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Corina Creþu, un comisar
european cu suflet de român!
Avem noi românii destule umbre, te, de care rareori se þine seama,
ca imagine europeanã, din atâtea inegalabilã ºi funciarã: suntem caºi atâtea motive, abil întreþinute, pabili de o curatã compasiune, ca
asupra cãrora nu e cazul sã insis- nimeni alþii. Sincerã, neconfecþiotãm, dar avem ºi o calita- actualitate / 2 natã, veritabilã.

Procurorii craioveni
„Stimularea
cer arestarea
investiþiilor
în lipsã a lui Eduard
Constantinescu pentru este o prioritate
tentativã de omor
majorã a UE”
Orientãrile publicate recent de
cãtre Comisia Europeanã ajutã
investitorii din UE sã îºi apere
drepturile în faþa administraþiilor
ºi instanþelor naþionale, iar pe statele membre sã protejeze interesul public potrivit legislaþiei UE.
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Grevã
Grevã de
de avertisment
avertisment la
la Direcþia
Direcþia
de
de Sport
Sport ºi
ºi TTineret
ineret Dolj
Dolj
Ieri, angajaþii Direcþiei de Sport ºi
Tineret Dolj, s-au
aflat, timp de douã
ore, într-o primã
fazã de protest,
„Greva de avertisment”. Salariaþii au
protestat faþã de
salarizare, considerând cã sunt la coada sistemului bugetar. Dacã nu se vor
rezolva problemele,
se poate merge pânã
la declanºarea „Grevei generale”.
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Corina Creþu, un comisar
european cu suflet de român!
MIRCEA CANÞÃR
Avem noi românii destule umbre,
ca imagine europeanã, din atâtea ºi
atâtea motive, abil întreþinute, asupra cãrora nu e cazul sã insistãm, dar
avem ºi o calitate, de care rareori se
þine seama, inegalabilã ºi funciarã:
suntem capabili de o curatã compasiune, ca nimeni alþii. Sincerã, neconfecþionatã, veritabilã. ªi în aceste zile, dupã „tragedia greacã” soldatã cu 82 de victime, în urma incendiilor devastatoare, imense pagube
materiale, ºi noi suntem greci. Guvernul, prin premierul Viorica Dãncilã ºi ministrul Apãrãrii, Mihai Fifor, s-au circumscris, prin demersurile concrete fãcute, unei solidaritãþi
veritabile cu poporul elen, greu încercat. Tonicã de-a dreptul, caldã ºi
chiar vibrantã, se dovedeºte intervenþia comisarului european pe politicã
regionalã, Corina Creþu, care prin

intermediul serviciilor Direcþiei Generale pentru Politicã Regionalã
(DGRegio) a declarat cã va oferi, de
îndatã, asistenþa de specialitate necesarã pentru accelerarea procedurii de accesare a fondului de solidaritate al UE (FSUE). În prezent, autoritãþile elene procedeazã la o estimare a pagubelor cauzate de incendiile de pominã, în baza cãrora se va
trimite comisiei cererea pentru obþinerea de fonduri. Existã posibilitatea, a spus Corina Creþu, ca în condiþiile de accesare îndeplinite, Grecia sã beneficieze de o ratã de co-finanþare de 95% pentru lucrãrile de
reconstrucþie, prin intermediul politicii de coeziune. La niveul Executivului european, comisarul Corina
Creþu are o excelentã vizibilitate,
apreciatã inclusiv de preºedintele
Jean Claude Juncker. Empatia pe

care o probeazã, în aceste zile pentru tragedia din Grecia, nu poate fi
disociatã însã de faptul cã reprezintã România. Nu vorbeºte în cheie telenovelisticã, nici mãcar pragmaticã,
ci cu aºezare sufleteascã, calm interior, ºi mai mult, premierul Alexis
Tsipras nu se poate aºteptat de la nimeni. Fiindcã, din pãcate, nenorocirile pot surveni oriunde ºi oricând,
dupã reguli nesistematizabile, în care
se amestecã eroarea umanã, disfuncþionalitatea administrativã, hazardul
ºi soarta. ªi la Atena, post-festum,
se bombãne, deºi ireparabilul nu mai
poate fi „domesticit analitic”. Primarul oraºului Mati – 40 de km de Atena -, Evangelos Burnis, spunea cã
„localitatea nu mai existã”. Imaginile oferite de media elenã sunt terifiante. Guvernul grec a sesizat justiþia cu „elemente serioase”, indi-

când „acte criminale”, la originea incendiilor devastatoare de luni, la Est
de Atena, pe muntele Pendeli, de
unde focul s-a propagat datoritã vântului, ce a suflat cu peste 100 km/h.
Cã dezastrul, greu de uitat, va fi ºi
pretextul unor controverse politice,
cum menþiona joi cotidianul liberal
„Kathimerini”, învinuind toate serviciile publice, aluzie la construcþiile ilegale amplasate în zonele de risc,
este o altã discuþie. Comisarul european Corina Creþu, ca sã revenim,
la persoana sa, nu face spectacol de
protocol, ci exact ceea ce trebuie în
aceste momente pentru poporul grec.
Îl încurajeazã afectiv ºi îl ajutã, pe
cât poate, financiar. ªi nu e puþin
lucru. Este chiar dovada cã românii
au vocaþie europeanã, ºtiu ce înseamnã solidaritatea umanã, ºi mai
ales prietenia autenticã.

Situaþia Liceului „Voltaire” nu este nici acum clarificatã
O echipã a Primãriei a mers la Colegiul Naþional „Odobleja” pentru
a verifica spaþiile de învãþãmânt, dar
i s-a limitat accesul, a dezvãluit, joi,
primarul Mihail Genoiu. Edilul a
promis cã reprezentanþii municipalitãþii vor merge din nou pentru a
Consilierul municipal ALDE,
Dumitru Mãnescu, care este ºi
membru în Consiliul de Administraþie al Liceului Voltaire, a ridicat problema unitãþii de învãþãmânt pe care o reprezintã. Acesta le-a cerut reprezentanþilor Primãriei Craiova sã intervinã degrabã pentru clarificarea situaþiei
de acolo, întrucât dascãlii ºi elevii au o stare de disconfort ºi inEDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:
200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.
Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012
CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.
Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro
Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MARGA BULUGEAN
Director:
MIRCEA CANÞÃR
DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu
Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean
Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat: 0251.412.457
Publicitate: 0251.412.552
Redacþia: 0251.412.613
Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

se vedea, de aceastã datã, laboratoarele modernizate pe fonduri europene. Autoritãþile suspecteazã, de
fapt, cã acolo ar putea fi cauza pentru care profesorii se împotrivesc
cu atâta înverºunare primirii elevilor de la „Voltaire”.

certitudine cu privire la modul
cum vor sta lucrurile din septembrie, când va începe anul ºcolar.
„Spaþiul a fost alocat, Prefectura Dolj a vizat totul, deci totul
este legal. Problema este cã domnii de la Colegiul Odobleja, instituþia gazdã, practic, amânã acea
întâlnire în cadrul cãreia se face
transferul de spaþii. Nu ºtim de
ce se tot amânã. Trebuie clarificate lucrurile, întrucât profesorii stau într-un stres continuu”,
a spus Mãnescu.

Genoiu:
„Ni s-a pus
în braþe
acest liceu!”

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, care nu a participat la
ºedinþa prin care s-a cedat un
imobil al Colegiului Naþional
”Odobleja” cãtre Liceul Voltaire, a declarat cã autoritatea localã a încercat, de mai multe ori,
sã gãseascã un spaþiu potrivit
pentru aceºti elevi, cu toate cã
nu i-a aparþinut, în mod direct,
decizia de înfiinþare a acestuia
din urmã. „Nu ºtiu de ce s-a
ajuns la aceastã situaþie. Noi am
cãutat spaþii peste tot pentru
acest liceu, care ni s-a cam pus
în braþe. Universitatea (n.r. –
Universitatea din Craiova) l-a
creat ºi, apoi, vãzând cã nu are
cum sã rezolve cu acreditarea,
din cauza spaþiului, ni l-a predat
nouã. În cele din urmã, am rezolvat oarecum problema, dar

iatã cã am deranjat la Odobleja
ºi nu ºtiu de ce”, le-a spus primarul consilierilor municipali.

Comisia primãriei
nu a avut acces
în ºcoalã

Mihail Genoiu a dezvãluit faptul cã o echipã din partea municipalitãþii a fost trimisã ca sã
verifice spaþiile de învãþãmânt,
dar, spre surpriza tuturor, funcþionarilor primãriei nu li s-a permis accesul. Prin urmare, edilul-ºef al Craiovei a promis cã,
din nou, comisia municipalitãþii
va merge acolo pentru a clarifica lucrurile: ”Va merge, din
nou, o comisie sã verifice acele spaþii, acele laboratoare fã-

cute pe fonduri europene. Data
trecutã, cei din comisia noastrã nu au avut acces. Sãlile erau
închise, li s-a vorbit urât, o situaþie urâtã, ce-i drept. Dacã au
modificat ceva în acele laboratoare, în afara proiectului, sã îºi
asume. Chiar nu ºtiu ce ar avea
de ascuns de îngrãdesc accesul comisiei. Vom vedea cum
stau lucrurile”, a promis primarul Mihail Genoiu.

Preluarea
în spaþiu,
cu scandal
La sfârºitul lunii trecute,
când s-a votat propunerea de
mutare a Liceului ”Voltaire” în
spaþiile de învãþãmânt ale Colegiului ”ªtefan Odobleja”, discuþiile au degenerat într-un scandal în toatã regula. Pe lângã faptul cã aleºii locali s-au împãrþit ºi ei în douã tabere, liberalii susþinând profesorii de la
Odobleja, iar social-democraþii luând apãrarea elevilor de
la Voltaire, în salã au fost prezente ºi foarte multe cadre
didactice, care au început sã
se certe între ele. Profesorii
de la Colegiul „ªtefan Odobleja” s-au ridicat în picioare
ºi au cerut explicaþii autoritãþilor ºi consilierilor, strigându-le, în cele din urmã, „Minþiþi” ºi „Sã vã fie ruºine!”. Poliþiºtii locali au fost nevoiþi sã
intervinã pentru a calma spiritele, iar un profesor a fost
chiar amendat pentru cã a ridicat tonul în timpul desfãºurãrii plenului.
LAURA MOÞÎRLICHE
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„Stimularea investiþiilor este
o prioritate majorã a UE”
Orientãrile publicate recent de cãtre
Comisia Europeanã ajutã investitorii
din UE sã îºi apere drepturile în faþa
administraþiilor ºi instanþelor naþionale, iar pe statele membre sã protejeze
interesul public potrivit legislaþiei UE.

Orientãrile au drept scop consolidarea mediului de afaceri pentru investitori, ca element esenþial
pentru sprijinirea investiþiilor în piaþa unicã. Un obiectiv principal al-

Ele intervin în contextul în care tratatele bilaterale de investiþii (TBI) intraUE sunt considerate ilegale, deoarece
se suprapun normelor ce reglementeazã piaþa unicã ºi fac discriminãri între
investitorii din UE.

Planului de investiþii pentru Europa este crearea unui mediu de reglementare mai previzibil, mai stabil ºi mai clar, pentru a promova
investiþiile.

Statele membre vor fi, astfel,
împiedicate sã adopte mãsuri care
încalcã normele UE, iar investitorii vor fi ajutaþi sã îºi invoce
drepturile în faþa administraþiilor
ºi instanþelor naþionale. Comunicarea îi va ajuta pe practicienii
din domeniul dreptului sã aplice
normele UE. „Stimularea investiþiilor este o prioritate majorã a
Uniunii pieþelor de capital. Legislaþia UE asigurã un echilibru adecvat între protecþia drepturilor investitorilor din UE ºi posibilitatea guvernelor de a adopta reglementãri în interesul public. Tratatele bilaterale de investiþii dintre statele membre nu îºi au locul în cadrul pieþei unice. Comunicarea noastrã trimite un semnal puternic cã legislaþia UE asigurã deja protecþia investitorilor.
Prin urmare, ei pot avea în continuare încredere atunci când fac

La Dolj, e totul în regulã, la salarii, dupã modificãrile
legislative din iarnã, conform ITM Dolj
În perioada aprilie – iunie 2018, sub coordonarea Inspecþiei Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncã au desfãºurat acþiuni de
verificare a modului în care angajatorii au aplicat prevederile legale privind modificarea salariului brut (în principiu, creºterea salariilor
brute cu valoarea contribuþiilor aflate anterior în sarcina angajatorului), în contextul

În urma controalelor s-au
constatat mai multe aspecte. Astfel, dintre unitãþile verificate, 46
aveau contract colectiv de muncã în vigoare , iar pentru intrarea în legalitate au fost demarate negocieri colective, prevãzute în legislaþie – O.U.G. nr . 79/
2017, pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 227/2015,
privind Codul fiscal. În 115 de
unitãþi , în care nu exista încheiat contract colectiv de muncã,
inspectorii au constatat cã nu

transferului contribuþiilor sociale obligatorii
de la angajator la angajat, în REVISAL (Registrul General de Evidenþã Informatizatã a
Salariaþilor), în contextul transferului contribuþiilor sociale obligatorii, de la angajator la
angajat, începând cu 1 ianuarie 2018. În judeþul Dolj, au fost controlaþi 161 de angajatori,
atât din mediul privat, cât ºi din cel bugetar.

sunt deficienþe. De asemenea,
toþi angajatorii controlaþi au respectat termenul de transmitere
în REVISAL a oricãror modificãri ale drepturilor salariale. „În
cadrul acestor controale, inspectorii de muncã au verificat
ºi modificarea salariului de bazã
lunar brut (creºtere/diminuare),
ca urmare a transferãrii contribuþiilor sociale de la angajator la
angajat, realizatã prin încheierea
unui act adiþional la contractul
individual de muncã, sau, în ca-

zul existenþei unui contract colectiv de muncã ori a unui act
adþiþional la acesta, prin Decizie.
La angajatorii doljeni controlaþi,
nu au fost identificate cazuri în
care, prin transferul contribuþiilor de la angajator la angajat, au
rezultat , în luna ianuarie 2018,
salarii nete sub nivelul din decembrie 2017. În timpul controalelor, inspectorii au participat la clarificarea unor aspecte ,
în ceea ce priveºte modul de interpretare ºi de aplicare a prevederilor legale referitoare la REVISAL, în special a celor privind
transmiterea modificãrilor salariale rezultate din transferul contribuþiilor sociale obligatorii de
la angajator la salariat, ca urmare a negocierii contractului de
muncã. Se adaugã ºi conºtientizarea angajatorilor , cu privire
la iniþierea negocierii contractelor colective de muncã, respectiv la actele adiþionale, cu respectarea salariului minim brut pe
þarã ºi menþinerea cel puþin, a retribuþiilor nete din decembrie
2017 ”, a precizat Cãtãlin Mohora, inspector ºef al Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj.
CRISTI PÃTRU

investiþii în UE...”, a subliniat
Valdis Dombrovskis, vicepreºedintele Comisiei Europene responsabil cu stabilitatea financiarã, serviciile financiare ºi Uniunea pieþelor de capital.
Prin comunicare se aduc urmãtoarele clarificãri: libera circulaþie
a capitalurilor, serviciilor, bunurilor ºi lucrãtorilor în cadrul pieþei
unice a UE constituie libertãþi fundamentale pentru cetãþenii UE; ar-

bitrajul între un stat membru ºi un
investitor dintr-un alt stat membru,
inclusiv în temeiul unui „TBI intra-UE”, nu este compatibil cu normele europene ;legislaþia UE permite reglementarea pieþelor pentru
a urmãri obiective legitime de interes public, cum ar fi siguranþa
cetãþenilor, sãnãtatea, drepturile
sociale, protecþia consumatorilor
sau protecþia mediului.
MARGA BULUGEAN

Grevã de avertisment
la Direcþia de Sport
ºi Tineret Dolj
Ieri, angajaþii Direcþiei de Sport ºi Tineret Dolj, s-au
aflat, timp de douã ore, într-o primã fazã de protest,
„Greva de avertisment”. Salariaþii au protestat faþã de
salarizare, considerând cã sunt la coada sistemului bugetar. Dacã nu se vor rezolva problemele, se poate merge
pânã la declanºarea „Grevei generale”.
Salariaþii Direcþiilor Judeþene
de Sport ºi Tineret din România
au ajuns la capãtul rãbdãrii, în
ceea ce priveºte salarizarea, situaþia fiind generalizatã la nivelul
întregii þãri. „Suntem parte dintrun sistem, din punctul nostru de
vedere, care a fost ignorat din
anul 2008. Am ajuns la cele mai
mici salarii, dintre bugetari. Sunt
oameni cu 35 de ani de vechime,
care au acelaºi salariu nu noii angajaþi. Nu sunt recunoscute pe
funcþie încadrãrile, astfel cã un
electrician, cu responsabilirãþi ºi
cu vechime, esta la fel ca ºi un
muncitor, poate chiar ºi ca unul

necalificat. Nu ne sunt plãtite nici
orele suplimentare, ºi ºtiþi cã sâmbãta ºi duminica avem competiþii
ºi activitãþi la care trebuie sã fim
prezenþi. Astãzi, conform legii,
salariul minim brut, indiferent de
pregãtire, este de 1.300 de lei .
Cred cã nici „coºul minim zilnic” nu poate fi acoperit. Pe 2
august avem cea de-a doua zi de
grevã de avertisment, iar, dacã
nu vor fi soluþionate problemele, pe 8 august va fi declanºatã
greva generalã”, a precizat Marian Corbeanu, reprezentant al
dinidicaliºtilor din Dolj.
CRISTI PÃTRU
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Minor de 16 ani în arest dupã ce a lovit
cu maºina o poliþistã din Craiova
Un minor în vârstã de 16 ani, din Craiova, este acuzat
de ultraj combinat cu tentativã de omor, dupã ce a lovit
intenþionat cu maºina pe care o conducea, fãrã permis, o
agentã de poliþie de la Secþia 6 Craiova. Minorul refuzase
sã opreascã la semnalele oamenilor legii, fusese urmãrit
pe mai multe strãzi din municipiu ºi poliþista fãcea parte
dintr-un echipaj care încerca blocarea acestuia în trafic.
Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj l-au
reþinut, ieri, pentru 24 de ore, ºi l-au prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivã.
Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au definitivat cercetãrile ºi au emis, ieri, 27
iulie a.c., ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore pe numele lui
Antonio Galiceanu, de 16 ani, din
Craiova, în sarcina cãruia s-a reþinut comiterea infracþiunii de ultraj combinat cu tentativã de
omor. Minorul nu a oprit la semnalul fãcut de un echipaj de poliþie ºi a lovit cu autoturismul o
poliþistã de la Secþiei 6 Craiova,
cauzându-i leziuni. Astfel, potrivit anchetatorilor, în urma cercetãrilor a rezultat cã „în noaptea
de 13/14.03.2017, în jurul orei
01:00, în timp ce se aflau în exercitarea atribuþiilor de serviciu pe
raza municipiului Craiova, agenþii de poliþie Gheorghe Mãdãlina
ºi Roºca Alexandru din cadrul
Secþiei 6 Poliþie Craiova au fost
solicitaþi sã acorde sprijin unui alt
echipaj de poliþie, care urmãrea

un autovehicul ce nu oprise la
semnal. În aceastã împrejurare,
cei doi agenþi de poliþie au pornit în urmãrirea autoturismului
respectiv, împreunã cu agentul
Dinu Florin, care conducea autospeciala MAI. În timp ce se
aflau pe strada Dorobanþilor, cu
autospeciala din dotarea poliþiei,
având semnalele acustice ºi luminoase în funcþiune, din sens opus
au observat venind autoturismul
marca Opel, condus de cãtre inculpatul Galiceanu Antonio Sorin. În aceastã împrejurare agent
de poliþie Gheorghe Mãdãlina,
care se afla pe bancheta din spate a autospecialei, în partea stângã, a deschis portiera, a coborât
din autoturism ºi a fãcut semnal
de oprire autoturismului marca
Opel, condus de cãtre inculpat.
Conducãtorul autovehiculului a
ignorat semnalul regulamentar de
oprire ºi a accelerat lovind auto-

turismul de poliþie la nivelul
portierei din partea stângã spate,
care era întredeschisã ºi în spatele cãreia se refugiase ag. de poliþie Gheorghe Mãdãlina, pentru a
se feri. Ca urmare a impactului
persoana vãtãmatã, Gheorghe
Mãdãlina, a fost prinsã între
portierã ºi pragul autoturismului,
lovindu-se cu capul de geamul
portierei care s-a spart”. Medicii
legiºti au stabilit cã poliþista a suferit leziuni de violenþã care au

putut fi produse în condiþiile unui
accident de circulaþie ºi au necesitat 4-5 zile îngrijiri medicale. „În
cazul de faþã, fapta de tentativã
de omor intrã în conþinutul laturii obiective a infracþiunii de ultraj, întrucât a fost comisã împotriva unui poliþist aflat în exercitarea atribuþiunilor de serviciu”,
au mai reþinut procurorii.
Inculpatul ºi-a continuat deplasarea fiind urmãrit de celãlalt echipaj de poliþie care, în cele din urmã,

a reuºit sã-l opreascã ºi sã-l identifice. Astfel, s-a constatat cã inculpatul Galiceanu Antonio Sorin,
în vârstã de 16 ani, care nu poseda permis de conducere era însoþit de alþi trei minori. Pentru conducere fãrã permis minorul a fost
deja condamnat la mãsura educativã neprivativã de libertate a supravegherii pe o duratã de 3 (trei)
luni, în septembrie 2017. Acum
urmeazã sã rãspundã ºi pentru infracþiunea de ultraj.

Procurorii craioveni cer arestarea în lipsã a lui Eduard Constantinescu
pentru tentativã de omor

Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj a formulat, ieri, propunere
de emitere a unui mandat de arestare preventivã în lipsã pe numele
craioveanului Eduard Marian Constantinescu, acuzat de tentativã de
omor ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice. În acelaºi dosar este cercetat ºi prietenul sãu Paul Florin
Ciovicã, împreunã cu care a comis faptele. Anchetatorii au reþinut
urmãtoarea stare de fapt: „în noaptea de 22/23.10.2016, în jurul orelor 01:55, în timp ce mai multe
persoane se aflau în incinta clubului Kripton din Craiova, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul Constantinescu Eduard Marian i-a aplicat persoanei vãtãmate
Cãtãlin P. lovituri cu o sticlã de

vin, în cap, cauzându-i leziuni care
au necesitat pentru vindecare 4045 de zile de îngrijiri medicale. De
asemenea, inculpatul Ciovicã Paul
Florin i-a aplicat persoanei vãtãmate Constantin D. lovituri cu
pumnii, cauzându-i leziuni care au
necesitat pentru vindecare 50-55 de
zile de îngrijiri medicale. (...)
Având în vedere aceste aspecte, rezultate din actele medico-legale,
coroborate cu declaraþiile persoanei vãtãmate ºi ale martorilor, conform cãrora, inculpatul Constantinescu Eduard Marian a lovit persoana vãtãmatã în mod repetat, cu
sticla, în cap (de douã ori), una
dintre lovituri fiind blocatã cu
mâna de persoana vãtãmatã, iar
acþiunea de lovire a acesteia a fost

doi craioveni pânã i-au lãsat laþi. Dosarul a fost
Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul
iniþial înregistrat pentru lovire ºi alte violenþe, a
Dolj au cerut, ieri, instanþei de judecatã, arestafost preluat de Parchetul de pe lângã Tribunalul
rea preventivã, în lipsã, pe o perioadã de 30 de
Dolj stabilindu-se cã este vorba despre tentativã
zile, a lui Eduard Marian Constantinescu, de 31
de omor, iar când l-au cãutat acasã, poliþiºtii au
de ani, fiul lui Enryko Constantinescu, într-un
primit rãspuns cã este plecat în Mexic ºi nu se
dosar în care este acuzat de tentativã de omor,
cunoaºte data revenirii lui în þarã. Procurorii cer
întrucât existã indicii cã a fugit ca sã se sustragã
mandat de arestare în lipsã întrucât în baza acescercetãrilor. Faptele s-au petrecut în toamna lui
tuia craioveanul poate fi dat în urmãrire inter2016, la clubul Krypton din Craiova, unde Eduard
naþionalã.
Constantinescu împreunã cu un amic au bãtut
tinescu este cunoscut oamenilor
Mexic, iar anchetatorii au indicii cã
întreruptã de intervenþia altor perlegii pentru „perseverenþa infraca fugit ca sã se sustragã cercetãrisoane, în speþã existã intenþia de
þionalã”, dupã cum au mai reþinut
lor, motiv pentru care au solicitat
sãvârºire a infracþiunii de omor,
procurorii, fiind cercetat, din anul
emiterea unui mandat de arestare
rãmasã în forma tentativei”.
2010, în mai multe cauze pentru
preventivã în lipsã, în baza cãruia
Dosarul penal deschis în urma
fapte cu violenþã, contra autoritãva putea fi dat în urmãrire internaacestui scandal a fost înregistrat,
þii sau la regimul circulaþiei.
þionalã. În plus, Eduard Constaniniþial, la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Craiova, pentru lovire ºi
alte violenþe, de unde a fost preluat de Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj la sfârºitul anului trecut. În urma extinderii cercetãrilor s-a dispus, pe 3 iulie a.c.,
schimbarea încadrãrii juridice a
faptei pentru care se efectueazã
urmãrirea penalã faþã de Eduard
Marian Constantinescu din infracþiunea de lovire sau alte violenþe,
în infracþiunea de tentativã de
omor. La începutul acestei sãptãmâni, când au fost citaþi pentru a
fi anunþaþi cã au dobândit calitatea
de inculpaþi, anchetatorii n-au reuºit sã-l gãseascã pe Constantinescu. Se pare cã acesta se aflã în
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eveniment

Au pierit înecate
Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au intervenit, ieri, în douã
situaþii, pentru persoane înecate. În primul caz, în jurul prânzului, a fost vorba despre o femeie de aproximativ 70 ani,
care a fost observatã în Dunãre, la Calafat. Imediat la faþa
locului s-a deplasat un echipaj
de cãutare-salvare din cadrul
Detaºamentului de Pompieri
Calafat al ISU Dolj. Un cetãþean care se afla în zona a sãrit în ajutorul persoanei, recuperând-o din apã, iar echipajul

medical calificat a demarat
manevrele de resuscitare. La
faþa locului a fost trimis ºi elicopterul SMURD. Din nefericire, dupã circa 50 de minute
de încercãri de a o readuce la
viaþã, medicii s-au vãzut învinºi, declarând decesul femeii. Poliþia a demarat cercetãri
pentru a se stabili cum a ajuns
în apã.
În cursul dupã-amiezii, Detaºamentul 1 Pompieri Craiova
din cadrul ISU Dolj, cu un echipaj de cãutare-salvare ºi un
echipaj SMURD au fost solici-
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tate pe raza comunei Bucovãþ,
în zona podului peste râul Jiu,
pentru cãutarea unei persoane
dispãrute în apã. Din primele
informaþii, se pare cã este vorba despre o fetiþã de 15 ani, din
comuna Terpeziþa, care era la
scãldat cu mai mulþi prieteni.
Ei au observat, la un moment
dat, cã fata nu a mai ieºit din
apã ºi au dat alarma. În sprijinul echipajelor ISU Dolj au venit scafandri din judeþul Mehedinþi, însã asearã, din cauza
vremii nefavorabile, cãutãrile
au fost întrerupte.

Tânãr de 16 ani „spulberat”
în accident la Segarcea
Un tânãr de 16 ani ºi-a pierdut viaþa, într-un grav accident de circulaþie
petrecut joi dupã-amiazã, în oraºul Segarcea, dupã ce a fost lovit violent de
un autoturism ºi proiectat într-un copac. Imaginile cu accidentul, surprin-

Potrivit reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, poliþiºtii din
cadrul Poliþiei Segarcea au fost

sesizaþi, joi, 26 iulie, în jurul
orei 16.30, cu privire la faptul
cã pe raza localitãþii a avut loc
un grav accident de circulaþie.

Un tânãr de 21 de ani, din Segarcea, care conducea un autoturism, în localitate, a lovit
un pieton de 16 ani, din comuna Afumaþi, care s-a angajat în
traversarea carosabilului în
fugã, prin loc nepermis ºi fãrã

se de o camerã video amplasatã în zonã,
aratã cum tânãrul încearcã sã traverseze strada prin loc nepermis, în fugã
ºi fãrã sã se asigure, fiind surprins de
autoturismul care l-a aruncat la câþiva metri depãrtare.

sã se asigure. Minorul, din câte
se pare, venise în opraº cu o
maºinã de ocazie, din care tocmai coborâse. În urma producerii accidentului a rezultat decesul minorului, care a fost
aruncat la câþiva metri, în afa-

ra carosabilului, unde s-a izbit
de un copac. ªoferul a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliþiºtii
au întocmit pe numele sãu dosar penal pentru ucidere din
culpã.

pul cãrora au fost constatate de poliþiºtii rutieri nu mai puþin de 703
infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice, precum ºi a
25.269 abateri de naturã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora, au fost aplicate amenzi. Totodatã, în conformitate cu legislaþia ce
reglementeazã circulaþia pe drumurile publice, pentru încãlcãrile constatate, au fost dispuse mãsuri de
suspendare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice
prin reþinerea permisului de conducere în 3.175 de cazuri ºi au fost
retrase 920 certificate de înmatriculare”, a precizat inspector principal
Cosmin Grãdinaru, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.
Tot ca element de noutate reliefat
în urma analizei fãcute la nivelul IPJ
Dolj este consideratã ºi modificarea
ierarhiei principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave. Dacã
pânã anul trecut prima cauzã generatoare era viteza excesivã, neadaptatã condiþiilor de trafic, în primul
semestru al anului în curs, cauza cu
cel mai mare impact în producerea

accidentelor a fost traversarea neregulamentarã a drumurilor de cãtre
pietoni, cauzã care a stat la originea
a nu mai puþin de 32 de accidente,
în care ºi-au pierdut viaþa 4 persoane ºi au fost rãnite grav alte 12 persoane. Alte cauze importante în producerea accidentelor în perioada analizatã au fost neacordarea prioritãþii
atât pietonilor angajaþi regulamentar
în traversarea strãzii, cât ºi autovehiculelor care circulã pe drumuri cu
prioritate ºi viteza excesivã, neadaptatã condiþiilor de trafic. „Opinia
publicã trebuie sã înþeleagã faptul
cã poliþia rutierã din cadrul IPJ Dolj
face toate eforturile pentru a diminua numãrul accidentelor de circulaþie, dar acest deziderat nu este
posibil fãrã ca toþi participanþii la
trafic sã realizeze importanþa adoptãrii unei conduite preventive atunci
când se deplaseazã pe drumurile
publice precum ºi pericolul la care
se expun atunci când aleg cu bunã
ºtiinþã sã încalce prevederile legale
care reglementeazã circulaþia pe drumurile publice”, a mai adãugat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

În primele 6 luni ale acestui an, 16 persoane
ºi-au pierdut viaþa în accidente rutiere grave
Evoluþia numãrului accidentelor rutiere în judeþul Dolj, precum ºi cauzele generatoare ale
acestora, au fost analizate de conducerea IPJ
Dolj cu ocazia bilanþului pe semestrul I 2018.
Astfel, numãrul accidentelor rutiere grave este
în scãdere faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, tot în scãdere fiind ºi numãrul persoanelor decedate în aceste evenimente – 16 anul
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, cu ocazia analizei rezultatelor
activitãþii poliþiºtilor doljeni în primele ºase luni ale anului 2018, un
accent deosebit a fost pus de conducerea Inspectoratului pe identificarea cauzelor principale care au
condus la producerea de accidente, dinamica numãrului acestora,
precum ºi pe stabilirea soluþiilor
pentru diminuarea evenimentelor
rutiere în judeþul Dolj. Datele statistice reliefeazã faptul cã, în primele ºase luni ale anului în curs,
numãrul accidentelor rutiere grave
înregistrate pe drumurile din judeþul Dolj a scãzut semnificativ faþã
de perioada similarã a anului trecut,
de la 119 evenimente în 2017, ajungându-se la 105 accidente, scãderea procentualã fiind de 13,3%. În
plus, numãrul persoanelor decedate în accidente rutiere a scãzut de
la 28 (în primele ºase luni din 2017)
la 16 în primul semestru al acestui
an. De asemenea, numãrul persoanelor rãnite grav în urma accidentelor a scãzut de la 104 la 96, scãderea procentualã fiind de –8,3%.

acesta, faþã de 28 anul trecut. Pentru prima oarã
în ultimii ani s-a schimbat ºi principala cauzã
de producere a accidentelor grave. Nu mai este
viteza excesivã, ci traversarea neregulamentarã. Tocmai de aceea oamenii legii trag un semnal de alarmã ºi insistã ca toþi participanþii la
trafic sã adopte o conduitã preventivã atunci
când se deplaseazã pe drumurile publice.

Peste 3000 permise
de conducere reþinute în timpul
acþiunilor preventive
„Este important de menþionat faptul cã scãderile acestor indicatori
sunt rezultatul unor analize ºi mãsuri dispuse de conducerea IPJ Dolj,
constând în instituirea de filtre rutiere pentru monitorizarea ºi controlul traficului rutier, atât în zonele
cunoscute cu risc accidentogen, dar

ºi, ca element de noutate, care, iatã
cã ºi-a demonstrat pe deplin eficienþa, dispunerea acestor mãsuri în intervale de timp pretabile pentru comiterea de accidente, dupã cum a
reieºit din analizele efectuate asupra accidentelor produse anterior.
Activitãþile preventive ºi de creºtere
a prezenþei poliþieneºti pe drumurile
din judeþul Dolj s-au materializat în
organizarea ºi executarea a 621 de
acþiuni cu caracter preventiv, pe tim-
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Anunþul tãu!
Poenariu Costel Iulian ºi Poenariu Gabriela, titulari ai proiectului “Construire imobil P+4E cu spaþii comerciale la parter
locuinþe la etaje ºi împrejmuire teren”
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului, proiect propus a
fi amplasat în Craiova, str. Popoveni, nr.
2A, jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele luni-joi între orele 800-1630 ºi vineri
orele 800-1400, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet office@apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 01.08.2018.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament douã camere în Bucureºti - Prelungirea Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
Vând apartament 2 camere Bãileºti, zonã centralã,
preþ accesibil. Telefon: 0771/
504.064.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã, deosebitã poziþionare, modificãri
interioare. Preþ accesibil.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã + dependinþe,
vie, pãdure comuna Scaeºti, preþ negociabil. Telefon: 0744/375.858.

Vând casã sat Cioroiaºi, teren 2800 mp. Telefon: 0765/
152.614.
Vând sau schimb casã str.
Eliza Opran cu apartament
etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã cu vie. Telefon:
0770/900.833; 0735/
923.982.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb cu
apartament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt – pe lângã liceu, cu temelie beton,
2 camere + antreu, fântânã
cu hidrofor, pãtul metalic, cu
perdea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard metalic, pomi fructiferi. Acte la
zi. Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în interior ºi alte anexe în curte, locuibile, gard metalic, fântânã,
pomi fructiferi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt. Preþ
25.000 de euro, negociabil.
Telefon: 0769/512.701.

publicitate
Proprietar vând casã nouã
zona Bordei + 500 mp curte. Telefon: 0752/641.487.
Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului, judeþul
Dolj. Telefon: 0721/502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã,
dependinþe. Telefon: 0767/
648.731.
Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare
cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu- Gorj.
Telefon: 0723/ 693.646.
Particular, vând teren în ªimnicu de Sus, strada Mihai
Eminescu, nr. 84, lãþime 12
metri, lungime 70 m, vie,
între vecini. Relaþii la telefon:
0728/012.055.
Vând teren Podari sau arendã. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna Orodel,
judeþul Dolj, 2600 mp intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil 12.000
E. Telefon: 0748/240.121.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren arabil
Gara Plaiul Vulcãneºti. Telefon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile instalate,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/402.056.

VÂNZÃRI
Vând combinã SEMA 110
cu R.I.F.S., Turbo, în stare
de funcþionare. Preþ negociabil. Telefon: 0744/
537.347.

DIVERSE
Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei ºi
150 þigle 2 lei/buc. Telefon:
0771/518.063.
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând hidrofor nou cu toate
utilitãþile. Telefon: 0767/
153.551.
Vând plug de arat cu boi.
Preþ convenabil. Telefon:
0766/350.742.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Telefon:
0721/945.405.
Vând porc peste 200 kg. Telefon: 0722/396.811.
Vând rezervor autogaz perntru autoturisme. Telefon:
0721/995.405.
Vând prune - comuna Moþãþei. Telefon: 0734/295.977.
Vând fax- copiator marca
SAMSUNG SF 5100 P. Telefon: 0721/995.405.
Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ
carte cu douã roþi, uºi dormitor. Telefon: 0767/
153.551.

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

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

ROMÂNEªTI

Cãtre

Cielo 2006 - GPL, cãruþ curte 2 roþi, bicicletã de damã,
jante aluminiu. Telefon:
0767/153.551.

DIVERSE
Cumpãr volumele I, II, III, IV din
O mie ºi una de nopþi / traducere Haralamb Grãmescu Bucureºti: Ed. Erc. Press
2009. Telefon: 0351/408.730.

S.C. ED
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

STRÃINE

CUMPÃRÃRI

Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54, fãcute pe comandã - 80 lei, pantofi piele nr.
43 noi - 50 lei, cisme damã
nr. 38-50 lei, bascheþi nr. 43.
Telefon: 0770/303.445.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fontã
ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/510.300.
Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”, maºinã
de cusut „Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.
Vând apometru de apã, butoi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã extensibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând pompã KAMA de udat
grãdina, covor persan 220
x210, ochelari de vedere
3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon: 0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat,
sobã teracotã, polizor
2500w, cãruciar handicap,
schelã metalicã 2 picioare.
Telefon: 0760/588.581.
Vând obiecte casnice, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
damã, televizor Philips - 100
lei, video, 50 lei. Telefon:
0770/354.549.
Vând roþi Mercedes spiþate
cu cauciucuri de iarnã- 4
buc. Preþ convenabil. Telefon: 0762/183.205.
Vând manechine bust 5 lei /
buc. Telefon: 0768/450.011.
Vând frigider 2 uºi defect 100 lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã
în bunã stare - 100 lei, sãpun de casã - 5 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator 12V
nou, Pick-up Tesla cu boxe,
dozã nouã de rezervã, arzãtoare gaze, discuri cu
muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã automatã de
uscat nefolositã. Telefon:
0720/099.950.

UTILAJE AGRICOLE

AUTO

Vând Opel Corsa B, din 2000,
motor 972 cm, aer condiþionat, geamuri electrice, 550
euro. Telefon: 0744/474.400
Vând OLTCIT - CLUB - pentru Rabla. Preþ convenabil.
Telefon: 0766/350.742.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

ªtiinþa, în premierã la Sf. Gheorghe
Universitatea Craiova joacã pentru prima datã
în oraºul din Covasna, contra formaþiei
antrenate de Eugen Neagoe
Sepsi – Universitatea Craiova
Duminicã, ora 18, stadion: „Sepsi”
Sepsi: Niczuly – Drãghici,
Ursu, Jovanovici, Sato - Velev,
Vaºvari - Prosser, I. Fülöp, Tandia - Simonovski. Antrenor: Eugen Neagoe. Rezerve: Fejer –
Moura, A. Rus, Hamed, Hadnagy, Fl. ªtefan, Dodoi.

Universitatea Craiova: Pigiacelli
– R. Popa, Gardoº, Tiago Ferreira
– Briceag, Mateiu, Cicâldãu, Bancu – Burlacu, Mitriþã, Glavina.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve:
L. Popescu – Borþa, Kelic, Zlatinski, Bãrbuþ, Baicu, Mihãilã.

În cel de-al treilea meci al sezonului ºi totodatã primul în deplasare, Universitatea sperã sã reuºeascã ce nu a fãcut în cele douã jocuri
de pe teren propriu, sã marcheze ºi
sã câºtige. Problemele de lot, de
formã ºi chiar de atmosferã sunt
evidente în rândul alb-albaºtrilor,
deºi din toate pãrþile, de la patron,
antrenori, jucãtori sau alþi oficiali se
dau asigurãri cã totul va fi ok. Mai
puþin optimiºti sunt suporterii, care
deja au început sã-ºi piardã rãbda-

rea, iar la meciul trecut s-au auzit
frecvent huiduieli la adresa jucãtorilor. Strategia conducãtorilor se
rãsfrânge asupra echipei ºi dacã
Mangia nu încropeºte rapid o formulã care sã poatã marca sau mãcar sã poatã lupta pânã la final,
atunci se vor pierde ºi alte momente importante, iar stadionul va fi tot
mai gol. Mangia spune cã ºi anul
trecut s-a pornit mai greu. E adevãrat, dar acum deja s-a ridicat ºtacheta, iar acum un an îþi permiteai

sã dai rateuri cu 500 de suporteri la
Severin, acum e mai greu sã pãcãleºti 15.000 de oameni pe „Ion
Oblemenco”. Ca de obicei, antrenorul italian spune cã adversarul este
unul de speriat. „Va fi un meci dificil pentru noi, fiindcã Sepsi este,
dupã pãrerea mea, o echipã care va
lupta pentru play-off. Au achiziþionat jucãtori buni ºi au o echipã valoroasã. Noi jucãm toate meciurile
la victorie, dar, din pãcate, ºi adversarii vor acelaºi lucru, sã câºtige” a declarat Mangia, care nu-i va
putea folosi pe: Rossi, Markovic,
Martic, Dimitrov ºi Bic, toþi fiind
accidentaþi. Antrenorul italian a vorbit ºi despre jucãtorul împrumutat
de Craiova la Sepsi, Stephan Drãghic „Stephan este un jucãtor bun,
am decis pentru el sã joace la un
nivel superior celui de anul trecut
ºi dacã va avea evoluþii bune la
Sepsi poate fi o soluþie pentru noi
la anul. Nu era corect sã-l chemãm

Leipzig i-a venit deja de hac lui Hacken

Echipa germanã RB Leipzig va fi adversara Universitãþii Craiova în turul 3 preliminar al Europa League, meciuri programate pe 9 august, în Germania,

ºi pe 16 august, pe „Ion Oblemenco”. Leipzig i-a
învins cu 4-0 pe suedezii de la Hacken, în prima
manºã din turul 2 preliminar al Europa League.
Nemþii au marcat prin Bruma (35), Cunha (39),
Kampl (50) ºi Augustin (84), asigurându-ºi în mare
proporþie calificarea în turul 3 preliminar, acolo
unde va întâlni Universitatea Craiova. Cu Hacken,
RB Leipzig a evoluat în formula: Gulacsi – Saracchi
(68 Mukiele), Konate, Orban, Klosterman – Kampl,
Demme, Ilsanker – Bruma (85 Stierlin), Augustin,
Cunha (89 Hartmann). Ilsanker a fost eliminat în
minutul 81. Echipa germanã a fost lipsitã de starurile prezente la Cupa Mondialã, neamþul Timo Werner, suedezul Emil Forsberg ºi danezul Yusuf Poulsen, dar ºi de Sabitzer ºi Upamecano. Devis Mangia a avut un secund trimis la acest meci. „Plecãm
cu 20 la sutã ºanse contra lui Leipzig” au declarat
Mangia ºi Gardoº dupã tragerea la sorþi.

Rezultatele primei manºe din turul 2 preliminar al Europa League:
FC Ufa (Rusia) – NK Domzale (Slovenia) 0-0
FK Ventspils (Letonia) – Bordeaux (Franþa) 0-1
Spartaks Jurmala (Letonia) – La Fiorita (San Marino) 6-0
NK Rudar Velenje (Slovenia) – FCSB (România) 0-2
FC Viitorul (România) – Vitesse Arnhem (Olanda) 2-2
Tobol Kostanai (Kazahstan) – Piunik Erevan (Armenia) 2-1
Kairat Almatîi (Kazahstan) – AZ Alkmaar (Olanda) 2-0
Torpedo Kutaisi (Georgia) – Vikingur (Feroe) 3-0
Cihura Sacihere (Georgia) – NK Maribor (Slovenia) 0-0
Hapoel Haifa (Israel) – FH Hafnarfjoerdur (Islanda) 1-1
Balzan (Malta) – Slovan Bratislava (Slovenia) 2-1
Dudelange (Luxemburg) – Drita (Kosovo) 2-1
RB Leipzig (Germania) – BK Haecken (Suedia) 4-0
APOEL Nicosia (Cipru) – Flora Tallinn (Estonia) 5-0
Zrinjski Mostar (Bosnia) – Valletta FC (Malta) 1-1
Djurgarden (Suedia) – FC Mariupol (Ucraina) 1-1
Honved Budapesta (Ungaria) – Progres Niedercorn (Luxemburg) 1-0
ÞSKA Sofia (Bulgaria) – Admira Wacker (Austria) 3-0
Maccabi Tel Aviv (Israel) – Radnicki Nis (Serbia) 2-0
Zalgiris Vilnius (Lituania) – FC Vaduz (Liechtenstein) 1-0
Molde (Norvegia) – Laci (Albania) 3-0
Jagiellonia Bialystok (Polonia) – Rio Ave (Portugalia) 1-0
ªahtior Soligorsk (Belarus) – Lech Poznan (Polonia) 1-1
Dinamo Brest (Belarus) – Atromitos (Grecia) 4-3

LASK Linz (Austria) – Lillestroem SK (Norvegia) 4-0
Nordsjaelland (Danemarca) – AIK Solna (Suedia) 1-0
Olimpija Ljubljana (Slovenia) – Crusaders Belfast (Irlanda de Nord) 5-1
Sutjeska Niksic (Muntenegru) – Alaºkert (Armenia) 0-1
FC Santa Coloma (Andorra) – Valur Reykjavik (Islanda) 1-0
The New Saints (Þara Galilor) – Lincoln Red Imps (Gibraltar) 2-1
Hajduk Split (Croaþia) – Slavia Sofia (Bulgaria) 1-0
KRC Genk (Belgia) – Fola Esch (Luxemburg) 5-0
B36 Torshavn (Feroe) – Beºiktaº Istanbul (Turcia) 0-2
Gornik Zabrze (Polonia) – AS Trencin (Slovacia) 0-1
St Gallen (Elveþia) – Sarpsborg (Norvegia) 2-1
Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia) – Apollon Limassol (Cipru) 1-2
Partizan Belgrad (Serbia) – Trakai (Lituania) 1-0
Atalanta Bergamo (Italia) – FK Sarajevo (Bosnia) 2-2
Hibernian Edinburgh (Scoþia) – Asteras Tripolis (Grecia) 3-2
NK Osijek (Croaþia) – Glasgow Rangers (Scoþia) 0-1
Spartak Subotica (Serbia) – Sparta Praga (Cehia) 2-0
FC Dundalk (Irlanda) – AEK Larnaca (Cipru) 0-0
Aberdeen (Scoþia) – Burnley (Anglia) 1-1
Dunajska Streda (Slovacia) – Dinamo Minsk (Belarus) 1-3
Stjarnan (Islanda) – FC Copenhaga (Danemarca) 0-2
Sevilla FC (Spania) – Ujpest Budapesta (Ungaria) 4-0

ºi sã nu joace titular”. Italianul a
spus cã nu se teme cã va fi demis,
în ciuda startului modest de sezon,
cu pierderea Supercupei chiar în
faþa antrenorului care ºi-a piedut
postul, Edy Iordãnescu, ºi remiza
din campionat cu Poli Iaºi. Mangia
îndeamnã fanii sã aibã rãbdare: „Eu
nu mã tem cã voi fi demis. Dacã aº
fi suporter, mi-aº încuraja jucãtorii
pânã la final. Nu e corect la Bãrbuþ
sã fie fluierat la prima atingere a mingii. Totuºi, nu am nimic cu publicul,
chiar am apreciat susþinerea Peluzei
Nord la finalul meciului trecut”.
Florin Gardoº este optimist cã
Universitatea va avea rezultate mai
bune în continuare ºi vor mai fi aduºi
jucãtori de valoare: „Nu am început
cum ne doream campionatul ºi acum
vrem sã câºtigãm toate cele 3 puncte la Sepsi. Jucãm mereu la victorie,
s-a întâmplat sã nu câºtigãm cu Iaºi,
deºi am avut multe ocazii. Sperãm
sã marcãm ºi sã nu luãm gol, sã nu
mai ratãm alte puncte. Am avut ºi
ghinion, nu este vorba de crizã la
echipã. Campionatul s-a mai echilibrat, diferenþa dintre echipe nu este
prea mare. ªtiu cã nici anul trecut
Craiova nu a început prea bine sezonul. La echipele mari suporterii
sunt pretenþioºi ºi se mai întâmplã

sã fie nemulþumiri. Eu sunt convins
cã vom arãta mai bine, vor mai veni
jucãtori. Eu sunt bine fizic, cred cã
îmi lipseºte doar încrederea pe care
þi-o conferã meciurile”.
La mijlocul acestei sãptãmâni,
Sepsi OSK a învins într-un amical
formaþia AFK Csikszereda Miercurea Ciuc cu 7-1, prin golurile reuºite de Simonovski (2), Dodoi, Jovanovici, Sato, Hadnagy, Tandia.Neagoe a fãcut în vara aceasta o
nouã revoluþie în lotul lui Sepsi,
dupã cea din iarnã, în urma cãreia
covãsnenii nu numai cã au evitat
retrogradarea, însã au pierdut un
singur meci în play-out. ªi totuºi,
debutul în noul campionat a fost
nefast ºi pentru „Geanã” ºi ai sãi,
care au pierdut cu 1-0 la nou-promovata Hermannstadt. Universitatea a jucat de patru ori pânã acum
cu Sepsi, de trei ori la Braºov ºi un
meci în Bãnie, câºtigând de fiecare
datã, de douã ori în Cupa României, 1-0 ºi 2-0, ºi de douã ori în
sezonul regulat de anul trecut, 3-2
ºi 1-0. Faþã de prima confruntare,
din octombrie 2016, în Cupa României, la gazde mai evolueazã: Niczuly, Ursu ºi Hadnagy, iar la Universitatea: Mateiu, Bancu, Briceag,
Kelic, Zlatinski ºi Popescu.

Liga I – etapa a II-a
FC Botoºani – Hermannstadt s-a jucat vineri
Dunãrea Cãlãraºi – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18
Poli Iaºi – Astra, sâmbãtã, ora 21
Sepsi – „U” Craiova, duminicã, ora 18
FCSB – Dinamo, duminicã, ora 21
FC Voluntari – Gaz Metan, luni, ora 18
Concordia Chiajna – Viitorul, luni, ora 21
CLASAMENT
1. Dinamo
2. Gaz Metan
3. Astra
4. Cãlãraºi
5. Hermann.
6. Botoºani
7. CFR Cluj
8. Poli Iaºi
9. Craiova
10. Chiajna
11. Voluntari
12. FCSB
13. Sepsi
14. Viitorul
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