Psiholog stagiar2 post pentru spital; -Infirmierã debutantã- 1 post
pentru Secþia clinicã Neonatologie; -Referent de specialitate debutant (studii juridice)- 1 post pentru Serviciul de management al calitãþii serviciilor medicale; -Operator debutant- 1 post pentru Farmacia cu
circuit închis. Concursul se va desfãºura astfel:
1.Proba scrisã: în data de 29.01.2018- ora 9.00; 2.Proba interviu: în data de 31.01.2018- ora 11.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: 1.Asistent medical
debutant generalist: absolvent al liceului sanitar cu
durata de 5 ani sau echivalare de studii sau absolvent de ºcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã
sau absolvent de studii postliceale prin echivalare
conform Hotãrârii Guvernului nr.797/1997 sau absolvent al învãþãmântului superior de 3 ani în specialitate sau absolvent al învãþãmântului superior
(Facultatea de Moaºe ºi Asistenþã Medicalã)- licenþã în specialitate, nu necesitã vechime în muncã.
2.Asistent social debutant: absolvent al învãþãmântului superior- licenþã în specialitate, nu necesitã
vechime în muncã. 3.Registrator medical debutant:
studii medii, nu necesitã vechime în muncã. 4.Psiholog stagiar: absolvent al învãþãmântului superior- licenþã în specialitate, nu necesitã vechime în
muncã. 5.Infirmierã debutantã: ºcoalã generalã, nu
necesitã vechime în muncã. 6.Referent de specialitate debutant (studii juridice): absolvent al învãþãmântului superior- diplomã de licenþã, nu necesitã
vechime în muncã; 7.Operator debutant: Diplomã
de absolvire a învãþãmântului postliceal sau diplomã de bacalaureat, nu necesitã vechime în muncã.Candidaþii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul unitãþii din Strada Tabaci, nr.1,
Craiova-Dolj. Relaþii suplimentare la sediul Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, persoanã de
contact: Ec. Ungurenuº Atena-Carmen, telefon:
0251.502.306.
ªCOALA Gimnazialã „Sf.Dumitru”, cu sediul
în localitatea Craiova, strada Unirii, numãrul 162,
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale vacante de Îngrijitor, 1 post,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: proba scrisã în data de 25.01.2018, ora
8.30; proba practicã în data de 29.01.2018, ora 09.00.
Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii (obligatoriu): generale/medii; vechime (obligatoriu): 3 ani
în învãþãmântul preuniversitar de stat; cunoaºterea
legislaþiei în vigoare. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul ªcolii gimnaziale „Sf.
Dumitru”- Craiova. Relaþii suplimentare la sediul:
ªcoala gimnazialã „Sf.Dumitru”, persoanã de contact: Sora Teodora, telefon: 0755.139.779, fax:
0251.523.175, E-mail: sc18craiova@yahoo.com.

OFERTE DE SERVICIU

Birou Notarial angajeazã
secretar notarial. Cerinþe:
cunoºtinþe Word, Excel,
experienþa constituie
avantaj. Cv-urile se depun
la adresa de e-mail: birou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãrfuri, 3,5 tone. Relaþii la telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament 2 camere semidecomandate,
1/4, zona Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu douã
camere în Bucureºti, Prelungirea Ghencea. Telefon: 0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere, confort 1 sporit, Bulevardul Dacia, etaj 3/4,
poziþie deosebitã. Telefon:
0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghizdãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã Craiova, 5 camere, încãlzire centralã,
izolatã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã sau schimb cu
apartament 3 camere
parter sau etaj 1. Telefon:
0730/504.515.
Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.
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Conducerea Centrului Comercial Oltenia Sucpi ºi
Fraþii Bacriz ureazã tuturor salariaþilor, comercianþilor,
colaboratorilor ºi cãlãtorilor un An Nou Fericit, multe
realizãri, împliniri ºi sãnãtate. Fie ca toate visele pe
care le fauriþi în aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se
împlinescã ºi drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã
vã aducã bucurii în inimi, iar în case, fericire ºi belºug!
”La Mulþi Ani 2018!”
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã
mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând teren intravilan cadastru, vie, pomi fructiferi,
60 cuiburi bujori, suprafaþa 4200 mp, douã fântâni
cu apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren intravilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferenþa. Telefon: 0727/884.205.
Vând teren agricol spatele Metro ºi teren agricol
Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure stejar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren 3000
cartier Bordei strada Carpenului cu gard ºi cabanã.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/303.445.
Proprietar vând 1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp Gara Pieleºti lângã Fabrica de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.

Vând pãdure Borãscu Gorj.Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr carte telefonicã
veche cu adresa completã a abonatului. O plãtesc
foarte bine. Craiova. Telefon: 0723/684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an fabricaþie 2004-2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000 lei. Telefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/ 510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã din vin),
triploc, motoare 380 V, arbore motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15 de
fructificare, caut colaboratori pentru înfiinþarea
unei crescãtorii de fazani, gîºte, curcani, raþe.
Telefon: 0768/661.401,
0742/023.399.
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Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.
Vând roþi Mercedez 195/
65 R-15, cu cauciucuri de
iarnã, televizor Toshiba
Telefon: 0762/183.205.
Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect- 100
lei, televizor color -100 lei,
sãpun de casã- 5 lei kg.
Telefon: 0770/ 303.445.
Vând robot de bucãtãrie
nou, marca “PHILADELPHIA”, preþ 150 lei. Telefon:
0766/598.880.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 apometre în bunã
stare 15 lei / bucatã, maºinã electricã de fãcut pâine “Alasca” – 70 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” puþin folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând combinã frigorificã
BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã fontã
bucãtãrie, calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon: 0728/
011.731.
Vând taburele din pal melaminat culoare gri - 12 bucãþi. Telefon: 0728/911.350.

Vând cuptor electric nefolosit. Preþ 250 lei. Telefon:
0775/383.003; 0351/
805.288.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre, presã hidraulicã mase plastice, coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut Casnica, în funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic, funcþionabil, ladã frigorificã cu
trei sertare funcþionabilã,
ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvanizate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi beton
1100 mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Telefon:
0766/598.880.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total
250 lei ºi chiuvetã pentru
bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

ªcoala Gimnazialã Breasta, cu sediul în comuna Breasta, strada C-tin Argetoianu, nr. 13
judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadã nedeterminatã de îngrijitor.
Condiþii generale de participare la concurs,
sunt cele prevãzute la HG nr.286/2011, modificatã ºi completatã de HG nr. 1027/2014.
Probele stabilite pentru concurs:
- Proba scrisã: 25 ianuarie 2018, la
ora 10 00.
- Proba de practicã (interviu): 25 ianuarie
2018, începând ora 1300.
Condiþii specifice de participare la concurs:
- Studii: minim 8 clase.
- Dosarele se depun în perioada 3 -16
ianuarie 2018, ora 830-15, la secretariatul
ªcolii Gimnaziale Breasta.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
ªcolii Gimnaziale Breasta, sau la telefon:
0251/455.012.

Vând maºinã de cusut 250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau la
schimb cu un calorifer de
fontã folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4 ochiuri, televizor color 100 lei bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Spaþiu ultracentral, excepþional pentru înfrumuseþare saloane cabinete medicale. Telefon: 0722/
956.600.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR: .................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM

S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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2018 sã vinã cu sãnãtate, bucurii, mult spor ºi
împliniri! Le doresc locuitorilor comunei Drãgoteºti, acum, când orologiul stã sã batã Anul Nou,
sã-l întâmpinaþi cum se cuvine, cu inimile pline de
dragoste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate,
familiile sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de tot ce
este mai bun! Cele mai alese gânduri de preþuire
ºi încredere, multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!” vã ureazã Primarul Comunei
Drãgoteºti, Dincã Dumitru

Anul Nou 2018 sã vinã cu voie
bunã, trai uºor, sãnãtate, bucurii ºi
mult spor!Le doresc locuitorilor
comunei Podari, acum, când orologiul stã sã batã trecerea dintre ani,
sã-l întâmpinaþi cum se cuvine, cu
inimile pline de dragoste ºi bunãtate, cu mesele îmbelºugate, familiile
sã vã fie unite ºi sã aveþi parte de tot ceea ce
este mai bun! Cele mai alese gânduri de preþuire
ºi încredere, multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!” vã ureazã Primarul Comunei
Podari, Constantin Gheorghiþã

Minunatul spirit al
Sãrbãtorilor de Iarnã
sã-i însoþeascã mereu
pe toþi locuitorii comunei Poiana Mare, sã le
aducã multã sãnãtate,
pace în suflete, bucurii
ºi realizãri alãturi de
toþi cei dragi. O caldã urare ºi tradiþionalul
„LA MULÞI ANI!” din partea primarului
Vintilã Marin

publicitate
Primarul comunei Urzicuþa,
Grigorescu Florea, ureazã
tuturor locuitorilor multã
sãnãtate, prosperitate,
bucurii ºi putere de muncã.
Fie ca Noul An 2018 sã ne
gãseascã pe toþi mai buni,
mai iertãtori, cu sufletele curate ºi mulþumite!
SÃRBÃTORI FERICITE! LA MULÞI ANI!

Când ultimele file cad din mii de calendare
ºi se aprind steluþe-n crengi de brad,
ca semn de urare ºi preþuire le sunt alãturi
locuitorilor comunei Orodel ºi le doresc
sã aibã parte de un An Nou 2018 mai bun,
presãrat cu succese ºi realizãri, alãturi de
tradiþionalul „LA MULÞI ANI!”
Primarul Comunei Orodel,
Vâlcomeanu Jane

Sãrbãtorile de Iarnã sã lumineze casele ºi inimile tuturor locuitorlor comunei
Maglavit, sã le aducã sãnãtate, fericire,
belºug ºi bucurii, din partea primarului
Ion Dinu. Fie ca Noul An 2018 sã vã
gãseascã pe toþi la fel de voioºi, sãnãtoºi
ºi împliniþi sufleteºte!
„LA MULÞI ANI!”
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În spiritul Sãrbãtorilor de Iarnã ºi în
apropierea momentului ce marcheazã
cumpãna dintre ani,
doresc ca magia
acestor sãrbãtori sã
pãtrundã în casele
ºi în sufletele tuturor locuitorilor oraºului Segarcea
ºi sã le aducã multã sãnãtate, bucurii ºi împliniri!
LA MULÞI ANI 2018!
Primarul Oraºului Segarcea, Tutunaru Nicolae

Lãsaþi magia Sãrbãtorilor de Iarnã sã vã picure în
suflete fiori de sfinþenie ºi
primiþi cu drag toate gândurile de preþuire, realizãri ºi
prosperitate!
În preajma Anului Nou sunt
alãturi de toþi locuitorii oraºului
Bechet cu cele mai calde urãri de sãnãtate, belºug ºi împliniri!
„LA MULÞI ANI 2018!”
Glãvan Adrian, Primarul Oraºului Bechet

Luminã în case, pace în
suflete, mese îmbelºugate ºi
toþi cei dragi acasã, le urez la
ceas de sãrbãtoare, locuitorilor
comunei Valea Stanciului!
Noul An 2018 sã fie presãrat cu
realizari remarcabile, împliniri,
sãnãtate, fericire ºi izbândã!
„LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!”
Primar, Gângoiveanu Ovidiu
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Tabacu Nicu, Primarul
Comunei Vîrvoru de
Jos, transmite tuturor
locuitorilor comunei, la
ceas de sãrbãtoare, sã
aibã parte de un An Nou
plin de bucurii ºi realizãri alãturi de familiile
dumnealor. Sã primim
odatã cu lumina Noului An, cãldura, liniºtea,
dragostea ºi împãcarea, bucurii, izbândirea
visurilor ºi, mai ales, multã sãnãtate!
„La Mulþi Ani Fericiþi!”

E cumpãna dintre ani! Sã privim înapoi cu
iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþelegere ºi în Sus cu recunoºtinþã! Speranþa sã vã
deschidã poarta spre un An Nou plin de
bucurii ºi împliniri! Sunt cu toatã inima
alãturi de toþi locuitorii comunei Almãj ºi
le transmit cele mai calde gânduri de sãnãtate, belºug ºi realizãri, sã fiþi încrezãtori ºi
mulþumiþi sufleteºte!”LA MULÞI ANI 2018!”
Ion Rãcãreanu, Primarul Comunei Almãj

Stoenescu Dumitrel
Titel, Primarul Comunei
Afumaþi, transmite un
sincer ºi cãlduros
„La mulþi ani!” tuturor
locuitorilor comunei ºi
îi asigurã de toatã
consideraþia ºi preþuirea. Lãsaþi magia
colindului strãbun sã
vã picure în suflet
numai bucurii ºi
primiþi-mi cu drag
toate gândurile de
preþuire, realizãri
depline, sãnãtate ºi
prosperitate!
”La mulþi ani 2018!”

publicitate
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Tuturor locuitorilor
comunei Amãrãºtii de
Sus, le doresc un An
Nou prosper, cu împliniri ºi satisfacþii,
bucurii ºi încredere!
2018 sã vinã
cu mult spor
ºi sãnãtate!
Casele ºi inimile
sã le fie luminate de izbândã,
puritate ºi
speranþe!
LA MULÞI
ANI
FRUMOªI
ªI SÃNÃTOªI!
Primar,
Roºiu Valentin

Lumina Sãrbãtorilor de Iarnã sã
pãtrundã în toate
casele locuitorilor
oraºului Dãbuleni,
sã le aducã din partea primarului Bãjenaru
Aurel, multã sãnãtate, bucurii ºi un an mai
bogat în împliniri, mai înalt în aspiraþii,
plin de succese! Sã-i avem aproape pe toþi cei
dragi! „LA MULÞI ANI 2018!”

Vasilca ªtefan, Primarul Comunei
Carpen, este alãturi de toþi locuitorii cu
un gând bun ºi cu o urare caldã, acum,
în preajma Noului An 2018, când toate
sufletele aºteaptã o mângâiere ºi o
vorbã bunã, iertare ºi dragoste!
Vã doresc sã aveþi parte de un an
prosper, plin de Luminã, Speranþã
ºi Iubire!
LA MULÞI ANI!

Primarul Comunei
Brãdeºti, Ion Rãcãreanu,
nu i-a uitat ºi este alãturi
de toþi locuitorii comunei, cu cele mai calde
urãri de sãnãtate,
prosperitate ºi belºug,
acum, în preajma Anului Nou 2018. Le transmit tuturor gânduri calde ºi sincere, încredere ºi aprecieri!
„LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Primarul Comunei
Bratovoeºti, Oancea
Ion, ureazã tuturor
locuitorilor comunei
Bratovoeºti un An
Nou Fericit alãturi de
toþi cei dragi, sãnãtate ºi bunãstare, casele sã le fie colindate de
mireasma cetinei de brad ºi de toate gândurile
bune ºi urãrile de sãnãtate ºi preþuire!
LA MULÞI ANI 2018!

E vremea colindelor ºi-a
bucuriei! Norocul sã vã urmeze,
bunãstare s-aveþi, pace în suflete vã doresc de Sãrbãtori
ºi-n Anul care vine! Sã-i aveþi
aproape pe cei dragi, mesele
sã fie îmbelºugate ºi sã primiþi din partea primarului
comunei Giubega, Gunã Stelian, cele mai calde
urãri ºi un sincer LA MULÞI ANI! Primiþi cu inimile curate, cu speranþe ºi încredere Anul Nou 2018!
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Ghencioiu Constantin,
Primarul Comunei Mârºani,
închinã în cinstea cetãþenilor
comunei Mârºani o cupã a
bucuriei, nãdejdei ºi speranþei,
acum, la Cumpãna dintre Ani,
când trebuie sã fim cu toþii mai
buni, mai liniºtiþi ºi încrezãtori.
Iubirea, bucuria, înþelepciunea
ºi generozitatea sã vã fie cãlãuzã
în 2018! În speranþa unui an mai
bun, vã transmit tuturor un
cãlduros: “La Mulþi Ani!”

Fie ca toate visele pe care le fãuriþi în
aceste zile magice de Sãrbãtoare sã se
împlinescã, drumul strãbãtut pentru realizarea lor sã vã aducã bucurie în inimi, iar
în case sã aveþi parte numai de fericire ºi
belºug. Un cãlduros ”La Mulþi Ani 2018 !”
tuturor locuitorilor comunei Seaca de Câmp!
Primar, Bãloi Iulicã

Sã primim odatã cu toþi colindãtorii ºi Lumina,
cãldura, liniºtea, dragostea, împãcarea ºi veselia.
Viaþa sã ne fie mai frumoasã, traiul mai uºor,
inimile pline de bucurii ºi satisfacþii! Anul Nou
2018 sã lumineze sufletele ºi casele tuturor
locuitorilor comunei Scaeºti, sã le aducã multã
sãnãtate, împliniri ºi izbândã!
LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!
Primarul Comunei Scaeºti, Mateescu Mihaela

Dobrescu Constantin,
primarul comunei Vîrtop,
transmite tuturor locuitorilor comunei, calde
urãri la ceas de Sfinte
Sãrbãtori, sã aibã parte de
un An Nou îmbelºugat, iar
casele sã le fie colindate de multe
bucurii. Fie ca spiritul Sãrbatorilor
de Iarnã sã pãtrundã în sufletele ºi-n
inimile celor dragi! LA MULÞI ANI 2018!

Belºug ºi
realizãri sã vã
aducã Noul An
2018! Multe
împliniri în
viaþã, inimile sã
tresalte de dragoste ºi iubire,
sã aveþi familiile
unite ºi casele
pline de bucurii!
Primarul Comunei Bîrca, Urtilã
Cristinel, transmite cele mai
alese ºi preþioase
gânduri pentru
toþi locuitorii
comunei, multã
sãnãtate, putere
de muncã ºi
„LA MULÞI
ANI !”

Mungiu Gheorghe, Primarul
Comunei Ciupercenii Noi,
la ceas de sãrbãtoare, închinã
o cupã a bucuriei ºi speranþei
pentru toþi locuitorii comunei
ºi le transmit din tot sufletul
sã aibã parte de un an mai bun,
cu multe realizãri ºi satisfacþii,
sã fie sãnãtoºi, sã-i aibã aproape
pe toþi cei dragi ºi sã se bucure
împreunã cu familiile dumnealor
de tot ce este mai de preþ!”
LA MULÞI ANI 2018!”
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Frumuseþea iernii cu albul
fulgilor de nea presãraþi peste
gândurile noastre, cu dulcele
ecou al colindelor, cu imaginea în
suflet a celor dragi, ne va purta
într-un Nou An împliniþi, iubiþi ºi
fericiþi! Ca semn al preþuirii, le
urez locuitorilor comunei Moþãþei
sã aibã parte de un an mai bun,
cu realizãri ºi belºug! Casele
ºi inimile sã le fie luminate
de izbândã, puritate ºi speranþe!
LAMULÞIANI CU SÃNÃTATE 2018!
Primar, Enea Constantin

Frumuseþea iernii
cu albul fulgilor de
nea presãraþi peste
gândurile noastre,
cu dulcele ecou al colindelor, cu imaginea în
suflet a celor dragi, ne va purta într-un Nou An
împliniþi, iubiþi ºi fericiþi! Ca semn al preþuirii, le
urez locuitorilor comunei Bistreþ sã aibã parte de
un an mai bun, cu realizãri ºi belºug! Casele ºi
inimile sã le fie luminate de izbândã, puritate ºi
speranþe! LA MULÞI ANI CU SÃNÃTATE!
Primar, Antonie Cristina

Primarul Oraºului
Filiaºi, Gheorghe Ilie
Costeluº, ureazã tuturor
locuitorilor din oraºul
Filiaºi, multã sãnãtate,
belºug în case, Sãrbãtori
liniºtite alãturi de cei
dragi ºi numai realizãri! În speranþa unui
an mai bun, vã trimit o caldã felicitare,
un strop de încredere ºi fericire!
”LA MULÞI ANI 2018!”
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Mireasma cetinei de brad
sã poarte bucuria colindelor ºi sã ajungã în casele
tuturor locuitorilor comunei Cetate, alãturi de toate
urãrile de sãnãtate, prosperitate ºi bunãstare din partea
primarului, Duþã Marin. Sufletele sã vibreze
în armonie ºi pace, iar norocul sã vã urmeze
în Anul 2018! „LA MULÞI ANI!”

Primarul comunei Pleniþa,
Calafeteanu Mihai-Puiu,
la ceas de sãrbãtoare,
transmite tuturor cetãþenilor multã sãnãtate, bucurii, sã pãºim încrezãtori în
Noul An, cu sufletele pline
de iubire ºi nãzuinþe! Speranþele ce au rãmas
speranþe sã le preia Anul Nou 2018!
”LA MULÞI ANI!”

Primarul Comunei
Ghindeni, Rãdulescu
Florentin, transmite
tuturor locuitorilor
comunei Ghindeni sã
aibã parte de multã
sãnãtate, prosperitate,
împlinirea dorinþelor
alãturi de cei dragi în
Noul An 2018! Sã avem
cu toþii multe realizãri, împliniri ºi satisfacþii alãturi
de familiile noastre!
UN AN NOU FERICIT! LA MULÞI ANI!

Ca grâul sub zãpadã,
ca fulgul în zbor sã
primim speranþa unui An
Nou 2018! La Cumpãna
dintre Ani, Primarul Comunei
Ghidici, Tache Constantin, este
alãturi de toþi locuitorii comunei
ºi le transmite multã sãnãtate, bucurii, sã-i
aibã aproape pe cei dragi, sã se bucure de dragoste, iubire ºi preþuire!
”LA MULÞI ªI FERICIÞI ANI!”

Belºug ºi realizãri sã vã aducã Noul
An 2018! Multe împliniri în viaþã, inimile
sã tresalte de dragoste ºi iubire, sã aveþi
familiile unite ºi casele pline de bucurii!
Primarul Comunei Sopot, Cãtãlin Trãistaru,
transmite cele mai alese ºi preþioase
gânduri pentru toþi locuitorii comunei,
multã sãnãtate, putere de muncã ºi
„LA MULÞI ANI!”

Pace în suflete, bucurii fãrã margini,
sãnãtate cât cuprinde, credinþã în bine!
Iulian Siliºteanu, Primarul Comunei
Rast, la ceas de sãrbãtoare, sunt
alãturi de toþi locuitorii comunei ºi vã
adresez cele mai calde urãri de
sãnãtate, împlinire ºi speranþã! Fie
ca Anul Nou 2018 sã vã aducã tot ce
este mai de preþ, încredere, realizãri ºi
satisfacþii!”La Mulþi Ani Fericiþi!”

În vremea colindelor, vremea bucuriei ºi
speranþei, primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, ureazã tuturor locuitorilor
comunei Cãlãraºi, multã sãnãtate, un An Nou
îmbelºugat ºi fericit, realizãri ºi împliniri,
sã îi aibã în preajmã pe toþi cei dragi! Iubirea, bucuria, înþelepciunea ºi generozitatea
sã vã fie cãlãuzã în 2018!
LA MULÞI ªI SÃNÃTOªI ANI!

La cumpãna dintre ani, Lumina bucuriei
ºi speranþei sã pãtrundã în casele tuturor
locuitorilor comunei Cârcea, sã le mângâie
inimile de liniºte sufleteascã, sã aibã realizãri, belºug, ºi împliniri, sã poarte în suflete
izbânda ºi speranþa! Fie ca încrederea ºi
liniºtea aduse de Sfintele Sãrbãtori sã vã
însoþeascã pe tot parcursul anului 2018!
LA MULÞI ANI SÃNÃTOªI!
Primar, Pupãzã Valericã

Acum, când Anul Nou 2018 se apropie cu repeziciune, le doresc dragilor mei consãteni din comuna
Ostroveni sã fie sãnãtoºi, mulþumiþi sufleteºte ºi
încrezãtori! Îmi doresc ca Anul Nou sã vã gãseascã
alãturi de familiile dumneavoastrã, sã fiþi fericiþi
ºi bucuroºi! LA MULÞI ANI! Primarul Comunei
Ostroveni, Preduº Silviu Dorel
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programe TV

VINERI - 29 decembrie

SÂMBÃTÃ - 30 decembrie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Retrospectiva Anului
sportiv 2017
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Povestea lui Dumnezeu
2016, SUA, Documentar, Istoric
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Retrospectiva Anului
sportiv 2017 (R)
01:30 Salbaticia Carpaþilor
2011, Marea Britanie, Documentar
02:30 Povestea lui Dumnezeu
(R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men: Cei dintâi
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Resident Evil: Dispariþia
2007, SUA, Acþiune, Horror, SF,
Thriller
00:45 X-Men: Cei dintâi (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

07:00 Observator
10:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Bona de la forþele speciale
2005, SUA, Acþiune, Comedie
23:00 iUmor (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

07:00 Oameni cu minte
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Maicã pentru 100 de copii
11:15 Timpul chitarelor
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Starea naþiei
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Vedeta popularã
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
22:55 Recurs la moralã
23:55 Starea naþiei
00:55 Poveste dupã poveste
01:30 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
02:15 În grãdina Danei
02:40 Vorbeºte corect!
02:45 Telejurnal
03:25 Sport
03:35 Vreau sã fiu sãnãtos
04:00 Viaþa satului

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Mirajul dansului 2
2008, SUA, Dramã
13:00 Apropo Tv
14:00 Eu ºi monstrul meu
2007, SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic
16:15 Jocuri de celebritate
17:15 Mai e mult pânã ajungem?
2005, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Legenda lui Hercule
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
22:15 Stare de asediu
1998, SUA, Acþiune, Thriller
00:15 Legenda lui Hercule (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
02:00 Apropo Tv (R)
02:45 Stare de asediu (R)
1998, SUA, Acþiune, Thriller
04:30 Jocuri de celebritate (R)
05:15 Eu ºi monstrul meu (R)

07:00 Observator
08:45 The Wall - Marele Zid (R)
10:00 Poftiþi în vacanþã (R)
13:00 Observator
14:00 Fratele lui Moº Crãciun
(R)
2007, SUA, Comedie
16:00 Observator
17:00 Bona de la forþele speciale
(R)
2005, SUA, Acþiune, Comedie
19:00 Observator
20:00 Þestoasele Ninja
2014, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Fantastic, SF
22:00 În inima pãdurii
2014, SUA, Comedie, Fantastic,
Muzical
00:30 ªtefan Bãnicã în concert
de Crãciun (R)
02:30 Observator (R)
04:00 Guess My Age – Ghiceºte
vârsta (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta alba
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,
Dramã, Familie
15:40 Filler
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,
Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Vulturul roºu
2011, Spania, Aventuri
23:20 Taras Bulba
2009, Acþiune, Dramã, Istoric,
Rãzboi
01:30 Retrospectiva Anului
sportiv 2017 (R)
02:20 Taras Bulba (R)
2009, Acþiune, Dramã, Istoric,
Rãzboi
04:25 Ieri-Azi-Mâine (R)
06:10 Imnul României
06:15 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
06:25 Filler
06:30 Teleshopping

HBO
07:25 Amelia
09:20 Mesaj pentru tine
11:10 Jackie
12:55 Bambi
14:05 Florence
15:55 Rachel se mãritã
17:50 Filme ºi vedete
18:25 Campionul
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:45 Cetãþeanul
23:35 127 de ore
01:10 Din adâncuri
02:40 The Rock ºi a doua ºansã
04:10 Cetãþeanul

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Fãrã ruºine
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Destinul Evei (R)

PRO CINEMA
07:00 Prietenie (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Printul Americii: Povestea
lui John F. Kennedy Jr (R)
14:45 Epoca de gheaþã (R)
16:15 La bloc
18:30 Dansul dragostei 2
20:30 Aminteºte-þi de mine
22:45 Moneyball: Arta de a
învinge
01:15 Rãfuialã în Seattle
02:15 Americanii
03:15 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
15:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
16:30 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
17:30 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Superkombat
00:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 La TV
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Focus Magazin
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Liceenii Rock 'n' Roll
1992, România, Comedie
22:30 Hard Breakers
2010, SUA, Comedie
00:30 Ticãloºii (R)
2007, România, Dramã
02:30 Hard Breakers (R)
2010, SUA, Comedie
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

KANAL D
07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Anu-i nou, vacanþa mare
16:30 Pantera Roz (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:30 In bãtaia inimii
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 In bãtaia inimii (R)
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,
Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie
09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 Iubito, este frig afarã
11:00 D'ale lu' Miticã
12:00 Oraºe ale Nordului
12:30 Gala Umorului
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:10 Aventurile lui Pecos Bill
1995, SUA, Aventuri, Familie,
Fantastic
17:50 Iubito, este frig afarã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Duelul pianelor
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Iubito, este frig afarã
00:10 Vulturul roºu
2011, Spania, Aventuri
02:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
03:45 Poate nu ºtiai
03:55 Iubito, este frig afarã
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie
05:45 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
05:55 Imnul României

HBO
07:45 ªtrumpfii: Satul pierdut
09:20 O intalnire pentru "Mad
Mary"
10:45 Dragoste de adolescentã
12:15 Pasagerii
14:15 Trumbo
16:20 Aliatul
18:25 ªtrumpfii: Satul pierdut
20:00 Masa 19
21:30 Lumea de Dincolo:
Rãzboaie Sângeroase
23:00 Rãzbunare: O poveste de
dragoste
00:40 Rãzbunarea amintirilor

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Fãrã ruºine
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

PRO CINEMA
08:15 Dansul dragostei 2 (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Epoca de gheaþã (R)
14:00 Un an de pominã
16:00 La bloc
18:15 O viaþã nouã, cu probleme vechi
20:30 O fiicã nouã
22:45 Dincolo de Ozona
00:45 O fiica nouã (R)
03:00 Cine A.M
05:45 La Maruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exacta in sport
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Champions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,
(EXPLOZIV) ep. 13
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Spion pe cont propriu (R)
2007, SUA, Comedie, Crimã,
Dramã, Mister, Thriller
01:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
02:30 Teoria Big Bang

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Focus Magazin
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Pintea (R)
1976, România, Aventuri,
Dramã, Istoric
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Soldatul universal:
Camarazi de arme
1998, Canada, Acþiune
00:30 Nuntã în ofsaid
2013, Spania, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cu lumea-n cap (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Roata norocului (R)
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 2 - Ascunziºuri
1986, România, Aventuri
22:00 Nu poþi sãruta mireasa
2011, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Anu-i nou, vacanta mare
(R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping
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Patru amicale pentru Universitatea
în
în Antalya
Antalya
Alb-albaºtrii vor efectua cantonamentul de iarnã
în staþiunea Belek, între 6 ºi 26 ianuarie
Dacã anul trecut a optat pentru
un cantonament în Malta, Universitatea Craiova va reveni în Antalya
pentru stagiul de iarnã. Juveþii se
vor reuni pe 5 ianuarie, când vor
efectua ºi vizita medicalã, în Bãnie,
iar între 6 ºi 26 ianuarie se vor afla
în staþiunea Belek, unde va disputa
ºi câteva meciuri amicale. Patru dintre acestea au fost deja stabilite. Astfel, pe 14 ianuarie, Craiova va întâlni echipa SV Meppen (locul 11
în Liga a III-a din Germania). Pe
21 ianuarie, Universitatea va juca
împotriva polonezilor de la Lechia
Gdansk (locul 11 în prima ligã), la
care evolueazã fostul portar al Vasluiului, slovacul Duºan Kuciak, fostul mijlocaº de la Juventus, Fenerbahce ºi ÞSKA Moscova, sârbul
Miloº Krasic, dar ºi gemenii portu-

ghezi Marco ºi Flavio Paixao, golgheterii echipei. Pe 25 ianuarie, oltenii vor disputa douã amicale. Primul, cu Zaglebie Lubin, ocupanta
locului 5 în prima ligã, la 6 puncte
de liderul Legia. La Zaglebie evolueazã fostul fundaº stânga de la ASA
ºi CFR Cluj, muntenegreanul Saºa
Balic, dar ºi al doilea golgheter al
campionatului, Jakub Swierczok
(16 goluri). Tot pe 25 ianuarie, albalbaºtrii vor întâlni campioana ºi liderul Bulgariei, Ludogoreþ Razgrad,
la care evolueazã Cosmin Moþi ºi
Claudiu Keºeru. Ludogoreþ va întâlni în 16-imile Europa League pe
AC Milan, echipa care a eliminat
ªtiinþa în preliminariile aceleiaºi
competiþii, în vara trecutã. Craiova
s-a mai întâlnit de douã ori cu Ludogoreþ în ultimii ani, în cantona-

mentul de varã, de fiecare datã fiind
învinsã cu 1-0. Ultima sãptãmânã de

vacanþã competiþionalã va fi petrecutã în Bãnie de alb-albaºtri, care vor

întâlni pe Dinamo, în deplasare, în
primul meci oficial din 2018.

ªtiinþa, interesatã de croatul Culina
Potrivit presei din Italia, Universitatea Craiova este interesatã
de transferul mijlocaºului croatAntonini Culina, de la clubul elveþian FC Lugano. Culina, în vârstã de 25 ani, a lucrat cu Devis
Mangia la Spezia, în stagiunea
2013-14. Croatul a evoluat pentru Lugano în meciul câºtigat cu
FCSB, 2-1 la Bucureºti, în ultima
etapã a grupelor Europa League.
Antonini Culina, care a mai jucat
la Rijeka ºi Varese, a evoluat 74
de minute în partida de pe Arena

Naþionalã, oferind pasa de gol la a
doua reuºitã a oaspeþilor. “Craiova lui Devis Mangia cautã întãriri
pentru perioada de transferuri din
ianuarie. Una dintre þintele clubului din România este mijlocaºul
croat Antonini Culina, generaþia
1992, care acum joacã pentru Lugano. Mangia îl cunoaºte foarte
bine de când l-a antrenat la Spezia, în sezonul 2013-2014” scriu
italienii de la tuttomercatowebb.
Culina a fost internaþional de juniori al Croaþiei la toate nivelurile.

Pentru Rijeka a jucat 5 ani, marcând 9 goluri în 71 de meciuri. Cotat la 1 milion de euro de site-ul transfermarkt, croatul de 1,84 metri are
numai 7 prezenþe în actuala ediþie
de campionat pentru Lugano, dintre care numai una ca titular, el având
încã un an ºi jumãtate contract cu
gruparea helvetã. Culina ar deveni
al patrulea croat din lotul Craiovei,
dupã fundaºii Renato Kelic, Hrvoje
Spahija ºi Niko Datkovic. De asemenea, elveþianul Ivan Martic are ºi
el origini croate.

Un nou antrenor pentru baschetbaliºtii Craiovei
Dupã trei meciuri în care a
lipsit de pe banca tehnicã a
SCMU Craiova ºi echipa a
pierdut, antrenorul israelian
Rami Hadar a fost înlocuit cu
macedoneanul Aleksandar Todorov. În vârstã de 44 de ani,
„Aco” Todorov a mai antrenat
în urmã cu 3 ani în Liga Naþi-

SCM Craiova, victorie în fieful lui TTadici
adici
În primul meci de la „Cupa
Consiliului Judetean Sãlaj”, ieri, la
Zalãu, SCM Craiova a învins
echipa gazdã, HC Zalãu, scor 3231 (18-12). Asearã, fetele
pregãtite de Bogdan Burcea vor
juca în compania echipei naþionale de tineret a României, iar
astãzi, de la ora 11.45, vor întâlni
HCM Rm. Vâlcea. În meciul cu
Zalãu, pentru SCM Craiova au
evoluat: Dumanska, Stanciu
(portari), Florianu 9 goluri,
Pricopi 5, Ardean-Elisei 5,
Klikovac 4, Vizitiu 3, Trifunovic
2, Nikolic 2, Þicu 2, Tudor,
Rãdoi, Colac. Tot ieri, HCM Rm.
Vâlcea a trecut de naþionala de
tineret, scor 38-34 (16-14).

onalã, pe Dinamo Bucureºti ºi
a mai fost aproape de a o prelua pe Energia Rovinari. Ultima formaþie pe care a pregãtit-o Todorov este MZT Skopje, în þara natalã, unde le-a mai
antrenat pe: Kumanovo, Vardar
sau Alumina. Todorov a mai
fost pe banca echipelor bulga-

re Balkan Botevgrad ºi Rilski
Sportist, dar ºi în Kosovo, la
Peja. Todorov a fost adversar
al Craiovei atât în perioada de
la Dinamo, dar ºi când a antrenat-o pe Balkan Botevgrad,
în Liga Balcanicã, bulgarii câºtigând ambele meciuri contra
alb-albaºtrilor.

Cu ocazia Sãrbãtorilor
de Iarnã, A.J.F. Dolj
transmite tuturor
membrilor afiliaþi
ºi colaboratorilor
un gând de liniºte
ºi pace, iar înaintea
trecerii pragului
spre Noul An ureazã
un sincer
„LA MULÞI ANI!„

