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12 milioane de euro,
recuperaþi la bugetul Craiovei
Cele 12 milioane de euro care au fost
investite în reabilitarea Parcului Romanescu, dintre care 7 milioane de euro de la
bugetul local, vor fi recuperate în totalitate de la Uniunea Europeanã. Deja investite în lucrãrile din 2015, fondurile vor fi decontate cãtre municipalitatea craioveanã
prin intermediul „proiectelor retrospective”, recent lansate de cãtre UE.

O gâlceavã estivalã, cam exageratã!
Preºedintele Klaus Iohannis a transmis, zidenþialã. Concret, preºedintele contestã
astãzi (n.r ieri), preºedintelui CCR, Valer desemnarea vice-prim-ministrului ºi minisDorneanu, o cerere de soluþionare a con- tru al dezvoltãrii regionale ºi administraflictului juridic, de naturã constituþionalã, þiei publice, Paul Stãnescu, ca interimar, pe
în relaþia cu prim-ministrul Viorica Dãnci- perioada în care Viorica Dãncilã se aflã în
lã, a anunþat Administraþia Preconcediu de odihnã...
politicã / 2

S-a mai stins din viaþã un actor
pãpuºar: Alexandra Davidescu
(1931-2018)

„Pistolarul” de pe
bulevardul 1 Mai
rãmâne dupã gratii
Curtea de Apel Craiova a decis, ieri, ca bãrbatul de 32 de ani,
din Breasta, acuzat de comiterea
infracþiunilor de tentativã la
omor, nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor, uzul de
armã fãrã drept ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice dupã ce
a tras cu pistolul în stradã, weekend-ul trecut, sã rãmânã în spatele gratiilor.
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O gâlceavã estivalã, cam exageratã!
Preºedintele Klaus Iohannis a transmis,
astãzi, preºedintelui CCR, Valer Dorneanu, o
cerere de soluþionare a conflictului juridic,
de naturã constituþionalã, în relaþia cu primministrul Viorica Dãncilã, a anunþat Administraþia Prezidenþialã. Concret, preºedintele
contestã desemnarea vice-prim-ministrului ºi
ministru al dezvoltãrii regionale ºi adminis-
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MIRCEA CANÞÃR
Guvern ºi Preºedinþie privind conflictul între
traþiei publice, Paul Stãnescu, ca interimar,
cele douã puteri. Viorica Dãncilã l-a inforpe perioada în care Viorica Dãncilã se aflã în
mat însã, ieri, telefonic, pe Klaus Iohannis
concediu de odihnã ºi mai subliniazã cã prede faptul cã urmeazã sã plece în concediu de
mierul nu l-a informat de imposibilitatea de
odihnã. O întreagã gâlceavã, pe aceastã temã,
a-ºi exercita atribuþiile în perioada 6-13 aus-a derulat însã pe tot parcursul zilei. A fost
gust a.c. Curtea Constituþionalã a României
chiar o inflaþie de puncte de vedere. Fostul
a stabilit data de 14 august a.c., ca termen
preºedinte al CCR, Augustin Zegrean, conde transmitere a punctelor de vedere de la
sultat pe aceastã chestiune, a conchis clar:
nu este vorba de niciun conflict instituþional
între premier ºi preºedinte. La rândul sãu,
profesorul universitar de drept constituþional, Radu Carp, opineazã cã este nevoie de o
decizie a preºedintelui, atunci când vine vorba de concediu, întrucât nu existã instituþia
delegãrii din partea premierului. Abordãrile
celor douã tabere politice, guvernamentalã ºi
opoziþie, au fost, se subînþelege, contrare.
Mult mai clarã a fost, însã, opinia lui Augustin Zegrean, cu motivaþia de rigoare, pe acelaºi aliniament situându-se ºi fostul judecãtor al CCR, Toni Greblã, mai ales cã nu este
vorba de desemnarea unui alt membru al Guvernului, pentru exercitarea atribuþilor de premier, ci de însuºi prim-vice-prim-ministru,
Paul Stãnescu. Gâlceavã estivalã pare mai
degrabã forþatã. CCR urmeazã, dupã cum
solicitã preºedintele, sã analizeze ºi sã stabi-

Deputatul Nicolae Giugea ºi-a prezentat
activitatea înainte de a pleca în vacanþã
Deputatul liberal Nicolae Giugea ºia prezentat ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, activitatea parlamentarã de la începutul mandatului sãu pânã
la vacanþa parlamentarã de anul acesta. Parlamentarul doljean a avut 61 de
luãri de cuvânt, 36 de declaraþii politice, a contribuit la 56 de propuneri
legislative, a adresat 40 de întrebãri ºi
interpelãri ºi a semnat 11 moþiuni. La
finalul conferinþei de presã, Nicolae
Giugea a semnat „Iniþiativa cetãþeneascã de modificare a Constituþiei” –
„fãrã penali în funcþii publice”.
Printre propunerile legislative pe care parlamentarul doljean le-a semnat în sesiunea parlamentarã care s-a încheiat se numãrã – legea antibirocraþie, proiect de lege privind interzicerea
temporarã a exportului de lemne de foc, propunere legislativã pentru instituirea Zilei Naþionale
a Meseriilor, propunere legislativã pentru completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului 34/
2015 privind reglementarea unor mãsuri pentru
stimularea absorbþiei fondurilor externe nerambursabile. ”Din pãcate, aceste iniþiative legislative sunt abandonate pe la comisii sau au intrat pe
ordinea de zi fãrã a fi discutate. Asta pentru cã,
din 2016, majoritatea din Parlament are o singurã preocupare – sã îl scape pe Dragnea de puºcãrie. Discutãm despre Codul Penal, ne luptãm
sã schimbãm procurorii care au cutezat sã îi
ancheteze pe cei de la PSD. Dar nu discutãm
despre cum sã scãpãm de birocraþie, sau cum
sã interzicem exportul de lemn de foc” a declarat Nicolae Giugea.

Trei propuneri de amendamente...

- Guvernul are grijã de noi,
Popescule, ne dã pensii mici ca
sã nu cheltuim prea mult.

leascã întinderea ºi conþinutul sintagmei „imposibilitatea de a-ºi exercita atribuþiile”, prin
interpretarea coroboratã a articolelor speciale (101 al. 3 ºi 110 al. 2) din Constituþie.
Delegarea „conducerii operative a activitãþii
Guvernului” nu este o noþiune neconstituþionalã ºi nelegalã. Fiindcã decizia prim-ministrului Viorica Dãncilã chiar aºa sunã: Articol
unic – În perioada 6-13 a.c. domnul Paul
Stãnescu, vice-prim-ministrul, ministru
al dezvoltãrii regionale ºi adminsitraþiei
publice, exercitã atribuþiile prim-ministrului privind conducerea operativã a activitãþii Guvernului. Deci nu este vorba de
numirea unui prim-ministru interimar al Guvernului. Paul Stãnescu nu va putea exercita
o serie de atribuþii, prevãzute prin Constituþie
sau legi speciale în competenþa exclusivã a
prim-ministrului desemnat. Pe de altã parte,
existã precedente chiar pe mandatul actualului preºedinte Klaus Iohannis, când premierii
în funcþie au delegat o parte din competenþe
unor alþi membri ai Executivului, care au asigurat „conducerea operativã a activitãþii Guvernului”. Dacã dezbaterea în sine pe aceastã chestiune ar putea avea noima ei, cu izul
politic de rigoare, extensia este mai degrabã
lipsitã de orice sens.

Parlamentarul liberal a analizat ºi modul în
care s-a fãcut rectificarea bugetarã ºi a atras
semnalul de alarmã vizavi de investiþiile publice, care nu vor avea finanþare. La votarea bugetului pe 2018, Nicolae Giugea a avut trei propuneri de amendamente. Prima se referã la alocarea a 2 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate ºi proiectul tehnic necesare construirii

unui spital regional de pediatrie. Cea de-a doua
propunere - suplimentarea cu 48,861 milioane
lei pentru reabilitarea DN 56 Craiova-Calafat. A
treia propunere a constat în alocarea a 60 de
milioane de lei pentru centura de ocolire Craiova varianta Sud. ”Niciuna dintre aceste propuneri nu a fost acceptatã, deºi la fiecare dintre
ele am indicat sursa de finanþare. Asta în condiþiile în care Oltenia este singura regiune din
România care nu are un spital de pediatrie. Pe
de altã parte, am avut discuþii cu primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, iar unul dintre
subiecte a fost parcarea subteranã unde locuitorii din zona Metropolitanã vin ºi îºi parcheazã
maºina, iar apoi cãlãtoresc gratis pe toate mijloacele de transport în comun din Oradea, în
preþul taxei de parcare. Cred cã este o idee foarte bunã, care se poate aplica ºi la noi în oraº” a
spus Nicolae Giugea.

„Nu a luat nimeni nicio mãsurã”

Pesta porcinã africanã, care se rãspândeºte

agresiv în rândul suinelor din România, are
simptome care pot fi greu depistate, spune Ministerul Agrculturii, într-o prezentare destinatã
fermierilor. Deputatul PNL, Nicolae Giugea,
contrazice conducerea Ministerului ºi în special pe ministrul Petre Daea, pe care îl face
incompetent ºi susþine cã dacã s-ar fi luat mãsurile în urmã cu un an, astãzi nu se mai discuta despre acest lucru.”Primele cazuri au fost
semnalate din 2017 în Satu Mare ºi în Deltã.
Nu a luat nimeni nicio mãsurã. ªi acum ne trezim cã avem peste 500 de focare de infecþie.
Abia în iulie 2018 s-a decis închiderea târgurilor de animale. În tot acest timp virusul s-a rãspândit, iar acum situaþia a scãpat de sub control. România nu va mai avea dreptul sã exporte carne de porc. ªi, cum experienþa altor þãri
ne aratã cã eradicarea pestei porcine africane
dureazã zeci de ani, rezultã cã sectorul de prelucrare a cãrnii de porc va fi distrus în urmãtoarele decenii” a mai spus deputatul doljean.
MARGA BULUGEAN

sâmbãtã, 4 august 2018
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12 milioane de euro,
recuperaþi la bugetul Craiovei
Cele 12 milioane de euro care au fost investite în reabilitarea Parcului Romanescu, dintre
care 7 milioane de euro de la bugetul local, vor
fi recuperate în totalitate de la Uniunea Europeanã. Deja investite în lucrãrile din 2015,
fondurile vor fi decontate cãtre municipalitatea
craioveanã prin intermediul „proiectelor retrospective”, recent lansate de cãtre UE.

Primarul Mihail Genoiu a anunþat, ieri, pe facebook, cã proiectul
reabilitãrii Parcului Nicolae Romanescu din Craiova a fost acceptat
ca finanþare în cadrul proiectelor
retrospective ale UE, ceea ce înseamnã cã autoritãþile locale îºi vor
recupera întreaga sumã care a fost
investitã în lucrãrile realizate acolo.
„O veste extraordinarã vine din partea guvernului, care a reuºit sã negocieze modul de acordare a fondurilor europene. Astfel, avem ºansa
sã primim de la bugetul fondurilor
europene contravaloarea întregului
proiect de renovare a Parcului N. Romanescu, inclusiv podul suspendat
ºi mare parte din contribuþia noastrã
deja achitatã”, a postat edilul Craiovei, pe reþeaua de socializare.

Fondurile alocale prin proiectele restrospective

Despre aceastã posibilitate s-a vorbit încã din primãvarã, iar cel mai

devreme sãptãmâna trecutã când
edilul din Bãnie i-a informat pe consilierii municipiali cã primãria a depus
o cerere în acest sens la Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice, care a rãmas în analizã.
Primarul a mai spus, tot atunci, cã
ºansele ca proiectul de la Craiova sã
fie acceptat sunt foarte mari, fiind
sigur de reuºitã, ceea ce s-a ºi întâmplat. O problemã a existat, însã, în
prima etapã a lansãrii proiectelor retrospective, oficialii europeni impunând ºi o limitã financiarã pânã la care
se acordã banii înapoi. Cum mai
multe primãrii din þarã au fost interesate de aceastã posibilitate, dar se vedeau îngrãdite de acest aspect, primarii au solicitat guvernului sã negocieze cu oficialii UE vizavi de suma
pe care o au proiectele.

47,3 milioane de lei, costul
lucrãrilor efectuate la parc

Concret, la Craiova sunt aºtep-

taþi sã vinã 12 milioane de euro, totalul care a fost investit în lucrãrile
de modernizare a Parcului Nicolae
Romanescu. Reamintim cã municipalitatea a demarat, în 2015, un
amplu proiect de reabilitare a parcului – incluzând aleile, podeþele ºi
decolmatarea lacului, plus reþele de
irigare ºi supraveghere video. În
octombrie 2015, a fost semnat contractul de lucrãri cu firma Mitliv,
pentru suma de 47,3 milioane de
lei, fãrã TVA. Din aceºti bani, autoritatea localã nu a putut sã atragã
din bugetul UE decât aproximativ 4
milioane de euro, fiindcã a expirat
perioada de implementare a proiectului. Restul de 7 milioane de euro
au fost acoperiþi din alocaþii de la
bugetul local, în urmãtorii doi ani,
pânã la finalizarea tuturor lucrãrilor
angajate prin proiect.

Elementul salvator

Craiova nu s-ar fi încadrat în
aceastã categorie a proiectelor re-

trospective, un fel de a doua ºansã
oferitã municipalitãþilor de cãtre UE,
dacã nu ar fi existat mãcar un element care sã nu fi apucat sã fie terminat. Iar acel element l-a reprezentat podul suspendat al parcului
la care nu s-a fãcut nici o intervenþie. Primarul Craiovei a explicat cã,
în 2015, când s-a început marele
proiect de reabilitare, ºi podul suspendat a fost ºi el pus pe listã, dar a
trebuit sã fie fost exclus deoarece
mai suferise o reabilitare cu câþiva
ani în urmã ºi nu ieºise din perioada de garanþie. În mai 2017, municipalitatea craioveanã a recepþionat
lucrãrile din parc ºi a promis cã va
moderniza ºi podul suspendat, pe
fonduri proprii. Pentru cã era deteriorat, acesta a fost închis pentru
accesul publicului.

3,6 milioane de lei, ultimul deviz
pentru podul suspendat

În aprilie 2018, Primãria Cra-

iova a lansat licitaþia pentru reabilitarea podului suspendat din
parc, costul total al proiectului
tehnic ºi lucrãrilor fiind estimat
la 4.269.672 de lei (fãrã TVA).
Durata de execuþie a fost stabilitã la nouã luni, dupã ce va fi
gata proiectul tehnic. Lucrarea
a fost atribuitã, luna trecutã, firmei Antriter Manual Art SRL, din
Bucureºti, pentru suma de
3.612.084 lei, fãrã TVA. În noile condiþii, aceastã sumã de
aproape un milion de euro nu ar
mai fi alocatã de la bugetul local, ci va intra ºi ea în banii care
vor fi decontaþi de Uniunea Europeanã. Pentru Craiova, acest
lucru ar constitui un mare câºtig, cei 7 milioane de euro investiþi anterior, la care se alãturã costurile pentru modernizarea
podului suspendat constituinduse într-o economie mare care se
face la bugetul local.
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„Pistolarul” de pe bulevardul 1 Mai
rãmâne dupã gratii
Curtea de Apel Craiova a decis, ieri,
ca bãrbatul de 32 de ani, din Breasta,
acuzat de comiterea infracþiunilor de
tentativã la omor, nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, uzul de
armã fãrã drept ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice dupã ce a tras cu pistolul în stradã, week-end-ul trecut, sã rãmânã în spatele gratiilor. În noaptea de
27 spre 28 iulie a.c., bãrbatul a tras mai
multe focuri de armã, cu un pistol cu
Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au decis, ieri, sã respingã
contestaþia formulatã de ªtefan
Cosmin Vasile, pistolarul din Breasta ajuns dupã gratii în urmã cu o
sãptãmânã, împotriva hotãrârii prin
care Tribunalul Dolj i-a emis mandat de arestare preventivã pentru
30 de zile: „Respinge, ca nefondatã, contestaþia declaratã de inculpatul ªTEFAN VASILE COSMIN. Obligã inculpatul la plata
sumei de 100 lei, cheltuieli judiciare efectuate de stat. Definitivã
Pronunþatã în camera de consiliu”,
se aratã în hotãrârea instanþei.
Reamintim cã, în urmã cu o
sãptãmânã, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã (27/28 iulie a.c.),
poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi
cã, pe bulevardul 1 Mai din municipiu, au fost trase mai multe focuri de armã. La faþa locului, oamenii legii au gãsit un autoturism
Honda, abandonat, care prezenta
avarii. Din primele cercetãri, poliþiºtii au stabilit faptul cã ºoferul
maºinii respective s-ar fi ºicanat
în trafic cu un alt conducãtor auto,
aflat la volanul unui Porche, între
cele douã vehicule având loc o
coliziune. Dupã coliziune, unul dintre pasagerii din Porche a tras mai
multe focuri de armã cãtre cealaltã maºinã. În urmã incidentului,

glonþ, rãnind un craiovean de 25 de ani
la braþ, apoi a fugit, dupã o ºicanare în
trafic. Poliþiºtii ºi procurorii de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj l-au
identificat, au descins, sâmbãtã, la locuinþa sa, au cerut mandat de arestare
în lipsã pe numele sãu ºi l-au dat în consemn la frontierã. În noaptea de sâmbãtã spre duminicã a fost prins încercând sã fugã din þarã pe la vama Nãdlac
ºi a fost adus sub escortã la Craiova.

Ion Baldovin Tomescu, de 25 de
ani, a fost rãnit, ajungând la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri medicale, cu o
plagã împuºcatã la antebraþul
stâng, acesta fiind în afarã oricãrui pericol. În cauza a fost constituitã o echipa complexã formatã
din poliþiºti din cadrul Poliþiei municipiului Craiova, Serviciul de Investigaþii Criminale ºi un procuror
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, care a demarat
cercetãrile în vederea identificãrii

ºi tragerii la rãspundere penalã a
autorilor acestor fapte.

A fost prins încercând sã fugã
din þarã, la vama Nãdlac

Oamenii legii au reuºit identificarea „pistolarului”, ªtefan Cosmin
Vasile, de 32 de ani, din Breasta,
astfel cã, sâmbãtã dupã-amiazã, au
descins la locuinþa lui. Nu l-au gãsit pe bãrbat, ºi nu a fost gãsit nici
pistolul pe care îl folosise în incidentul din timpul nopþii. Între timp
însã, încadrarea juridicã a faptei

sale a fost schimbatã în tentativã
de omor. Vasile ºi victima sa se
cunoºteau ºi avuseserã anterior
discuþii din cauza unei maºini ºi a
unei sume de bani. Pe lângã tentativã de omor, procurorul de caz din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj a reþinut în sarcina lui
Cosmin ªtefan Vasile ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, uzul de armã fãrã drept ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice.
Întrucât se sustrãgea cercetãrilor,
procurorii au cerut Tribunalului
Dolj mandat de arestare preventivã în lipsã pe numele inculpatului,
acesta fiind dat în consemn la
frontierã. Lucru bun, pentru cã în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, bãrbatul a fost identificat ºi
reþinut în Punctul de Trecere a
Frontierei Nãdlac, unde ajunsese
cu un autoturism, însoþit de doi
prieteni. A fost adus la Craiova,
audiat de procuror ºi reþinut pentru 24 de ore. „La nivelul Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj
s-a constituit o escortã formatã din
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale Dolj, care

a preluat bãrbatul ºi l-a adus la
sediul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în vederea continuãrii cercetãrilor ºi a dispunerii mãsurilor legale. În urma cercetãrilor efectuate ºi a probatoriului
administrat de poliþiºtii doljeni,
sub coordonarea procurorilor din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, faþã de bãrbatul
de 32 de ani, bãnuit cã ar fi sãvârºit infracþiunile de tentativã la
omor, nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, uzul de armã
fãrã drept ºi tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice, a fost dispusã reþinerea pentru o perioadã de 24
de ore. Cel în cauzã a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv Dolj”, a precizat
inspector principal Cosmin Grãdinaru. Bãrbatul a fost prezentat
Tribunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile, propunere admisã de instanþã. Inculpatul a formulat contestaþie, respinsã acum de Curtea de
Apel, astfel cã rãmâne în spatele
gratiilor cel puþin pânã la expirarea celor 30 de zile.

porc, pentru care nu au putut fi
prezentate documente de provenienþã. Poliþiºtii au sancþionat contravenþional agentul economic cu
suma de 5.000 lei, dispunându-se
totodatã confiscarea cantitãþii de
100 kg de carne de porc, în valoare de aproximativ 1.000 de lei, pentru care nu s-au prezentat documentele de provenienþã. Un alt

echipaj de poliþiºti a identificat un
bãrbat de 40 de ani, din Bãileºti,
care deþinea, în vederea comercializãrii, 16 pachete de þigãri fãrã timbru fiscal românesc. În cauzã,
poliþiºtii au întocmit dosar penal
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de contrabandã, þigãrile fiind indisponibilizate, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Comercianþii din Bãileºti
verificaþi de poliþiºti
Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice Dolj au efectuat,

pe raza municipiului Bãileºti, în
cursul zilei de joi, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea activitãþilor ilicite de comerþ din domeniul
comercializãrii cãrnii ºi a produ-

selor din carne. Poliþiºtii au verificat legalitatea activitãþilor de comerþ desfãºurate de opt societãþi
comerciale ºi au controlat patru
mijloace de transport. „În urma
abaterilor constatate, poliþiºtii au
aplicat 6 sancþiuni contravenþionale, în valoare de 65.000 de lei.
Ca mãsuri complementare, poliþiºtii au confiscat 240 kg de carne
de porc, în valoare de aproximativ 3.000 de lei. La acþiune au
participat ºi poliþiºti din cadrul
Poliþiei Municipiului Bãileºti, care
au constatat o infracþiune de contrabandã”, a declarat inspector
principal Cosmin Grãdinaru, din
cadrul IPJ Dolj. Astfel, pe parcursul acestor activitãþi, în urma controlului efectuat la un agent economic din Bãileºti, s-a constatat
faptul cã era oferitã spre vânzare
cantitatea de 100 kg de carne de
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S-a mai stins din viaþã un actor pãpuºar: Alexandra Davidescu (1931-2018)
Colegii ºi prietenii din Teatrul pentru copii ºi tineret „Colibri”
anunþã cu tristeþe despãrþirea de Alexandra Davidescu, actriþa
care o viaþã a adus pãpuºile ºi poveºtile în existenþa multor generaþii de copii.
Actor pãpuºar, a scris scenarii, a semnat regia unor spectacole,
a crescut alãturi de colegii generaþiei sale Teatrul de pãpuºi craiovean. ªi astãzi, copiii se bucurã de „Invitaþie la joacã”, spectacol
în regia Alexandrei Davidescu.
Distinsã de UNITER, în anul 2010, cu Premiul special pentru
teatrul de pãpuºi ºi marionete, Alexandra Davidescu ne-a lãsat o
istorie vie a Teatrului de pãpuºi din Craiova în paginile volumului
„Un mic teatru mare”, cel care i-a deschis porþile lumii ºi inimile
spectatorilor.
A format generaþii de pãpuºari, cu acelaºi respect ºi aceeaºi
dragoste cu care ºi-a împlinit profesia pe tot parcursul vieþii.
Rãmas bun ºi aplauze, draga noastrã Didina!
Slujba de înmormântare va avea loc sâmbãtã, 4 august 2018,
de la ora 11.00, la Biserica Ungureni din Craiova.

Ne-a pãrãsit în miezul verii una dintre doamnele elegante, carismatice ale Craiovei, Alexandra Davidescu, actriþã ºi
protectoare a Teatrului de Pãpuºi, cãruia i-a dedicat inclusiv
o istorie a frumuseþii lumii pãpuºilor care nu îmbãtrânesc
niciodatã.
Delicateþea sa este proverbialã printre cei care au cunoscuto, precum ºi tactul ºi inteligenþa cu care ºtia sã se apropie de
oameni, de copii, de artiºtii craioveni.
Odatã cu plecarea Doamnei Davidescu, Teatrul de Pãpuºi
pierde încã unul din fondatorii sãi ºi nu ne îndoim cã, dincolo
de cortina scenei unde ne jucãm fiecare rolul destinat, ea îl va
reîntâlni pe domnul Horia Davidescu, cel alãturi de care a cunoscut pasiunea artei ºi bucuria vieþii.
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” este alãturi de domnul
Cãtãlin Davidescu, fiul celor doi artiºti, în aceste clipe grele ºi
îl asigurã de întreaga sa compasiune.
Dumnezeu s-o odihneascã, printre pãpuºile ºi personajele de
basm pe care le-a însufleþit cu talentul ºi iubirea sa inegalabile.

Postul Sântãmãriei Mari la români
Din 1 pânã pe 14 august, Biserica Ortodoxã a
rânduit Postul Adormirii Maicii Domnului – popular, al Sântãmãriei Mari. Dupã aceastã perioadã,
pe 15 august, credincioºii cinstesc mutarea la cer
a Fecioarei Maria. Postul Sântãmãriei – considerat la fel de sever ca cel al Paºtelui – reprezintã nu
numai o înfrânare de la mâncare ºi bãuturã, ci ºi

Fãrã dedulciri
ºi pofte!
Creºtinii ortodocºi au intrat, de
la începutul lunii, într-o perioadã
de post ce þine pânã în ziua de 15
august când se prãznuieºte Adormirea Maicii Domnului. Postul
Sântãmãriei Mari sau postul lui
August, cum mai este numit de
popor, se þine în cinstea Nãscãtoarei de Dumnezeu, care, înainte de
Adormire, a petrecut în neîncetatã rugãciune ºi ajunare.
Despre aceastã perioadã se mai
spune cã este ruptã din Postul

un timp al pocãinþei, al iertãrii ºi al iubirii aproapelui. Peste an, existã cinci mari sãrbãtori închinate Fecioarei Maria: Naºterea Maicii Domnului
(8 septembrie), Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului (21 noiembrie), Soborul Maicii Domnului (26
decembrie), Bunavestire (25 martie) ºi Adormirea
Maicii Domnului (15 august).

Mare, care la început þinea nouã
sãptãmâni, dar, pentru cã oamenii
ieºeau prea slãbiþi din iarnã, Biserica a hotãrât sã-l scurteze cu 14
zile, mutându-le în varã, când este
belºug de fructe ºi legume. De
aceea, pentru credincioºii care respectã toate canoanele bisericeºti,
postul Sfintei Marii este considerat la fel de sever ca postul de dinaintea Învierii Domnului. Nu se
consumã produse din carne, lapte
ºi ouã, chiar nici ulei vegetal în
afarã de sâmbãta ºi duminica. Doar
în ziua de 6 august, când toatã
creºtinãtatea trãieºte bucuria ma-

rii sãrbãtori a Schimbãri la Faþã a
Domnului, se permite consumul de
peºte ºi vin. Biserica mai recomandã credincioºilor înfrânarea plãcerilor ºi desfãtãrilor trupeºti, iar
nunþile sunt interzise cu desãvârºire în aceastã perioadã, precum
ºi în celelalte posturi.

Tradiþii din bãtrâni

Legat de postul Adormirii Maicii Domnului existã câteva tradiþii
populare care se pãstreazã din
moºi-strãmoºi. Se spune cã, pentru sãnãtate ºi noroc, se posteºte
în cele douã zile obiºnuite ale sãptãmânii, miercurea ºi vinerea. Pen-

tru duºmani, însã, se posteºte numai sâmbãta ºi duminica, dar este
mare pãcat. În vechime, cei care
aveau duºmani de moarte posteau
marþea laolaltã cu toate animalele
din curte. Conform tradiþiei, nu
aveau voie sã mãnânce „nici mâþã,
nici vitã, nici om”.
Dintre toate posturile de peste
an, cel care þine cu credinþã postul
Maicii Domnului ºi se roagã are
mari ºanse sã i se împlineascã ori-

ce dorinþã. Se începe în ziua de
luni, în care nu se mãnâncã nimic
pânã a doua zi dimineaþa, când se
gustã o bucãþicã de pâine ºi se bea
apã. Omul nu trebuie sã se sature.
În tot acest timp, candela sau o
lumânare trebuie sã fie aprinsã. În
a doua sãptãmânã se porneºte de
marþi, în a treia de miercuri ºi tot
aºa timp de ºase sãptãmâni, pânã
când se ajunge la duminicã ºi,
atunci, omul e mântuit.

O tânãrã din Craiova, aleasã vicepreºedinte
al Consiliului Naþional al Elevilor
Andra-Maria Ion, preºedinte al Consiliul
Judeþean al Elevilor Dolj, a fost aleasã vicepreºedinte al Consiliului Naþional al Elevilor
la cea de-a XXVI-a Adunare Generalã care a
avut loc în perioada 29 iulie - 2 august 2018
în Baia Mare, Capitala Tineretului din România. Rezultatul, o premierã pentru Dolj, este
apreciat de colegii tinerei ca „remarcabil ºi
în beneficiul tuturor elevilor doljeni”. Andra-

Reprezentanþii elevilor din toate judeþele þãrii ºi din Bucureºti sau reunit, timp de cinci zile, în Baia
Mare, pentru cea de-a XXVI-a
Adunare Generalã a Consiliului
Naþional al Elevilor, în cadrul cãreia fost abordate principalele probleme ale sistemului de învãþãmânt
românesc, ce þin de reprezentarea elevilor, ºi a fost ales noul Birou Executiv al Consiliului Naþional al Elevilor. Doljul a fost reprezentat de Andra-Maria Ion ºi AlinGabriel Diþã.
Pentru prima datã în istoria Consiliului Judeþean al Elevilor Dolj,
preºedintele acestuia deþine o funcþie în Biroul Executiv al Consiliului

Naþional al Elevilor, Andra-Maria
Ion obþinând funcþia de vicepreºedinte. „Atunci când vorbesc despre Consiliul Elevilor, vorbesc
despre un tot unitar. Este nevoie
de unitate în gândire, unitate în
demersuri”, au fost cuvintele tinerei din Craiova, care au stârnit
aplauzele Adunãrii Generale dupã
anunþarea rezultatelor.
«Tot în cadrul Adunãrii Generale, elevii reprezentanþi au lucrat
asupra Legii Educaþiei Naþionale.
S-au analizat domeniile: „Structura Sistemului Naþional de Învãþãmânt Preuniversitar”, „Grupuri
vulnerabile” + programul „ªcoalã
dupã ºcoalã” + programul „A doua

ºansã”, „Reþeaua ªcolarã”, „Resursa Umanã”, „Curriculumul Învãþãmântului Preuniversitar”,
„Evaluarea Rezultatelor Învãþãrii”,
„Conducerea Sistemului ºi a Unitãþilor de Învãþãmânt”, „Statutul
Personalului Didactic din Învãþãmântul Preuniversitar”, „Finanþare ºi Baza Materialã”, + principiul
„Finanþarea Urmãreºte Elevul”,
concluziile urmând sã fie transmise Ministerului Educaþiei Naþionale», se precizeazã într-un comunicat de presã al Consiliului Judeþean
al Elevilor Dolj.
Pânã la începutul noului an ºcolar, 2018-2019, Consiliul Judeþean
al Elevilor Dolj îºi propune sã se
asigure alãturi de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, precum ºi de
consiliile locale din judeþ, „cã uni-

Maria Ion este elevã în clasa a XI-a la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova ºi a
mers în Baia Mare împreunã cu Alin-Gabriel
Diþã, directorul Departamentului de Culturã,
Educaþie ºi Programe ªcolare în cadrul Consiliului Judeþean al Elevilor Dolj, care, de asemenea, studiazã, în clasa a XI-a, la una dintre
ºcolile prestigioase, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”.

tãþile de învãþãmânt sunt bine finanþate, astfel încât elevii doljeni
sã beneficieze de un climat educa-

þional la standarde mai ridicate decât în anul precedent”, se mai menþioneazã în comunicat.
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PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
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 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.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei + 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã sat Cioroiaºi, teren 2800
mp. Telefon: 0765/
152.614.
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.

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

STRÃINE
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.

CUMPÃRÃRI
DIVERSE

Cumpãr volumele I, II,
III, IV din O mie ºi una
de nopþi / traducere Haralamb Grãmescu TERENURI
Vând pãdure Borãscu- Bucureºti: Ed. Erc.
Gorj. Telefon: 0723/ Press 2009. Telefon:
0351/408.730.
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,
100-110 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
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.
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Vând frigider 2 uºi
defect - 100 lei, televizor color diagonala 70 cu telecomandã în bunã
stare - 100 lei, sãpun de casã - 5 lei.
Te l e f o n :
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.
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 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.
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 cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
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 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.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Telefon: 0767/ 850.656.

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: .................

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

sport

Biletele cu nemþii,
între 35 ºi 200 de lei

sâmbãtã, 4 august 2018
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Meciurile Universitãþii Craiova cu RB Leipzig se disputã pe
9 august, în Germania, ºi pe 16 august pe „Ion
Oblemenco”, ambele de la ora 19.30, ora României
Imediat dupã ce RB Leipzig a obþinut calificarea în turul 3 preliminar alEuropa League, Universitatea Craiova a anunþat cã pune în vânzare biletele pentru meciul retur cu formaþia
germanã, programat peste douã sãptãmâni, joi, 16 august, de la ora 19.30,
pe arena „Ion Oblemenco”. Cele mai
ieftine sunt la cele douã peluze, la 35
de lei, iar cele mai scumpe la VIP – 200

de lei. La tribuna a II-a, biletele costã
65 de lei, iar la tribuna I – 80 de lei.
Clubul din Bãnie s-a grãbit sã scoatã
la vânzare biletele atât pentru ca abonaþii sã poate cumpãra biletele înaintea meciului de vineri, cu FC Botoºani. Meciul din Germania se va disputa joi, 9 august, de la ora 18.30, ora
localã, 19.30 în România. Altfel, meciul din etapa a patra a Ligii I, dintre

Dunãrea Cãlãraºi ºi Universitatea
Craiova, se va disputa duminicã, 12
august, de la ora 15.30.

Abonaþii au prioritate

În primele trei zile, adicã de vineri
pânã duminicã, biletele vor putea fi
cumpãrate doar de abonaþii clubului
din Bãnie, în numãr de 7.000, iar de
luni tichetele sunt disponibile ºi pen-

Rezultatele din turul 2 al Europa League, manºa a doua
ALASHKERT - Sutjeska 0-0 (în tur 1-0)
Laci - MOLDE 0-2 (în tur 0-3)
(Aursnes 41p, Strand 45+1)
AEKLARNACA -Dundalk4-0(întur0-0)
(Trickovski 13, 38, Tete 21, Tomas 88)
TRENCIN - Gornik Zabrze 4-1 (în tur 1-0)
(Lawrence 10, Catakovic 20, 90, Azango 59 / Angulo 60)
DINAMO MINSK - Dunajska Streda 41 (în tur 3-1)
(Nikolic 19, Khvashchinskiy 47, F. Ivanov 51p, Begunov 58 / M. Vida 74)
Flora Tallinn - APOEL NICOSIA 2-0 (în
tur 0-5)
(Kams 32, Poom 37)
Slavia Sofia - HAJDUK SPLIT 2-3 (în tur
0-1)
(G. Ivanov 45p, Yomov 70 / Juric 25,
Caktas 55p, 87)
*Steliano Filip nu a fost inclus în lot la
oaspeþi
Trakai - PARTIZAN BELGRAD 1-1 (în
tur 0-1)
(Jeriomenka 9 / Miletic 45+3)
* Gabi Enache a fost integralist la
oaspeþi
Valletta - ZRINJSKI 1-2 (în tur 1-1)
(Borg 56 / Barisic 31, Filipovic 66)
*Bogdan Gavrilã a fost titular la gazde
ºi înlocuit în minutul 71
Hacken - RB LEIPZIG 1-1 (în tur 0-4)
(Irandust 85 / Bruno 47)
Lillestrom - LASK LINZ 1-2 (în tur 0-4)
(Olsen 79 / Goiginger 35, Tetteh 65)
Admira - ÞSKA SOFIA 1-3 (în tur 0-3)
(Bakis 55 / Maurides 14, 53, Jorginho 81)
AIK Stockholm - NORDSJAELLAND 0-1 (în tur 0-1)
(Skov Olsen 29)
APOLLON LIMASSOL - Zeljeznicar 31 (în tur 2-1)
(Papoulis 2, 57p, 90 / Zec 44)
Lincoln Red Imps - TNS 1-1 (în tur 1-2)
(B. Lopes 41 / Ebbe 82)
NIEDERCORN - Honved 2-0 (în tur 0-1)
(Almeida 21, Marques 84)

Sparta Praga - SUBOTICA 2-1 (în tur 0-2)
(Sural 29, Plavsic 66 / Cecaric 75p)
*Florin Niþã, Nicolae Stanciu au fost
integraliºti la Sparta, Chipciu a fost
schimbat în 90+7, în timp ce Vãtãjelu a
intrat în minutul 85
FC Vaduz - ZALGIRIS 1-1 (în tur 0-1)
(Dossou 34 / Simkovic 66)
*Liviu Antal a fost titular la lituanieni, a
pasat la gol ºi a fost înlocuit în 90+3
Atromitos - BREST 1-1 (în tur 3-4)
(Manousos 80 / Nekhajchik 90+5)
MARIUPOL - Djugarden 2-1 d.prel. (în
tur 1-1)
(Pikhalonok 63, Fomin 97p / Badji 77)
SLOVAN BRATISLAVA - Balzan 3-1 (în
tur 1-2)
(Cavric 7, Sporar 70, 71 / Cadu 78)
Asteras Tripolis - HIBERNIAN 1-1 (în
tur 2-3)
(Tsilianidis 56 / McGinn 44)
BEªIKTAª - B36Torshavn 6-0 (în tur 2-0)
(Larin 31, 61, 79, Erkin 44, Ozyakup 74, V.
Love 90+3p)
FC COPENHAGA - Stjarnan 5-0 (în
tur 2-0)
(Fischer 4, Holse 24, Kodro 39, 47, 74)
Vikingur - TORPEDO KUTAISI 0-4 (în
tur 0-3)
(Lacny 10, Kobakhidze 24, Azatsky 59,
Kapanadze 81)
VITESSE - Viitorul 3-1 (în tur 2-2)
(Matavz 23, Linssen 48, Beerens 77 /
Drãguº 50)
NK MARIBOR - Chikhura 1-0 (în tur 0-0)
(Zahovic 70)
*Alexandru Creþu a fost rezervã la gazde
Sarajevo - ATALANTA 0-8 (în tur 2-2)
(Palomino 4, Pessina 15, Masiello 18,
39, A. Gomez 28, Barrow 51, 70, 87)
Domzale - UFA 1-1 (în tur 0-0)
(Bizjak 50 / Jokic 87)
*Nedelcearu a fost integralist la ruºi
FCSB - Rudar 4-0 (în tur 2-0)
(Fl. Tãnase 22, Moruþan 50, Fl. Coman
68, D. Benzar 90+3)

Alkmaar - KAIRAT ALMATY 2-1 (în
tur 0-2)
(Til 41, Koopmeiners 90+3p / Islamkhan
28p)
BORDEAUX - Ventspils 2-1 (în tur 1-0)
(Kamano 9, Kounde 48 / Akinyemi 66)
Drita - DUDELANGE 1-1 (în tur 1-2)
(Limani 26 / Strumpf 46)
La Fiorita - SPARTAKS JURMALA 03 (în tur 0-6)
(Smith 26, 66, Aguirre 45+2)
RANGERS - Osijek 1-1 (în tur 1-0)
(Katic 54 / Barisic 89)
SARPSBORG - St. Gall 1-0 (în tur 1-2)
(Mortensen 31)
Crusaders - OLIMPIJA LJUBLJANA 11 (în tur 1-5)
(Heatley 41 / Kapun 15)
Radnicki Nis - MACCABI TELAVIV 22 (în tur 0-2)
(Stanisavljevic 44, 58 / Micha 33, Atar 38)
RioAve - JAGIELLONIA 4-4 (în tur 0-1)
(Galeno 27, 45+2, Gelson 63, Furtado 84 /
Sheridan 6, Romanchuk 56, 79, Pospisil 72)
Ujpest - SEVILLA 1-3 (în tur 0-4)
(Zsoter 77 / Sarabia 36, 50, Muriel 83)
Hafnarfjordur - HAPOEL HAIFA 0-1 (în
tur 1-1)
(Elbaz 68)
*Gabi Tamaº a fost integralist la oaspeþi
ºi a pasat la gol
BURNLEY - Aberdeen 3-1 d. prel. (în
tur 1-1)
(Wood 6, Cork 102, Barnes 119 / Ferguson 27)
LECH POZNAN - ªahtior Soligorsk 31 d. prel. (în tur 1-1)
(Gytkjaer 15, 94, 118 / Laptev 79)
*Mihai Rãduþ a intrat în minutul 89 la
gazde
VALUR - Santa Coloma 3-0 (în tur 0-1)
(Larusson 52, Eiriksson 63, Adolphsson
90+4)
*echipele scrise cu majuscule s-au calificat mai departe

MECIURILE DIN TURUL 3 PRELIMINAR ÎN EUROPA LEAGUE
RB Leipzig – „U” Craiova
Pyunik Erevan - Maccabi Tel Aviv
Dinamo Minsk - Zenit St. Petersburg
Sturm Graz - AEK Larnaca
Sarpsborg - NK Rijeka
Baºakºehir - Aberdeen/Burnley
Zorya Luhansk - Braga
Hapoel Haifa - Atalanta
Genk - ªahtior Soligorsk/Lech Poznan
Vitesse - FC Basel
Nordsjaelland - Partizan Belgrad
Hibernian - Molde
Hajduk Split - FCSB
Sevilla - Zalgiris
Sigma Olomouc - Kairat Almaty
Slovan Bratislava - Rapid Viena
Mariupol - Bordeaux
ÞSKA Sofia - FC Copenhaga

Olympiakos - Lucerna
Rangers - NK Maribor
Trencin - Feyenoord
Jagiellonia - Gent
Subotica - Brondby
Ufa - Niedercorn
Beºiktaº - LASK Linz
Apollon Limassol - Dinamo Brest
Ludogoreþ - Zrinjski
Legia Varºovia - Dudelange
Alashkert - CFR Cluj
Olimpija Ljubljana - HJK Helsinki
Sheriff Tiraspol - Santa Coloma/Valur
Cork City - Rosenborg
Spartaks Jurmala - Suduva
TNS - Midtjylland
Hapoel Beer Sheva - APOEL Nicosia
Torpedo Kutaisi - Kukesi

tru restul publicului. De unde pot fi
procurate biletele: de la casele de la
Sala Polivalentã din Craiova, începând de vineri, 3 august, deschise
între orele 10-20; de la magazinul mobil al clubului, situat în Piaþa „Mihai
Viteazul” din Craiova, începând de
sâmbãtã, 4 august, deschis între orele 10-19; de la orice staþie OMV ºi orice magazin Orange, Vodafone, Carrefour sau Altex, de oriunde din þarã,
inclusiv din Craiova, începând de luni,
6 august; online, prin platforma Eventim.ro, începând de luni, 6 august.

Nemþii ºi-au întrerupt stagiul
de pregãtire pentru dubla
cu Hacken

În turul 2 preliminar, RB Leipzig a
eliminat formaþia suedezã BK Hacken, dupã 4-0 în Germania ºi 1-1 în
returul din Suedia. În manºa secundã, Massimo Bruno a deschis scorul
pentru Leipzig, iar gazdele au egalat
cu 5 minute înainte de final. Germanii
au acuzat suprafaþa de joc din Suedia, una artificialã. În acest joc, antrenorul Ralf Rangnik i-a menajat pe
golgheterul Timo Werner, pe portarul titular, ungurul Peter Gulacsi, pe
mijlocaºul sloven Kevin Kampl ºi pe
danezul Yusuf Poulsen. Leipzig a
evoluat în formula: M. Muller – Saracchi, Orban, Konate (64 Bias), Klosterman – Forsberg (63 Majetschak),
Demme, Bruno - Stierlin, Augustin,
Cunha (70 Kruger). RB Leipzig s-a
deplasat în Suedia direct din stagiul
de varã de la Seefeld (Austria), care
va fi reluat ºi se va încheia duminicã.
De altfel, în Austria, RB Leipzig va
disputa un amical cu Huddersfield

chiar vineri, la 24 de ore dupã returul
cu Hacken.

Peluza Nord organizeazã
deplasarea la Leipzig

Galeria Universitãþii Craiova organizeazã deplasarea la Leipzig
pentru turul trei preliminar al UEFA
Europa League. Înscrierile se fac
printr-un mesaj privat pe pagina
oficialã Facebook: Peluza Nord Craiova. Preþul excursiei este de 250
de lei ºi cuprinde transportul dusîntors cu autocarul, o noapte de
cazare ºi micul dejun la hotel. Plecarea va avea loc din Craiova marþi
spre miercuri noaptea, miercuri spre
joi noaptea fiind cazarea la Praga.
Joi dimineaþa se pleacã spre Leipzig ºi imediat dupã meci este întoarcerea la Craiova. Detaliile suplimentare vor fi anunþate de Peluza Nord
Craiova.

Satelitul a pierdut amicalul
cu Mãgurele

Echipa a doua a Universitãþii Craiova a pierdut cu 1-0 amicalul disputat cu o altã divizionarã C, Voinþa
Turnu Mãgurele, antrenatã de Erik
Lincar, antrenorul cu care a încept
actualul proiect al clubului din Bãnie. Unicul gol al meciului a fost marcat de fostul jucãtor al ªtiinþei, din
anul în Liga a II-a, Claudiu Dragu, în
minutul 6. Antrenorul satelitului Universitãþii, Dragoº Bon, a început cu:
Dicã – Constantinescu, Puþaru, Ion
– Frãsineanu, Constantin, Dinu, Juncu – Bârzan, Baicu, Trancã. Rezerve:
Preduþ - Vulpe, Ciuticã, I. Popescu,
Gavrilã, Ilie, Zlete, Niþã, Dobre.

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