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Mieii de Paºte se vând de la 13 lei
pe kilogram, în Piaþa Chiriac
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îi vând la preþul de 13 lei pe kilogram, în viu. Clienþii spun cã
este un preþ cam piperat, mulþi
programându-ºi cumpãrãturile
pentru ultimele zile, în speranþa cã mieii se vor mai ieftini.
ACTUALITATE
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Târgul de miei pentru Paºte s-a
deschis ieri, în Piaþa Chiriac, ºi
va funcþiona pânã sâmbãtã, cu o
zi înaintea sãrbãtorilor pascale. Comercianþii au venit cu
miei, ºi mai mari ºi mai mici, pe care
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Patrel Berceanu, evocat
printr-un festival de poezie

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori
Pascale, conducerea
R.A.A.D.P.F.L. Craiova ureazã
tuturor craiovenilor, angajaþilor
ºi colaboratorilor bucurie în
suflet ºi multã fericire alãturi de
familie ºi prieteni! Paºte fericit!
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Ucraina: O alegere foarte interesantã!
Cu 73,2% din sufragii, în cel de-al
doilea tur al alegerilor prezidenþiale din
Ucraina – þarã cu 45 milioane locuitori,
întinsã precum Franþa – actorul Volodymyr Zelinski (41 ani), ºi-a zdrobit literalmente adversarul, actualul preºedinte
Petro Poroºenko (53 ani), venit la putere, cu consistentã susþinere americanã,
în urma Euromaidanului din 2014, reprimat sângeros. Un triumf care se prefigura dupã primul tur al alegerilor prezidenþiale, din partea unui actor consacrat
neofit politic, a cãrui unicã experienþã
deriva din încarnarea la televiziune a unui
anonim, incoruptibil ºi ideal, ce ajunge
preºedintele þãrii. Un hold cup electoral?
Posibil. Spre lauda sa, Petro Poroºenko
ºi-a recunoscut înfrângerea. De fapt, nu
a mai avut nimic de fãcut în campania
electoralã ºi, aidoma, Iuliei Timoºenko
(58 ani), eroina „revoluþiei portocalii”,
din 2004, respinsã acum de electorat de
la primul tur, care a încercat sã se reinventeze, deºi rãmâne un simbol al corup-

MIRCEA CANÞÃR
tea. „Servitorul poporului”, numele seþiei, episodul gazier din 2009 continuând
rialului televizat, va deveni probabil desã o urmãreascã, Petro Poroºenko a
numirea unui nou partid cu aspiraþii la
spus, citându-l pe Winston Churchill cã
guvernarea þãrii. Trebuie remarcat to„nu va abandona niciodatã”. Pleacã din
tuºi un lucru: observatorii strãini au
înalta demnitate, dar nu ºi din politicã. A
salutat buna desfãºurare a scrutinului,
admis în faþa propriilor militanþi cã, înachiar dacã s-au înregistrat peste 900 de
inte de toate, victoria lui Volodymyr Zeiregularitãþi, acestea nu au afectat relinski este o victorie pentru Kremlin. ªi-a
zultatul final. Organizând alegeri libere,
încheiat discursul clamând „Dumnezeu
transparente, recunoscute de comunisã protejeze Ucraina”. Lasã în urmã o
tatea internaþionalã, Petro Poroºenko
þarã cangrenatã de corupþie, vlãguitã
primeºte una din puþinele bile albe la
economic, în relaþii tensionate cu Rucapãtul unui mandat mai degrabã desia. Va avea dificultãþi inerente în a-ºi
zastruos. De ce Volodymyr Zelinski?
prezerva actualele alianþe politice, pânã
la algerile legislative din octombrie, parÎntrebarea nu are deocamdatã rãspuntidele parlamentare repoziþionându-se
suri clare. Pro-european, adeptul unui
de acum. Potrivit Constituþiei ucrainiepopulism simpatic, bine consiliat, Vone, preºedintele dispune de prerogative
lodymyr Zelinski a insuflat milioanelor
limitate. Dacã la început Volodymyr
de ucrainieni, ºi cu precãdere tinerilor,
Zelinski va fi întâmpinat, deloc exclus,
sentimentul cã politica poate avea ºi o
de un parlament ostil, va avea dificulaltã faþetã. Considerat o marionetã a
tãþi în nominalizãrile pentru posturile
oligarhului Ihor Kolomoiski, un advercheie. Rãmâne de vãzut. Deºi parlamensar al lui Petro Poroºenko, se spune cã
tarii ucranieni cunosc bine versatilitaa decomplexat ucrainienii, afectaþi de

rãzboiul de cinci ani în Donbas. A promis, între altele, ºi e de luat în seamã
aceastã fãgãduinþã, încetarea ucrainizãrii lingvistice ºi culturale ºi relansarea procesului de pace cu Rusia, în cadrul acordului de la Minsk, care mai
implicã Franþa ºi Germania. Ieri, premierul rus, Dmitri Medvedev, a estimat
cã existã o ºansã de ameliorare a relaþiilor cu Ucraina. Un mesaj asemãnãtor
a avut ºi purtãtorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitry Peºkov. Ce schimbãri
vor surveni în relaþia îngheþatã Kiev –
Moscova, în perioada urmãtoare, rãmâne de urmãrit. Deocamdatã, expectativa dãinuie. Integrarea Ucrainei în lumea europeanã rãmâne însã ineluptabilã. Venirea lui Volodymyr Zelinski, în
fruntea Ucrainei, pare uluitoare, greu de
explicat. Are însã, între altele, o simbolisticã particularã: sfârºitul unei perioade de dominaþie din partea oamenilor politici lansaþi în anii ’90, în circumstanþe realmente ambigue.
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Târgul de miei pentru Paºte s-a deschis ieri, în Piaþa
Chiriac, ºi va funcþiona pânã sâmbãtã, cu o zi înaintea
sãrbãtorilor pascale. Comercianþii au venit cu miei, ºi mai
mari ºi mai mici, pe care îi vând la preþul de 13 lei pe
kilogram, în viu. Clienþii spun cã este un preþ cam piperat,
mulþi programându-ºi cumpãrãturile pentru ultimele zile,
în speranþa cã mieii se vor mai ieftini.
ªi în acest an, craiovenii au
carcasele de miel sunt verificate
posibilitatea sã-ºi aleagã mielul de
de un medic veterinar. Acesta le
Paºte direct de la crescãtorii de
aplicã marca de sãnãtate înainte
animale. Singurul spaþiu autoride a fi înmânate cumpãrãtorilor.
zat pentru sacrificarea mieilor,
„În acest punct de comercialidin Dolj, este chiar cel din Piaþa
zare ºi sacrificare, sunt vânduþi
Chiriac, care s-a deschis ieri-diºi tãiaþi numai miei crotaliaþi, care
mineaþã. „Am dorit sã le oferim
trebuie sã fie însoþiþi de toate
ºi anul acesta craiovenilor, ºi nu
documentele sanitar-veterinare
doar lor, posibilitatea de a-ºi aleimpuse de legislaþia în vigoare”,
ge direct de la comercianþi mieii
a menþionat administratorul SC
sau iezii pe care îi doresc pentru
Pieþe ºi Târguri Craiova.
masa tradiþionalã de Paºte. DeSacrificarea costã 25 de lei
mersurile noastre au gãsit înþePrimii care au ieºit cu miei în
legere atât la Primãria Craiova,
târgul
din Chiriac au fost patru
care ne-a pus la dispoziþie spacomercianþi din localitãþile Bucoþiul din Piaþa Chiriac, cât ºi la
vãþ, Mârºani, Daneþi ºi GaliciuiDirecþia Sanitar-Veterinarã Dolj,
ca. Preþul de vânzare era idencare a autorizat amenajarea acestic, 13 lei pe kilogram, în viu, ºi
tui punct de comercializare ºi
nu se negocia la nici unul dintre
sacrificare a mieilor. Îi aºteptãm,
aceºtia. „Nu este deloc scump,
aºadar, în Piaþa Chiriac atât pe
comercianþii de miei interesaþi sãeste un preþ apropiat de cel de
ºi vândã marfa în condiþii optianul trecut. Mulþi vin ºi ne înme, cât ºi pe toþi cei interesaþi
treabã, apoi pleacã, nemulþumiþi.
sã-ºi cumpere miei pentru masa
Nu putem sã-i vinde nici noi pe
de Paºte”, a declarat Alin Mãrãdegeaba”, erau de pãrere vânzãcine, administrator al SC Pieþe ºi
torii. De cealaltã parte, cumpãTârguri Craiova.
rãtorii spuneau cã producãtorii
poate cã au dreptate sã cearã
Piaþa rãmâne deschisã
acest preþ, dar cã mieii sunt

pânã sâmbãtã seara

- Înainte de alegeri, Popescu a
bãtut strãzile oraºelor ºi uliþele satelor sã-ºi facã propagandã ºi acum,
ales fiind în Parlament, bate câmpii.

Punctul de vânzare ºi tãiere a
mieilor din Piaþa Chiriac îºi va
desfãºura activitatea pânã sâmbãtã, în ajunul Paºtelui, între orele
7.00-17.00, funcþionând pe aceleaºi principii ca ºi un abator.
Dispune de spaþii dotate cu apã
potabilã caldã ºi rece, fiind prevãzut cu toate ustensilele necesare, inclusiv cu asomator ºi staþie de sterilizare a cuþitelor. Sacrificarea în incinta târgului se
face de cãtre mãcelari autorizaþi,
cu analizele medicale la zi, iar

scumpi pentru buzunarul lor.
„Ciobanii au dreptate, trebuie sãºi scoatã banii pe miei ºi Paºtele
este singura ocazie când pot ºi
ei sã vândã carnea. Pentru noi,
care avem o pensie destul de
micã, mielul este totuºi cam
scump”, spunea, ieri, un pensionar, care venise în târg mai mult
ca sã testeze piaþa.

Preþul porneºte de la 13 lei
pe kilogram, în viu

Oamenii îºi fãceau socotelile
în felul urmãtor: dacã vânzãrile
nu merg aºa cum ºi-ar fi plãnuit,
comercianþii vor mai lãsa la preþ.
Cumpãrãtorii sperã cã preþul pe
kilogram va coborî la 10 lei, în
vinerea Paºtelui sau chiar sâmbãta, pe ultima sutã de metri, un

preþ pe care ºi l-ar putea permite. În 2017, când mieii s-au comercializat în Piaþa Brestei, s-a
pornit de la un preþ de 11 lei pe
kilogramul în viu ºi s-a ajuns, în
ultima zi de târg, la 9 lei. În magazine ºi în pieþe, carnea de miel
a costat 200 de lei pe kilogram.
Anul trecut, în 2018, mieii s-au
vândut în Chiriac, locaþia de anul
acesta, comercianþii cerând, în
primele zile, un preþ de 12 lei pe
kilogram, în viu. Preþul nu a coborât prea mult nici în ultimele
zile, aºa cum era de alteptat, din
cauzã cã mieii au fost mai puþini
pe piaþã. Acum, în magazine,
carnea de miel se vinde cu 30 de
lei pe kilogram, faþã de 25 de lei
când a fost anul trecut.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Personalitate a urbei – scriitor, secretar literar al Teatrului
Naþional din Craiova vreme de 16 ani, director al Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” în perioada 1997-2006, cadru universitar –, Patrel Berceanu a fost evocat, zilele trecute, printrun festival de poezie ce îi poartã numele. O ediþie-pilot, al cãrei
program s-a desfãºurat la Craiova ºi în Bãileºti, oraºul natal al
poetului, anunþând un eveniment ºi mai amplu în viitor, „care sã
includã totalitatea aspiraþiilor ºi operei prietenului nostru”, potrivit organizatorilor. Cu acest prilej a fost decernat Premiul Excepþional „Patrel Berceanu” pentru poezie, care a revenit poetului Marian Drãghici, invitat special al evenimentului, ºi s-a lansat antologia de versuri „ªase feluri de fricã, ºapte feluri de curaj”
– ediþie îngrijitã de Doina Pologea Berceanu ºi apãrutã la Editura
AIUS, ce recupereazã „integralitatea textelor cenzurate în perioada totalitarã, precum ºi texte neincluse în volume”.

Prima ediþie a Festivalului de
Poezie „Patrel Berceanu” a fost
organizatã de Primãria Municipiului Bãileºti ºi Casa de Culturã
„Amza Pellea”, în parteneriat cu
filiala localã a Uniunii Scriitorilor
din România (USR) ºi cu Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, ºi
s-a deschis la Craiova, pe 18
aprilie 2019, chiar cu o zi înainte
de împlinirea a 68 de ani de la
naºterea poetului. «A trebuit sã
treacã ceva timp dupã ce, la Teatrul Naþional Craiova, am iniþiat
acea întâlnire de suflet, de minte, de inimã, de literaturã, la 10
ani dupã plecarea nedreaptã a

poetului dintre noi, pentru a face
o ediþie-pilot a Festivalului de
Poezie „Patrel Berceanu”. Am
putea sã îl extindem, sã includã
totalitatea aspiraþiilor ºi operei
prietenului nostru, adicã ºi ceva
legat de teatru, poate ºi de... pisciculturã, pentru cã era un înveterat al pescuitului!», a declarat
poetul Nicolae Coande, în prezent
ºef Serviciu Dramaturgie în cadrul Teatrului Naþional Craiova.
Preºedintele Filialei Craiova a
USR, Ioan Lascu, a precizat, în
acelaºi cadru, cã festivalul dedicat lui Patrel Berceanu face parte din iniþiativele acestei instituþii

Marian Drãghici

Patrel Berceanu, evocat printr-un festival de poezie

de evocare a unor personalitãþi
ale locului: «Aºa este ºi Ion D.
Sîrbu ºi vom încerca, în 27-28
iunie 2019, sã punctãm Centenarul „Ion D. Sîrbu” printr-o
serie de manifestãri. Altul este
Marin Sorescu: avem speranþa
cã, odatã cu venirea scriitorului
Radu Sorescu ca preºedinte al
Fundaþiei „Marin Sorescu”, îi
vom putea dedica un program de
evenimente. Iar altul este Alexandru Macedonski, care a avut legãturi cu comuna Goieºti, unde
este conacul unde a copilãrit. Pe
13-14 iunie 2019 vom avea un
Festival „Alexandru Macedonski”, la 165 de ani de la naºterea
scriitorului. ªi, în perspectivã,
împreunã cu Primãria Goieºti,
urmãrim sã restaurãm, prin atragerea de resurse financiare, conacul, care este aproape în ruinã», a spus Ioan Lascu.
Patrel Berceanu a fost evocat
printr-un recital poetic al actorilor Angel Rababoc, Anca Dinu ºi
Tamara Popescu, de la Teatrul
Naþional Craiova, ca ºi de oameni
care l-au cunoscut, l-au citit sau
i-au fost prieteni. „E dificil pentru mine sã vorbesc despre Patrel Berceanu, fiindcã este o viaþã de om în care el a ars precum

o torþã ºi Dumnezeu a fãcut ca o
parte din viaþa lui sã se întâlneascã cu viaþa mea ºi cu mari realizãri ale Teatrului Naþional din
Craiova”, a spus Emil Boroghinã, director al Naþionalului craiovean între anii 1988-2000.
În cea de-a doua zi a festivalului, 19 aprilie 2019, despre poetul, omul de teatru ºi prietenul
Patrel Berceanu s-a vorbit în Bãileºti, acolo unde programul evenimentului a continuat. Cu acest
prilej a fost decernat Premiul Excepþional „Patrel Berceanu” pentru poezie, care a revenit poetului Marian Drãghici, pentru „eminenþa în timp a poeziei sale, pentru prietenia peste timp cu Patrel Berceanu”. Trofeul festivalului a fost realizat de sculptorul
Marcel Voinea. Marian Drãghici
(n. 25 februarie 1953, Osica de
Sus, Olt) a absolvit ªcoala postlicealã de Biblioteconomie din
Bucureºti (1974), iar în prezent
este redactor al revistei „Viaþa
Româneascã”. Este membru al
USR ºi membru fondator al Asociaþiei Scriitorilor Profesioniºti
din Romania (ASPRO), distins cu
numeroase premii pentru activitatea sa literarã.
De asemenea, a fost lansat

volumul „ªase feluri de fricã,
ºapte feluri de curaj” (Editura
AIUS, 2019), ce reuneºte aproape 100 de poeme, grupate în 5
capitole, de la „poeme de sertar,
poeme mutilate de cenzurã ºi reconstituite, inedite” la cele din anii
‘80-’90 ºi pânã la ultimele poezii, din 2003. „În perioada comunistã i s-au tãiat nu cuvinte,
nu versuri, ci hãlci întregi de
poeme. Acum, eu am gãsit manuscrisele ºi am comparat fiecare
manuscris cu varianta apãrutã.
Mi-am dat seama cã a fost o crimã ce s-a întâmplat acolo: atât
de mult a tãiat cenzura încât s-a
pierdut din sensuri, s-a pierdut
aceastã revoltã a unui om care
credea în adevãr, credea în libertate ºi nu le vedea în viaþa de zi
cu zi”, a declarat soþia poetului,
Doina Pologea Berceanu, care sa ocupat de apariþia antologiei. În
Prefaþa lucrãrii, Paul Aretzu
subliniazã cã îngrijitoarea ediþiei
„foloseºte criteriul recuperãrii,
motiv pentru care poemele au o
diversitate mare, unele ironic circumstanþiale, altele învãluit satirice, unele de un dramatism tulburãtor, altele exprimând propria
artã poeticã, altele premonitorii”.
MAGDA BRATU

Începe înscrierea în învãþãmântul preºcolar Rezultate bune, la Campionatul
În fosrte scurt timp, va începe procesul de înscriere/reînscriere a copiilor cu
vârste între trei – ºase ani în învãþãmântul preºcolar, în anul de învãþãmânt 2019 –
2020. Sunt mai multe criterii de departajare , atât generale, cât ºi speciale. Prima
etapã va începe pe 6 mai, este vorba de reînscriere.

Etapa de reînscriere, este vorba de copiii care
au fost ºi în anul precedent cuprinºi în învãþãmântul preºcolar, se va desfãºura în perioada 6 – 17
mai. Etapa de înscriere pentru cei nou veniþi va
cuprinde douã pãrþi: prima – între 20 mai – 14 iunie (colectare cereri între 20 mai – 7 iunie, respectiv procesarea acestora între 10 – 14 iunie), cea
de-a doua – între 24 iunie – 26 iulie, cu depunerea

cererilor între 24 iunie – 19 iulie, procesarea lor
având loc între 22 iulie – 26 iulie . Etapa de ajustãri
se va desfãºura între 29 iulie – 20 august. În cazul
în care într-o unitate de învãþãmânt numãrul cererilor depãºeºte pe cel al locuri se aplicã criterii generale ºi speciale de departajare. Din cele generale
fac parte urmãtoarele: existenþa unui document care
dovedeºte cã este orfan de ambii pãrinþi (sunt asimilaþi ºi cei care provin din centre de plasament
sau în plasament familial); este orfan de un pãrinte; existenþa unui frate înmatriculat deja în aceastã
unitate; existenþa unui certificat de înscriere întrun grad de handicap. Se va lua în ordinea descrescãtoare, începând cu trei criterii cumulate. Cele
speciale sunt elaborate de fiecare unitate în parte, ,
avizate de Consiliul de Administraþie aº ºcolii ºi trmise cãtre ISJ pânã pe 18 mai. Acestea sunt aplicabile dupã epuizarea criteriilor generale. Unitãþile de
învãþãmânt trebuie sã afiºeze capacitatea instituþiei, numãrul de locuri aprobat prin planul de ºcolarizare, criteriile generale ºi specifice, numãrul de
copii înscriºi/reînscriºi zilnic.
CRISTI PÃTRU

Naþional de Karate

În perioada 12 – 14 aprilie, a
avut loc, la Iaºi, finala Campionatului Naþional de Karate Tradiþional “Fudokan”, pentru copii, ediþia a XXVIII-a, precum
ºi “Cupa Regelui” – ediþia a IVa. Clubul Sportiv ªcolar “Centura Neagrã” din Craiova, condus de antrenor Oana Maria Gîrleºteanu, din 2006, a obþinut numeroase clasãri pe podiumul naþional, rezultate ce selecteazã
sportivii pentru lotul naþional al
României, care va participa, în

toamna acestui
an, la Campionatul Mondial de
Karate Tradiþional “Fudokan”,
în Germania.
Echipa a fost formatã din 18
sportivi, însoþiþi,
alãturi de Oana
Maria Gîrleºteanu, ºi de Rãzvan
Prenciu, antrenor secun, precum ºi de trei
foºti laureaþi la concursuri de
mare performanþã, europene ºi
mondiale – Damian Cobîrlãu,
Ana Ristoiu ºi Mario Rãdulea. Clubul craiovean a înregistrat, pe lângã calificarea la
“Mondiale”, ºi o performanþã
în premierã. clasarea pe locul
al II-lea în clasamentul celor
44 de echipe participante la finala Campionatului Naþional.
CRISTI PÃTRU
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Primarul Comunei Orodel, Vîlcomeanu Jane,
vã este alãturi cu cele mai alese gânduri ºi urãri
de bine, acum în preajma Sãrbãtorilor Pascale,
când sufletele poartã bucuria ºi împlinirea Vieþii,
cel mai mare dar divin. Sã ne plecãm capetele cu
recunoºtinþã, sã-i mulþumim lui Hristos cel Înviat
pentru toate câte avem, pentru sãnãtatea noastrã
ºi a celor dragi! Paºte Fericit!

Primarul Comunei Poiana Mare,
Marin Vintilã, este alãturi de toþi locuitorii comunei cu un gând bun ºi o urare de
sãnãtate, prosperitate ºi împlinirea tuturor dorinþelor. Mireasma Sãrbatorilor
Pascale sã fie un moment unic de întoarcere spre pietate, armonie, speranþã,
toleranþã ºi evlavie!
Paºte Fericit! Hristos a Înviat!

Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se
sãlãºluiascã între locuitorii comunei Urzicuþa, iar
Hristos Cel ce a biruit moartea sã reverse asupra
noastrã viaþã, sãnãtate, pace, belºug, încredere ºi
izbândã! Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
Primar, Florea Grigorescu

Primarul Oraºului Segarcea,
Tutunaru Nicolae, transmite tuturor
locuitorilor oraºului Segarcea sã aibã
parte de Luminã în case, bucurii ºi multe
realizãri alãturi de cei dragi! Sfânta Sãrbãtoare de Paºte este un moment în care
Dragostea, Pacea ºi Seninãtatea se unesc
în numele Domnului. Hristos a Înviat!

Lumia Sfântã a Înverii sã le aducã în
suflete tuturor locuitorilor comunei
Almãj, credinþã, dragoste ºi speranþã,
iar Sfintele Paºti sã-i gãseascã pe toþi
alãturi de cei dragi, cu bucurii ºi împliniri, sã le umplã sufletele de Luminã,
ochii de lacrimile bucuriei, mintea de
gânduri frumoase ºi inimile de iubire!
Hristos a Înviat! Primar, Ion Rãcãreanu

Paºtele ne aduce în inimi credinþa, încrederea ºi
dragostea. Bucuria ºi simplitatea acestor momente
ne ajutã sã ne cunoaºtem mai bine, sã apreciem
adevãratele valori ale vieþii. Pentru toþi locuitorii
comunei Drãgoteºti, Lumina Învierii Mântuitorului sã fie prilej de bucurie, voie bunã, liniºte
sufleteascã ºi înþelegere. Paºte Fericit!
Primar, Dincã Dumitru

Totoroanþã Marin, Primarul Comunei Þuglui,
nu i-a uitat pe locuitorii comunei în aceste momente de Sãrbãtoare Divinã ºi le adresez cele mai
calde urãri de sãnãtate, prosperitate, bucurii ºi
împliniri alãturi de cei dragi! Sã aºteptaþi Paºtele
cu sufletele pline de încredere, cu mesele îmbelºugate ºi sã împãrtãºiþi mireasma acestei Sãrbãtori
cu toþi cei dragi! Hristos a Înviat!

A sosit clipa mult aºteptatã a liniºtii, împãcãrii,
bucuriei ºi binecuvântãrii sufletului! Sã lãsãm la o
parte totul ºi sã mulþumim Domnului pentru tot
ce ne-a dãruit! De Înviere sunt alãturi de locuitorii
comunei Sopot, le transmit cele mai calde urãri de
sãnãtate, ºi mai mult ca oricând, îi simt aproape,
le împãrtãºesc bucuria, încrederea ºi nãdejdea. Sã
primim cu toþii Lumina Sfântã în case, credinþa în
suflete ºi bucuriile în inimile noastre! Hristos a
Înviat! Primar, Trãistaru Cãtãlin

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ºi
Sfintele Paºti sã fie prilej de bucurie ºi liniºte
sufleteascã pentru toþi locuitorii comunei Seaca de
Câmp, cãrora le urez multã sãnãtate, împliniri ºi
tot ce este mai bun! Hristos a Înviat! Iisus sã ne
ierte pãcatele, lacrimile Maicii Domnului sã ne
spele necazul din suflete, Lumina Învierii sã ne
readucã tuturor speranþa! Iulicã Bãloi, Primarul
Comunei Seaca de Câmp
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Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în
inimile locuitorilor comunei Leu, sã le lumineze
viaþa ºi sã le aducã renaºterea credinþei,
speranþei ºi bucuriei, cu bunãtate ºi cãldurã în
suflete. Hristos a Înviat! Redescoperiþi sentimentele sincere ce vi se adãpostesc în suflete!
Fiþi mai buni cu toþi cei care au nevoie de
dragoste ºi sprijin!
Primar, Iulian Cristescu

Nespusa bucurie a Învierii Domnului sã se sãlãºluiascã între locuitorii
comunei Bistreþ, iar Hristos Cel Înviat
sã reverse asupra noastrã Viaþã,
Sãnãtate, Belºug, ºi Încredere!
Hristos a Înviat! Paºte Fericit!
Primar, Antonie Cristina

Învierea Domnului Iisus Hristos sã
aducã în sufletele tuturor locuitorilor
comunei Dioºti: Iubire, Bucurie, Speranþã
ºi Nãdejde! Le sunt aproape în aceste
momente înãlþãtoare, le transmit toate
gândurile mele bune ºi le doresc din toatã
inima sã aibã parte de un Paºte Fericit!
Primar, Iliescu Dumitru

Mungiu Gheorghe, Primarul Comunei
Ciupercenii Noi, transmite tuturor locuitorilor
comunei, la ceas de Sfântã Sãrbãtoare de
Paºte, sã aibã casele ºi inimile pline de bucurie, sã fie sãnãtoºi ºi împliniþi sufleteºte alãturi
de cei dragi! Este atâta Luminã în jur, pentru
fiecare dintre noi! Lãsaþi Lumina Sfântã sã
intre în casa sufletului ºi vã veþi simþi cu
adevãrat împliniþi! Hristos a Înviat!

E ziua în care se naºte speranþa, iubirea ºi
gândul bun!E ziua în care iertãm ºi dãruim.
E ziua Învierii Domnului! Primarul Oraºului
Bechet, Glãvan Adrian, ureazã tuturor locuitorilor sã aibã parte de un „Paºte Fericit!” sã
fie sãnãtoºi, încrezãtori, cu multe realizãri ºi
împliniri alãturi de cei dragi!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Lumina Sfintei Învieri a Mântuitorului Iisus
Hristos sã inunde sufletele tuturor locuitorilor
oraºului Calafat ºi sã le aducã multã cãldurã în
case, bucurii în inimi ºi multã sãnãtate. E Paºte!
Sã-i mulþumim lui Dumnezeu pentru darul
vieþii! Sã fim mai atenþi, mai buni ºi mai iertãtori cu toþi cei care sunt lângã noi!
Hristos a Înviat! Primar, Ciobanu Lucian

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi
sufletul curat sã ne rugãm pentru iertarea pãcatelor ºi regãsirea speranþei! Sãrbãtorile de Paºti sã
le aducã locuitorilor comunei Ostroveni multe
bucurii, sãnãtate ºi fericire! Lumina Pascalã, prin
miracolul ei, sã pãtrundã în sufletele noastre cu
liniste, împãcare, iubire, o primãvarã însoritã, în
care sã înfloreascã bucuria, nãdejdea ºi încrederea! Paºtele este un moment de întregire a familiei! Sã vã bucuraþi de Sfânta Sãrbãtoare a Învierii
Domnului Iisus! Hristos a Înviat!
Primar, Preduº Silviu Dorel

Paºtele este unul dintre cele câteva momente
de peste an când ne oprim puþin din agitaþia vieþii
de zi cu zi ºi ne privim sufletele. Ne amintim ºi
meditãm la cuvinte precum: credinþã, speranþã,
luminã, iertare, încredere, rãbdare. Ne gândim la
un sens al vieþii ºi la un nou început. Ne propunem sã fim mai buni ºi mai îngãduitori cu semenii
noºtri, sã le umplem viaþa de bucurie ºi sã-i
sprijinim sã-ºi îndeplineascã dorinþele. Le adresez
locuitorilor comunei Rast cele mai calde gânduri,
sã aibã parte de Sãrbãtori liniºte, cu pace în
suflete ºi în case! Hristos a Înviat!
Primar, Iulian Siliºteanu

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã se
pogoare asupra tuturor locuitorilor comunei
Cãlãraºi cu multã sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar
Lumina din Noaptea Sfântã sã vã însoþeascã paºii
spre drumul bucuriei, speranþei ºi încrederii! Vã
sunt aproape în aceste momente înãlþãtoare ºi vã
transmit toate gândurile mele bune , vã doresc
din toatã inima sã aveþi parte de un Paºte Fericit!
Hristos a Înviat! Primar, Vergicã ªovãilã
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Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã-i
gãseascã pe toþi locuitorii comunei Mârºani cu
sufletele curate, pline de emoþia bucuriei, sã ne
deschidã tuturor inimile cãtre iubire, credinþã ºi
iertare! Paºtele ne aduce în suflete încrederea ºi
dragostea. Bucuria ºi simplitatea acestor momente
ne ajutã sã ne cunoaºtem mai bine pe noi înºine,
sã apreciem adevãratele valori ale vieþii. Aºa cum
Iisus învie mereu, ºi speranþa trebuie sã renascã
de fiecare datã! Hristos a Înviat!
Primar, Ghencioiu Constantin

Învierea Domnului sã ne umplã sufletele
de Luminã, ochii de lacrimile bucuriei,
minþile de gânduri frumoase ºi inimile de
iubire! La toþi locuitorii comunei Cetate,
Sãrbãtoarea Pascalã sã coboare în suflete
ºi în case, sã ne împãrtãºeascã tuturor
bucuria cã Hristos a Înviat!
Primar, Duþã Marin

La Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti sã coboare
liniºtea ºi pacea, Minunea Învierii lui Iisus sã
dãinuie în inimile tuturor locuitorilor comunei
Ghidici, sã vã lumineze viaþa ºi sã vã aducã
renaºterea credinþei, a speranþei ºi bucuriei.
Fie ca bucuria Învierii Domnului sã vã presare
în suflet liniºte, pace ºi fericirea de a petrece
aceste clipe magice alãturi de cei dragi.
Hristos a Înviat! Primar, Tache Constantin

Paºtele este o singurã datã pe an! O zi specialã,
îmbogãþitã de aroma bucatelor tradiþionale ºi de
parfumul florilor de primãvarã! Sã o facem sã
strãluceascã ºi prin bunãtatea inimilor noastre!
Clopotele Bisericilor din Valea Stanciului sã
rãsune în sufletele tuturor ºi sã ne aminteascã,
la fiecare dintre noi, cã viaþa este unicã! Haideþi,
sã luãm Lumina Sfântã, sã înãlþãm ochii spre
Cer, în semn al mulþumirii cã suntem sãnãtoºi ºi
avem parte sã ne bucurãm alãturi de cei dragi de
Sãrbãtoarea Paºtelui! Hristos a Înviat!
Primar, Gângioveanu Ovidiu

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã aducã
tuturor locuitorilor comunei Pleniþa pacea ºi
fericirea de a petrece aceste clipe înãlþãtoare
alãturi de cei dragi! Sãnãtate familiilor noastre,
mult noroc în tot ceea ce ne-am propus sã
realizãm! Dumnezeu sã ne dea iubirea si
binecuvântarea Sa! Hristos a Înviat!
Primar, Calafeteanu Mihai Puiu

Fie ca mireasma Sãrbãtorilor Pascale sã le
aducã locuitorilor comunei Moþãþei multã
sãnãtate, pace ºi liniºte, bucurii ºi împliniri
alãturi de cei dragi. Lumina ºi puritatea clipelor
Sfintelor Paºti sã le încãlzeascã sufletele, sã le
lumineze ºi sã le deschidã inimile spre iubire,
credinþã ºi iertare, sã ne bucurãm din plin de
frumuseþea tuturor lucrurilor care ne înconjoarã.
Hristos a Înviat! Primar, Enea Constantin

Sãrbãtoarea Sfântã a Învierii Domnului sã
aducã tuturor locuitorilor oraºului Dãbuleni,
multã sãnãtate, belºug ºi bucurii, iar Lumina din
Noaptea Sfântã sã vã ridice sufletele spre noi
trepte spirituale ºi sã vã cãlãuzeascã paºii pe
drumul vieþii pentru a fi mai buni, mai înþelegãtori ºi mai apropiaþi de Dumnezeu! Paºte Fericit
alãturi de cei dragi! Primar, Bãjenaru Aurel

Sãrbãtorile Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere spre armonie,
speranþã, bunãtate ºi curãþenie sufleteascã!
Locuitorilor Comunei Cârcea le doresc
multã sãnãtate, împliniri ºi numai bucurii! HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Pupãzã Valericã

Bucuria Învierii Domnului sã se pogoare
asupra tuturor locuitorilor comunei
Maglavit, iar Iisus cel ce a biruit moartea
sã reverse asupta noastrã Viaþã, Sãnãtate,
Pace, Încredere ºi Izbândã!
Paºte Fericit! Primar, Dinu Ion
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Învierea Mântuitorului Iisus Hristos ºi
Sfintele Sãrbãtori Pascale sã binecuvinteze
locuitorii comunei Afumaþi, sã le aducã din
partea primarului Stoenescu Dumitrel Titel
cele mai calde urãri de sãnãtate, belºug ºi
realizãri! Paºte cu Luminã ºi Speranþã!
HRISTOS A ÎNVIAT!

Mireasma Sãrbatorilor Pascale sã fie pentru noi
toþi un prilej de întoarcere spre armonie,
speranþã, bunãtate ºi curãþenie sufleteascã!
Locuitorilor Comunei Malu Mare ºi tuturor
colaboratorilor Primãriei Malu Mare le doresc
multã sãnãtate, împliniri ºi numai bucurii!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Dodocioiu Ilie, Primarul Comunei Malu Mare

Fie ca bucuria Învierii Domnului sã le aducã
în suflet liniºte ºi pace tuturor locuitorilor
comunei Iºalniþa, precum ºi fericirea de a
petrece aceste clipe magice alãturi de cei dragi.
Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile
noastre, sã ne lumineze viaþa ºi sã ne aducã
renaºterea credinþei, a speranþei ºi a bucuriei,
cu bunãtate ºi cãldurã în suflete!
Hristos a Înviat! Primar, Ovidiu Flori
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CONVOCARE Administratorul Unic al S.C.
MECONF S.A. convoacã în ziua de 27.05.2019, ora
14, Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
societãþii la sediul acesteia din b-dul 1 Mai nr.86
localitatea Craiova. Ordinea de zi va fi urmãtoarea: 1.Aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2018; 2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori privind certificarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi
pierdere pentru anul 2018; 3. Aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere pentru anul 2018; 4. Aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pentru anul 2019; 5. Aprobarea listei
mijloacelor fixe ºi a materialelor ce se caseazã ºi
a celor care se vând în anul 2019. 6. Diverse. ADMINISTRATOR UNIC, FULGER NICOLAE
S.C. VALTMAR TRADE S.R.L. REPREZENTATA PRIN MICLESCU VALENTIN, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire P+4 locuinþe colective” propus a fi amplasat în Craiova, Strada Toporaºi, nr. 55, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, ºi la sediul SC VALTMAR TRADE SRL., cu
sediul în Craiova , Bulevardul ªtirbei Voda, nr. 17,
jud. Dolj, în zilele de luni pânã joi între orele 8,0016,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1.
S.C. HAPPY INN S.R.L. prin Stroe Vasile Catalin, anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul CONSTRUIRE C1-P cu destinaþia CORT
PENTRU SPECTACOLE ªI/SAU INTRUNIRI ºi C2 –
P+M(parþial) cu destinaþia BUCÃTÃRIE ªI GRUPURI
SANITARE ºi BIROURI LA MANSARDÃ, bazin etanº
vidanjabil ºi împrejmuire teren propus a fi amplasat în Strada Craiovei nr. 478(T142, P122,123), sat
Dudoviceºti, Comuna ªimnicu de Sus, jud. DOLJ.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi
la sediul S.C. HAPPY INN S.R.L cu sediul în Craiova
, Bulevardul Carol 1, nr. 126, jud. Dolj, în zilele de
luni pânã joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri între
orele 8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.
Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola
Simnic, cu sediul în localitatea Craiova, Sos. Balceºti, nr.5 4, jud. Dolj, tel./fax. 0251417534, organizeazã în data de 21.05.2019, ora 09:00, la sediul
sãu, concurs pentru ocuparea unui post de inginer în cadrul BEZ ªimnic. Data limitã pentru depunerea actelor pentru dosarele de concurs este
14.05.2019, ora 15:30. Informaþii suplimentare se
pot obþine la secretariatul unitãþii/ la telefon: 0251/
417.534 sau pe mail: scda_simnic@yahoo.com.
DUMITRAªCU SAMIR CRISTIAN ªI DUMITRAªCU GETA GEORGIANA, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire imobil
P-P+1 parþial cu destinaþia salã de evenimente, salã
de conferinþe ºi unitãti cazare ºi desfiinþare corp
C1” propus a fi amplasat în Craiova, Strada Pelendava, nr. 20, jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Dumitraºcu Samir,
cu sediul în Craiova, Bulevardul Decebal, nr. 46,
bl. H9, sc. 1, et. 4, ap. 15, jud. Dolj, în zilele de luni
pânã joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele
8,00-14,00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

ATCOM SCM CRAIOVA completeazã ordinea de zi a AGA Ordinarã din data de 25.04.2019
cu punctul: Alegerea Cenzorului ºi Supleantului.
Comuna Leu, judeþul Dolj, titular al proiectului ASFALTARE DRUMURI SÃTEªTI ÎN COMUNA
LEU, JUDEÞUL DOLJ, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul. ASFALTARE DRUMURI
SÃTEªTI ÎN COMUNA LEU, JUDEÞUL DOLJ, propus a fi amplasat pe drumurile din intravilanul satelor Leu ºi Zãnoaga. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, din str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj,
în zilele de luni - joi, între orele 8,00 - 16,30 ºi vineri
între orele 8,00-14,00 precum ºi la urmãtoarea adresa de internet: htt://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicãrii anunþului pe pagina de internet a
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
REPARÃM TELEVIZOARE
- ORICE TIP. Telefon: 0722/
809.368.
Caut sa îngrijesc bãtrâni.
Telefon: 0765/709.354.

VÂNZÃRI
CASE
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
LOC DE CASÃ, 2600 metri
pãtraþi, deschidere la drum
- 34 metri. Telefon: 0722/
475.344.
Vând teren (locuri de casã),
Podari. Telefon: 0722/
943.220.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp,
toate utilitãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND PORCI. Telefon:
0787/381.508.
Butoi de Zinc 200 litri, butoi de lemn 140 litri vin,
moarã 220V- 0,8kw, uruitoare motor electric 220V380V-2,2 kw, lãzi stupi, uºã
lemn cu toc – stejar. Telefon: 0720/115.936.
Vând groapã suprapusã
cimitirul Romaneºti. Telefon: 0770/304.207; 0351/
456.907.

Vând 1000 chiparoase florifere (tuberoze) cu 10-12
puieþi pe bulb. Telefon:
0786/391.745.
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, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere decomandat, nemobilat situat pe Calea Bucureºti în Spatele Facultãþii de
Drept, cu îmbunãtãþiri. Telefon. 0723/348.603, cu suma
de 300 Euro.

PIERDERI
FIRMA CIUTAC FILIP IF
declarã pierdute ºi nule:
Numãr de ordine, Carte de
intervenþie pentru ACTIVA
MAGIC EJ, model MAGIC
EJ, seria: AC343933.
FIRMA EURO-HELIX SRL
declarã pierdute ºi nule:
Numãr de ordine, Carte de
intervenþie, Registru Special
pentru DATECS, model
DATECS MP55B, seria:
15094900.
FIRMA NITAND 87 TOOLS
SRL declarã pierdute ºi nule:
Numãr de ordine, Carte de
intervenþie pentru DATECS,
model DATECS DP25, seria: 25005108.
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Sãptãmâna baschetului în Bãnie
SCMU Craiova joacã primele meciuri din
play-off contra Timiºoarei, miercuri ºi vineri,
de la ora 18.30, în Sala Polivalentã
Nicio victorie nu are Craiova
în istoria participãrilor sale în
play-off-ul Ligii Naþionale masculine de baschet. Au fost patru
participãri, toate terminate cu
eºecuri în minimum de jocuri,
contra echipelor: Gaz Metan
Mediaº, CSM Oradea, BC Mureº
ºi CSU Sibiu. În acest sezon însã
aºteptãrile sunt mari, ºi nu doar
pentru un succes în premierã, ci
pentru o calificare în semifinale.
Deºi echipa lui Aco Todorov a
fãcut un sezon remarcabil, fanii
nu s-au înghesuit la Polivalentã,
media spectatorilor fiind mult sub
cea din anii precedenþi. Totuºi,
pentru play-off publicul este chemat sã-ºi susþinã echipa în tentativa de a atinge semifinalele.
Meciurile cu BC Timiºoara sunt
programate miercuri ºi vineri, de
la orele 18.30, iar intrarea costã
10 lei. De asemenea, pe pagina
de facebook SCM U Craiova
Baschet a fost lansat un concurs
cu premii pentru fani, iar cei care
distribuie fotografia afiºului cu
meciurile din play-off pot câºtiga invitaþii la Polivalentã pentru
aceste partide. Câºtigãtorul concursului, respectiv cel care va
primi cele mai multe like-uri, va
primi un echipament complet de
joc din partea baschetbaliºtilor.

Miercuri se vor împãrþi premiile. Duelul se desfãºoarã pe sistemul „cel mai bun din 5 meciuri”, echipa din Bãnie având
avantajul terenului propriu în 3
dintre dispute, dacã va fi cazul
disputãrii tuturor jocurilor.

Troupe: „Nu ne gândim
doar la prima victorie,
ci la calificarea în semifinale”

Cãpitanul Craiovei, Porter
Troupe, a prefaþat astfel duelurile cu Timiºoara: „Este cea mai
importantã perioadã a anului, neam pregãtit tot sezonul pentru
aceste meciuri ºi vom da totul
pentru calificare. Avem mare
nevoie de public, fiindcã fanii
craioveni ºtiu cum sã punã mare
presiune pe adversari ºi ne pot
ajuta enorm. Suntem conºtienþi
cã pânã acum Craiova nu are
nicio victorie în play-off, dar
acum suntem o echipã nouã, cu
alte pretenþii. Nu ne gândim numai la o singurã victorie, ci la 3,
dar pentru a le obþine trebuie sã
facem primul pas. Nu e uºor sã
câºtigi de multe ori împotriva
aceluiaºi adversar, fiindcã dupã
un eºec orice echipã se mobilizeazã ºi mai mult, are o motivaþie superioarã la urmãtoarea întâlnire directã”.

Amedeo Casale a declarat:
„Aºteptãm de ceva timp aceste partide ºi ne dorim ca publicul, care nu a mai fost prezent la salã în ultima perioadã,
sã vinã din nou alãturi de noi,
fiindcã avem nevoie de sprijinul spectatorilor în aceastã
fazã. Vrem sã terminãm seria
dupã 3 meciuri dacã se poate,
dar nu va fi uºor. Play-off-ul
este diferit de restul sezonului, se joacã alt baschet, dar

Alb-albaºtrii sub lupã
Pigliacelli – Nu prea a avut ce apãra în acest meci,
dar a evut emoþii la ºutul în barã a lui Gheorghe. A
mai intervenit la lovitura liberã a lui Alibec, în finalul
primei pãrþi, dar n-a fost o minge grea.
Martic – E greu de gãsit precedentul sãu assist.
Cert este cã un acest joc a evoluat bine ºi l-a gãsit
excelent pe Mihãilã cu acea centrare. ªi el a luat galben, pe final. Oricum periculoasã þinerea sa prelungirã la Erico, la acel corner, se putea dicta penalty.
Acka – Acelaºi jucãtor nesigur, chiar ºi în acest
meci facil a avut ceva probleme.
Kelic – Fãrã probleme, fãrã a se complica, a fãcut ce trebuia. Dupã ce Alibec i-a spart nasul în
precedenta confruntare directã, croatul l-a astâmpãrat fãrã probleme acum.
Bancu – Acelaºi jucãtor care îºi revendicã banda, neobosit, apare de fiecare datã în preajma careului advers. A fost penalty indiscutabil în repriza
secundã, dar Chivulete a gãsit de cuviinþã sã-i arate cartonaº galben.
Mateiu – Travaliul obiºnuit, om esenþial la centrul terenului, a pasat, a recuperat, deºi nu a mai
avut realizãri ofensive.

Fedele – Papurã a încercat sã-l recupereze, sã-l
reintroducã în circuitul echipei, sã câºtige un om
pentru acest final de sezon. N-a fãcut un meci deosebit, este departe de ce a arãtat la primele meciuri
în alb-albastru. A tras acel ºut peste poartã, în finalul
primei reprize. Ultima prestaþie reuºitã probabil cã a
fost la victoria cu FCSB, .
Cicâldãu – Un nou meci bun al mijlocaºului,
deºi a avut probleme de sãnãtate în sãptãmâna jocului. Indiscutabil faultul asupra lui când s-a dictat
penalty. E nevoie de forma sa maximã în meciul cu
Viitorul, joi.
Bãrbuþ – Partidã bunã, ºi-a depãºit deseori adversarul direct, a avut douã ocazii în prima reprizã,
când a tras în portar, din unghi, ºi când l-a nimerit
pe Fortes.
Mihãilã – Asta se aºteaptã de la el! E normal sã
aibã fluctuaþii, e jucãtor tânãr, dar parcã intrase întro perioadã de crizã când încã nu marcase vreun gol.
Poate cã acum, dupã ce a spart gheaþa, va fi într-o
permanentã creºetere. Oricum, remarcabil feeling,
de atacant pur-sânge, când i-a luat prim-planul lui
Butean ºi devierea a fost perfectã, în plasa lateralã.
Carlos Fortes – Rãmâne acelaºi jucãtor care se implicã, dar, din pãcate, rãmâne
ºi acelaºi atacant fãrã gol marcat, deºi acum
a avut ºi o loviturã de pedeapsã la dispoziþie. A tras prost penalty-ul. S-a înãlþat bine
în careu la acel corner din prima reprizã,
dar n-a avut precizia lui Mihãilã. Oricum,
nu se poate spune cã e un transfer ratat.
Donkor – Prestaþie bunã, n-a mai comis erori, dar nici nu prea a fost solicitat,
Astra evoluând cu mai puþinã determinare
ca într-un meci amical.
Bic – Nu poate mai mult, sunt jucãtori
la echipa a doua care meritã mai multã încredere decât el.
Meza Colli – A revenit dupã o nouã
pauzã lungã.

existã echilibru între echipele din
play-off, nu sunt diferenþe mari
de valoare. Vrem sã câºtigãm ca
o echipã, nu punem accent pe
lucrurile individuale”. Jason Boone a adãugat: „Va fi o adevãratã
aventurã pentru noi acest playoff, abia aºteptãm. Teoretic, ai
nevoie de 9 victorii pentru a deveni campion, dar noi nu ne gândim decât la primul meci, trebuie sã luãm lucrurile pas cu pas ºi
vom vedea unde ne vom opri”.

noi vom intra deciºi sã câºtigãm din primul minut”.
Igor Mijajlovic a spus: „În astfel de meciuri conteazã orice coº,
orice recuperare, orice decizie,
dar noi suntem mobilizaþi ºi abordãm cu încredere aceste partide. Sperãm ca lumea sã ne susþinã în numãr mare, atunci când
meciul este strâns fanii ne pot
ajuta mult. Cunoaºtem bine adversarul, am jucat de 4 ori împotriva Timiºoarei, în general

Liga I, play-off, etapa a 6-a
Astra – „U” Craiova 0-1
A marcat: Mihãilã 68.
Sepsi – CFR Cluj 0-1
A marcat: Þucudean 27.
Viitorul – FCSB 1-1
Au marcat: I. Hagi 80 / Gnohere 67.

CLASAMENT

M

V

1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Sepsi

6
6
6
6
6
6

4
3
3
3
1
0

E
2
2
1
2
0
1

Î

G

P

0
1
2
1
5
5

6-1
9-5
6-5
9-5
2-9
1-8

41
36
33
30
24
20

Play-out, etapa a 6-a
Hermannstadt – Voluntari 1-1
Au marcat: Lendric 24 / Ricardinho 41.
Gaz Metan – Cãlãraºi 0-0
Poli Iaºi – Chiajna ºi Dinamo – FC Botoºani s-au jucat asearã.

CLASAMENT
1. Mediaº
2. Dinamo
3. Poli Iaºi
4. Voluntari
5. Botoºani
6. Hermanns.
7. Cãlãraºi
8. Chiajna

M

V

E

Î

G

P

6
5
5
6
5
6
6
5

5
4
2
3
1
0
1
1

1
0
0
2
1
2
2
2

0
1
3
1
3
4
3
2

10-3
9-4
4-6
9-6
3-6
3-9
4-9
8-7

32
28
23
22
22
18
17
14

