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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am fost la o expoziţie de pictură,
Popescule, şi am crezut că am nime-
rit la biserică. Toţi vizitatorii se în-
chinau văzând tablourile!
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Un grup de părinţi ai căror elevi învaţă la Şcoala nr. 23, care între
timp a fost comasată cu şcoala vecină, nr. 24, solicită ca unitatea de
învăţământ să se desprindă şi să capete personalitate juridică. Pă-
rinţii au ajuns până la primarul Lia Olguţa Vasilescu, care îi reco-
mandă acum inspectorului şcolar general, Georgică Bercea, să anu-
leze această comasare. Acesta spune, în schimb, că ar fi o mică pro-
blemă: nu sunt bani pentru plata profesorilor.
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De ce rămâne
tăcută stânga
doljeană?

Ultimele  alegeri locale şi
parlamentare din 2012 au
dăruit social-de mocraţilor
doljeni, chiar candidând s ub
sigla USL, scoruri de  invi-
diat. Deş i Doljul s e dovedi-
se  de-a lungul anilor un con-
siste nt bazin e lectoral al s o-
cial-democraţilor, niciodată
aceştia nu fuses eră răs făţaţi
cu as eme ne a s coruri. S-a
sperat, în conte xt, la o as u-
mare s implă ş i concretă a le-
gitimităţii stângii. Numai că,
paradoxal, stângii îi e ste par-
că ruşine că există.

Craioveni
suspectaţi de trafic
de etnobotanice,
„săltaţi”
de mascaţi

Consultaţiile în
policlinică, de 20 de
ori mai ieftine decât
internarea în spital

O afecţiune rezolvată în policli-
nică poate costa de aproape 20 de
ori mai puţin decât internarea pa-
cientului în spital. Aceasta este con-
cluzia autorităţilor sanitare care au
prezentat, la sfârşitul săptămânii,
într-o nouă videoconferinţă, proiec-
tul privind pachetul de bază, în am-
bulatoriul de specialitate. Acesta sta-
bileşte ca în policlinica spitalului
consultaţiile să se facă pe baza tri-
miterii de la medicul de familie şi să
fie programabile în funcţie de nive-
lul de prioritate pe care îl prezintă
problema de sănătate a pacientului.

Decanul Facultăţii de Inter-
pretare Muzicală din cadrul Uni-
versităţii Naţionale de Muzică
din Bucureşti,

Soprana Bianca
Manoleanu: „Nici
nu ştiu ce îmi place
mai mult, pedagogia
sau a interpreta...”
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Ponta: Parlamentarii PSD
sunt pregãtiþi sã revoteze
legile blocate de
Bãsescu

Parlamentarii PSD sunt
pregãtiþi sã revoteze legile pe
care preºedintele Traian
Bãsescu „le blocheazã”, a
precizat ieri preºedintele PSD,
premierul Victor Ponta, el
solicitând Parlamentului
rediscutarea acestora. „Pregã-
tim ºi sesiunea parlamentarã, în
care revotãm toate legile bune
pentru România pe care, din
pãcate, preºedintele le blochea-
zã. Mã gândeam, ca sã fim siguri
cã promulgã legile, sã le
autentificãm la notariatul
Ioanei Bãsescu. Dar dacã nu
avem aceastã posibilitate, le
revotãm în Parlament. Impor-
tant este sã intre în vigoare,
fiindcã este vorba de legi
importante”, a declarat Ponta,
în debutul ºedinþei Biroului
Permanent Naþional al PSD.
Acesta a explicat cã una dintre
legile transmise Parlamentului
spre reexaminare este cea
privind parteneriatul public-
privat, despre care spune cã este
necesarã pentru implementarea
unor proiecte importante.
„Vorbim de legea care stabileºte
condiþiile pentru cumpãrarea de
terenuri, legea cu energia —
pentru ca preþul la energie sã
nu creascã, cea privind partene-
riatul public-privat — pentru
cã, dupã (n.r. - contractul
pentru autostrada) Comarnic-
Braºov, pe care sper sã îl semnãm
în aprilie, vreau sã continuãm
proiectul ºi cu Piteºti-Craiova ºi
podul peste Dunãre de la Brãila-
Galaþi ºi celelalte proiecte pe
care le avem”, a adãugat prim-
ministrul.

Urmãtoarele douã sãptãmâni vor fi caracterizate
din punct de vedere meteorologic de un regim termic,
în mare parte, normal pentru aceastã perioadã, se ara-
tã în prognoza Administraþiei Naþionale de Meteoro-
logie(ANM), valabilã în intervalul 20 ianuarie - 2 fe-
bruarie 2014. În majoritatea zonelor þãrii, minimele vor
scãdea sub pragul de îngheþ, de zero grade Celsius,
în special de la jumãtatea acestei sãptãmâni, iar preci-
pitaþiile sub formã de ploaie, ninsoare sau mixte îºi
vor face apariþia, în general, dupã 24-25 ianuarie. În
Oltenia, în primele trei zile ale intervalului, vremea va
fi cu mult mai caldã decât în mod normal la aceastã
datã, apoi temperaturile vor scãdea cu aproximativ 8
grade pânã în jurul datei de 27 ianuarie, când se vor
atinge valori medii de aproximativ 1 grad Celsius la
valorile maxime diurne ºi -6 grade la cele minime noc-
turne. În urmãtoarele zile, vremea se va încãlzi uºor,
iar ultimele zile ale perioadei de prognozã vor fi carac-
terizate de un regim termic apropiat de cel normal în
aceastã perioadã a anului, cu medii ale temperaturilor
maxime cuprinse între 2 ºi 3 grade ºi ale celor minime
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Preºedintele PSD, pre-
mierul Victor Ponta, a decla-
rat ieri, în debutul ºedinþei
Biroului Permanent Naþio-
nal al partidului, cã obiecti-
vul social-democraþilor este
acela de a obþine un scor de
cel puþin 35% la alegerile
europarlamentare. „În an-
samblu, PSD vrea sã fie pe
primul loc, cu un scor în jur
de 35%. Dacã va fi mai mult,
vã felicit. Dacã va fi mai pu-
þin, analizãm sã vedem de ce
luãm mai puþin, dar e un
potenþial pe care îl avem în mod si-
gur. Trebuie sã îl valorificãm”, a afir-
mat Ponta. Potrivit acestuia, listele
cu candidaþii PSD, dar ºi alianþele pe
care social-democraþii le vor încheia
pentru aceste alegeri, vor fi finaliza-
te pânã la 31 ianuarie, datã la care va
avea loc Comitetul Executiv Naþio-
nal al partidului. „Pe 31 ianuarie apro-
bãm atât alianþele ºi formula în care
mergem la alegerile pentru Parlamen-
tul European, cât ºi lista noastrã de
candidaþi ºi, practic, începem cam-
pania”, a spus Ponta. Dupã ºedinþa
BPN, Ponta a avut o întrevedere cu

Fostul premier Adrian Nãstase a solicitat ieri
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sã se-
sizeze Inspecþia Judiciarã în cazul unei declaraþii
fãcute de preºedintele Traian Bãsescu la un
post de televiziune în ziua în care el a fost con-
damnat la închisoare. „Vã rog sã sesizaþi In-
specþia Judiciarã (în mãsura în care nu existã
deja o auto-sesizare) cu urmãtorul aspect: În
dimineaþa de 6 ianuarie 2014, în cadrul unei
emisiuni televizate, la B1TV, între orele 11 ºi 12,
Preºedintele României, Traian Bãsescu. a afir-
mat «Nãstase a reuºit sã instituie un sistem
clientelar care a fost ºi este extrem de greu de
dislocat». Întâmplãtor sau nu, la ora 16.30, Com-
pletul de cinci judecãtori penal al Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie, condus de judecãtorul
Ionuþ Matei, a pronunþat sentinþa în dosarul
nr.1919/1/2013, adãugând o condamnare pen-
tru fapte de corupþie, fapte pentru care am fost
achitat prin penala nr.474 din 30 martie 2012”,

Raportul MCV pentru Româ-
nia va fi publicat mâine, 22
ianuarie, a declarat, ieri, pentru
Mediafax, purtãtorul de cuvânt al
Comisiei Europene, Mark Gray.
Tot în data de 22 ianuarie are loc
ºi Colegiul Comisarilor, care va
aproba varianta finalã a raportu-
lui Mecanismului de Cooperare ºi
Verificare. Documentul va
cuprinde o evaluare a progrese-
lor înregistrate de România de la
ultimul raport, publicat la 30
ianuarie 2013, ºi va face referiri ºi
la statul de drept.

între -4 ºi -3 grade. Va ploua temporar în primele zile
ale prognozei, iar în jurul datei de 26-27 ianuarie creº-
te probabilitatea pentru lapoviþe sau ninsori, slabe
cantitativ. La munte, pânã la sfârºitul primei sãptã-
mâni temperaturile maxime vor scãdea treptat, de la
medii de 4...5 grade la început spre -5 grade în jurul
datei de 26...27 ianuarie, când minimele nocturne vor
coborî spre valori medii de -11 grade, faþã de 0...1
grad la începutul intervalului. În a doua sãptãmânã
va avea loc o creºtere a regimului termic, astfel încât,
în ultimele zile, se vor atinge maxime diurne de -2
grade ºi minime nocturne de -8 grade Celsius, în me-
die, vremea devenind normalã termic pentru început
de februarie. Trecãtor vor fi precipitaþii, mixte la înce-
put, apoi predominant sub formã de ninsoare, cu o
probabilitate mai mare pe 21 — 22 ianuarie, dar ºi în
intervalul 24 — 27 ianuarie. Prognoza ANM, valabilã
pentru perioada 20 ianuarie — 2 februarie 2014, are la
bazã datele provenite de la Centrul European pentru
prognoze pe medie duratã (ECMWF) din Reading,
Anglia.

Liderul PSD: Vrem sã fim pe primul loc
la europarlamentare, cu un scor în jur de 35%

europarlamentarii social-democraþi, el
precizând, la sfârºitul acesteia, cã
„unii o sã fie (n.r. - pe listã), alþii nu,
nu mai doresc. Pe 31 pot sã vã spun
sigur”. În actuala legislaturã europea-
nã, PSD, în alianþã cu PC, a avut 12
mandate, în prezent (dupã exclude-
rea lui Adrian Severin) având 11 eu-
rodeputaþi: Cãtãlin Ivan, Ioan Mir-
cea Paºcu, Victor Boºtinaru, Mino-
dora Cliveti, Corina Creþu, Viorica
Dãncilã, Ioan Enciu, Daciana Sârbu,
Claudiu Ciprian Tãnãsescu, Adriana
Þicãu ºi Sabin Cutaº. Formaþiunea
mizeazã la alegerile europene din mai

anul acesta pe 2-3 locuri eligibile
în plus. La rândul sãu, purtãtorul
de cuvânt al PSD, Cãtãlin Ivan, a
declarat, tot ieri, cã în BPN s-a
dat un vot favorabil, de princi-
piu, participãrii social-democraþi-
lor pe liste comune cu UNPR ºi
PC la alegerile pentru Parlamen-
tul European. „Vom avea listã co-
munã cu UNPR. Urmeazã sã vo-
tãm în Comitetul Executiv de sãp-
tãmâna viitoare dacã pe aceastã
listã se va afla ºi PC. Votul în Bi-
roul Permanent este unul favora-
bil pentru liste comune PSD-

UNPR-PC. Este o discuþie de princi-
piu, urmeazã ca pânã pe 31 sã avem
toate lucrurile clare cu viitorii parte-
neri”, a spus Ivan, dupã ºedinþa BPN.
Dacã lucrurilor rãmân astfel, atât
UNPR, cât ºi PC ar putea avea câte
un loc eligibil, dar ºi locuri „semieli-
gibile” sau „la bãtaie” pe aceastã lis-
tã. Ivan a spus cã PSD a discutat ºi
despre posibilitatea de a avea listã
comunã de candidaþi cu PNL, dar a
precizat cã acest lucru ar fi „foarte
dificil” de realizat având în vedere
grupurile politice diferite din care fac
parte cele douã partide.

Raportul MCV,
publicat mâine

Nãstase cere CSM sesizarea Inspecþiei Judiciare pentru o declaraþie a lui Bãsescu
se aratã în sesizarea trimisã de Adrian Nãstase cã-
tre CSM ºi postatã pe blogul personal. Acesta a
cerut CSM sã constate cã, în momentul în care

ºeful statului a fãcut acea declaraþie, dosarul era
nefinalizat, „afectând, în acest fel, independenþa
justiþiei. Din comentariul public al preºedintei Înal-

tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Livia Stanciu, din
ziua de 16 ianuarie 2014, în legãturã cu decizia
CSM, am înþeles cã premierul Victor Ponta ar fi
afectat independenþa justiþiei spunând, înainte
de finalizarea dosarelor, cã George Becali sau
Relu Fenechiu sunt, în esenþã «oameni buni»
ceea ce putea afecta independenþa judecãtori-
lor. În mod similar, în condiþia în care Preºedinte-
le României, înainte de pronunþarea sentinþei, a
afirmat, în esenþã, cã sunt un «om rãu», în mod
evident aceastã afirmaþie a afectat independen-
þa justiþiei”, a scris fostul premier în sesizarea
adresatã CSM. Pe 6 ianuarie, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie l-a condamnat definitiv pe fos-
tul premier Adrian Nãstase la patru ani de închi-
soare cu executare pentru luare de mitã în dosa-
rul „Zambaccian”.
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Ultimele alegeri locale şi parla-
mentare din 2012 au dăruit social-
democraţilor doljeni, chiar candi-
dând sub sigla USL, scoruri de in-
vidiat.  Deşi Doljul se dovedise
de-a lungul anilor un consis tent
bazin electoral al social-democra-
ţilor, niciodată aceştia nu fuseseră
răsfăţaţi cu asemenea scoruri. S-a
sperat, în context, la o asumare
simplă şi concretă a legitimităţii
stângii. Numai că, paradoxal, stân-
gii îi este parcă ruşine că există.
Alianţa cu liberalii a dus la nego-
cieri insuficient de clare, la cen-
tru, dar şi în teritoriu, încât există
riscul îndelung tămâiat: copilul cu
multe moaşe (social-democraţi, li-
berali, conservatori, uneperişti) să
rămână cu buricul netăiat. După
„lucrările” organizatorice – ches-
tiune de bucătărie internă – de la
nivelul conducerii organizaţiei ju-
deţene, cu o nouă comandă, de-
putatul Claudiu Manda fiind înves-
tit preşedinte din postura de pre-

MIRCEA CANŢĂR

De ce rămâne tăcută stânga doljeană?
şedinte executiv, şi celelalte reaşe-
zări la nivelul structurilor de tot
felul, s-a pornit la drum. Deloc cu
cadenţă, deloc resimţibil. Câteva
observaţii pertinente, cu accente în
zona ideologică şi politică a unei
organizaţii relativ puternice, cu doi
vicepreşedinţi la nivel naţional, sunt
de natura evidenţei. În primul rând,
tăcerea prelungită a liderilor din
teritoriu. Fiindcă, exceptând-o pe
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Cra-
iovei şi unul dintre vicepreşedinţii
la nivel naţional, cu apariţii cât de
cât frecvente în spaţiul public, cei-
lalţi „congeneri” ai săi încă nu au
ieşit din vacanţa de iarnă. Nu in-
terpretăm aiurea tăcerea prelungi-
tă, dar aceasta seamănă a inhibare
nejustificată. La atacuri susţinute
din flancul intelectualilor şi grupu-
rilor conservatoare, cu tangenţă la
extrema dreaptă, care îşi asumă o
identitate doar de „dreapta”, deci
onorabilă, social-democraţii parcă
se doresc diabolizaţi, inclusiv la

nivel naţional, acceptând etichetări
nefaste şi injuste, până şi de în-
râurire cu extrema stângă. 2013 nu
a fost un an grozav economic, dar
oricum s-a schimbat accentul, de
la tăieri la creşterea economică ti-
midă, păturile vulnerabile nu au mai
fost lovite, reducerea treptată a
TVA pare-se a fi o măsură calcu-
lată inteligent, şi politic şi econo-
mic . Deşi programul USL e un
document de centru-dreapta căl-
duţ, cu zone de ambiguitate prea
mari. Au mai existat destule alte
corecţii necesare, materializate.
Fireşte, nu liderii social-democraţi
de la Dolj au fost consultaţi la „cen-
tru” de ceea ce face şi desface
guvernul condus de Victor Ponta,
când ferm social-democrat, când
adept al celei „de-a treia cale” –
eşuată superb în ultimii 20 de ani
– oricum, fără ruşinea de a fi de
stânga,  doar camuflat subţirel,
uneori sub o dimensiune ideologi-
că inexis tentă. O altă observaţie

este aceea că stânga doljeană, prin
liderii ei, nu dezvoltă o perceptibi-
lă empatie, adică în suficientă mă-
sură, cu cei cărora li se adresează.
Când face aşa ceva. Repetăm: nu
doar primarul Craiovei, Lia Olguţa
Vasilescu, cu noianul de probleme
administrative pe cap, are misiu-
nea expresă de comunicator, ci şi
ceilalţi membri ai BPJ Dolj au re-
comandarea de a ieşi în spaţiul
public, cu abordări poate incomo-
de, specifice stângii, despre soli-
daritate, incluziunea socială, justi-
ţie socială, lupta împotriva sărăciei
etc. Sau cel puţin de adeziune sau
non-adeziune la demersurile admi-
nistrative ale primarului Craiovei,
unele de-a dreptul notabile. Nu dis-
cutăm despre realismul sau feza-
bilitatea tuturor promisiunilor elec-
torale, unele ţinte greu de atins,
într-o conjunctură economică aşa
cum este la nivelul Uniunii Euro-
pene, dar când totul este redus la
economie, acceptându-se şi job-uri

prost plătite, şi aşa ceva merită dis-
cutat deschis, fără complexe, pi-
ruete galante, ipocrizie. Şi apoi,
într-un partid democratic pot exis-
ta şi indivizi care nu ţin neapărat
să cânte în cor. Ajungând aici, poa-
te fi acreditată şi convingerea că
nu tot ce s-a validat, prin nego-
cieri bănuim, în privinţa deconcen-
tratelor şi nu numai, este de pus în
ramă. Dar pentru tot ceea ce se
întâmplă în Dolj, nota de plată vine
în contul social-democraţilor, care
parcă nici nu realizează asta. Anul
2014 este un an electoral. Ar fi târ-
ziu ca abia în campania electorală
să fie auziţi în premieră noii co-
municatori, desemnaţi după o aten-
tă cumpănire, cum ni s-a spus, a
social-democraţilor doljeni. Ajutaţi
până acum de preşedintele Consi-
liului Judeţean, Ion Prioteasa, aflat
în cele mai decente relaţii cu pri-
marii tuturor localităţilor doljene,
graţie unei subtilităţi administrati-
ve mai mult decât lăudabile.

Memoriul părinţilor a fost de-
pus  la Primăria Craiova de repre-
zentanta acestora, Alice Duma,  şi
a fost adresat primarului Lia Ol-
guţa Vasilesc u. În această cere-
re, părinţii solicită ca şcoala în
care învaţă c opiii lor să se des-
prindă de unitatea vecină şi să-şi
recapete personalitatea juridică
pentru a putea func ţiona c a şi
înainte de comasare. „Am anali-
zat s ituaţia expusă şi am făc ut
toate demersurile legale pentru a
obţine avizul de func ţionare a
Şc olii Gimnaziale nr. 23 c u per-
sonalitate juridică, începând cu
anul şcolar 2014-2015”,  se arată
într-un c omunic at de presă al
Primăriei Craiova.

Şcoala nr. 23 din Craiova
ar putea fi reînfiinţată

Un grup de părinţi ai căror elevi în-
vaţă la Şcoala nr. 23, care între timp a
fost comasată cu şcoala vecină, nr. 24,
solicită ca unitatea de învăţământ să se
desprindă şi să capete personalitate ju-
ridică. Părinţii au ajuns până la prima-

rul Lia Olguţa Vasilescu, care îi reco-
mandă acum inspectorului şcolar gene-
ral, Georgică Bercea, să anuleze aceas-
tă comasare. Acesta spune, în schimb,
că ar fi o mică problemă: nu sunt bani
pentru plata profesorilor.

Lista de motive
Autorităţile loc ale spun c ă

ac eastă şcoală îndeplineşte toate
condiţiile pentru a obţine avizul
de la ISJ Dolj în ceea c e priveş te
dezmembrarea ei. Potr ivit muni-
cipalităţii, deţine un sediu adec-
vat, c u dotarea corespunzătoare,
îndeplineş te c riter iile din legea
educaţiei privind numărul minim
pe unitate şi pe clasă, cât şi nu-
mărul de posturi didactice,  auxi-
liare şi neauxiliare, c are es te c o-
relat c u numărul de şcolari ş i
preşc olari. Printre motivele expu-
se de municipalitate este menţio-
nată ş i c alitatea educaţiei c are le
es te furnizată elevilor la ac eas tă

şc oală, c are este în conformitate
cu standardele naţionale.

Reţeaua unităţilor
de învăţământ a Craiovei,

cu o şcoală în plus
Având calitatea de ordonator ter-

ţiar de credite, Primăria Craiova a
înaintat către ISJ Dolj, spre aviza-
re, reţeaua şcolară a unităţilor de
învăţământ preuniversitar din Cra-
iova, pentru anul şcolar 2014-2015,
în care a inclus Şcoala Gimnazială
nr. 23 ca o unitate şcoalară cu per-
sonalitate juridică. „Nu există nici-
un motiv temeinic pentru a nu răs-
punde doleanţelor elevilor, părinţi-
lor şi profesorilor de a se rezolva
această problemă, iar rolul Inspec-
toratului Şcolar Judeţean este şi
acela de a ţine cont de părerea lor şi
de a nu prelungi, la nesfârşit, o ne-
dreptate produsă în urmă cu câţiva
ani”, a declarat primarul Craiovei,
Lia Olguţa Vasilescu.

Dezmembrarea costă,
în opinia ISJ Dolj

Inspec torul şc olar  general
Georgică Bercea susţine că aceas-
tă separare a Şcolii nr.  23 nu este
posibilă din motive financ iare,
exis tând deja un deficit la nivelul
şcolilor din Dolj, iar această se-
parare nu ar  face decât să com-
plic e şi mai mult lucrurile. „Defi-
citul bugetar  este foarte mare la
nivelul întregului judeţ, iar eu am

obligaţia să asigur finanţarea uni-
tăţilor şc olare pe întregul an ca-
lendaristic. În acest moment,  re-
dimensionarea reţelei şcolare ar
însemna o creştere ş i mai mare a
deficitului. În plus, dacă am des-
chide această cutie a Pandorei, nu
văd ce argumente am avea în faţa
celorlalte şcoli care ar putea şi ele
să solicite dezmembrarea”.

Nici un ban în plus, susţine
Primăria Craiova

Pe de altă parte, reprezentanţii
Primăriei Craiova spun că motive-
le invocate de ISJ Dolj nu se justi-
fică, nefiind vorba de cheltuieli în
plus. „Suma de bani alocată la ca-
pitolul cheltuieli de personal prin

finanţarea de bază rămâne aceeaşi
atât în cazul divizării, cât şi al ne-
divizării celor două unităţi. Perso-
nalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic nu va fi afectat – nici
nu creşte, nici nu scade, deci nu
necesită restructurări sau cheltu-
ieli suplimentare, consider greşită
modalitatea ISJ Dolj de a rezolva
această problemă”, se arată într-
un comunicat al Primăriei Craio-
va. Autorităţile urmează să retrimită
o solicitare scrisă către ISJ Dolj,
cu menţiunea de a „reanaliza perti-
nent situaţia privind acordarea avi-
zului” pentru ca Şcoala Gimnazia-
lă nr. 23 să devină instituţie cu per-
sonalitate juridică.

LAURA MOŢÎRLICHE
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Procurorii DIICOT  – Serviciul
Teritorial  Timişoara  împreună  cu
ofiţeri  de  poliţie  judiciară  din  ca-
drul Brigăzilor de Combatere a Cri-
minalităţii Organizate (BCCO) Ti-
mişoara şi Craiova, precum şi Di-
recţiei de Combatere  a Criminali-
tăţii Organizate au făcut, ieri după-
amiază, 20 percheziţii domiciliare,
pe  raza municipiilor  Timişoara  şi
Craiova, în cadrul unei acţiuni vi-
zând  des tructurarea  unei  grupări
infracţionale  organizate,  formată
din 21 de persoane, specializată în
săvârşirea de  infracţiuni  de  trafic
de droguri de risc şi produse sus-

Craioveni suspectaţi de trafic de
etnobotanice, „săltaţi” de mascaţi

Mai mulţi craioveni au fost „săltaţi”, ieri, de mascaţi, fiind suspectaţi că fac
parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri de risc. Percheziţii au fost
efectuate în Craiova şi Timişoara, în cadrul unei acţiuni vizând
destructurarea unei reţele care în perioada septembrie 2013 – ianuarie 2014
a obţinut sume impresionante, ajungând şi până la 10.000 de lei pe zi, din
vânzarea drogurilor de risc şi a etnobotanicelor în cele două municipii.

ceptibile  a avea  efect  psihoactiv-
 (etnobotanice). Ofiţerii  Serviciu-
lui Antidrog din cadrul BCCO Cra-
iova au descins la mai multe adre-
se din Craiova, unde au fost făcu-
te percheziţii, mai mulţi tineri fiind
ridicaţi pentru a fi duşi la Timişoa-
ra, la audieri.
Potrivit comunicatului DIICOT,

„în cauză există suspiciunea rezo-
nabilă că membrii grupării infrac-
ţionale,  structurată  pe  mai multe
paliere,  în  perioada  septembrie
2013-2014 au efectuat mai multe
transporturi  de droguri  şi produ-
se  cu  efect  psihoactiv,  din  Spa-

nia, pe care le-au comercializat pe
raza munic ipiilor  Craiova şi Timi-
şoara. Astfel,  în  luna  decembrie
2013 a fost confiscat de pe Aero-
portul Otopeni un transport de 12
kilograme de droguri de risc şi pro-
duse susceptibile a avea efect psi-
hoactiv.  Sumele obţinute de mem-
brii grupării din vânzarea droguri-
lor   se  r idic au  la  aproximativ
10.000 lei pe zi”.  Din c ercetări s-
a stabilit c ă liderii reţelei, trei  sus-
pecţi cu vârs te  între 24 şi 30 de
ani,  se ocupau cu aprovizionarea
şi transportul drogurilor din  ves-
tul  Europei.   După ce  erau  intro-

duse în ţară, drogurile erau plasa-
te „locotenenţilor”,  care se  ocu-
pau  cu  distr ibuţia  pe  raza  celor
două municipii.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Servi-

ciul  Teritorial Timişoara  urma  să
fie audiate 42 de persoane pentru

care  procurorii au  emis  mandate
de aducere, iar la final oamenii le-
gii vor dispune măsurile legale.

Suportul  de  specialitate  a  fost
asigurat de Departamentul de  In-
formaţii şi Protecţie Internă şi Di-
recţia Operaţiuni Speciale.

Reprezentanţii  IPJ   Dolj  au
anunţat că,  în  urma  unei acţiuni
desfăşurate de luc rătorii Secţiei 3
Poliţie Craiova pe  linia  furturilor
din autoturisme, în noaptea de du-
minică spre luni, în jurul orei 0.15,
o patrulă de siguranţă publică for-
mată din poliţişti din c adrul Sec-
ţiei  3 Poliţie  şi  jandarmi din  ca-
drul GJMb  Craiova,  cu  sprijinul
unui poliţist din cadrul Serviciu-
lui  Comunicaţii  şi  Informatic ă,
aflat  în  timpul  liber,  au prins  în
flagrant doi tineri în timp ce sus-

Hoţi de acumulatori auto,
în arestul IPJ Dolj

Patru ti neri, di ntre care doi
mi nori, au fost reţi nuţi, ieri,
pentru 24 de ore, sub acuzaţia de
furt cal ifi cat. Pol iţi şti i au stabi-
li t că aceşti a au sustras nu mai
puţin de 8 baterii acumulator de
la autoturisme Daci a, doi dintre
ei  fi ind prinşi î n flagrant în noap-
tea de dumi nică spre luni. Ieri
după-ami ază au fost prezentaţi
Parchetului  de pe l ângă Judecăto-
ri a Crai ova, pentru a fi audiaţi,
poliţiştii cerând mandate de
arestare preventivă pentru ei.

trăgeau bateria acumulator a unui
autoturism Dacia.
 La vederea oamenilor legii,  cei

doi  suspecţi  au  rupt-o  la  fugă,
însă poliţiştii au  reuşit să-i prindă
şi  să-i  ducă  la  sediul  Secţiei  3
Poliţie, unde au  fost  identific aţi,
stabilindu-se că este vorba despre
Nauris Tănase  (19 ani),  din co-
muna Malu Mare,  şi Daniel  Opri
(18 ani), din Craiova. Prin extin-
derea  cercetărilor,  poliţiştilor  au
stabilit faptul că cei doi, împreu-
nă cu Roberto R. (16 ani) şi Flo-

rian F.  (17 ani),  din Craiova,

au mai sus tras trei baterii acumu-
lator de la autoturisme parcate pe
raza Secţiei 3 Craiova, în aceeaşi
seară. De asemenea, oamenii legii
au reuşit să probeze faptul că Tă-
nase şi Opri au mai furat alte pa-
tru baterii auto vineri seara. Tine-
rii „dădeau atacul” doar la Dacia,
pentru că  puteau desface  foarte
uşor capota, luau acumulatorul şi
se făceau nevăzuţi.
„Pe  numele  celor  în  cauză  au

fost întocmite acte premergătoare
începerii  urmăririi  penale  şi  sunt
continuate cercetările  sub aspec-

tul comiterii  infracţiunii de
furt calificat. În baza pro-
batoriului  administrat  pe
numele celor patru au fost
emise ordonanţe de reţine-
re  pentru  24  de  ore,  ur-
mând  să  fie  prezentaţi  la
Parchetul  de pe  lângă  Ju-
decătoria  Craiova”,  ne-a
declarat inspector principal
Alin Apostol, purtătorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

O femeie de 87 de ani, din co-
muna doljeană  Caraula, şi-a  pier-
dut viaţa, şi o altă localnică a fost
rănită, ieri, în jurul prânzului, după
ce zidul unei case s-a prăbuşit peste
ele. Poliţiştii au demarat cercetări
sub aspectul comiterii  infracţiunii
de ucidere din culpă.
Tragedia s-a petrecut ieri, în ju-

rul  orei 13.00,  în  localitatea  dol-
jeană Caraula. Din primele cerce-
tări ale poliţiştilor doljeni a reieşit
că Titel Martin, de 62 de ani,  din
localitate, se apucase să-şi demo-
leze casa,  situată chiar  lângă  tro-
tuar,  fără a  fi  protejată de  gard.
Bărbatul, împreună  cu mai multe
ajutoare, dăduseră  jos acoperişul
şi,  în timp ce lucrau în continua-
re,  zidul exterior   al  locuinţei  s-a
prăbuşit pe trotuar.
Din  neferic ire,  tocmai  treceau

pe  acolo  două  femei,  Maria  Po-

S-a prăbuşit zidul
peste ele

ciolică, de 87 de ani,  ş i Sevas tiţa
Păun, de 77 de ani, din  localitate.
Prima dintre  ele  a  fost  surprinsă
şi lovită de zid, pierzându-şi viaţa,
în timp ce a doua a fost  rănită la
un picior, la faţa locului fiind soli-
citată o ambulanţă care a preluat-
o şi  transportat-o la Spitalul Mu-
nic ipal  Calafat  pentru  acordarea
de îngrijir i medicale. Poliţiştii so-
siţi  la  locul  tragediei  pentru  cer-
cetări au întocmit  în cauză dosar
penal  şi continuă verificările  sub
aspectul  comiterii  infracţiunii  de
ucidere din culpă.
„Incidentul s-a soldat cu moar-

tea unei  femei şi  rănirea alteia. A
fost  întocmit dosar penal  în cau-
ză, cercetările fiind continuate sub
aspec tul  comiterii  infracţiunii  de
ucidere  din  culpă”,  ne-a  declarat
inspector  principal Alin Apos tol,
purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

Papa ºi „neguþãtorii de sclavi”
Cine a crezut cã Papa Francisc va obosi

ca apãrãtor al unei justiþii sociale care ex-
cede, cam de ceva timp, interesul politicie-
nilor de toate nuanþele ºi cam de prin toate
locurile, s-a înºelat. Una dintre cauzele din
care ºi-a fãcut un obiectiv obsesiv este cea
a imigraþiei. ªi, mai ales, a imigranþilor, vic-
time, aºa cum le catalogheazã, nu doar al
unei lumi indiferente la suferinþã ºi la sãrã-
cie, dar ºi ale unor destine nemeritate.

Dupã istoricele vizite, în Sicilia, dupã
catastrofa în care ºi-au pierdut viaþa câte-
va sute de imigranþi, majoritatea sirieni,
dupã întâlnirea de la Assisi (locul Sfântu-
lui cãruia i-a împrumutat numele papal),

iatã cã, duminicã, s-a deplasat la Biserica
Sacro Cuore din Roma, cunoscutã pentru
diligenþele sale faþã de imigranþi ºi de per-
soane fãrã adãpost, cu existenþe naufra-
giate din varii motive.

Aici, a þinut liturghia, s-a întreþinut, se-
parat, de grupuri de imigranþi alcãtuite din
câteva zeci de persoane provenite din peste
16 state, a luat prânzul cu alte câteva zeci,
a discutat cu voluntarii proveniþi chiar din
rândul imigranþilor.

ªi, aºa cum era de aºteptat, a criticat,
la rând, guverne ºi politicieni, media ºi oa-
meni de afaceri, dar de data asta a punc-
tat asupra unui fenomen pe care nu s-a

sfiit sã-l numeascã „trafic de carne vie”.
El i-a identificat, pe cei pe care i-a defi-

nit drept „negustori de carne umanã”, la
toate palierele societãþii de astãzi, indife-
rent de sistem politic, dar mai ales a de-
nunþat, cu o vigoare exemplarã, injustiþia
socialã de care se fac vinovaþi „bogaþii”
planetei. O planetã cãzutã, în opinia Sfân-
tului Pãrinte, sub semnul nefast al unui
exces, deopotrivã de Putere, ºi de Capi-
tal, o goanã teribilã ce trãdeazã o lipsã
agravantã de pietate ºi, îndeosebi, de soli-
daritate. Ei bine, solidaritatea e virtutea
unor astfel de grupuri înfiripate în câteva
dioceze, aºa cum este cea din Roma, cã-

reia i-a fost oaspete. ªi gazdã în acelaºi
timp. Fiindcã nu doar liturghia pe care le-
a consacrat-o dezmoºteniþilor sorþii a con-
stituit punctul central al acestei noi ºi lu-
minoase isprãvi a Suveranului Pontif, ci
ºi zeci de ceasuri pe care a þinut sã le pe-
treacã în mijlocul lor.

Mesajul papal, consecvent de la urca-
rea sa pe Scaunul Sf. Petru de la Roma,
îmi pare a fi înainte de toate unul al refu-
zului suferinþei ca dat. ªi al depãºirii aces-
teia prin împãrtãºanie. Un mesaj la origi-
nea cãruia s-a aflat chiar Sfântul din As-
sisi, a cãrui cale a ales-o ºi pe care o ur-
meazã cu o hotãrâre exemplarã.

Pentru cã mai sunt doar câteva
zile pânã când se sãrbãtoresc 155
de ani de la Unirea înfãptuitã de
Alexandru Ioan Cuza, cunoscutã
ºi sub denumirea de Mica Unire,
europarlamentarul român a invitat
la Bruxelles tineri din Basarabia,
România ºi Serbia pentru a da un
semnal de unitate astãzi, în anul
2014, într-o conjuncturã delicatã,
cu multe frãmântãri de ordin geo-
politic ºi geostrategic. Românii se
întâlnesc astãzi, îºi vorbesc, se
îmbrãþiºeazã, fac schimb de impre-
sii ºi pãreri, dar toate se întâmplã
în marea familie europeanã, sub
umbrela Uniunii Europene.

La eveniment vor fi prezenþi ºi

Românii din Basarabia, Timoc ºi Oltenia
îºi vor da mânã cu mânã la Bruxelles

Europarlamentarul Marian Jean Mari-
nescu va organiza în aceste zile la Bru-
xelle, un eveniment de excepþie, care,
posibil, va constitui peste timp chiar ºi o
filã de istorie. Într-o premierã absolutã,
în inima Europei, la kilometrul zero, adi-
cã în incinta Parlamentului European, în
zona Baltic Way, românii veniþi din Re-
publica Moldova, Valea Timocului – Ser-

bia ºi cei din Oltenia îºi vor da mânã cu
mânã într-un moment important, atât pen-
tru þara noastrã, cât ºi pentru parcursul
european al celor douã þãri, Moldova ºi
Serbia, în contextul extinderii Uniunii
Europene. La eveniment vor lua parte eu-
roparlamentari români ºi strãini, precum
ºi ambasadorii României, Republicii Mol-
dova ºi Serbiei, acreditaþi la Bruxelles.

jurnaliºti din România ºi Republica
Moldova, dar ºi artiºti populari cu-
noscuþi care îi vor încânta pe euro-
parlamentarii strãini cu tradiþiile ºi
obiceiurile româneºti. Profitând de
prezenþa la Bruxelles, românii din
comunitãþile istorice vor avea posi-
bilitatea sã afle cât mai multe lucruri
direct de la reprezentanþii þãrilor
membre ale Uniunii Europene, care
sunt avantajele integrãrii Moldovei
ºi Serbiei în UE, cât sunt de impor-
tante programele pentru tineri ºi care
va fi viitorul acestei familii europe-
ne. În acest context va avea loc o
serie de seminarii ºi mese rotunde
pentru a se putea oferi rãspunsul
complet la aceste probleme.

Expoziþie de mãºti:
Tradiþii vechi în
spirit nou”

Astãzi, la sediul Parlamentului
European, va avea loc, în inter-
valul orar 12.00-14.00, evenimen-
tul intitulat „Unitate, tradiþie ºi
continuitate”, în cadrul cãrui se
va inaugura expoziþia de mãºti
„Tradiþii vechi în spirit nou” a ar-
tistului român Gheorghe Florea ºi
va fi lansat volumul „Tradiþii cu-
linare româneºti la sud de Dunã-
re”, semnat de jurnalistul Romeo
Crîºmaru. Evenimentul va culmi-
na cu prezentarea de costume

populare tradiþionale din Republi-
ca Moldova, Valea Timocului ºi
Regiunea Oltenia.

Mâine, dupã o sesiune de pre-
zentare a instituþiilor europene ºi
una de întrebãri ºi rãspunsuri, va
avea loc o dezbatere susþinutã de
europarlamentarul Marian-Jean
Marinescu. Tot în aceeaºi zi vor

avea loc seminarul „Perspectives
and challenges of EU enlargement
to New Member States”, unde vor
participa deputaþi ai grupului PPE
din Parlamentul European, ºi o pre-
zentare a portalului Jurnalul Româ-
nesc (www.jurnalulromanesc.ro),
dedicat românilor de pretutindeni.

MARGA BULUGEAN

În cursul zilei de duminicã, poliþiºti din ca-
drul Biroului Drumuri Naþionale ºi Europene ºi
Formaþiunii Rutiere Filiaºi, împreunã cu lucrã-
tori ai Biroului Rutier Craiova au organizat o
acþiune pentru prevenirea ºi combaterea acci-
dentelor cauzate de vitezã ºi neacordarea de
prioritate pietonilor aflaþi regulamentar în tra-
versarea strãzii. Oamenii legii au constatat 109
abateri de naturã contravenþionalã pentru sanc-
þionarea cãrora au fost aplicate amenzi în sumã
totalã de 15.230 lei, 34 dintre sancþiuni fiind
pentru vitezã, 14 pentru neacordare de priori-
tate pietonilor, restul fiind alte abateri de la re-
gimul circulaþiei pe drumurile publice. De ase-
menea, în cadrul acþiunii poliþiºtii rutieri au re-
þinut în vederea suspendãrii dreptului de a con-
duce autoturisme pe drumurile publice15 per-
mise de conducere. Unul dintre cei lãsaþi fãrã
permis, potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, a fost
ºi Gabi Casangiu, de 37 de ani, din comuna

Peste 100 de amenzi aplicate
de poliþiºtii de la Rutierã într-o zi

Predeºti, depistat în timp ce conducea un au-
toturism Opel, pe strada „Fraþii Goleºti”, fãrã
sã opreascã pentru a acorda prioritate de tre-
cere pietonilor angajaþi în traversarea strãzii pe
marcajul pietonal. Acesta a fost sancþionat cu
amendã în sumã de 340 lei, iar ca mãsurã com-
pletarã i-a fost reþinut permisul pentru 30 zile.

CARMEN ZUICAN

Craiovenii care locuiesc pe Calea Bu-
cureºti nu vor primi apã la robinete, as-
tãzi, între orele 10.00 ºi 16.00. Potrivit
conducerii Companiei de Apã Oltenia, în
tot acest timp se efectueazã lucrãri de
montare a unui grup automat de pompa-

Se întrerupe apa pe Calea Bucureºti
re. Sunt afectate toate blocurile care sunt
racordate la staþia de hidrofor de pe lân-
gã Punctul termic nr. 9, respectiv blo-
curile A1p, A2p, A3p, A4p, A6p, B7, B8,
B9, B10, B11, B12 ºi B13, cu toate scã-
rile aferente acestora. „Atenþionãm uti-

lizatorii de apã potabilã din zo-
nele menþionate cã, din cauza
manevrelor de golire ºi umple-
re a sistemului public de ali-
mentare cu apã potabilã, oca-
zional, se pot produce modi-
ficãri ale calitãþii apei potabile
din punct de vedere al turbi-
ditãþii ºi culorii”, se aratã într-
un comunicat al CAO. La apa-
riþia acestor fenomene, con-
ducerea companiei recoman-
dã sã se evite consumul de apã
potabilã pânã la limpezirea ei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În cazul nivelului de prioritate 1
(semiurgent), al afecþiunilor cu
impact potenþial semnificativ al in-
tervenþiei precoce de a salva viaþa
sau de a preveni complicaþii seve-
re, se impune programarea în ma-
ximum 7-28 de zile, în cazul nive-
lului de prioritate 2 (intermediar),
al situaþiilor clinice neameninþãtoa-
re de viaþã, dar cu un orizont de
timp limitat pentru ca intervenþia
sã previnã deteriorarea funcþiona-
lã, programarea trebuie sã se facã
în maximum una-trei luni, iar la
nivelul de prioritate 3 (de rutinã) –
cazul pacienþilor stabili a cãror

Datele vor fi colectate la ni-
vel naþional de la pacienþii aflaþi
în unitãþile de primiri urgenþe,

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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afecþiune nu prezintã potenþial de
deteriorare rapidã sau afectare
uºoarã sau moderatã a statusului
funcþional – se programeazã con-
sultaþia în maximum 3-6 luni.
Un miliard de lei ar
putea fi economisiþi

Conform pachetului de bazã,
ambulatoriile de specialitate pot fi
integrate sau nu spitalelor, constând
în cabinete ale medicilor specialiºti
cu diferitele lor forme de organi-
zare – individuale, asociate, gru-
pate sau societãþi civile medicale
(fostele policlinici).

Reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii au precizat cã una din-
tre direcþiile principale ale refor-
mei este reechilibrarea componen-
telor sistemului sanitar, prin creº-
terea rolului ambulatoriului de
specialitate ºi mutarea accentu-
lui dinspre spital înspre partea de
prespital – ambulatoriul de spe-
cialitate ºi medicina primarã. Din
datele existente, la nivelul anului
2012, aproximativ un milion din
cazurile de internare continuã în
secþiile de acuþi în spitalele din
România puteau fi rezolvate în
ambulatoriul de specialitate.
Aceasta înseamnã peste un mili-
ard de lei care puteau fi econo-
misiþi sau mai eficient cheltuiþi,
în condiþiile în care subfinanþa-
rea a fost constant una dintre pro-
blemele sistemului sanitar. În
aceste condiþii, autoritãþile sani-
tare au anunþat cã îºi propun ca
70% din aceste cazuri sã fie re-
zolvate, odatã cu adoptarea pa-
chetului de bazã, în ambulatoriu.

Prin aplicarea pachetului de
bazã ambulatoriul de specialita-
te ar urma sã devinã un filtru în
rezolvarea cazurilor, înainte de
a se ajunge la spitalizarea lor, ast-
fel încât internarea în spital sã

nu se facã decât dacã este nea-
pãrat nevoie, pentru cazurile care
nu pot fi tratate în ambulatoriu.
În plus, mai multe cazuri tratate
în ambulatoriu înseamnã, în opi-
nia specialiºtilor, mai mulþi pa-
cienþi cãrora li se rezolvã mai
repede problema de sãnãtate, mai
multe cazuri tratate cu aceleaºi
sume de bani.

Plata consultaþiilor,
în funcþie de gradul
de complexitate

S-a admis însã cã este nevoie
de o mai bunã finanþare a ambu-
latoriului, pentru ca acesta sã fie
mai atractiv pentru medici. În
acest sens se ia în calcul plata
diferenþiatã a consultaþiilor în
funcþie de gradul lor de comple-
xitate. În plus, pachetul prevede
reconfigurarea ambulatoriului de
specialitate, cu posibilitatea de a
avea douã ture, astfel încât sã fie

acoperitã cererea de servicii la
acest nivel, acolo unde existã
condiþiile necesare, creºterea ac-
cesului pacienþilor la consultaþii
ºi investigaþii de specialitate ºi
închiderea cazurilor la nivel de
ambulatoriu – medicul specialist
sã poatã gestiona un caz de la ca-
pãt la altul. De asemenea, o serie
de proceduri vor fi decontate de
Casa de asigurãri suplimentar ast-
fel încât furnizorii de servicii me-
dicale sã fie stimulaþi sã le reali-
zeze ºi sã le contracteze.

O noutate absolutã pe care o
introduce pachetul de bazã este
consultaþia complexã, multidis-
ciplinarã, anualã, care se acordã
bolnavilor cu anumite boli cro-
nice. Aceasta presupune bilanþul
stãrii de sãnãtate, examen clinic,
investigaþii, urmãrirea planului de
management al bolii. Consulta-
þia complexã este efectuatã de o
echipã multidisciplinarã alcãtui-
tã din medici specialiºti.

Chestionar pentru pacienþii de la Urgenþã
Pacienþii care vor trece pragul Urgenþei vor

putea sã-ºi exprime nemulþumirile legate de
serviciile medicale oferite, prin intermediul
unui chestionar care ar urma sã fie realizat
de un personal neutru.

începând din luna aprilie sau
mai, pentru a le afla nemulþu-
mirile, acþiunea urmând sã du-

reze doi ani. Pacienþii vor pu-
tea rãspunde sub protecþia ano-
nimatului, iar cei care vor rea-
liza acest chestionar nu trebu-
ie în mod obligatoriu sã fie
medici, ci poate fi chiar anga-
jaþi din cadrul Ministerului Sã-
nãtãþii sau ai direcþiilor de sã-
nãtate publicã.

Secretarul de stat în Minis-
terul Sãnãtãþii, Raed Arafat, a
recunoscut cã existã o nemul-
þumire continuã a pacienþilor
legatã de perioada de aºteptare
în Urgenþã, dar a precizat cã
în condiþiile unui numãr mare
de pacienþi se face un triaj, în
funcþie de gravitatea cazurilor,
ºi nu de ordinea în care s-au
prezentat la spital, aceastã re-
gulã fiind prevãzutã în proto-
coalele de triaj.

Pentru acest an s-au alocat
de la buget 270 de milioane de
lei pentru acþiunile prioritare din
medicina de urgenþã, pe progra-
me de terapie intensivã, infarct,
traumã, accidente vasculare
cerebrale ºi recoltare mobilã de
sânge. Aceste sume de bani ar
trebui sã vinã în sprijinul spita-

lelor regionale, strategice, spi-
talelor judeþene de urgenþã, pen-
tru continuitatea îngrijirilor pa-
cienþilor care sunt veniþi prin
Unitãþile de Primiri Urgenþe, pa-
cienþi de urgenþã, dupã ce se in-
terneazã în spital.

În ceea ce priveºte acþiunile
prioritare pe programul legat de
accidentele vasculare cerebra-

le, reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþ i i  au declarat  cã  va
creºte numãrul centrelor care
abordeazã problema prin trom-
bolizã, în condiþiile în care pa-
cientul ajunge la spital în ma-
ximum trei ore ºi jumãtate de
la momentul instalãrii AVC sau
se va recurge la o etapã inter-
venþionalã.
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Expoziþia cuprinde 29 de panouri
ºi este un proiect de parteneriat din-
tre BTA, Biblioteca Naþionalã „Sfin-
þii Chiril ºi Metodiu” ºi Universita-
tea de la Veliko Târnovo. Ea este ºi
un gest de gratitudine cãtre Româ-
nia ºi poporul român care au adãpos-
tit emigranþii bulgari ºi le-au dat po-
sibilitatea de a prezenta, prin inter-
mediul presei, aspiraþiile lor pentru
libertate, independenþã, dezvoltare ºi
culturã. Fotografiile din expoziþie pre-
zintã paginile ziarelor ºi revistelor din
timpul revoluþiei bulgare de acum 130
de ani. Poziþiile exprimate au o actua-
litate surprinzãtoare. „Expoziþia
aceastã nu este numai de privit, ci
ºi de citit”, spune autorul ei Ivo Had-
jimiºev.

Vizitatorii vor putea privi cum au
arãtat ziarele lui Liuben Karavelov
„Svoboda” (Libertatea), „Nezavisi-
most” (Independenþa),  lui  Hristo

Universitatea din Craiova gãzduieº-
te astãzi vernisajul expoziþiei „Nãscutã
liberã”. Evenimentul este organizat de
Agenþia bulgarã de presã BTA ºi se

desfãºoarã în holul central al institu-
þiei începând cu ora 15.00. Expoziþia
recreeazã spiritul de militant al renaº-
terii naþional-politice a presei bulgare.

Botev „Duma na bulgarskite emi-
granti” (Cuvântul emigranþilor
bulgari), „Budilnik” (Deºteptãtor),
„Zname” (Steag), lui Gheorghi S. Ra-
kovski – „Branitel” (Apãrãtor),
„Bãduºtnost” (Viitorul), lui Stefan
Stambolov – „Nova Bulgaria” (Bul-
garia Nouã). „O trãsãtura distincti-
vã a periodicelor este diversitatea lor
tematicã. În concordanþã cu cerinþe-
le timpului ºi cu setea de cunoaºte-
re, aceste periodice informeazã, ana-
lizeazã, îndemnã la schimbare, instru-
iesc. Tematica lor este diversã – ana-
lize curente sociale, sfaturi agricole,
linii directoare de întreþinere gospo-
dãrii, articole educative ºi moraliza-
toare, reflecþii pe teme filosofice,
chiar ºi bârfe din mass-media din
lume. Stimulul editorilor de acele vre-
muri nu a fost reprezentat de profi-
turi, ci de ideea deºteptãrii unui po-
por, de aceea în expoziþie sunt împle-

tite ºi chipurile ale celor cunoscuþi
intelectuali bulgari din acele timpuri”,
precizeazã organizatorii.

Primul ziar bulgar tipãrit
în România, printre exponate

Printre exponate se aflã primul ziar
bulgar tipãrit în România sub titlul
remarcabil „Bulgarska pcela” (Al-
bina bulgãreascã), prima revista
ºtiinþificã a Societãþii literare bulgare
– viitoarea Academie Bulgarã, primul
cotidian „Sekidnevnii novinar”
(ªtiri în fiecare zi), care publicã ºti-
rile agenþiei de presã francezã „Ha-
vas” (astãzi AFP). O prezentã deo-
sebitã sunt caricaturile care satirizea-
zã oamenii politici de atunci, ciorba-
gii ºi conducãtori turceºti, relaþiile
dintre state. Mai sunt prezentate ima-
gini vechi din Bucureºti, primele ti-
pografii ºi prese tipografice ale emi-
granþilor bulgari, aducând spiritul

acelei epoci. Un document unic este
certificatul de membru de onoare al
lui Victor Hugo în Societatea centra-
lã bulgarã de caritate. „Nãscutã li-
berã” a fost prezentatã pentru prima
datã cu ocazia Celei de-a opta ediþie
a Reuniunii mondiale a media bulga-

re ºi Asociaþia presei bulgare la nivel
mondial care s-a desfãºurat în Bucu-
reºti în anul 2012. Expoziþia a fost
prezentatã cu mare succes, de ase-
menea, în oraºele Ruse, Varna, Sli-
ven, Veliko Târnovo, Plevna, Vidin.

ALINA DRÃGHICI

Prima etapã a proiectului a fost
constituitã în jurul a trei module:
Comunicare ºi PR, CSR, Manage-
ment. În cadrul acestor sesiuni de
traininguri ce au durat trei sãptã-
mâni, participanþii ºi-au îmbunãtã-
þit cunoºtinþele legate de dome-
niul ONG, au luat parte la activi-
tãþi interactive, ºi-au dezvoltat ca-
pacitatea de a lucra în echipã. De

Asociaþia „PR Pãtrat” în parteneriat
cu JCI Craiova a implementat proiectul
„De la comunitãþi la comunitate”. Aces-
ta îºi propune sã faciliteze construirea
ONG-urilor din Craiova ºi de pe o arie

de 15 kilometri în jurul acesteia într-o
comunitate  solidã, eficientã ºi durabi-
lã. Pentru realizarea acestui scop, „PR
P ã t r a t ”  d e z v o l t ã  p l a t f o r m a  o n l i n e
www.managementulcomunitatilor.ro.

Proiectul “De la comunitãþi la comunitate” a fost unul dintre cele douã
proiecte câºtigãtoare ale programului de responsabilitate socialã “HEINE-
KEN pentru Comunitãþi”, ediþia 2013, dezvoltat de HEINEKEN în parteneriat
cu Asociaþia CSR Nest în oraºul Craiova. În urma unui proces de evaluare a
tuturor proiectelor înscrise în programul de responsabilitate socialã “HEINE-
KEN pentru Comunitãþi”, juriul programului a desemnat cele douã organiza-
þii nonguvernamentale câºtigãtoare în oraºul Craiova care au primit un grant
în valoare de 50.000 RON fiecare.

asemenea, cunoaºterea reciprocã,
schimb de bune practici ºi acces
la resursa de finanþare continuã re-
prezintã elementele definitorii ale
acestui proiect.

«Proiectul „De la comunitãþi la
comunitate” reprezintã oportuni-
tatea de a pune majoritatea ONG-
urilor din Craiova la un loc, de a fi
toþi pentru aceeaºi comunitate. Se-

siunile de curs au fost foarte in-
teractive, amuzante ºi pline de in-
formaþii utile într-un ONG. Atât eu,
cât ºi echipa mea, ne-am simþit ca
într-o mare familie, socializând cu
echipa proiectului, cu trainerii ºi,
cel mai important, cu restul orga-
nizaþiilor nonprofit participante,
printre care ne-am fãcut ºi prieteni.
Prin intermediul celor trei module,
am învãþat lucruri pe care le voi
aplica cu încredere în organizaþia
pe care o reprezint. Prin interme-
diul proiectului am descoperit cã
scopurile noastre sunt asemãnã-
toare, putem forma o singurã co-
munitate, pe viitor vor exista mai
multe parteneriate între ONG-uri,

iar cu ajutorul informaþiilor dobân-
dite la cursuri, proiectele vor creº-
te calitativ», a declarat Elena Ciu-
botea, preºedintele Asociaþiei Stu-
denþilor din Facultatea de Fizicã
din Craiova.

A doua etapã a avut loc sâmbã-
tã, 11 ianuarie, la Muzeul Olteniei,
Secþia ªtiinþe ale Naturii. Eveni-

mentul s-a numit „Match&Catch”
ºi ºi-a propus sã ajute organizaþii-
le nonguvernamentale sã stabi-
leascã parteneriate în interiorul co-
munitãþii de practicã, dar ºi sã ge-
nereze micro-proiecte care sã fie
desfãºurate în perioada imediat ur-
mãtoare.

ALINA DRÃGHICI

Faza localã a Olimpiadei Naþionale de Ma-
tematicã, pentru clasele a V-a – a XII-a este
programatã pentru data de 16 februarie a.c.

Începe Olimpiada de Matematicã
Concursul va avea loc la Colegiul „Costin D.
Neniþescu” ºi ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski” din Craiova. Potrivit programei,

Olimpiada de Matematicã, faza
pe ºcoalã, se va desfãºura pe
25 ianuarie, în fiecare ºcoalã,
între orele 8.30 – 9.00, iar ele-
vii participanþi trebuie sã aibã
asupra lor documente de iden-
titate (C.I. sau carnetul de
note). Lista cu profesorii pro-
puºi pentru evaluare, precum
ºi programa ºcolarã pentru
concurs se regãsesc pe site-
ul www.mateinfodolj.eu. La
Olimpiada de Matematicã pen-
tru elevii de gimnaziu vor par-
ticipa elevi de la majoritatea
unitãþilor de învãþãmânt.

ALINA DRÃGHICI

Peste 40 de lucrãri – majoritatea
picturi în ulei pe pânzã, dar ºi pasteluri ºi
sculpturi – sunt reunite, zilele acestea,

„Poveºti de iarnã”, la Galeria de Artã „Cromatic”
pe simezele Galeriei de Artã „Croma-
tic” a Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Dolj, în cadrul Salonu-
lui de iarnã 2014. Evenimentul este
organizat împreunã cu Cenaclul
Plastic „Constantin Brâncuºi”, iar
vernisajul are loc astãzi, ora 12.00.
Expun artiºtii Antoneta Cocoº-
Andreescu, Teodora Ciolan, Rodica
Cîntar, Ana-Maria Cristofir, Eugen
Dumitru, Lia Gaºpar, Mircea Gavriles-
cu, Bebicã Ghiþã, Benoni Mogoºanu,
Mariana Montegaza, Gabriela
Rãdulescu, Nela Sãlcianu, Dan Scurtu
ºi Gheorghiþa ªerban. Intitulatã
generic „Poveºti de iarnã”, expoziþia

va fi prezentatã de artiºtii plastici Cristina
Oprea ºi Nicolae Predescu.
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- N-a trecut foarte mult timp de când
aţi evoluat, ultima dată, pe această sce-
nă a Filarmonicii „Oltenia”: pe 29 no-
iembrie 2013, în cadrul celei de-a 40-a
ediţii a Festivalului Internaţional „Cra-
iova Muzicală”, când, alături de unul din-
tre virtuozii pianului, Remus Manolea-
nu, aţi susţinut recitalul „Canzoni Ita-
liane”. Aţi acce ptat, iată, să re veniţi
acum într-un Concert Beethoven. Pare-
se că sunt de nerefuzat invitaţiile la Cra-
iova! Aşa este?

- Aşa este! Mai ales că programul cuprin-
de această lucrare inedită, Missa în Do ma-
jor, op. 86, pentru solişti, cor şi orchestră,
deşi este scrisă cu 15 ani înainte de Missa
solemnis, la o comandă făcută lui Beethoven
pentru aniversarea unei onomastici a prinţu-
lui Nikolaus Esterhazy. Obişnuinţa era ca zi-
lelor aniversare să li se închine câte o missă.
Haydn era cel care le scria, dar şi Beethoven
se vede pus în situaţia de a accepta coman-
da. Prima audiţie a fost un eşec total! Sigur,
în perspectiva unei istorii a muzicii, lucrarea
este absolut minunată, cu precădere a doua
parte, când Beethoven începe să dezvolte toate
temele. Nu este ofertantă pentru un solist
vocal; pentru un muzician însă, da. Este o
bucurie să asculţi această polifonie vocală.
Aşadar, Beethoven este cel care m-a readus
la Craiova. De altfel, în primele dăţi în care
am venit aici, prin anii ’90, am cântat Simfo-
nia a IX-a, înlocuind-o pe profesoara mea
de atunci, Emilia Petrescu. Nu-mi amintesc
foarte bine, dar cred că Horia Andreescu era
cel care dirija...

Chiar venind încoace – pentru că atunci
când am ieşit de pe autostradă a început să
plouă –, mi-am adus aminte că tot pe o ploaie
măruntă am ajuns prima oară la Craiova,
într-o serie de concerte organizare de Uniu-
nea Criticilor Muzicali. Pare-mi-se că într-o
sală a Casei de Cultură a Studenţilor avea
loc concertul, care a fost transmis în direct
la radio. În partea a doua, eu şi soţul meu
am susţinut un recital de lieduri de Hugo
Wolf, iar în prima a fost o pianistă de la Cluj.
În sală am avut însă un spectator, care şi el
a plecat la pauză, scuzându-se şi spunând
că a greşit uşa. A fost chiar nostim! Venind,
acum, la Craiova, mi-am amintit de această
experienţă şi am râs cu cei cu care eram în
maşină – ceilalţi solişti din concertul Beet-
hoven de acum. Au urmat apoi mai multe
invitaţii la Filarmonica „Oltenia” şi am făcut
multe concerte frumoase aici.

A readus-o la Craiova... Beethoven! După ce, cu
mulţi, foarte mulţi ani în urmă, venind aici pentru pri-
ma oară, n-a avut decât un spectator în sală – şi acela
greşise uşa, după cum îşi aminteşte, amuzată! –, acum
un numeros public a aplaudat-o, bucurându-se de re-
venirea sa pe scena Filarmonicii „Oltenia”.

Concertul de vineri seara, al treilea dintr-o serie de
zece dedicată creaţiilor compozitorului german, i-a pri-
lejuit sopranei Bianca Manoleanu reîntâlnirea cu par-
titura Missei în Do major, op. 86. Totodată, cu Orches-
tra Simfonică, de această dată condusă de dirijorul
Robert Gutter (S.U.A.), şi Corala Academică, ansam-
blu cu tradiţie, căruia i-a descoperit prospeţimea şi ace-
eaşi bucurie de a fi pe scenă. Soliştii serii – trei tineri
interpreţi, cu toţii studiind la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti, unde Bianca Manoleanu este
profesor universitar doctor la Catedra de lied-oratoriu
şi decan al Facultăţii de Interpretare Muzicală: mezzo-

soprana Corina Ţică (doctorand), tenorul Adrian Du-
mitru (masterand) şi basul Daniel Pascariu (student).

„Nici nu ştiu ce îmi place mai mult, pedagogia sau a
interpreta... Lucrul cu tinerii e extraordinar!”, mărtu-
riseşte Bianca Manoleanu. „Pot să vă spun că absorb
tinereţea şi bucuria cu care ei cântă! Poate sunt obosi-
tă, poate am momente în care urechile mele sunt saţia-
te de atâtea sunete de peste zi... Dar cu ei îţi regăseşti
motivaţia pentru care ai început să cânţi. Ştiţi ce extra-
ordinar este să-ţi aduci aminte în fiecare zi de ce ţi-ai
ales această profesie?!”, mai spune soprana.

Pasiunea pentru muzică o are din familie ş i nicioda-
tă nu s-a imaginat făcând altceva. O familie de ita-
lieni, cu apetit pentru Operă şi Filarmonică. „Tatăl
meu avea o voce ce nu putea fi cuprinsă între pereţii
unei săli, tremurau geamurile când cânta!”, îşi amin-
teşte. Explicabil, căci era descendent al familiei Mo-
reschi – Alessandro Moreschi (1858-1922) fiind ulti-

- Cum regăsiţi, la început de
2014, Filarmonica „Oltenia”, cu
artiştii ei – corişti, membri ai Or-
chestrei Simfonice?

- În special de cor mă leagă foarte multe.
Şi-a păstrat această frumoasă tradiţie şi simt
o prospeţime a lui. Am cunoscut-o şi pe di-
rijoare (n.r. – Manuela Enache), nu ştiam că
este atât de tânără! Dar cred că este o mână
de fier şi foarte inimoasă. Pentru că, repet,
se simte o prospeţime în calitatea sunetului
şi e foarte bine echilibrat. Şi are oameni care
doresc să cânte. Asta e extraordinar! Pentru
un muzician, fiecare partitură ar trebui să
fie un nou început, căruia să-i acorzi toată
atenţia şi toată emoţia ta. Să ştiţi că am cân-
tat cu multe formaţii corale din ţară, dar la
corul de la Craiova – deşi, sigur, sunt multe
de făcut şi aici – simt această bucurie de a fi
pe scenă.

- În arta inte rpre tativă a lie dului
v-aţi impus ca o soprană de mare fineţe,
fiind apreciată ca una din vocile cele mai
bune pentru acest gen atât de preten-
ţios. „Liedul este în muzică ceea ce re-
prezintă poezia în literatură”, declaraţi
mai demult, în cadrul unui interviu. Vor-
bim de armonii sensibile, delicate, de un
gen lipsit de strălucirea operei şi de an-
vergura muzicii vocal-
s imfonice. . . În acest
zgomot şi zbucium al
lumii actuale, cum îşi
mai găse şte  e l locul,
cum mai este receptat?
Cumva ca o muzică a
tinerilor de altădată?

- Nu, pentru că el este
cântat de tinerii de acum.
Deşi există această obiş-
nuinţă a spec tac olelor
grandioase, lumea caută
exc lusivitatea – c a în
modă, haute couture, ca
în c ofetărie-patiserie,
ceva special, unic atul.
Vreau să vă spun că lie-
dul este căutat acum ca
o zonă cu mărgăritare…
Nu e perceput ca o artă cu patina trecutului.
Plus că în epoca actuală – şi nu numai la noi
– se scrie foarte multă muzică vocală came-
rală. Cât priveşte costurile pe care le impli-
că, sunt acceptabile. Este un aspect la care
se gândesc toţi cei din domeniul artistic,
pentru că arta a devenit un business. Iar ar-
tiştii îşi aleg ceea ce doresc să ofere. Şi dacă
ştii să oferi, orice text muzical poetic, prin

contemporaneitatea fiinţei tale, devine inteli-
gibil, devine explicit. Şi atunci muzica res-
pectivă nu mai are patină învechită, venind
dintr-o altă lume. Trebuie adusă la numito-
rul emoţional al tinerilor din secolul XXI. Ei
caută emoţia. Titlul spectacolului, felul în
care alegi lucrările, ideea pe care constru-
ieşti concertul sau recitalul trebuie să fie pe
înţelesul tânărului de astăzi. Iar el, repet, este
deschis la această emoţie. Tinerii au nevoie
de această emoţie.

- Care e povestea pasiunii dvs. pentru
acest gen „altfel”? E interesant de ştiut,
pentru că i-aţi dedicat cea mai mare par-
te a activităţii dvs. În afară de concerte-
le şi recitalurile pe care le susţineţi, aţi
creat Fundaţia Culturală „Bianca”, ce
are ca scop principal promovarea aces-
tui gen, şi aţi publicat două cărţi pe ace-
eaşi temă. Apoi, împreună cu Remus Ma-
noleanu sunteţi membri fondatori şi în
juriul Festivalului şi Concursului Naţio-
nal de Interpretare a Liedului „Ionel Per-
lea” de la Slobozia, aflat, în mai 2013, la
a XXII-a ediţie. Şi – să nu uităm – aţi
transmis această pasiune şi fiicei dvs.,
soprana Stanca Maria Manoleanu...

- M-am născut într-un mediu muzical,
într-o familie de italieni. Iar italienii au cân-

tat dintotdeauna. Am descoperit anul trecut
c eva despre c are nu am povestit până
acum… Eram preşedinta unei comis ii de
doctorat la Universitatea Naţională de Muzi-
că din Bucureşti şi a venit un tânăr care a
prezentat o temă despre importanţa cântă-
reţilor castraţi în istoria muzicii. La un mo-
ment dat, a proiectat imaginile ultimilor, cei
mai cunoscuţi cântăreţi de la Vatican. Răs-

foindu-i lucrarea, n-am fost foarte atentă la
ce se proiectează, dar, la un moment dat,
când mi-am ridicat privirea, am văzut o fo-
tografie cu tata tânăr. Nu vă pot spune ce
emoţie m-a cuprins.

Şi am făcut imediat legătura: era vorba,
de fapt, de Alessandro Moreschi, ultimul
cântăreţ castrat al Vaticanului. Mi-am adus
aminte că tatăl meu se numea, după tată,
Rosa, iar după mamă, Moreschi. Asemăna-
rea şi unele semne de familie, respectiv o
anumită formă a urechilor – neobişnuit de
mari şi de lungi (iar Moreschi are toate po-
zele realizate în aşa fel încât să nu i se vadă
urechile) – m-au dus cu gândul şi sunt în
investigarea acestor relaţii. Ei au fost şase
fraţi, iar vreo doi or fi ajuns prin România.
Erau mai multe familii care, la începutul se-
colului, au venit şi s-au stabilit aici. Între noi
fie spus, majoritatea celor de generaţia mea
s-au întors în Italia, într-un fel sau altul…

Am descoperit, deci, această legătură mu-
zicală… Tatăl meu avea o voce ce nu putea
fi c uprinsă între pereţii unei săli, tremurau
geamurile când cânta! Îi cânta mamei se-
renade peste grădini… Mama era şi ea foar-
te dedicată muzicii. Ei cântau tot timpul,
mergeau la Operă, la Filarmonică… Până
la urmă, muzica n-a fost o profesiune,  şi-
au ales altele, pentru că aşa au fost timpu-
rile, nu s-a putut. Dar au rămas  cu această

pasiune.
Eu m-am apucat târziu

de cântat – am făcut pian
până în clasa a XII-a –,
pentru că ştiam ce înseam-
nă o voce. Nu se putea sta
lângă tata când cânta! În-
cet-încet, mi-am descope-
rit şi format şi eu o voce,
dar care nu este a tatălui
meu.  Cine o moşteneşte
este însă fiica mea, care
şi-a luat licenţa, la Conser-
vator, în pian. M-am ru-
gat ani de zile de ea să
completeze studiile muzi-
cale şi în sfârşit a făcut şi
canto. Actualmente este la
un master în canto la Ge-
neva, unde lucrează cu
Maria Diaconu. Avem şi

un băiat, care, de asemenea, a absolvit Uni-
versitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
este pianist şi face studiile de doctorat.

Aşadar, pasiunea a existat în familie. Şi
nici nu mi-aş fi putut imagina că am să fac
altceva, că aş putea să am altă profesie. Apoi,
întotdeauna am îmbinat această bucurie de
a lucra pentru mine, cu instrumentul meu –
vocea, cu bucuria de a lucra cu cei de lângă

Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:Soprana Bianca Manoleanu:

C     M     Y       K

C     M     Y       K

Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,Decanul Facultăţii de Interpretare Muzicală din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti,



cultură cuvântul libertăţii / 9marţi, 21 ianuarie 2014
Pagini realizate de

MAGDA BRATU

mul cântăreţ castrat al Vaticanului. O întâmplare  re-
centă şi nefăcută publică până acum a de terminat-o
pe Bianca Manoleanu să investigheze mai amănunţit
aceste legături muzicale.

Numele său rezonează însă cu liedul, un gen ce
valorifică în egală măsură  muzica şi poezia. În aceas-
tă artă interpretativă s -a impus ca una dintre  ce le
mai bune  voci, susţinând numeroase  recitaluri în
Europa, dar şi în S.U.A. şi As ia. După cum bine se
ştie, împreună cu soţul său, pianistul Remus Mano-
leanu – de asemenea, profesor la Universitatea Na-
ţională de Muzică din capitală, Catedra de pian –
alcătuiesc un duo foarte  apreciat. Ambii sunt autori
de  cărţi referenţiale în muzicologia naţională privind
creaţia românească de  lied ş i, totodată, membri fon-
datori ai Festivalului şi Concursului Naţional „Ionel
Perlea” de la Slobozia. Liedul nu e o muzică a tineri-
lor de altădată, cons ideră Bianca Manoleanu, ba, din

contră, es te  cât se
poate  de actuală ş i
aprec iată pentru
emoţia pe  care  o
transmite. „Tinerii
au nevoie de aceas-
tă emoţie”, susţine
soprana.

Despre arta inter-
pre tativă ş i condiţia
muzicianului român
de astăzi, despre importanţa educaţiei în domeniu date
celor ce nu optează pentru şcolile vocaţionale, dar şi
despre Craiova – oraş cu o importantă tradiţie muzi-
cală – în competiţia pentru obţinerea statului de  Ca-
pitală Culturală Europeană în 2021 soprana Bianca
Manoleanu vorbeşte cu pertinenţa artistului şi a das-
călului preţuit atât în breaslă, cât şi de public.

mine, cu propriii copii, cu elevii şi apoi stu-
denţii de la Universitate. Nici nu ştiu ce îmi
place mai mult, pedagogia sau a interpre-
ta... Lucrul cu tinerii e extraordinar! Cei din
Concertul Beethoven de la Filarmonica „Ol-
tenia” au fost studenţii mei la cursul de lied-
oratoriu, iar pentru acest eveniment am lu-
crat special cu ei şi iată că am reuşit să ne
omogenizăm. Pot să vă spun c ă absorb ti-
nereţea şi bucuria cu care ei c ântă! Poate
sunt obosită, poate am momente în care
urechile mele sunt saţia-
te de atâtea sunete de
peste zi... Dar cu ei îţi
regăseşti motivaţia pen-
tru care ai înc eput să
cânţi. Ştiţi ce extraordi-
nar es te s ă-ţi aduc i
aminte în fiecare zi de
ce ţi-ai ales această pro-
fesie?! Să te bucuri că
faci, că formezi un su-
net, că găseş ti o altă re-
zonanţă, că găseşti un
nou sens unui cuvânt,
unei fraze muzicale?!
Asta se fac e predând…

- Sunteţi profesor
universitar doctor la
catedra de lied-oratoriu a Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti şi, tot-
odată, decan al Facultăţii de Interpreta-
re Muzicală. Şi din această perspectivă –
ca şi din cea de solistă care a concertat
în compania unor prestigioase formaţii
în ţări europene, dar şi în America şi
Asia –, cum priviţi şi cum acceptaţi con-
diţia muzicianului român de astăzi?

- A te ocupa de statutul social al profesiei
tale înseamnă a-ţi mânca 90% din energie.
Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim
lăsaţi în pace şi, aşa cum în spitale există
manageri care nu sunt doctori, să existe
pentru muzicieni manageri care nu sunt ar-
tişti şi care să lupte pentru drepturile lor.
Muzicienii sunt prea generoşi, prin natura
profesiei. Nu poţi să fii altfel dacă lucrezi cu
un instrument sau cu vocea ta… Nu avem
timp şi nici energie pentru a răzbate.

Suntem insuficient apreciaţi la nivel de
societate, dar este o chestiune de ordin eco-
nomic, care are loc în toată Europa. Peste
tot se restrâng orchestre, nu sunt bani pen-
tru artă. Deci, e vorba numai şi numai de
starea economică a locului în care trăieşti.
Totdeauna, şi înainte de Revoluţie, cântam
din bucuria de a cânta şi îi învăţam pe cei
din jurul meu să facă acelaşi lucru. Dacă
poţi să şi trăieşti din asta – pentru că aici

este problema, să ai liniştea să poţi crea în
profesia ta –, cu atât mai bine. Dacă nu,
găseşte-ţi altceva din care să trăieşti şi fă în
continuare, cu aceeaşi bucurie şi prospeţi-
me, muzică!

Am ajuns întâmplător decan şi vă spun că
es te o muncă de-a dreptul copleşitoare.
Uneori ne punem afişe acasă cu ceea ce cân-
tăm, ca să nu uităm ce suntem. Pentru că
suntem nevoiţi să facem atâtea altele ca să
avem un spaţiu pentru a face muzică… Deci,

muzicianul nu este apreciat cum trebuie, nu
pentru că nu ar merita sau că nu are înţelege-
re, ci pentru că economia este cum este. Fi-
indcă, altfel, România a apreciat întotdeauna
arta şi a acordat însemnătate învăţământului
muzical, artei, în general.

- Uitându-vă la studenţii dvs., la tine-
rii din sălile de concerte sau pe care îi
întâlniţi aiurea, la elevi şi la programa
şcolară – aşadar, şi în învăţământul vo-
caţional, şi în cel general –, uitându-vă
pur şi simplu în jurul dvs., câtă atenţie
credeţi că se mai acordă astăzi educaţiei
muzicale?

- Însemnătatea acordată artei, de care
pomeneam,  ne vine de la ruş i. Şcoala ro-
mânească de interpretare a avut o tradiţie,
e adevărat,  dar pes te ea s -a suprapus
ac eastă şcoală rusească, c are rămâne în
continuare cea mai bună în toată lumea.
Prin noul sis tem de învăţământ – Bolog-
na, pentru majoritatea universităţilor ro-
mâneşti –,  noi am cam părăsit arhitectura
sistemului de învăţământ muzic al rus.  E
bine, e rău… nu ş tiu.  Probabil nu se poate
altfel. Am părăsit-o începând cu formaţii-
le corale,  care nu mai sunt cum erau, căci
aveam o tradiţie,  cu orc hestrele care îm-
pânzeau ţara… Ac eastă prioritate acorda-

tă învăţământului muzic al nu mai
există.

Ceea ce se face în licee… e discu-
tabil. Noi nu suntem foarte mulţumiţi
de ceea ce vine la universitate, la ad-
mitere. Trebuie să suplinim de multe
ori ceea nu se face. Şi nu se face nu
atât pentru că profesorii nu fac, ci poate
şi pentru că familia elevului nu găseşte
în perspectivă din a fi muzician, artist,
o profesie care să aducă un statut so-

cial adecvat cantităţii de
muncă pe care trebuie să
o investeşti, un statut fi-
nanciar, ca să poţi trăi. Şi
atunci această lipsă de in-
teres se vede în nivelul de
pregătire. Dar în Univer-
sitate tinerii se triază – cei
care vor într-adevăr şi au
pasiune fac.  Cu foloase
materiale mai multe sau
mai puţine…

Gândiţi-vă că noi eram
cunoscuţi în Europa prin
şcoala violonistică şi prin
şcoala de canto. Acum am
rămas, din păcate, numai
cu c ântăreţii, pentru că

vocile se nasc. Dacă vă uitaţi pe s ite-
urile marilor teatre de operă, la cântă-
reţii angajaţi permanent, o să vedeţi
liste cu români, mai mult sau mai pu-
ţin cunoscuţi. Cu şcoala de vioară s-a
cam terminat la noi, nu ştiu de ce…
Şcoala de violoncel însă renaşte,  da-
torită unui om cu suflet mare ş i cu
foarte multe legături printre cei de ace-
eaşi profes ie, printre profesorii de vio-
lonc el din toate instituţiile, de la toate
nivelurile muzicale. Este vorba de Marin Ca-
zacu. Anul trecut, Fes tivalul „George Enes-
cu” a avut secţiune de violoncel şi au fost
foarte mulţi concurenţi. Noi, la Bucureşti,
avem în şcoală foarte mulţi violoncelişti,
unul mai bun ca celălalt.

- Ca şi Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara,
Braşov şi altele, Craiova îşi doreşte să
obţină statutul de Capitală Culturală
Europeană în 2021. Ca artist – şi încă
unul care a străbătut lumea! –, unde con-
sideraţi că ar trebui să puncteze oraşul
pentru a-şi consolida poziţia în această
competiţie?

- Grea întrebare! Pentru că tradiţie muzi-
cală există aici, manifestări muzicale de am-
ploare totdeauna s-au organizat la Craiova…
Artele vizuale, de asemenea, au o prezenţă îm-
pământenită aici. Ar putea fi însă ceva…

În 2007, am nimerit la Luxemburg. Vreau
să vă spun că la f iecare colţ de stradă, în
fiec are instituţie, biseric ă, în fiecare spaţiu
se întâmpla ceva, peste tot era ceva dintr-
un domeniu de artă. Şi se întâmpla nu cu
oameni din Luxemburg – şi noi tot aşa ajun-
seserăm acolo. Erau contracte făcute unor
personalităţi, grupuri, pic tori, arhitecţi din
spaţiul european.  Deci aceste c onexiuni –
şi oltenii au un fler special în a-şi face le-
gături şi a-şi deschide ferestre către lumea
din afară –, aceste colaborări sunt impor-
tante. Cred că ac esta e cuvântul-cheie, a
colabora – în diverse direcţii ar tistice, cu
personalităţi, cu instituţii, cu fundaţii din
alte părţi ale Europei.

Cred că aces ta şi es te unul dintre sco-
purile amplului program european – să des-
chidă uşile. Cu cât mai multe colaborări în
mai multe direcţii avem, cu atât şansele sunt
mai mari.

Cu una din vocile cele mai bune pentru genul
atât de pretenţios al liedului, Bianca Manoleanu
s-a impus în arta interpretativă ca soprană cu o
foarte mare forţă de expresie, cu o frazare
impecabilă şi o distincţie aparte. De-a lungul
timpului, a colaborat cu Orchestrele Filarmonici-
lor din Bucureşti şi din ţară, a susţinut numeroase
concerte vocal-simfonice în compania unor
prestigioase formaţii în Ungaria, Germania,
Franţa, Italia, Japonia.

Urmând linia repertorială a profesoarei sale,
Emilia Petrescu – care a considerat-o singurul ei
discipol –, a aprofundat repertoriul de lied
universal şi românesc. Absolvirea la Viena a
cursului de măiestrie sub îndrumarea mezzoso-
pranei Christa Ludwig i-a adus aprecieri elogioase
din partea acesteia: „Es war wunderbar Sie und
ihre liebliche Stimme und Kunst kennen zuler-
nen” („A fost minunat să cunosc arta şi cântul
dumneavoastră suav”).

În anii 2005 şi 2006 a participat, alături de
pianistul Remus Manoleanu, cu recitaluri de lied
la Festivalul „George Enescu”, organizate în
Germania (Heidelberg), Belgia (Bruxelles) şi
Franţa (Strassbourg). În 2006 a susţinut ca
solistă a Ansamblului „Romanian Baroque Or-
chestra” (sub conducerea lui Alison Bury) un
lung turneu de concerte la Londra, Paris, Bruxel-
les, Luxemburg şi Amsterdam.

Simultan activează ca profesor universitar
doctor la Catedra de lied-oratoriu a Universităţii
Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde actual-
mente deţine şi calitatea de decan al Facultăţii de
Interpretare Muzicală.

A publicat două cărţi pe tema sa predilectă –
liedul românesc: „Direcţii poetice în creaţia
românească de lied a secolului XX” şi „Călătorie
în lumea poetică a liedului românesc contempo-
ran”. Împreună cu Remus Manoleanu au creat
Fundaţia Culturală „Bianca”, ce are ca scop
principal promovarea liedului românesc. În anul
2010 a obţinut alături de pianistul Remus Mano-
leanu Premiul „Excelenţa în Interpretare”, oferit
de Forumul Muzical Român, iar în 2011 a primit
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler,
acordat de Preşedintele României.
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COMENTAR IU
Pakistan: Nouã morþi
într-un atentat al
talibanilor la Rawalpindi

Cel puþin 9 persoane ºi-au pierdut
viaþa ºi alte 18 au fost rãnite ieri dimi-
neaþã, într-un atac sinucigaº, revendi-
cat de rebelii talibani, în apropiere de
cartierul general al armatei pakistaneze
la Rawalpindi, o periferie a capitalei Is-
lamabad, informeazã AFP. Acest aten-
tat survine la o zi dupã un atac în care
au murit cel puþin 20 de soldaþi pakis-
tanezi, în nord-vestul þãrii, în unul din
cele mai sângeroase atacuri din ultimii
ani împotriva armatei Pakistanului. Ata-
cul de ieri, la fel ca ºi cel de duminicã, a
fost revendicat de Miºcarea talibani-
lor din Pakistan (TTP), principala gru-
pare rebelã din þarã. Aliatã al-Qaeda,
TTP desfãºoarã din 2007 o rebeliune
violentã împotriva guvernului de la Is-
lamabad, pe care îl acuzã de alianþã stra-
tegicã cu Statele Unite. Atentatul a fost
comis de un atacator sinucigaº, la apro-
ximativ un kilometru de cartierul gene-
ral al armatei, într-o zonã de înaltã se-
curitate, a declarat presei Sajid Zafar
Dall, un înalt responsabil al adminis-
traþiei locale.

Bashar al-Assad:
„Dacã Siria pierde
bãtãlia, haosul
se va întinde în tot
Orientul Mijlociu”

Preºedintele sirian, Bashar al-Assad,
a avertizat, ieri, într-un interviu pentru
AFP, cã „dacã Siria pierde aceastã bãtã-
lie, va însemna cã haosul se va întinde
în toatã regiunea Orientului Mijlociu”.
În acelaºi interviu, realizat duminicã la
Damasc, preºedintele a atenþionat cã
rãzboiul împotriva rebelilor va fi de lun-
gã duratã, chiar dacã au fost înregistra-
te progrese în aceastã privinþã. „Putem
spune cã realizãm progrese în lupta an-
titeroristã, dar aceasta nu înseamnã cã
victoria este iminentã. O astfel de bãtã-
lie este complicatã, ea nu este uºoarã ºi
cere mult timp”, a afirmat al-Assad. Tot-
odatã, preºedintele sirian a acuzat Fran-
þa, care susþine rebeliunea din Siria, de a
fi devenit o þarã „vasalã” Qatarului ºi
Arabiei Saudite, în schimbul „petrodo-
larilor”. Referindu-se la apropiata con-
ferinþã de pace internaþionalã asupra
Siriei, numita Geneva II, ce urmeazã sã
înceapã mâine în Elveþia, preºedintele
Assad a apreciat cã prioritatea acestei
reuniuni trebuie sã fie lupta împotriva
terorismului în þara sa.

„Financial Times”:
David Cameron riscã
izolarea în UE din cauza
politicii anti-imigraþie

Premierul britanic David Cameron s-
ar putea vedea izolat în interiorul Uniu-
nii Europene dacã va continua sã încer-
ce îngrãdirea libertãþii de circulaþie în
blocul comunitar, scria ieri publicaþia „Fi-
nancial Times”, care a intervievat pe
acest subiect mai mulþi oficiali din dife-
rite state europene. Aceºtia au precizat
cã se vor opune demersurilor lui Came-
ron de a limita dreptul cetãþenilor din
noile state ale Uniunii de a circula liber
în interiorul graniþelor blocului comuni-
tar. „Financial Times” estimeazã cã cel
mai important adversar al planurilor
prim-ministrului britanic este pe cale sã
devinã Germania, al cãrei ministru de
Externe, Frank-Walter Steinmeier, a acu-
zat guvernul de la Londra cã ameninþã
interesele þãrii sale prin încercarea de a
obþine revizuirea politicii de liberã circu-
laþie. „Germania a beneficiat substanþial
de pe urma acestei politici ºi cu siguran-
þã mai mult decât alþii. În prezent, mulþi
tineri din sudul Europei vin la noi la stu-
dii, ceea ce este în avantajul nostru, dar
ºi al statelor de unde provin. Oricine
contestã aceastã politicã face rãu Euro-
pei ºi Germaniei”, a punctat ºeful diplo-
maþiei germane. Poziþia de acum a Berli-
nului pare diferitã de cea exprimatã în
luna noiembrie, când a susþinut o revi-
zuire limitatã a drepturilor imigranþilor
privind accesul la sistemele de asisten-
þã socialã.

Uniunea Europeanã a decis sã lanseze un
proces de normalizare a relaþiilor cu Cuba, în-
gheþate dupã 1996, când a fost adoptatã „o
poziþie comunã”, pe motivul nerespectãrii drep-
turilor omului ºi a neinstaurãrii unei democraþii
pluraliste. Eºecul acestei politici, impusã în epo-
cã de premierul conservator spaniol Jose Maria
Aznar, precum ºi evoluþia regimului condus de
Raul Castro, ar putea îngãdui acceptarea, la mij-
locul lunii februarie, unor negocieri în vederea
încheierii unui acord bilateral. Care ar putea in-
tra în vigoare anul viitor. Þãrile europene cele

Creºterea economicã a Chinei a
fost de 7,7% în 2013, stabilã în
raport cu 2012, an considerat ca
neperformant dupã 13 ani, a anun-
þat guvernul, avertizând faþã dfe
dezechilibrele persistente ºi dato-
riei publice. În cel de-al patrulea
trimestru din 2013, PIB-ul Chinei
a crescut cu 7,7%, marcând o re-
lativã încetinire dupã vigoarea tri-
mestrului precedent (7,8%), a pre-
cizat, ieri, Biroul naþional de sta-
tisticã (BNS). Creºterea economi-
cã a celei de-a doua economii mon-
diale în 2013 este superioarã þintei
de 7,5% adoptatã de autoritãþi.
Acestea se aºteptau însã la o înce-
tinire a PIB-ului în ultimele trei luni
ale anului, adicã la o creºtere de
numai 7,6%. „Economia chinezã
a demonstrat o dinamicã încuraja-
toare, cu o creºtere stabilã ºi mo-

Preºedintele american, Barack Obama, con-
siderã cã fumatul de canabis nu este mai peri-
culos decât consumul de alcool, însã este „o
idee proastã”, potrivit extraselor dintr-un in-
terviu exclusiv acordat revistei-magazin „The
New Yorker”, de duminicã. Preºedinte regre-
tã, de asemenea, cã tinerii aparþinând pãturilor
sãrace din þara sa sunt mult mai susceptibili la
a fi condamnaþi la închisoare pentru cã fumea-
zã ierburi decât tinerii aparþinând mediilor bo-
gate. „Aºa cum a fost dezvãluit, eu am fumat
ierburi când eram copil ºi consider cã era un
obicei prost, nu foarte diferit de fumatul obiº-
nuit, de când eram tânãr ºi pânã târziu, la vâr-
sta de adult”, s-a confesat Barack Obama. „Eu
nu cred cã este mai periculos decât alcoolul”.
Preºedintele a mai spus cã ºi-a avertizat cele
douã fiice, Sasha ºi Malia, cã „este o idee proas-
tã, o pierdere de timp ºi deloc sãnãtoasã” con-
sumul de canabis. Potrivit lui Barack Obama,

Bruxelles-ul vrea sã normalizeze relaþiile cu CubaBruxelles-ul vrea sã normalizeze relaþiile cu CubaBruxelles-ul vrea sã normalizeze relaþiile cu CubaBruxelles-ul vrea sã normalizeze relaþiile cu CubaBruxelles-ul vrea sã normalizeze relaþiile cu Cuba

mai ostile apropierii au ridicat obiecþiile lor, care
permit discuþii tehnice. Polonia ºi Cehia susþin
cã, în continuare, chestiunea drepturilor omului
rãmâne „în centrul mandatului încredinþat Co-
misiei”. Suedia ºi Olanda, multã vreme rezerva-
te, susþin însã abordarea subiectului. În vizitã la
Havana, Frans Timmermans, ºeful diplomaþiei
olandeze, a estimat, la 7 noiembrie, cã este tim-
pul, pentru UE, de a „actualiza relaþiile sale cu
Cuba”, în baza evoluþiilor curente. Potrivit mi-
nistrului, insula „joacã un rol între Europa ºi
America”. Aceastã nouã opticã, datând în reali-

tate din noiembrie 2012, are ca punct de plecare
o serie de reforme declanºate de Raul Castro.
Serviciul european de acþiune externã a luat act
de noile reglementãri din Cuba privind cãlãtoriile
în strãinãtate, numãrul acestora fiind în creºte-
re, libertatea miºcãrii cetãþenilor, accesul liber la
Internet sau limitarea în timp a exercitãrii de
mandate publice. Diplomaþia europeanã a salutat
ajustãrile economice, precum cooperativele pri-
vate, posibilitatea exercitãrii unor activitãþi inde-
pendente ºi câteva mãsuri menite a facilita in-
vestiþiile strãine. Fiind primul investitor în Cuba
ºi al doilea partener comercial, dupã Venezuela,
Europa exportã mãrfuri de aproape 2 miliarde
euro ºi, de asemenea, oferã mai mult de jumãta-
te din contingentul de turiºti care debarcã în in-
sulã în fiecare an. Recenta strângere de mânã
între Raul Castro ºi preºedintele american Ba-
rack Obama, cu prilejul funeraliilor lui Nelson
Mandela, urmatã de declaraþiile preºedintelui ame-
rican, conform cãrora a sosit, poate, timpul,
pentru Washington, sã-ºi revizuiascã relaþiile cu
Cuba, toate acestea n-au rãmas neluate în sea-
mã la Bruxelles. SUA au decretat în 1962 un
embargou, redus doar parþial în 2001. În discu-
þie rãmâne însã, nerezolvatã, chestiunea dreptu-
rilor omului. 15 þãri europene, inclusiv Franþa,
au semnat dupã 2008 acorduri bilaterale cu
Cuba. A fost reluat, de asemenea, un dialog
complet, întrerupt în 2003, ca urmare a încar-
cerãrii a 75 de dizidenþi, toþi eliberaþi între timp,
ºi executarea a 3 fugari, cu o ambarcaþiune.

China: Creºterea economicã s-a stabilizat în 2013

deratã, obþinutã cu preþul unor
eforturi mari”, a declarat Ma Jian-
tang, director al BNS, admiþând cã

„problemele adând înrãdãcinate
(...) rãmân de rezolvat”. În luna
martie, preºedintele Xi Jinping ºi

premierul Li Keqiang ºi-au expri-
mat intenþia de a face economia
mai puþin dependentã de exporturi
ºi de investiþiile în industria grea –
sector în severã supracapacitate –
punându-se accentul pe consumul
intern. Reechilibrarea a avut efec-
te benefice pe termen lung. Potri-
vit previziunilor, creºterea econo-
micã în China va fi în 2014 de nu-
mai 7,5%. Cel mai dificil pentru
autoritãþi va fi menþinerea acestei
creºteri, în condiþiile unor refor-
me structurale al cãror program
ambiþios a fost prezentat în noiem-
brie de Partidul Comunist. „China
trebuie sã concentreze pe punerea
în aplicare a acestor reforme, in-
clusiv cele care vizeazã deschide-
rea grupurilor publice ºi ameliora-
rea urbanizãrii” a declarat pentru
AFP Ma Xiaoping, analist la HSBC.

Obama: Canabisul nu este mai periculos decât alcoolul
„copii din pãtura mijlocie nu ajung în închisoa-
re pentru consumul de ierburi, dar cei sãraci
da”. ªi copii de origine afro-americanã ºi cei
latinos sunt mai expuºi ºi mai puþin norocoºi în
a preveni sancþiuni severe ºi nemeritate. Oba-
ma a salutat recenta decizie a statelor Colorado
ºi Washington privind legalizarea consumului
de marijuana, adãugând cã „este important pen-
tru o societate de a nu fi în situaþia în care o
mare parte din oameni, la un moment dat sau
altul, sã încalce legea, dar o micã parte sã fie
pedepsiþi pentru asta”. Cu toate acestea, „cei
care afirmã cã legalizarea marijuanei este un
panaceu care va rezolva toate problemele so-
ciale, cred cã exagereazã”, a estimat preºedin-
tele SUA. Utilizatã în scopuri medicale, mari-
juana este autorizatã pentru consum în 19 sta-
te americane. Barack Obama s-a declarat însã
categoric împotriva drogurilor dure, ce afec-
teazã grav sãnãtatea consumatorilor.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2) din Legea nr. 215/2001, cu

modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia
publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã extraordinarã Consiliul
Judeþean Dolj în data de 22.01.2014, ora 10.00 la sediul
Consiliului Judeþean.

ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind cofinanþarea proiectului

„Asistenþã Tehnicã pentru pregãtirea  Aplicaþiei de finanþare
ºi a documentaþiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã din judeþul
Dolj în perioada 2014 – 2020”.

2. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumelor defal-
cate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumurile judeþe-
ne ºi comunale, pe unitãþi administrativ - teritoriale, pe anul
2014 ºi estimãrile pe anii 2015 – 2017.

3. Proiect de hotãrâre privind repartizarea cotelor defal-
cate din impozitul pe venit ºi a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale (în
vederea plãþii arieratelor) pe unitãþi administrativ-teritoriale,
pe anul 2014 ºi estimãrile pe anii 2015 – 2017.

4. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se

însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

     NR. 14            Emisã astãzi, 17.01.2014

                                               Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,      SECRETAR,

     ION PRIOTEASA       GHEORGHE BARBÃRASÃ

OFERTE SERVICIU
CHIC Salon Grã-
dina Botanicã,
angajeazã coa-
fezã.  Telefon:
0761/418.493.

PRESTÃRI SERVICII
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.
Execut lucrãri la
cererea clientului.
Telefon: 0767/
233.157; 0751/
059.638.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

PROPRIETAR,
vând garsonie-
rã, ultracentral.
Telefon: 0723/
065.620.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment 2 came-
re, parter, pre-
tabil firmã, Ca-
lea Severinului
Telefon: 0767/
656.269.
Particular vând
apartament 2
camere, etj 2/
4, zona Lãpuº,
în spatele Ho-
telului Helin.
Preþ 46.000 E
negociabil. Te-
lefon: 0720/
556.607.

Vând aparta-
ment Brazdã, 2
decomandate.
Telefon: 0770/
901.283.
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 3 camere
zona 1 Mai cu îm-
bunãtãþiri. Telefon:
0758/347.623.

CASE
Imobil de vânza-
re; 400 mp, 2 ie-
ºiri, strada Râu-
lui, nr. 162, vad
comercial, ca-
dastru. Telefon:
0764/735.304.
Vând casã 4 ca-
mere la 20 km
de Craiova, baie,
mansardã nefi-
nisatã. Telefon:
0769/969.604.
Vând casã Ford,
preþ 33000 Euro,
2 camere, 78
mp locuibili, baie,
bucãtãrie, teren
200 mp, puþ fo-
rat, centralã pe
lemne. Telefon:
0767/392.167.
Vând casã Cra-
iova. Telefon:
0788/452.733.
Rog seriozitate.
Vând casã Câm-
pia Islaz cu teren
320 m. Telefon:
0351/178.898.

Vând vilã Cãli-
mãneºti 12, pre-
tabil cabinet me-
dical – avocatu-
rã. Accept douã
rate. Telefon:
0763/667.425;
0761/687.300.
Vând casã recent
renovatã cu apã
curentã, livadã,
vie, în comuna
Giurgiþa. Telefon:
0755/953.397.
Vând casã în
Calafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren
400mp în Se-
garcea, intravi-
lan, cu cadastru,
strada Unirii, nr.
29F (în spatele
liceului). Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând 2600 mp
teren pe ºosea-
ua Craiova ªim-
nicu de Sus la
600 mp de Lacul
Tanchiºtilor (între
vile). Telefon:
0351/170.504.
Vând 9 ha pãdu-
re – Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând teren 5500
Euro lotul de
casã în spatele
spitalului Balº-Olt.
Telefon: 0763/
690.698.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând 0,3 ºi 0,7 ha
pãdure situatã în
Ocnele Mari, zona
ºtrand. Telefon:
0741/078.812.
Vând 2 ha teren
arabil, facilitãþi
ºosea asfaltatã,
apã, posibilitate
energie + alte
avantaje. Telefon:
0785/336.241.
Vând teren itravi-
lan zona ANL
412 m.p. Telefon:
0770/222.518.
Vând pãdure
comuna Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, cu-
rent, apã, gaze.
Poziþie super-
bã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.

Vând teren
1750 mp, ne-
parcelabil, str.
Dobrogei, nr.
40, Craiova.
Telefon: 0761/
347.028.
VÂND PÃDU-
RE 0,45 ha.
Telefon: 0766/
304.708.
Vând teren
central 330 mp
deschidere 2
strãzi. Telefon:
0746/495.167.
SPAÞII COMERCIALE
Vând SPAÞIU
COMERCIAL
Brazdã, 26500
Euro. Telefon:
0763/690.698.

CUMPÃRÃRI
C u m p ã r
apartament 3
camere deco-
mandat, etaj
l-3. Telefon:
0763/690.698.
SCHIMBURI

Schimb gar-
sonierã Cala-
fat, cu garso-
nierã Craiova.
Telefon: 0251/
231.143.
Schimb teren
i n t r a v i l a n
4000 mp cu
apartament 2
camere + di-
ferenþa. Tele-
fon: 0727/
884.205.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

Primãria comunei Scãeºti,
judeþul Dolj, organizeazã concurs
de recrutare privind ocuparea
funcþiei publice de execuþie
de: INSPECTOR - contabil,
clasa 1, grad profesional

superior, care va avea loc pe
data de 17.02.2014, ora 10.00

proba scrisã ºi pe data de
19.02.2014, ora 10.00 interviul.

Relaþii la telefon / fax: 0251/
447.007 sau 0764/971.976.

AUTO
ROMÂNEªTI

Solenza - 2004,
benzinã, revizie
2015, stare ex-
celentã 91000
km, 6000 RON,
consum sub
4,5%. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând TOYOTA
RAV 4, diesel 2008,
9600 Euro nego-
ciabil. Telefon:
0763/690.698.
Vând Renault
Laguna 2, an
2003, culoare gri
metalic, 6 trepte,
turbo-diesel, mo-
tor 1.9, 262.000
Km, consum
5,3%, preþ 2500
Euro negociabil.
Telefon: 0753/
948.440.

Vând WV Golf
3, 1996, 12400
Euro, negociabil.
Telefon. 0762/
621.066.

UTILAJE
Vând semãnã-
toare grâu Matei
Titi, Bucovãþ, sat
Palilula, stare foar-
te bunã. Telefon:
0251/361.093;
0767/249.701.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând video
player - 100 lei.
Telefon: 0769/
016.889, 0723/
984.309.
Vând covoare
pluºate, moche-
tã, haine din pie-
le, maºinã de cu-
sut, galerii sculp-
tate, 9 ha pãdure
- Gorj. Telefon:
0745/753.524.

Vând bocanci,
ghete, pantofi
negri, flex mare,
calculator in-
struire copii nou,
combinã stereo
- nouã, frigider
320 litri, piei bo-
vinã velurate,
piese Dacia noi.
Telefon: 0735/
445.339.
Vând set vase
inox nemþeºti
cu cinci funduri,
pentru gãtit eta-
jat patru feluri,
fãrã ulei, cu
doar cinci minu-
te încãlzire. Ca-
dou nuntã deo-
sebit! Telefon.
0251/415.863;
0765/027.337.
Vând goble-
nuri. Telefon:
0770/862.007.
Vând sobã de
încãlzit cu gaze.
Telefon: 0769/
682.917.
Vând cãmãºi na-
þionale, ceasuri
de masã ºi o pen-
dulã. Telefon:
0351/459.222.
Vând un injector
pentru un apa-
rat de încãlzit lo-
cuinþe la un preþ
ieftin. Telefon:
0729/092.211.

Vând uºã glas-
vant sigilatã, te-
levizor color dia-
gonalã 30 cm -
100 lei, motor
maºinã spãlat
Albalux, maºinã
cu pedale pen-
tru copii 50 lei.
Telefon: 0729/
977.036.
LG OPTIMUS L
5 II E 460, 500
Ron, Nokia 113,
80 Ron garanþie.
Telefon: 0731/
877.880.
Vând antifurt
auto, dulap hai-
ne, aragaz voiaj
ºi butelie, apa-
rat foto, bicicle-
tã, aparat mã-
surã, pãturã an-
tistres. Telefon:
0351/461.140;
0785/634.748.
Vând cutie ºah
ºi table bine în-
treþinute 25 lei,
garniþã de untu-
rã cu capac
smãlþuitã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.

Vând arzãtor
gaze sobã Ø
600, bocanci
piele 43 noi, pia-
trã polizor 250/
20/25 mm, cau-
ciucuri 155/13 cu
jantã noi, ansam-
blu ax volan ºi con-
tact cu cheie Da-
cia 1310. Telefon:
0251/427.583.
Vând loc de
veci cimitirul Si-
neasca, lângã
poartã. Telefon:
0351/805.111,
dupã ora 20.00.
Vând plitã electri-
cã douã ochiuri,
nouã, butelie vo-
iaj 5 litri, 2 ochiuri,
mascã Merce-
des. Telefon:
0251/598.518.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând cãruþ cu 4
roþi lemn imita-
þie car complet.
Telefon: 0251/
598.518.
Vând în Iºalniþa
televizor color
Grundig micã
defecþiune 50
lei, cuptor cu mi-
crounde geam
spart 40 lei. Te-
lefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã  tip
Coralex, stare
foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã me-
talicã. Telefon:
0731/989.215.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 21 ianuarie 2014

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Vând þuicã de
prune. Telefon:
0765/ 291.628.
Vând covor per-
san 220/180, 70
lei. Telefon: 0770/
303.445; 0767/
989.439.
Vând cadru me-
talic handicap,
masã sufrage-
rie 6 persoane,
chiuvetã picior
(ciupercã), butoi
pentru varzã.
Preþ negociabil.
Telefon: 0351/
446.918.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
Vând þuicã pru-
ne 15 lei, de fruc-
te 12 lei. Telefon:
0723/653.261.

Vând nicovalã
fierãrie maºini de
cusut nemþeºti,
româneºti, cãru-
þã. Telefon: 0761/
155.549.
Vând canapea
extensibilã tapiþe-
rie pluº, preþ 160
lei, stare bunã ne-
gociabil. Telefon:
0351/440.594.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând sãpun de
casã 15 kg, 8 lei/
kg, 2 damigene
10-15 litri, 15 lei/
buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând aparat su-
durã autogen ºi
matriþã. Telefon:
0761/366.090.

Vând presã de
balotat, mase
plastice uºã cu
toc pentru casã
sau magazii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã
electricã bunã,
lanþ rezervã
noi, burtierã
fãrã picior
nouã 25 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând mobilã
(diverse), co-
vor persan 2/3
ºi lãzi de lemn
curate, preþ
negociabil. Te-
lefon: 0251/
428.437.
Vând mobilã
veche de bunã
calitate, preþ
bun. Telefon:
0755/498.834.
VÂND MAªI-
NÃ DE CUSUT
“SINGER”. TE-
LEFON: 0351/
425.977; 0725/
533.042.
Vând ieftin
centralã termi-
cã pe gaze, în
funcþiune, mar-
ca Pocket 24 F,
Italia. Telefon:
0722/680.138.

Vând maºinã
de cusut casni-
cã, simplã, acþi-
onatã manual.
Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Pie-
se noi Dacia, ca-
nistre metal, pis-
cinã copil, covor
persan. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã
dormitor ºi sufra-
gerie, aragaz ºi
frigider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Schimb 1 ha
pãdure situatã
în Ocnele Mari
pe garsonierã
în Craiova, Vâl-
cea. Telefon:
0741/078.812.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aragaz
de Satu Mare,
vechi dar funcþi-
onal. Telefon:
0251/457.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Garsonierã mo-
bilatã et. 1/5, Bu-
cureºti –Vitan.
Exclus agenþie,
230 Euro / lunã
seriozitate. Te-
lefon: 0722/
456.609; 0722/
714.578.
Închiriez teren
pentru Staþie
GPL, Centru
vânzare maºini
sau parcare.
Telefon: 0722/
943.220; 0755/
139.772.

Primesc în
gazdã o fatã
la apartament
3 camere cu
centralã Cra-
ioviþa Nouã.
Telefon: 0766/
328.569.
Închiriez apar-
tament 2 ca-
mere ultra-
central, ultra-
lux, toate do-
tãrile, internet,
AC. Telefon.
0762/109.595.
Particular, în-
chiriez apar-
tament 2 ca-
mere zona
Corniþoiu, 150
euro negocia-
bil. Telefon:
0770/935.848.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep (nr. 11 WTA) a reuºit o
performanþã fantasticã ieri dimineaþã, reu-
ºind sã atingã în premierã sferturile de fi-
nalã ale unui turneu de Grand Slam, dupã
ce a învins-o la Openul Australiei pe sâr-
boiaca Jelena Jankovici, a 8-a jucãtoare a
lumii, scor 6-4, 2-6, 6-0.

Pentru in loc în semifinale, românca în
vârstã de 22 de ani se va duela, mâine di-
mineaþã, cu slovaca Dominika Cibulkova
(nr. 20), care, într-una dintre marile sur-
prizele de pânã acum ale competiþiei, a dis-
pus, tot ieri, de favorita 3, rusoaica Maria
ªarapova, scor 3-6, 6-4, 6-1. Cibulkova
este în avantaj în disputele directe cu Ha-
lep, 2-1.

Contra lui Jankovici (pe care o condu-
cea cu 2-1 la directe), Halep ºtia cã trebu-
ie sã joace mult mai bine decât în primele
meciuri pentru a se califica în sferturi ºi a
început în forþã. A fãcut ºi break în al trei-
lea game, controlând startul confruntãrii.
Încãpãþânata sârboaicã nu a renunþat însã
la luptã ºi a egalat la 3. Numai cã Simona
a mai fãcut un break ºi ºi-a adjudecat pri-
ma manºã la 4..

Setul secund a fost diametral opus, iar
Jankovici l-a controlat de la un capãt la
altul. A fãcut ºi trei break-uri, iar Halep
doar unul ºi pãrea în corzi. Fostul lider
mondial s-a impus cu 6-2 ºi devenea fa-
voritã în decisiv.

Lãudatã de Virginia Ruzici pentru pu-
terea mentalã de care dã dovadã, Halep a

Jankovici a fost desfiinþatã în decisiv

Cu Dominika Ciubulkova se va lupta românca pentru un loc în careul
cu aºi, sportiva din Slovacia dobândindu-ºi acest drept, total

surprinzãtor, în dauna Mariei ªarapova

Deja triumfãtor la Melbourne,
la dublu mixt, în 2012, când a
fãcut pereche cu americanca
Barbara Mattek-Sands, Horia
Tecãu i s-a alãturat Simonei
Halep în sferturile de finalã,
braºoveanul dispunând, ieri,
alãturi de indianca Sania Mirza,
de cuplul Anastasia Rodionova/
Colin Fleming, scor 6-2, 6-2.

În faza urmãtoare, Tecãu/
Mirza (favoriþi 6) va lupta cu
perechea învingãtoare din meciul
Julia Georges (Germania)/
Alsam-Ul-Haq Qureshi (Pakis-
tan) – Andrea Hlavakcova
(Cehia)/Max Mirnyi (Belarus),
favoriþi 4, meci dipsutat azi
noapte.

arãtat din nou de ce este în stare. Chiar
primul game din setul al treilea a fost cel
care a decis câºtigãtoarea. Dupã o luptã
aprigã de aproape un sfert de orã, în care
Jankovici a salvat 3 mingi de break, Ha-
lep a reuºit în fine sã câºtige contra ser-
viciului.

De acolo, totul a mers într-o singurã
direcþie! Jankovici a cãzut psihic ºi Simo-
na a mai pierdut doar 2 puncte pe propriul
serviciu în 3 game-uri, reuºind ºi încã douã
break-uri pentru un categoric 6-0!

În urma acestei victorii, Halep ºi-a asi-
gurat cec în valoare de 270.000 de dolari
australieni ºi 430 de puncte WTA.

Halep: „A fost visul meu
sã ajung în sferturi
la un Grand Slam”

La finele disputei de pe Hisense Arena,
Simona Halep a declarat cã accederea în
sferturile de finalã ale unui turneu de
Grand Slam reprezenta visul sãu înainte
sã înceapã anul, adãugând apoi, printre
altele, cã împotriva Cibulkovei trebuie sã
se bucure cã a ajuns sã joace pentru în-
tâia oarã în carierã în acestã fazã: „Visul
meu înainte sã înceapã anul a fost sã
ajung în sferturi la un Grand Slam. Sunt
fericitã, am jucat foarte bine contra Jele-
nei. În setul trei am practicat cel mai bun
tenis al meu. Jankovici a jucat foarte bine
în setul doi. Am fost puþin obositã dupã
primul set, nu ºtiu de ce, dar energia mea

era la pãmânt. Apoi, la 5-2, mi-am spus
cã trebuie sã pierd setul ºi sã revin în al
treilea. Mi-am spus cã nu am nimic de
pierdut. Este ºansa mea sã lupt pentru fie-
care punct ºi pentru meci, pentru visul
meu”, a sus Halep.

În ceea ce priveºte meciul din sferturi
cu Dominika Cibulkova, Halep, care la fi-
nele acestui turneu va intra maim ult ca
sigur în Top 10, a apreciat cã acesta va
fi extrem de dificil: “Am mai jucat cu ea.
Se miºcã tare bine, loveºte bine. Trebuie
sã mã pregãtesc sã alerg ºi sã mã apãr
foarte bine. Trebuie sã fiu agresivã ºi sã
mã bucur cã joc în sferturi pentru prima
oarã în viaþa mea. Vreau sã fiu fericitã pe
teren.”

De cealaltã parte, învinsa sa din op-
timi, Jelena Jankovici s-a arãtat extrem
de dezamãgitã de evoluþia sa din acest joc:
“Sunt foarte dezamagitã. A fost greu. Am
jucat, m-am luptat, dar nu am jucat cel
mai bun tenis al meu. Dacã eram un pic
mai inteligentã ºi mai puþin temãtoare, m-aº
fi descurcat mai bine”, a spus Jankovici.

Ilie Nãstase debordeazã
de optimism:
„Am încredere cã poate
câºtiga Australian Open”

Într-o intervenþie la Sport.ro, Ilie Nãs-
tase s-a arãtat de pãrere cã jucãtoarea
noastrã poate produce surpriza ºi se poate
impune la Australian Open, un trofeu care
i-ar aduce un plus ºi mai mare de încre-

dere în propriile forþe: „E un rezultat bun,
trebuie sã continue acum. Dacã o sã aibã
un sezon ca cel anterior (n.r. a cucerit 6
titluri), atunci e posibil sã rãmânã con-
stant în primele 10 în acest an. Când va
câºtiga un turneu de Grand Slam atunci
va cãpãta o ºi mai mare încredere în pro-
priile forþe. Am încredere cã poate câºti-
ga Australian Open”, a spus fostul mare
tenismen român.

A egalat performanþele
lui Spîrlea ºi Ruzici la AO

Prin victoria contra Jelenei Jankovici, Si-
mona Halep a devenit prima româncã dupã
mai bine de un deceniu ºi jumãtate care ajun-
ge în sferturile de finalã la Australian Open. 

În urmã cu 17 ani, în 1997, Irina Spîrlea
se califica ºi ea în aceastã fazã, fiind învinsã
de viitoarea câºtigãtoare a trofeului, Martina
Hingis.

Elveþianca s-a impus atunci cu 7-5, 6-2
ºi a început ºirul celor trei succese conse-
cutive de la Antipozi.

În afara lui Spîrlea, ºi Virginia Ruzici mai
ajunsese în ultimele 8, în 1980, însã nici ea
nu a fãcut pasul spre penultimul act.

Astfel, în cazul în care va ajunge în se-
mifinalele Grand Slam-ului de la Antipozi,
Simona Halep va stabili cea mai bunã per-
formanã din istoria tenisului feminin la Aus-
tralian Open. 

În circuitul WTA, ultimul sfert de finalã
în care sã fie implicatã o compatrioatã într-
o competiþie de Mare ªlem fusese consem-
nat în 2009, la Roland Garros. Cu acea oca-
zie, Sorana Cîrstea a fost cea care a izbutit
sã ajungã la trei paºi de titlu, însã a pierdut
cu Samantha Stosur, 1-6, 3-6. 

Dupã retragerea Virginiei Ruzici, jucã-
toare care s-a calificat în sferturile de fi-
nalã la toate cele 4 turnee de Grand Slam
(are ºi singurul titlu românesc din WTA
– 1978 Roland Garros), Ruxandra Dra-
gomir a mai atins aceastã fazã la Paris
(1997), iar Irina Spîrlea a ajuns în semi-
finale la US Open în 1997.

foto: prosport.ro
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Pe aceeaºi parte de tablou cu
Halep ºi Cibulkova, câºtigãtoarea ul-
timelor douã ediþii, Victoria Azaren-
ka (Belarus, nr. 2), ºi Agnieszka
Radwanska (Polonia, nr. 5) se vor
înfrunta în celãlalt sfert de finalã. A
fost posibil dupã ce Azarenka a tre-
cut de americanca Sloane Stephens
(nr. 13), scor 6-3, 6-2, iar Radwan-
ska de surpriza Garbine Muguruza
(Spania), 6-1, 6-3.

În aceastã dimineaþã s-au întâl-
nit sau urmeazã sã se întâlneascã,
în primele douã sferturi, Ana Iva-
novici (Serbia, 14) cu Eugenie Bou-
chard (Canada, 30) ºi Na Li (Chi-
na, 4) cu Flavia Pennetta (Italia, 28).

Pe tabloul masculin, de aseme-
nea ieri, Rafael Nadal (Spania, nr.
1) a trecut de Kei Nishikori (Japo-

Tecãu, ºi el în sferturi, la dublu mixtCe s-a mai întâmplat ieri în competiþie
nia, 16), scor 7-5, 7-6, 7-6, ºi ur-
meazã sã-þ înfrunte mâine pe bul-
garul Grigor Dimitrov (nr. 22),
trimfãtor în optimi în faþa spaniolu-
lui Roberto Bautista Agut, 6-3, 3-6,
6-2, 6-4. Andy Murray (M. Brita-
nie, 4) – Roger Federer (Elveþia, 6)
e celãlat sfert de pe aceastã parte
de tablou, dupã ce Murray l-a în-
vins pe francezul Stephane Robert,
6-1, 6-2, 6-7, 6-2, iar fostul lider
mondial pe un alt francez, Jo-Wil-
fried Tsonga (nr. 10), scor 6-3, 7-
5, 6-4.

Astãzi s-au întâlnit sau urmeazã
sã se întâlneascã, în primele sfer-
turi, Tomas Berdych (Cehia, 7) cu
David Ferrer (Spania, 3) ºi Stanis-
las Wawrinka (Elveþia, 8) cu No-
vak Djokovici (Serbia, nr. 2).
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PREMIER LEAGUE –
ETAPA A 22-A

Sâmbãtã: Sunderland – Southampton 2-2
(Borini 32, A. Johnson 71 / J. Rodriguez 4,
Lovren 31), Arsenal – Fulham 2-0 (Cazorla
57, 62), Crystal P. – Stoke 1-0 (Puncheon
51), Man. City – Cardiff 4-2 (Dzeko 14, Na-
vas 33, Y. Toure 77, Aguero 79 / Noone 79,
Campbell 90+3; Costel Pantilimon a fost
rezervã la gazde), Norwich – Hull 1-0 (Ben-
nett 87), West Ham – Newcastle 1-3 (Wil-
liamson 45+2 aut. / Cabaye 16, 90+5, Remy
33; Rãzvan Raþ a fost integralist la învinºi),
Liverpool – Aston V. 2-2 (Sturridge 45+2,
Gerrard 53 pen. / Weimann 25, Benteke 36);

Duminicã: Swansea – Tottenham 1-3 (Bony
78 / Adebayor 35, 71, Chico 53 aut.; La oas-
peþi, Costel pantilimon a jucat tot meciul),
Chelsea – Man. United 3-1 (Eto’o 17, 45, 49
/ J. Hernandez 78);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: West Brom
– Everton.

1. Arsenal 51 11. Hull 23
2. Man. City 50 12. Norwich 23
3. Chelsea 49 13. Stoke 22
4. Liverpool 43 14. West Br.* 21
5. Tottenham 43 15. Swansea 21
6. Everton* 41 16. Crytal P. 20
7. Man. Utd 37 17. Fulham 19
8. Newcastle 36 18. West Ham 18
9. Southampton 31 19. Sunderland 18
10. Aston V. 24 20. Cardiff 18

SERIE A –
ETAPA A 20-A

Sâmbãtã: Roma – Livorno 3-0 (Destro 6,
Strootman 36, Ljajici 79; Bogdan Lobonþ a
fost rezervã la gazde), Juventus – Sampdo-
ria 4-2 (Vidal 18, 41 pen., Llorente 24, Pog-
ba 78 / Barzagli 38 aut., Gabbiadini 70);

Duminicã: Udinese – Lazio 2-3 (Di Natale
8 pen., Agyemang-Badu 68 / Candreva 63
pen., Lazzari 82 aut., Hernanes 90; ªtefan
Radu a lipsit din lotul învingãtorilor, fiind
accidentat), Atalanta – Cagliari 1-0 (Bona-
ventura 68; Constantin Nica a fost rezervã
la gazde), Catania – Fiorentina 0-3 (M. Fer-
nandez 25, Matri 28, 41), Genoa – Inter 1-0
(Antonelli 83) ,  Bologna – Napoli 2-2
(Bianchi 37, 90 / Higuian 62 pen., Callejon
80), Chievo – Parma 1-2 (Paloschi 15 / Cas-
sano 27, Lucarelli 90+3; Paul Papp a fost
rezervã la gazde), Sassuolo – Torino 0-2 (Im-
mobile 26, Brighi 49), Milan – Verona 1-0
(Balotelli 82 pen.).

1. Juventus 55 11. Milan 25
2. Roma 47 12. Atalanta 24
3. Napoli 43 13. Sampdoria 21
4. Fiorentina 40 14. Cagliari 21
5. Inter 32 15. Udinese 20
6. Verona 32 16. Chievo 17
7. Torino 29 17. Bologna 17
8. Parma 29 18. Sassuolo 17
9. Lazio 27 19. Livorno 13
10. Genoa 26 20. Catania 13

PRIMERA DIVISION –
ETAPA A 20-A

Vineri: Malaga – Valencia 0-0;
Sâmbãtã: Betis – Real M. 0-5 (Cr. Ronal-

do 10, Bale 25, Benzema 45+1, Di Maria
62, Morata 90), Elche – Rayo 2-0 (Edu Al-
bacar 19 pen., J. Marquez 79), Granada –
Osasuna 0-0, Espanyol – Celta 1-0 (S. Gar-
cia 88; Gabriel Torje a fost rezervã la gaz-
de), Getafe – Sociedad 2-2 (Marica 28, Pe-
dro Leon 52 / Agirretxe 4, 16; Ciprian Ma-
rica s-a aflat pe teren pânã în minutul 88);

Duminicã: Villarreal – Almeria 2-0 (Uche 3,
Bruno 87 pen.), Levante – Barcelona 1-1
(Vyntra 10 / Pique 19), Atletico – Sevilla 1-
1 (Villa 18 / Rakitici 73 pen.);

Asearã, dupã închiderea ediþiei: Bilbao –
Valladolid.

1. Barcelona 51 11. Levante 24
2. Atletico 51 12. Getafe 24
3. Real 50 13. Osasuna 22
4. Villarreal 37 14. Malaga 21
5. Bilbao* 36 15. Elche 21
6. Sociedad 33 16. Celta 19
7. Sevilla 31 17. Almeria 19
8. Espanyol 25 18. Valladolid* 16
9. Valencia 24 19. Rayo 16
10. Granada 24 20. Betis 11

Manchester United a pierdut clar, der-
by-ul de duminicã cu Chelsea, scor 1-3, în
etapa a 22-a din Premier League ºi a ajuns
la a patra înfrângere din ultimele patru me-
ciuri în toate competiþiile. Mai mult, elevii
lui David Moyes sunt pe locul ºapte în
campionat, la 14 puncte de liderul Arsenal,
iar jocul prestat în acest sezon nu este de-
loc pe placul fanilor.

Conform celor de la caughtoffside.com,
înfrângerea de la Chelsea i-ar putea fi în
aceste condiþii fatalã tehnicinianului sco-
þian venit de la Everton în aceastã varã.
Astfel, jurnaliºtii englezi au scris, ieri, cã
este foarte probabil ca Moyes sã fie înlo-

Proprietarul lui Arsenal, Stan Kroenke, a anunþat cã a ajuns la o
înþelegere cu Arsene Wenger ºi tehnicianul francez îºi va prelungi
pentru încã trei sezoane contractul cu gruparea londonezã. Semna-
rea noii înþelegeri cu Wenger, valabilã pânã în 2017, este principalul
obiectiv al conducerii clubului în aceastã lunã.

Conform Dailymail, antrenorul în vârstã de 64 de ani va avea un
salariu de 10 milioane de euro pe sezon ºi de asemenea i s-au dat
garanþii cã îi va avea în lot, din vara acestui an, pe Julian Draxler
(Schalke), Diego Costa (Atletico Madrid) ºi Jackson Martinez (FC
Porto).

Ultimul ar putea ajunge pe “Emirates” chiar din aceastã iarnã,
Wenger dorindu-ºi un atacant încã de acum. El a recunoscut cã
echipa sa cautã un vârf, pe care însã nu l-a gãsit deocamdatã.

Venit în 1996 pe banca lui Arsenal, Wenger ar aduna 21 de ani la
Londra, la finalul noii înþelegeri, fiind deja cel mai longeviv manager
al lui Arsenal ºi unul dintre primii din acest punct de vedere din
lume.

Wenger a cucerit trei titluri cu Arsenal, 1998, 2002 ºi 2004, patru
Cupe ºi trei Supercupe, fiind declarat de trei ori cel mai bun manager
din Premier League.

Moyes, ºanse mari sã fie dat afarã de United

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Cupa Italiei: Roma –

Juventus.

Digi Sport 2
18:00 – BASCHET (M) – EuroChallenge

Cup: Gaz Metan Mediaº – Krasnye Krylia /
22:00 – FOTBAL – Cupa Spaniei: Espanyol –
Real Madrid.

Digi Sport 3
17:30 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Ec-

zacibasi Istanbul – Atom Trefl / 19:30 – POLO
– Superliga Naþionalã: Steaua – Dinamo / 21:45
– FOTBAL – Cupa Ligii Angliei: West Ham –
Man. City.

Grupa II principalã – rezultate înregistra-
te duminicã: Polonia – Belarus 31-30, Rusia –
Suedia 27-29, Franþa – Croaþia 27-25.

Clasament (3 jocuri): 1. Franþa 6p, 2. Croa-
þia 4p, 3. Suedia 4p, 4. Polonia 4p, 5. Rusia 0p,
6. Belarus 0p.

Astãzi: Rusia – Croaþia (16:45), Franþa – Be-
larus (19:00), Polonia – Suedia (21:15).

Grupa I principalã – asearã dupã închide-
rea ediþiei: Macedonia (2p) – Islanda (3p),
Austria (0p) – Spania (4p), Danemarca (6p) –
Ungaria (3p).

Merg mai departe primele douã locuri din
fiecare grupã, în semifinale jucându-se încruci-
ºat, I1 – II2 ºi II1 – I2.

CUPA FRANÞEI – „16”-IMI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi: Ajaccio – Caen (II) – 19:00, Lens (II) – Bastia – 19:30, Angers (II) – Sochaux, Boulogne

(III) – Rennes, Sete (V) – Jura Sud (IV) – toate 20:00, Iris Club de Croix (V) – Lille, Concarneau (IV)
– Guingamp – ambele 20:30, CA Basttia (II) – Niort (II) – 21:00, Marseille – Nice – 22:00.

Mâine: Monts Or Azergues (IV) – Monaco – 18:00, FA Ile Rousse (V) – Bordeaux – 19:00,
Yzeure (IV) – Lyon – 20:00, Moulins (IV) – Toulouse – 20:30, Paris SG – Montpellier – 21:55.

Joi: Auxerre (II) – Dijon (II) – 19:30, Cannes (IV) – Plabennec (IV) – 21:00.

CUPA ITALIEI – SFERTURI DE FINALÃ – O SINGURÃ MANªÃ
Astãzi, 21:45: Roma – Juventus.
Mâine, 22:00: Milan – Udinese.
Joi, 22:00: Fiorentina – Siena (II).
29 ianuarie, 21:45: Napoli – Lazio.

CUPA REGELUI SPANIEI – SFERTURI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Astãzi, 22.00: Espanyol – Real Madrid.
Mâine, 21:00, respectiv 23:00: Sociedad – Santander (III), Levante, Barcelona.
Joi, 22:00: Atl. Madrid – Bilbao.

CUPA LIGII ANGLIEI – SEMIFINALE – MANªA RETUR
Astãzi, 21:45: West Ham – Man. City (în tur 0-6).
Mâine, 21:45: Man. United – Sunderland (în tur 1-2).

cuit în perioada urmãtoare de un cuplu de
antrenori interimari, Phil Neville ºi Ryan
Giggs. Totuºi, la finalul sezonului, aceºtia
ar putea fi schimbaþi de un tehnician con-
sacrat, cu experienþã.   

Sursa citatã a dezvãluit cã persoanele
din conducerea clubului au ajuns la capã-
tul rãbdãrii cu David Moyes. Aceºtia se
tem cã dacã echipa nu se va clasa între
primele patru în campionat, situaþie care ar
însemna cã United nu va juca în ediþia vii-
toare a Ligii Campionilor, sumele de bani
venite de la sponsori ar scãdea dramatic,
iar jucãtorii de top ai lumii ar putea chiar sã
refuze transferul pe „Old Trafford”.

HANDBAL (M) – CAMPIONATUL
EUROPEAN (DANEMARCA)SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Eurosport
7:00, 10:30 – TENIS – Australian Open:

ziua a 9-a / 15:30 – BOWLS – Campionatul
Mondial: etapa a 2-a / 2:00 – TENIS – Austra-
lian Open: ziua a 10-a.

Eurosport 2
21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Cai

Zaragoza – Lietuvoc Rytas.

TVR 2
16:45, 19:00 – HANDBAL (M) – Camp.

European: Rusia – Croaþia, Franþa – Belarus.

TVR 3
17:30 – BASCHET (M) – Liga Balcanicã:

BC Levski Sofia – SCM „U” Craiova.

Conform presei engleze,

LIGUE 1 – ETAPA A 21-A
Vineri: St’Etienne – Lille 2-0 (Brandao 55, Taba-

nou 61);
Sâmbãtã: Bastia – Bordeaux 1-0 (Adama Ba 42),

Lorient – Guingamp 2-0 (Jouffre 8, Monnet-Paquet
12), Nice – Ajaccio 2-0 (Bruls 5, Cvitanich 90+1),
Rennes – Evian TG 0-0, Sochaux – Montpellier 0-2
(Mounier 19, Tiene 74), Marseille – Valenciennes –
partidã amânatã din cauza condiþiilor meteo.
Duminicã: Reims – Lyon 0-2 (Lacazette 25, Fofa-

na 84), Toulouse – Monaco 0-2 (Kurzawa 36, Ocam-
pos 88), Paris SG – Nantes 5-0 (T. Silva 10, Ibrahi-
movici 36 pen., 64, T. Motta 51, Cavani 58; La oas-
peþi, Bãnel Nicoliþã n-a fost convocat).

1. Paris SG 50 11. Toulouse 28
2. Monaco 45 12. Bastia 27
3. Lille 40 13. Nice 27
4. St. Etienne 37 14. Guingamp 25
5. Marseille* 32 15. Rennes 23
6. Nantes 32 16. Montpellier 21
7. Reims 32 17. Evian TG 21
8. Lyon 31 18. Valencien.* 17
9. Bordeaux 31 19. Sochaux 11
10. Lorient 30 20. Ajaccio 9
* - un joc mai puþin.
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Patronul echipei FCU Craiova, Adrian Mititelu, a
hotărât să amâne din nou reunirea echipei sale, după
ce Primăria nu i-a dat un răspuns cu privire la acce-
sul pe stadion. Data reunirii era iniţial stabilită pentru
20 ianuarie, apoi s-a hotărât prelungirea vacanţei cu
două zile, iar ieri Mititelu a stabilit amânarea reunirii
„pentru o dată nederminată”. „Luând act că până as-
tăzi, luni, 20 ianuarie 2014, orele 16, Municipiul Cra-

Ca orice alt sport individual,
boxul, este genul de sport în c are
o înfrângere  lasă urme puternice
în psihicul sportivului .Nu seamă-
nă cu fotbalul sau c u oric e alt
sport de echipă, unde remontarea
psihică are loc mult mai uşor. Într-
un sport de echipă nu poţi fi sin-
gurul vinovat.  Nici în box, c el
care pierde nu e singurul vinovat,

Carieră încheiată pentru Bute?

sunt o mulţime de oameni impli-
caţi în jurul unui boxer de nivelul
aces ta. Dar în ring sunt doar doi.
Atunci când intră în ring, boxerul
ştie că e singur, şi că totul depin-
de el acolo. Nu mai sunt schim-
bări, poate doar de strategie, doar
că atunci, în momentele de tensi-
une, nu funcţionează. Lucian Bute
a fost extrem de mediatizat în ul-

timii ani ş i foarte bine cotat,  in-
c lusiv de celebra revis ta Ring
Magazine. Dar criticii din boxul de
peste ocean au avut îndoieli în pri-
vinţa pugilistului canadian de ori-
gine română.S-a spus că Luc ian
Bute a avut o ascens iune uşoară,
întâlnind adversari de mâna a
doua sau boxeri aflaţi la final de
carieră.A avut probleme mari la

primul meci contra mexicanului
Librado Andrade, când a reuşit să
termine în pic ioare datorită arbi-
trului de r ing, care a prelungit nu-
mărătoarea  cu aproape zece se-
cunde, pentru a îi permite lui Bute
să se ridic e în picioare, în ultima
rundă a meciului. Bute şi-a reve-
nit repede şi, pentru faptul că ar-
bitr ii judecători l-au declarat în-
vingător, şi drept dovadă la revan-
şa cu Andrade,  a intrat în ring  în-
crezător şi nu a avut probleme,
făcându-l K.O pe mexican în run-
da a patra. Au urmat meciuri cu
adversari, fără nume, şterş i, pen-
tru Bute. După care s taff-ul lui
Bute, l-a ales direct pe britanicul
Carl Froch. Pugilistul britanic,
spre deosebire de Bute ,ajunsese
în elita boxului şi campion mon-
dial, mergând pe altă s trategie. A
avut un staff care i-a pus în faţă
foarte mulţi boxeri puternici, pre-
cum  Mikkel Kesler, Andre Ward,
Arthur Abraham, Jermaine Taylor
sau chiar pe ultimul adversar al lui
Bute, Jean Pascal. Pe acesta din
urmă, l-a învins în 12 runde. Carl
Froch i-a adminis trat lui Bute pri-
ma înfrângere din carieră, făc ân-
du-l T.K.O în runda a cincea.Nu
faptul ca Bute a suferit prima în-
frângere, e relevant, pană şi Mu-
hamad Ali, fusese învins, ci ma-

niera in care Froc h l-a distrus, pur
şi s implu pe Bute, făcându-l să
pară un “sparring partner” de mâna
a doua. Strategia îndoeilnică a clu-
bului Interbox, care i-a ales lui Bute
un adversar precum Froch, după
ce Bute întâlnise în meciurile de
tune up nume ca Jean Paul Men-
dy, boxer de care nu auzise nimeni
pană la meciul cu Bute, iar britani-
cul Froch venea din celebrul tur-
neu Super Six, unde întâlnise nu-
mai boxeri de clasă mondială, pre-
cum cei enumeraţi mai devreme.
Ultimul adversar al lui Lucian  Bute,
pugilistul canadian de origine hai-
tiană Jean Pascal, a fost învins anul
trecut de un boxer de 48 ani, ni-
meni altul decât legenda Bernard
Hopkins, cel care l-a “detronat” pe
George Foreman, la capitolul cel
mai vârstnic campion mondial.

Bute a pierdut şi în faţa lui Jean
Pascal, dar nicidecum în maniera
în care pierduse la Carl Froch.
Socul din meciul cu Froch s-a sim-
ţit în strategia lui  încă din primele
runde.Pentru Lucian nu este sfâr-
şit de carieră, dar ar trebui cu si-
guranţă să existe o depărţire între
el şi echipa care îl managerizează,
pentru ca Lucian Bute să  îşi poate
recăpăta încrederea şi să depăseas-
că momentul Froch.

LAURENŢIU CANŢĂR

Clasamentul
Balkan League

1. KK Kumanovo 15 6 3
2. BC Galil Gilboa 14 6 2
3. BC Levski Sofia 13 5 3
4. KB Sigal Pristina13 5 3
5. SCM U Craiova 13 4 5
6. Kozuv Gevgelija 12 4 4
7. KB Peja 11 3 5
8. Balkan Botevgrad10 3 4
9. KK Teodo Tivat 10 1 8

Un nou meci în Liga Balcanică pentru baschetbalişti

„Legiunea” întâlneşte Levski la Sofia

Clubul Sportiv Judeţean Ştiin-
ţa “U” Craiova organizează zil-
nic înscrieri la fotbal, pentru gru-
pele de copii născuţi în anii 2000,
2001, 2002 ,2003, 2004, 2005 ,
2006 la baza sportivă de la Can-
tonament Universitatea Craiova-
Luncă.

Relaţii la telefon:

0743167634  - Pâncu Bogdan
(2002 şi 2006)

0752190536 - antrenor Cio-
can Ion (2003)

0768855212 - antrenor David
Valentin (2001 si 2004)

0723622961 – antrenor Usta-
bacieff Dandu (2005)

0769623922 – antrenor Călin
Viorel (2000)

După două eşecuri consecutive în Liga Naţională,
pe baschetbaliştii craioveni îi aşteaptă un alt meci di-
ficil, în Liga Balcanică, în deplasare, cu Levski Sofia.
Adversara de astăzi este a disputat finalele ultimelor
două ediţii din Balkan League, pe care le-a pierdut în
faţa israelienilor de la Galil Gilboa, a căror forţă am
constatat-o acum două săptămâni în Polivalentă. Tu-
rul disputei dintre Universitatea şi Levski a fost me-
ciul inaugural al actualei ediţii din BIBL şi a revenit
alb-albaştrilor. În ultimul meci din campionatul din
Bulgaria, Levski a pierdut cu 84-82, acasă, contra lui
Cernomore Varna. Sofioţii ocupă locul 4 în întrecerea
internă, după Akademic Sofia, Cernomore Varna şi

adversara din Balkan League, Balkan Botevgrad. Săp-
tămâna trecută, Levski a trecut în sala proprie de ko-
sovarii de la Sigal Priştina, după over-time, scor 91-
87, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri
ale competiţiei. Americanul Jumaine Lanard Jones (35
de ani) este cel mai în formă jucător din Balkan Lea-
gue, fostul jucător de la Philadelphia 76-years, Cleve-
land Cavaliers, Boston Celtics, Charlotte Bobcats şi
Phoenix Suns fiind lider la puncte şi la recuperări.
Meciul dintre Levski Sofia şi SCM Universitatea Cra-
iova se va disputa de la ora 17.30 în sala „Universia-
da”, una de 3.000 de locuri şi va fi transmis în direct
de TVR 3, în comentariul lui Dragoş Cojocaru.

Iorgulescu a cedat comisiile către FRF
Adunarea Generală extraor-

dinară a Ligii Profesioniste de
Fotbal a decis ieri să desfiinţe-
ze practic toate Comisiile care
func ţionau pe lângă LPF ş i să
cedeze atribuţiile acestora că-
tre FRF. Gino Iorgulescu,  pre-
şedintele Ligii, a explicat ş i de
ce Adunarea Generală a luat
această decizie: „Au fost revo-
caţi toţi membrii Comisiilor şi

le-am cedat FRF din motive obiective. Dac ă se ajungea la TAS, Comi-
siile Ligii nu erau recunoscute. Dumitru Dragomir a cerut la FRF să-i
dea Comisiile, s-a aprobat şi erau recunoscute pe plan intern”. Cele trei
Comisii revocate de LPF sunt: Comisia de Disciplină, Comisia pentru
Soluţionarea Litigiilor ş i Comis ia de Recurs. Acestea funcţionează deja
la FRF şi vor prelua prerogativele de la LPF la 1 februarie. De aseme-
nea au fost revocaţi şi observatorii de la Liga 1 şi se va organiza un
examen până la startul returului. Noul şef al LPF a anunţat c ă vor f i 27
de observatori. În funcţia de preşedinte exec utiv a fost ales neamţul
Robert Pongracz, c are a fost şeful departamentului de relaţii externe în
cadrul Ligii Profes ioniste din Spania.

Mititelu şi-a amânat iar reunirea
iova nu a dat vreo dispoziţie pentru a ridica restricţia
abuzivă de a accede în Complexul Sportiv «Ion Oble-
menco» a echipei de fotbal Universitatea Craiova, am
hotărât: Amânarea reunirii lotului echipei de fotbal
Universitatea Craiova pentru o dată nedeterminată;
Înştiinţarea Federaţiei Române de Fotbal şi a celorlal-
te organe abilitate de lege” se precizează în comuni-
catul lui Mititelu.


