WWW.CVLPRESS.RO / E-MAIL: MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\ii
Primul
cotidian al
Olteniei

Anul XXXI, Nr. 9289Joi, 29 aprilie 2021 8 pagini 

actualitate / 2

În sfârºit, un îndemn
salutar al preºedintelui!

1,5 lei

Ouzounidis: „Dacã vrem sã
rãmânem în lupta pentru titlu,
trebuie sã câºtigãm cu FCSB”
sport / 8

Contrabandiºtii
Contrabandiºtii de
de þigarete,
þigarete,
ridicaþi
ridicaþi cu
cu “mascaþii”
“mascaþii”

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate Craiova, împreunã cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, au efectuat 16 percheziþii domiciliare la persoane bãnuite de constituire a
unui grup infracþional organizat ºi contrabandã cu þigarete, în urma
acestora 19 persoane fiind reþinute pentru 24 de ore. Din cercetãri a reieºit cã, în perioada 2019 – 2021, în municipiul Craiova, sar fi constituit ºi ar fi activat o grupare infracþionalã specializatã
în distribuþia þigaretelor provenite din contrabandã, în cadrul cãreia aprovizionarea s-ar fi fãcut pe paliere. Astfel, liderii grupãrii
ar fi asigurat aprovizionarea cu þigarete de contrabandã a persoanelor din palierul al doilea, care, la rândul lor, le-ar fi comercializat stradal, cu precãdere în zona pieþelor agroalimentare din municipiul Craiova. Acþiunea a beneficiat de sprijinul Direcþiei Operaþiuni Speciale din cadrul Poliþiei Române. De asemenea, la activitate au participat ºi poliþiºti din cadrul Secþiei 5 Poliþie Craiova ºi
jandarmi din cadrul Grupãrii Mobile de Jandarmi Craiova.
C Pãtru
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În sfârºit, un îndemn salutar
al preºedintelui!
MIRCEA CANÞÃR
În alocuþiunea sa, premergãtoare
conferinþei de presã de marþi, dupãamiazã, de la Palatul Cotroceni, preºedintele Klaus Iohannis a spus între altele: „(...)Ne dorim cu toþii sã
fim alãturi de familie, de cei dragi
sau sã celebrãm Învierea Domnului, mergând la Bisericã. În noaptea de Înviere, restricþiile de circulaþie vor fi ridicate. Sunt convins
cã Biserica se va organiza foarte
bine, am vãzut lucrul acesta ºi în
duminica aceasta de Florii”. Un
pasaj, sã îi spunem rezonabil, mai
cald, încãrcat de fireasca simbolisticã a momentului –suntem în Sãptãmâna Patimilor- cu o referire succintã, dar adecvatã la Bisericã. Nu
e mai puþin adevãrat cã, deºi
„pandemia încã nu a dispãrut”, situaþia de ansamblu, conform gradului de incidenþã (1,52%, ieri, în Craiova, 1,22% în Dolj) permite sã se
meargã la bisericã, respectându-se,
de bunã seamã, rigorile sanitare în
vigoare. De altfel, în zilele din urmã,
premergãtor marii sãrbãtori a creºtinismului, s-a fãcut apel, ºi mai dis-

cret, dar ºi declarat, la slujitorii Bisericii sã participe prin mesajul lor
de înãlþare a cugetului ºi îmbunãtãþire a inimii la convingerea enoriaºilor sã se vaccineze, într-un ritm cât
mai suþinut, în pofida fundamentalismului antireligios (un amestec pervers între propaganda ateistã ºi liberalismul militant, politicaly correct). Întotdeauna, în momente de
cumpãnã, când lipsa putinþei noastre s-a fãcut resimþitã, ºi datoritã lipsei de sevã metafizicã, am fãcut apel
la Bisericã. În toate momentele sale
grele de cumpãnã, românul, dar nu
numai, îºi face mai întâi o cruce.
De ce? Sã cheme în ajutor pe Dumnezeu? Nu tocmai, ne asigurã Nae
Ionescu în „Îndreptar ortodox” (Artemis, 2001), ci ca sã punã acþiunea lui sub egida lumii celelalte, de
la care totul purcede, ca sã deschidã înspre realitãþile lui concrete
poarta prin care sã pãtrundã Puterile ºi Stãpâniile, ca sã restabileascã
unitatea originarã între Dumnezeu ºi
creaþiune. Ar trebui sã fim mai pioºi
în aceastã sãptãmânã, cu simbolis-

tica ei aparte, cum spuneam. Dar de
unde. Vocaþia scandalului ºi a gâlcevei necurmate nu ne pãrãseºte. ªi
pe la Primãria Capitalei, ºi pe la primãria din Iaºi, dar ºi Consiliul Judeþean de acolo, avem numai baricadãri în nervozitãþi aiuritoare. Coaliþia nu e nici pe departe mai prejos.
E greu sã faci inventarul ingredientelor care stricã reþeta normalitãþii
publice. La vedere sunt mediocriatatea, gaºca, pegra. Cu voluptate comentate. E greu aºadar sã mãrturisim deci Paºtele. Sã facem ca oameni simpli ºi adevãraþi semnul crucii la fiecare act al vieþii noastre,
slãvind ºi asfinþind orice gest ºi orice început, asigurându-le împlinirea. Neliniºtiþi de îndoieli ºi nesiguranþã, neîncrezãtori în tot ºi toate,
trãim inadecvat poziþionaþi sufleteºte bucuria Învierii, care nu este pentru noi altceva decât o fãgãduinþã.
A trãi Paºtele, asta presupune a te
duce la bisericã, a te ruga acolo, a
te supune tuturor sugestiilor transcedenþei, a te pregãti pentru coborârea harului, lãsându-te purtat pe

unda caldã ºi învãluitoare a cultului. Ce e Paºtele? Prãzmuirea amintirii unui proces între douã morale,
în care peste veacuri a învins cea a
victimei. Ce e Hristos? Un erou al
unei convingeri morale. Într-o atmosferã sumbrã, cu priviri tãioase ºi
fãlci încleºtate, nu putem aºadar reflecta la patimile lui Hristos care au
cutremurat dintotdeauna. Nu pentru
suferinþa Lui, pentru cã aºa era hotãrât ca El sã fie jertfa. Dar pentru
singurãtatea Lui. Pentru lipsa noastrã la veghea Lui însângeratã. „Hristos va fi în agonie pânã la sfârºitul
lumii, în acest timp sã nu dormim”
(Pascal). Totul e prefigurare ºi simbol. Hristos a murit pe cruce cu
adevãrat ºi a înviat a treia zi. Cu adevãrat. Deschizând pentru noi porþile Raiului când prin moartea Lui vom
învia noi înºine cu adevãrat. Nu putem trãi desprinºi de Dumnezeu ºi
cazna Lui. Sã facem semnul crucii
care nu înseamnã acceptarea suferinþei, ci dimpotrivã chezãºia mântuirii. Sã facem aºadar semnul crucii, mãrturisirea Paºtelui.

Noutãþi în învãþãmânt, pe linie sindicalã
Sunt noutãþi în procesul de învãþãmânt, iar sindicatele din învãþãmânt au fãcut precizãri în acest
sens, reprezentantul unuia dintre ele explicând ceea
ce se întâmplã în domeniu.
În procesul de învãþãmânt,
afectat grav în perioada de
pandemie, se mai întâmplã ºi
lucruri bune. Sunt modificãri,
deja acceptate, în legislaþie,
iar altele sunt în aºteptare.
“Începând cu 16 aprilie, s-a
intrat pe un nou contract colectiv de muncã, pentru cadrele didactice ºi personalul
nedidactic. În mare mãsurã,
este la fel cu cel precedent.

Acesta va fi valabil pentru
trei ani, fiind trimis spre înregistrare la Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, intrând în vigoare dupã publicare în Monitorul Oficial.
Pânã atunci, rãmân în vigoare prevederile fostului contract, care, accentuez, nu
sunt foarte diferite“, a precizat prof. Bogdan Manea ,
preºedinte al Uniunii Sindica-

telor Independente din Învãþãmânt (USII) Dolj, din cadrul
Federaþiei Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt (FSLI).

Un nou curs de acreditare
de formare profesionalã

Preºedintele a mai menþionat ceva, foarte important:
“FSLI are, în teritoriu, centre de formare profesionalã,
despre care am mai discutat.

Vã pot spune cã , pe 26 aprilie, a fost acreditat un nou
curs – “Lecþia în online”, iar
cadrele didactice pot obþine
20 de credite, care îi pot ajuta, pânã la minimul de 90,
ceea ce le dã posibilitatea, la
examenele de grad, gradaþii,
etc, sã obþinã beneficii”. În
continuare, Bogdan Manea a
mai spus: “S-a discutat, cu
reprezentanþii ministerului, ºi

despre proiectul unei Ordonanþe de Urgenþã, în ceea ce
priveºte concediile de odihn ã a c o r d a t e m a n a g e r i l o r.
Deocamdatã, s-a ajuns la un
acord, încã nestatutat, prin
care nr. zilelor lucrãtoare de
concediu sã fie, anual, de 28.
Repet, este numai un acord,
dar sperãm sã fie ºi pus în
practicã”.
CRISTI PÃTRU

joi, 29 aprilie 2021

cuvântul libertãþii / 3

economie

PASTORALÃ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
† Dr. Irineu,
PRIN HARUL LUI DUMNEZEU
ARHIEPISCOPUL CRAIOVEI ªI MITROPOLITUL
OLTENIEI
PREACUCERNICULUI CLER,
PREACUVIOSULUI CIN MONAHAL,
PREAIUBIÞILOR CREDINCIOªI DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI,
HAR, MILÃ ªI PACE DE LA MÂNTUITORUL
IISUS HRISTOS,
IAR DE LA NOI PÃRINTEªTI BINECUVÂNTÃRI
Preacuvioºi ºi Preacucernici Pãrinþi,
Iubiþi fraþi ºi surori în Domnul,
Hristos a înviat!
Taina mântuirii noastre se
desãvârºeºte în Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. În acest
mister se aflã lucrarea rãscumpãrãrii noastre care iradiazã asupra a tot ceea ce este în noi ºi în
lume, dând un nou sens existenþei fãpturilor. Astfel, Joia Sfântã
ºi noaptea întunecatã a Muntelui
Mãslinilor, spre care Domnul
Hristos iese împreunã cu ucenicii Sãi, fac parte din suferinþa ºi
singurãtatea Celui Ce S-a fãcut
om pentru ridicarea noastrã din
robia diavolului. Mântuitorul a
mers totdeauna în viaþa Sa pãmânteascã în întâmpinarea Crucii ºi a Învierii Sale din morþi. În
durerea Sa, El a cuprins tot rãul
din lume ºi a rezumat toate formele rãutãþii omeneºti: trãdarea
lui Iuda, tãgãduirea Apostolului
Petru, acuzarea în faþa Sinedriului ºi încredinþarea în mâinile pãgânilor pentru a fi judecat ca un
rãufãcãtor. Aceste evenimente au
purtat în ele taina iubirii negrãite
a lui Dumnezeu-Tatãl pentru
lume, cum ne spune Sfântul Ioan
Evanghelistul: „Dumnezeu aºa a
iubit lumea, încât pe Fiul Sãu
Cel Unul-Nãscut L-a dat ca oricine crede în El sã nu piarã, ci
sã aibã viaþã veºnicã”.1
Domnul nostru Iisus Hristos
a mers, deci, prin moarte spre
Înviere alungând întunericul depãrtãrii oamenilor de Dumnezeu.
Întunericul înseamnã lipsã de
comunicare, o situaþie în care
oamenii nu se vãd unii pe alþii.
Este un simbol al neînþelegerii ºi
al pãgubirii adevãrului. Este spaþiul rãului, care se ascunde de
Luminã pentru a putea sã se dezvolte. Mântuitorul Însuºi, în acest
loc al rãului, a lucrat mântuirea
noastrã. El este lumina ºi adevãrul, comunicarea, curãþia ºi bunãtatea. Mergând spre moarte, El
intrã în noaptea existenþei noastre pentru a alunga întunericul ºi
pentru a inaugura o nouã zi a luminii lui Dumnezeu în istoria
omenirii, Ziua Învierii. Mai înainte, Domnul slavei, în Grãdina
Ghetsimani, a vorbit cu Tatãl ca
Fiu iubit al Sãu. El a dorit, în

acest moment de rãscruce, sã-i
aibã aproape pe Apostolii Sãi:
Petru, Iacob ºi Ioan. I-a ales pe
aceºti trei ucenici pentru cã
aveau experienþa Schimbãrii la
Faþã ºi au cunoscut, dincolo de
istorie, comuniunea Mântuitorului cu Drepþii: cu Moise ºi Ilie.
Au auzit cum El vorbea cu
amândoi prorocii despre „ieºirea
Sa din aceastã lume”. Aºadar,
Rãstignirea Domnului ajunsese
sã fie cu adevãrat o dramã istoricã ce trebuia sã se împlineascã
definitiv pentru mântuirea lumii.
Evident, prin aceastã Jertfã,
Mântuitorul ne-a descoperit pasul esenþial al ieºirii noastre din
robia diavolului ºi înaintarea
noastrã spre libertate ºi spre o
viaþã nouã. Din pãcate, omenirea în acele momente L-a pãrãsit pe Creatorul ºi Salvatorul ei,
cerând în locul Lui un ucigaº
nelegiuit, pe Baraba. ªi ucenicii,
a cãror apropiere a cãutat-o
Domnul Hristos în acel ceas de
suferinþã extremã, au adormit
repede.
Totuºi, chiar cuprinºi de
somn, ei au auzit câteva din cuvintele Mântuitorului ºi au observat ceva din atitudinea Sa.
Din acea noapte, ucenicii nu vor
uita niciodatã cã Domnul Hristos Îl numea pe Dumnezeu
„Tatã”. Acest cuvânt afectuos,
al intimitãþii casnice ºi al încrederii nezdruncinate, era cuvântul pe care nimeni nu îndrãznea sã-l adreseze lui Dumnezeu.
Cuvântul „Tatã” face parte din
limbajul Celui Care este întradevãr Fiul Tatãlui, al Celui Care
Se aflã în comuniune cu Dumnezeu, în cea mai profundã intimitate de Fiinþã ºi de iubire cu
El. Tatãl nu L-a pãrãsit pe Fiul
Sãu în moarte, ci I-a „dãruit
Lui nume, care este mai presus
de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul sã se
plece, al celor cereºti ºi al celor pãmânteºti ºi al celor de dedesubt. ªi sã mãrturiseascã toatã limba cã Domn este Iisus
Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatãl”.2

Preaiubiþi fraþi ºi surori,
Învierea Domnului
reprezintã locul de întâlnire între Dumnezeu
Cel milostiv, Care a venit în lume sã ne mântuiascã, ºi omul pãcãtos, supus morþii ºi stricãciunii. În derularea
acestui proces, pe Golgota s-a dat lupta între
credinþa în Dumnezeu ºi
iubirea de sine a omului. Cei care treceau pe
lângã Mântuitorul pironit pe Cruce rosteau
cuvinte de ocarã, acuzându-L pe nedrept, iar
Domnul cerea de la Tatãl iertare pentru ei. Desigur, biruinþa lui Dumnezeu n-a întârziat, cãci
prin Cruce a venit bucurie la
toatã lumea, milostivirea Sa coborându-se peste toþi oamenii,
chiar ºi peste cei care L-au defãimat ºi L-au rãstignit. Domnul, prin Cruce, a izvorât iertarea ºi a renãscut iubirea frãþeascã. Mâinile Lui pironite pe lemn
au deschis o viaþã nouã în care,
de intrã cineva, nu mai este arãtat cu degetul pentru faptele
sale, ci îmbrãþiºat ca fiu iubit
al Sãu. Astfel, prin iubirea Sa
pânã la moarte, Mântuitorul Iisus Hristos a stins ura ºi a învins nedreptatea. Iubirea Lui
fãrã margini a fãcut loc ºi celui asuprit ºi marginalizat, deschizându-i calea întru cunoaºterea deplinã a Tatãlui. De
acum înainte, prin Înviere, tot
omul are posibilitatea sã-L cunoascã pe Dumnezeu aºa cum
este El cu adevãrat. El este
Bunãtatea absolutã în care putem avea încredere, pentru cã
El poate totul.3 El este Cel atotputernic întru Care suntem ridicaþi din ameninþarea puterii
rãului la recunoaºterea Dumnezeirii, cu încrederea cã El
învinge totul: iadul ºi moartea.
Biruind forþele întunericului,
Domnul nostru, Cel înviat din
morþi, ºi-a întins privirea, în
nopþile rãului, alungând urâþenia întregii minciuni diavoleºti.
Ca Unul Care este Preacurat ºi
Preasfânt, El biruieºte prin Crucea ºi Învierea Sa rãul din
aceastã lume, care se revãrsase asupra Lui. Cuprinzându-ne
în Jertfa ºi Învierea Sa, Domnul ne-a chemat la momentul
unirii cu El în dragoste. Prin
aceasta, El ne-a arãtat cã doreºte sã venim la Tatãl. Întrebarea este dacã ºi noi Îl dorim
cu adevãrat? Existã oare înlãuntrul nostru râvna sfântã prin
care sã devenim una cu El? Sau
suntem indiferenþi, distraþi, plini
de alte preocupãri pãmânteºti?
Sfântul Grigore cel Mare, Episcopul Romei, într-una din omiliile sale, se întreba: „Ce fel de
persoane sunt acelea care vin
fãrã hainã de nuntã? În ce consistã aceastã hainã ºi cum se
obþine?” Rãspunsul sãu este:
„Cei care au fost chemaþi ºi vin

au într-un fel credinþã. Credinþa le-a deschis uºa. Însã le lipseºte haina iubirii. Ca atare, cel
care trãieºte credinþa nu ca iubire nu este pregãtit pentru nuntã ºi este scos afarã”.

Dreptcredincioºi creºtini,
Adevãrata bucurie, care nu
piere niciodatã, se dobândeºte
numai prin Crucea ºi Învierea
Domnului Iisus Hristos. Acesta
este un paradox, dar ºi o mare
realitate. Noi ne înºelãm când
ne imaginãm cã bucuria sau
fericirea înseamnã a nu avea
necazuri ºi greutãþi, a poseda
cât mai multe bunuri materiale, a ne împlini plãcerile simþurilor sau a avea o poziþie socialã cât mai înaltã. Trebuie
însã sã ºtim cã aºa-zisa „fericire” de pe urma bunurilor lumii acesteia este foarte înºelãtoare ºi de scurtã duratã. Din
pãcate, cei mai mulþi oameni
cautã astãzi doar aceastã fericire pãmânteascã ºi uitã cu totul de bucuria cereascã spre
care nãzuieºte sufletul omului.
„Cãutaþi mai întâi Împãrãþia
lui Dumnezeu ºi dreptatea Lui
ºi toate acestea se vor adãuga
vouã”4, ne zice Mântuitorul Iisus Hristos. Prin urmare, bucuria adevãratã ºi fericirea netrecãtoare le primim numai de
la Dumnezeu ºi numai atunci
când Îl punem pe El pe primul
plan al vieþii noastre. Dacã în
fiecare zi ne vom încredinþa
viaþa lui Dumnezeu ºi ne vom
ruga cu credinþã, punându-I
înainte necazurile pe care le
avem, vom simþi în sufletul
nostru nu numai curajul ºi puterea de a învinge suferinþele
vieþii, ci ºi bucuria care nu este
pãmânteascã, ci cereascã. Fireºte, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat aceastã posibilitate sã fim fericiþi în lumina Învierii Lui. Tocmai pentru
aceasta, vã îndemn sã vã apropiaþi mai mult de Domnul Cel
rãstignit ºi înviat pentru pãcatele noastre. El a înviat ºi ne-a
dãruit viaþã veºnicã. Iertarea ºi
harul Lui ne vor da putere sã

fim uniþi în credinþã, iubire ºi
frãþietate. Atunci când vom fi
mai ispitiþi de cel rãu sã urmãm
cugetul lumii, sã ne amintim de
cuvintele Lui: „Cine va voi sãºi scape sufletul îl va pierde,
iar cine va pierde sufletul sãu
pentru Mine ºi pentru Evanghelie, acela îl va scãpa”. 5 De
bunã seamã, ceea ce în ochii
oamenilor este o pierdere, pentru cei credincioºi este comuniune în iubire cu Dumnezeu.
De asemenea, Mântuitorul ne
cheamã sã ne curãþim simþirile ºi sã vedem pe cei care sunt
în suferinþã ºi în durerile vieþii
pentru a-i ajuta ºi mângâia. Cu
cât vom fi mai alipiþi de Domnul Iisus Hristos, cu atât vom
fi mai deschiºi spre fraþii ºi surorile noastre în credinþã.
Aproapele nostru va fi calea
pentru a ne salva pe noi înºine
din necazurile prin care trecem
în aceastã epidemie. Aºadar, sã
pãstrãm în inimã cuvintele
Sfântului Ioan Gurã de Aur:
„Dacã este cineva binecredincios ºi iubitor de Dumnezeu,
sã se bucure de acest praznic
frumos ºi luminat. De este cineva servitor înþelept, sã intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului sãu. De s-a ostenit cineva postind, sã-ºi ia
acum rãsplata”. Domnul sã
ne ajute sã mergem împreunã
pe calea Învierii ºi iubirii, pentru a fi martori credibili ai
Dumnezeului Celui viu.
Hristos a înviat!
Adevãrat a înviat!
Al vostru cãtre Hristos
Domnul rugãtor ºi de tot
binele doritor,
† Dr. Irineu
Arhiepiscopul Craiovei
ºi
Mitropolitul Olteniei
Ioan 3, 16.
Filipeni 2, 9-11.
3
Marcu 14, 36.
4
Matei 6, 33.
5
Marcu 8, 35.
1
2
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Fie ca Sfânta sãrbãtoare pascalã sã ne apropie
de taina Învierii Domnului ºi sã ne aducã în suflet
numai liniºte lãuntricã, înþelegere, bucurie ºi
curaj. Este o perioadã grea, în care reflectãm
împreunã, mai mult asupra lucrurilor importante,
ºi ne luãm rãgazul de a fi alãturi de cei dragi,
gândindu-ne totodatã la cei care au nevoie de
sprijinul nostru. Primarul comunei Iºalniþa,
Dascãlu Tiberiu, alãturi de Consiliul Local vã
ureazã Paºte Fericit !

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã
a Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc
distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei
dragi. Vã doresc Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi. În calitatea mea de
primar al comunei Bechet vã urez un Paºte
Fericit alãturi de cei dragi!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul acesta,
sãrbãtorile pascale, ne gãsesc distanþaþi, dar
sufleteºte împreunã cu cei dragi. Vã doresc
Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi. Primarul
comunei Valea Stanciului, Gîngioveanu Ionel
Ovidiu, alãturi de Consiliul Local, vã ureazã un
Paºte Fericit !

Fie ca Sfânta sãrbãtoare pascalã sã ne
apropie de taina Învierii Domnului ºi sã ne
aducã în suflet numai liniºte lãuntricã, înþelegere, bucurie ºi curaj. Este o perioadã grea,
în care reflectãm împreunã, mai mult asupra
lucrurilor importante, ºi ne luãm rãgazul de a
fi alãturi de cei dragi, gândindu-ne totodatã
la cei care au nevoie de sprijinul nostru.
Primarul comunei Ghidici, Constantin Tache
vã ureazã un Paºte Fericit!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã
a Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc
distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei
dragi. Vã doresc Sãrbãtori Pascale fericite,
cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de
cei apropiaþi!
Primarul comunei Mârºani,
Ghencioiu Constantin

Sfintele Sãrbãtori Pascale sã ne gãseascã pe toþi
mai înþelepþi, mai plini de speranþã ºi mai sãnãtoºi!
Învierea Mântuitorului o vom petrece aproape
de cei dragi, iar credinþa noastrã ne va uni sufletele ºi ne va aduce speranþa.
Lumina Sfântã sã ne aducã tuturor alinare ºi
puterea de a trece peste toate încercãrile vieþii!
Sãrbãtori cu liniºte ºi pace!
PRIMARUL ORAªULUI DÃBULENI
jr. AUREL BÃJENARU

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei dragi.
Vã doresc Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi. Primarul comunei Afumaþi, Stoenescu
Titel, alãturi de Consiliul Local, vã ureazã un
Paºte Fericit !

Fie ca Sfânta sãrbãtoare pascalã sã ne apropie
de taina Învierii Domnului ºi sã ne aducã în suflet
numai liniºte lãuntricã, înþelegere, bucurie ºi
curaj. Este o perioadã grea, în care reflectãm
împreunã, mai mult asupra lucrurilor importante,
ºi ne luãm rãgazul de a fi alãturi de cei dragi,
gândindu-ne totodatã la cei care au nevoie de
sprijinul nostru. Primarul comunei Seaca de
Câmp, Bãloi Iulicã, alãturi de Consiliul Local,
vã ureazã un Paºte Fericit !

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei dragi. Vã
doresc Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã,
har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi.
Primarul comunei Braloºtiþa, Amza Dumitru ºi
Consiliul Local, vã ureazã un Paºte Fericit !
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În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã
a Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc
distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei
dragi. Vã doresc Sãrbãtori Pascale fericite,
cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de
cei apropiaþi. Primarul comunei Cârcea,
Valericã Pupãzã, alãturi de Consiliul Local,
vã ureazã un Paºte Fericit !

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie ºi despre
regenerare. Suferinþa va rãmâne în urmã.
Domnul va fi cu noi ºi licãrul de nãdejde nu ne
poate pãrãsi. ªtiu cã este un an greu pentru
fiecare în parte, dar vom depãºi momentul. În
calitatea mea de primar al comunei Podari,
vã urez un Paºte Fericit!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie ºi despre
regenerare. Suferinþa va rãmâne în urmã.
Domnul va fi cu noi ºi licãrul de nãdejde nu ne
poate pãrãsi. ªtiu cã este un an mai greu
pentru fiecare în parte, dar vom depãºi momentul. În calitatea mea de primar al comunei
Castranova vã urez un Paºte Fericit!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei dragi. Vã
doresc Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã,
har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi.
În calitatea mea de primar al comunei Pleniþa
vã urez un Paºte Fericit !

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã
a Învierii ne învaþã despre smerenie ºi
despre regenerare. Suferinþa va rãmâne în
urmã. Domnul va fi cu noi ºi licãrul de
nãdejde nu ne poate pãrãsi. ªtiu cã este un
an mai greu pentru fiecare în parte, dar
vom depãºi momentul. Primarul comunei
Dioºti, Iliescu Dumitru, alãturi de Consiliul
Local, vã ureazã un Paºte Fericit!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie ºi despre
regenerare. Suferinþa va rãmâne în urmã.
Domnul va fi cu noi ºi licãrul de nãdejde nu ne
poate pãrãsi. ªtiu cã este un an mai greu
pentru fiecare în parte, dar vom depãºi momentul. Primarul comunei Rast, Arnãutu
Cãtãlin Ciprian, alãturi de Consiliul local, vã
ureazã un Paºte Fericit!

În fiecare primãvarã, sãrbãtoarea sfântã a
Învierii ne învaþã despre smerenie. Anul
acesta, sãrbãtorile pascale, ne gãsesc distanþaþi, dar sufleteºte împreunã cu cei dragi.
Vã doresc Sãrbãtori Pascale fericite, cu luminã, har, încredere, bucurii alãturi de cei apropiaþi. Primarul comunei Orodel, Vâlcomeanu
Jane, alãturi de Consiliul Local, vã ureazã un
Paºte Fericit !

Fie ca Sfânta sãrbãtoare pascalã sã ne
apropie de taina Învierii Domnului ºi sã ne
aducã în suflet numai liniºte lãuntricã, înþelegere, bucurie ºi curaj. Este o perioadã grea, în
care reflectãm împreunã, mai mult asupra
lucrurilor importante, ºi ne luãm rãgazul de a
fi alãturi de cei dragi, gândindu-ne totodatã la
cei care au nevoie de sprijinul nostru. Primarul
comunei Bârca, Urtilã Cristian, alãturi de Consiliul Local vã ureazã un Paºte Fericit !

Fie ca Sfânta sãrbãtoare pascalã sã ne
apropie de taina Învierii Domnului ºi sã ne
aducã în suflet numai liniºte lãuntricã, înþelegere, bucurie ºi curaj. Este o perioadã grea, în
care reflectãm împreunã, mai mult asupra
lucrurilor importante, ºi ne luãm rãgazul de a fi
alãturi de cei dragi, gândindu-ne totodatã la cei
care au nevoie de sprijinul nostru. Primarul
comunei Leu, Iulian Cristescu, alãturi de
Consiliul Local, vã ureazã un Paºte Fericit !
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A plecat dintre noi unul dintre cei mai
joviali oameni, soþ ºi tatã bun, prieten drag:
NICOLAE BABAN. Spiritul, hazul ºi poanta l-au însoþit mereu - în brigãzile artistice
ale Regionalei CFR Craiova, iar mai apoi,
în anii pensionãrii, în redacþia cotidianului “Cuvântul Libertãþii”. Rãmas bun, Nae
cel iubitor de viaþã, de acorduri de chitarã
ºi de poveºti science fiction!
Despãrþirea de cei care l-au cunoscut
ºi l-au iubit are loc la capela Bisericii
“Sfinþii Trei Ierarhi - Postelnicu Fir” (str.
Nanterre 11A). Slujba religioasã va avea loc
joi, 29 aprilie 2021, ora 13.00, iar înmormântarea - la cimitirul Ungureni.



VÂNZÃRI

Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon 0729/960.795.

Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

TERENURI

OFERTE SERVICIU

APARTAMENTE
Vând apartament ultracentral Bulevard (insula)
1 Mai cu vedere la bulevard, 4 camere cu încãlzire centralã pe gaz, aer
condiþionat, baie ºi bucãtãrie în condiþii excelente,
beci cu stelaje metalice.
Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.
Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et. 4/4. Telefon: 0766/348.398.
VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

CASE
Vând casã în Baileºti
(grãdinã ºi curte). Telefon: 0744/795.802.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon: 0752/641.487.

CUMPÃRÃRI

Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
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Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.



În aceste clipe dificile, colectivul ziarului “Cuvântul Libertãþii” este alãturi de familia greu încercatã, de pierderea domnului NICOLAE BABAN,
adicã, domnul NAE, care a fost soþ,
tatã ºi coleg minunat.
Dumnezeu sã-l odihneascã-n pace !



PRESTÃRI SERVICII

Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.
Firma constructii ADNET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie,
tencuieli, faianþã, gresie,
rigips ºi finisaje, parchet.
Telefon: 0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã, reparaþii, accesorii,
dulgherie, vopsitorie,
orice tip de materiale,
orice mici reparatii de
urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.
ACOPERIªURI Lindab, orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi,
dulgherie. Telefon:
0757/790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã
tip Lindab, jgheaburi,
burlane + dulgherie,
placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi
mici reparaþii. Telefon:
0754/686.698 sau
0731/342.215.
S.C. ÎNCHIRIERI UTILAJE OLTENIA S.R.L.
efectueazã lucrãri, execuþie a drumurilor, rigoale, compactare, cãi
pietonale. Telefon:
0744/800.338.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând bijuterii. Lãnþiºor
14K (3,38 g) + cruciuliþã (0,99g). Preþ 230 lei.
Telefon: 0755/942.162.

PIERDERI

Partner Age SRL declarã pierdute ºi nule:
Carte de intervenþie,
Registru Special pentru casa de marcat
model DP150, seria:
DB4100059666.

CONDOLEANÞE

Corpul profesoral al
Facultãþii de ªtiinþe
Sociale, Universitatea
din Craiova, este
alãturi de colegul lor,
IONUÞ
VIRGIL
ªERBAN, în aceste
momente grele pricinuite de pierderea
tatãlui sãu. Sincere
condoleanþe!
R.A. Aeroportul International Craiova organizeaza CONCURS in data
de 19.05.2021, ora 10,00, proba scrisa si 24.05.2021, ora 12,00, interviul, in vederea ocuparii unui post vacant de director operational.
Bibliografia, conditiile de inscriere la concurs si actele necesare intocmirii dosarului se afla afisate pe site-ul https://www.aeroportcraiova.ro
(sectiunea cariere) si la sediul institutiei.
Relatii suplimentare la telefon 0251416860.

Maniu Adriana ºi Radu Marilena, prin împuternicit Enache Marcel,
anunþã elaborarea primei versiuni a planului: „Elaborare P.U.Z. pentru
parcelare ºi introducere în intravilan, cu reglementarea indicilor urbanistici ºi a circulaþiilor în zonã, în vederea construirii de locuinþe individuale P+2”, Lot 2, T 24, P 5, Mun.Craiova, jud. Dolj, ºi declanºarea
etapei de încadrare pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la sediul APM
Dolj, Str. Petru Rareº, nr.1, Craiova, jud.Dolj ºi la domiciliul titularului: Str. Lucreþiu Pãtrãºcanu, nr. 15, bl. MC19, sc. 1, ap. 6, Mun. Bucureºti, Sector 3.
Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunþ.
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Comuna Ostroveni, cu sediul în com. Ostroveni, jud. Dolj, CUI 4554254, -tel
0251/337.366; fax 0251-337.866, comunaostroveni@yahoo.com, persoana de contact Circiu Florian
Scoate la licitaþie publicã Concesionarea unui teren intravilan în suprafaþã de 5247
m.p. din totalul de 9600 m.p., nr. cadastral 41092, extras de C. F nr. 41092, situat în
comuna Ostroveni, judeþul Dolj, domeniul privat adresa: strada Libertãþii, nr. 206, judeþul Dolj (Tarlaua 55, Parcela 3165). Concesionarea se face conform art. 302-331 din
O.U.G. nr. 57/2019 ºi H.C.L. nr. 23/31.03.2021.
Persoanele (fizice ºi juridice) interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaþiei de atribuire: personal, la sediul Primãriei Ostroveni, strada Libertãþii, nr. 253,
comuna Ostroveni, judeþul Dolj, compartiment achiziþii publice, telefon 0251 337366.
Ofertele pot fi depuse la sediul Primãriei Ostroveni, judeþul Dolj pânã la orele 10 în
plic închis.
Data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 05/05/2021, ora 10.00.
Data limitã de depunere a ofertelor: 17/05/2021, ora 10.00.
Ofertele se vor depune la registratura sediul Primãriei Ostroveni.
Ofertele se depun într-un singur exemplar.
Licitaþia (deschiderea ofertelor) se va desfãºura la sediul Primãriei Ostroveni 18/05/
2021, ora 13.00, sala mare de ºedinþe din cadrul Primãriei Ostroveni.
Soluþionarea litigiilor apãrute în legãturã cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea ºi încetarea contractului de închiriere, precum ºi a celor privind acordarea de
despãgubiri se realizeazã potrivit prevederilor legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificãrile ulterioare. Acþiunea în justiþie se introduce la secþia de
contencios administrativ a Tribunalului Dolj. Împotriva hotãrârii Tribunalului se poate
declara recurs la secþia de contencios administrativ a Curþii de Apel, conform prevederilor legale.

C.M.R. Oltenia organizeazã concurs în data de 18.05.2021, la ora 09, pentru ocuparea unui post de meteorolog previzionist stagiar la Serviciul Regional de Prognozã a
Vremii Craiova.
Condiþii minime de ocupare: studii superioare cu licenþã în domeniu, minim 18 luni
de vechime în domeniu, curs online de formare profesionalã -la S.N.M.Bucureºti,
uºurinþã în lucrul cu calculatorul.
Data limitã de depunere a dosarelor: 12.05.2021, ora 16.
Tematicã: Meteorologie generalã.
Bibliografie: Meteorologie generalã de N.Stoica, N.Cristea; Meteorologie sinopticã,
dinamicã ºi aeronauticã de A.Doneaud ºi N.Beºleagã; Fizica atmosferei, vremea ºi
clima de Sabina ªtefan.
Relaþii la telefon: 0251.411.711, persoanã de contact: Mitran Rodica -C.E.R.U.

Anunt!
S.C. VALLETTA VILLAS S.R.L. anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire ansamblu
rezidential format din 5 corpuri de cladire 2S+P+5E+6R si sistematizare verticala, imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in str. Alexandru Macedonski, nr. 71,
Craiova, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni –joi, între orele 8,00- 16,30 si vineri între orele 8,00 - 14,00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://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.

ANUNÞ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat
prin Hotãrârea de Guvern nr.1027/2014, CENTRUL JUDEÞEAN PENTRU PROTECÞIA NATURII, TURISM ªI DEZVOLTARE RURALÃ DURABILÃ DOLJ organizeazã la sediul din Craiova, strada Jietului nr.19, concurs în data de 26 mai 2021 ora
10,00 (proba scrisã), pentru ocuparea unui post vacant de execuþie in regim
contractual pe perioada nedeterminata de consilier grad profesional IA.
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în parcurgerea etapelor
succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã, din bibliografie – 26 mai 2021, ora 10,00;
- data ºi ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele probei
scrise.
Potrivit prevederilor art. 3 din Hotãrârea nr. 286/2011 , in vederea participãrii la
concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmatoarele conditii:
Conditii generale:
- are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spatiului Economic European ºi domiciliul în România;
- cunoaºte limba românã, scris si vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exerciþiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice: Consilier IA – 1 post
- studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniile de studiu: Stiinta mediului, Ingineria mediului;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitãrii funcþiei - 3 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 17 mai 2021 ora
16.00 la registratura Centrului Judetean pentru Protectia Naturii, Turism si Dezvoltare
Rurala Durabila Dolj, strada Jietului, nr.19, Craiova.
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs : ªovãilã
Adina.– telefon : 0351/421028.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Centrul Judetean pentru Protectia Naturii,
Turism si Dezvoltare Rurala Durabila Dolj, din strada Jietului nr.19, telefon : 0351/
421028.

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

Didu Marin, reprezentant al SC DIDU MALD SRL, titular al proiectului „Construire
platformã betonatã, amplasare cântar comerþ cu ridicata a deºeurilor feroase, Comuna
Galicea Mare, judeþul Dolj”, anunþã publicul interesat asupra luãrii etapei de încadrare
de catre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire platformã betonatã, amplasare cântar comerþ cu ridicata a deºeurilor feroase, Comuna Galicea Mare, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în comuna Galicea Mare, str.Mãgurii, nr.16, jud.Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate pe
site-ul APM DOLJ: http://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.

Truicã Cosmin Marius, titular al proiectului Construire Aparthotel P+3-4 retras, 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 Construire Aparthotel P+3-R retras cu parcaje, propus a fi amplasat în
Brazda lui Novac, nr.79B (fost 79A).
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 ºi vineri, între orele 08.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://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.
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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:
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Ouzounidis: „Dacã
„Dacã vrem
vrem sã
sã rãmânem
rãmânem înîn lupta
lupta
Ouzounidis:
pentru
pentru titlu,
titlu, trebuie
trebuie sã
sã câºtigãm
câºtigãm cu
cu FCSB”
FCSB”
Universitatea Craiova – FCSB
Stadion: „Ion Oblemenco”, astãzi, ora 19.45
Universiatatea Craiova: Pigliacelli – Vãtãjelu, Acka, M.
Constantin, Bancu – Mateiu, Nistor – Câmpanu, Cicâldãu,
Mitran – Ivan. Antrenor: Marinos Ouzounidis. Rezerve:
L. Popescu – Fedele, Bic, Cãpãþânã, V. Constantin, Tudorie, Ofosu, Mamut, Camara.
FCSB: Vlad – Haruþ, Miron, I. Cristea, Radunovic – Ov.
Popescu, Oaidã, ªut - Moruþan, Oct. Popescu, Tãnase. Antrenor: Toni Petrea. Rezerve: Straton – Simion, Nedelcu,
Pantea, Istrate, Vânã, Perianu, R. Ion, Vukusic.
Arbitru: Istvan Kovacs. Asistenþi: Vasile Marinescu,
Ovidiu Artene. Rezervã: Marcel Bârsan.
Observatori: Laszlo Sajtos, Marian Bucurescu.
În derby-ul etapei a patra a
play-off-ului, Universitatea Craiova joacã pe teren propriu cu
FCSB, joi, de la ora 19.45, pe
arena „Ion Oblemenco”. Oaspeþii sunt lideri, cu cinci puncte
avans faþã de olteni, care ocupã
poziþia a treia. Antrenorul Universitãþii Craiova, Marinos Ouzounidis, spune cã victoria este
esenþialã pentru echipa sa pentru a rãmâne implicatã în lupta
la titlu, precizând cã este convins cã va fi un meci de calitate
între cele douã rivale.
„Va fi, cu siguranþã, un meci
foarte bun, plãcut pentru telespectatori, noi am câºtigat ultimul joc, ei au pierdut, aºa cã
ambele echipe îºi vor dori sã
câºtige pentru a fi în top, aºa
cã nu poate sã rezulte decât o
partidã de calitate, reuºitã. Cred
cã putem juca mai bine decât în
ultima partidã, cu CFR Cluj, în
care rezultatul era foarte important. Cred în echipa mea, în jucãtorii mei, cred cã putem arãta
lucruri mai bune pe teren. Acest
gen de meciuri îþi conferã mai
multã încredere dacã obþii rezultatul dorit, aºa cã vrem sã dãm
tot ce avem mai bun pentru a
câºtiga. Sigur, ºtiu cã adversarul este unul foarte bun, este pe
primul loc în clasament ºi dacã
vrem sã ne apropiem de FCSB
ºi sã rãmânem în cursa pentru
titlu trebuie sã învingem în acest
meci. Am avut multe meciuri
într-o perioadã scurtã ºi ne-am
ales cu câþiva jucãtori accidentaþi, vom vedea pe cine contãm,
ce jucãtori vor fi apþi. Este o perioadã dificilã pentru toate echipele, atunci când joci la douãtrei zile nu ºtii cât de bine vor fi
jucãtorii la meciuri. Sper cã vom
fi pregãtiþi pentru acest joc” a
declarat Marinos Ouzounidis.
Pentru derby-ul cu FCSB,
grecul de pe banca vicecampioanei nu poate conta pe Paul
Papp ºi ªtefan Baiaram, accidentaþi ºi nici pe Mihai Bãlaºa,
susupendat, în timp ce Stephane Acka, ªtefan Vlãdoiu, Vladimir Screciu ºi Elvir Koljic
sunt incerþi, chiar dacã s-au
antrenat astãzi.

Unicul eºec al lui Ouzounidis,
cu Istvan Kovacs la centru
Istvan Kovacs a fost arbitru la singura înfrângere a Universitãþii Craiova sub comanda lui Marinos Ouzounidis, la
Buzãu, contra Chindiei Târgoviºte, scor 0-1, când arbitrul
din Carei nu a dictat un penalty pentru olteni la un fault în
careu asupra lui Andrei Ivan,
la scorul 0-0.
Istvan Kovacs a fost delegat
de douã ori în sezonul trecut la
meciurile dintre Universitatea
Craiova ºi FCSB ºi de fiecare
datã s-au impus roº-albaºtrii.
Prima datã, în septembrie 2019,
pe „Ion Oblemenco”, FCSB
câºtigând cu 1-0, printr-un gol
marcat pe final de Tsoumou, în
urma unei gafe a lui Pigliacelli.
A doua oarã, în martie 2020,
când FCSB s-a impus cu 4-1
pe Arena Naþionalã, goluri: Oaidã (2), Tãnase ºi Man, respectiv Bãrbuþ.

Constantin: „Nu trebuie sã
ne acordãm alibiuri”

Stoperul vicecampioanei,
Marius Constantin, spune cã se
gândeºte numai la un succes,
pentru a micºora diferenþa faþã
de FCSB, despre care spune cã
nu parcurge cea mai bunã formã din acest sezon. „Pentru noi
este un meci ca oricare altul, cu
diferenþa cã FCSB este în faþa
noastrã ºi dacã o sã reuºim sã
câºtigãm ne-am apropia la douã
puncte ºi asta ne-ar da ºi mai
mari speranþe pentru ce ne-am
propus. Curaj aveam, dar victoria de la Cluj ne-a oferit mai
multã speranþã, acum putem sã
sperãm mai mult. În aceastã luptã la titlu conteazã mai mulþi factori, iar pentru noi ar conta sã
avem cât mai mulþi jucãtori la
dispoziþie, pentru cã jucãm foarte multe meciuri într-un timp relativ scurt ºi avem nevoie de toatã lumea. Echipa care va avea
cât mai puþine indisponibilitãþi va
avea o ºansã mai mare. Acesta
este programul ºi trebuie sã ne
adaptãm. Nu trebuie sã ne acordãm alibiuri, când vine ora me-

ciului trebuie sã intrãm
în dreptunghi ºi sã dãm
tot ce avem mai bun.
Orice meci ne poate
oferi mai multã încredere ºi mai multã speranþã, noi trebuie sã ne
facem jocul ºi sã câºtigãm. Nici FCSB nu
este în cea mai strãlucitã perioadã ºi trebuie
sã profitãm de asta.
Pentru mine nu ar fi acceptabil un egal cu
FCSB, dar nu vreau sã
fac calcule, ne gândim
numai la urmãtorul meci
ºi la victorie. Jocul
echipelor din play-off
este diferit, cu cele care
joacã mai deschis apar
mai multe ocazii de gol.
Dacã o echipã se apãrã, încercãm sã-i desfacem, dar sunt ocazii mai puþine. Trebuie sã facem tot ce ne
stã în putinþã sã câºtigãm toate
meciurile pânã la sfârºit, pentru
cã este posibil, de ce nu? Avem
o perioadã scurtã de timp, în
care trebuie sã facem mici sacrificii, sã ne gândim cã ne putem rezolva tot anul ºi sã ne bucurãm la final” a prefaþat Marius Constantin duelul de azi.

Cristi Bãrbuþ pãrãseºte
ªtiinþa la finalul sezonului

Prima plecare de la Universitatea Craiova la finalul actualei stagiuni este cea a atacantului Cristi Bãrbuþ (26 de ani).
Aflat în utimele ºase luni de
contract cu vicecampioana,
Bãrbuþ a fost folosit numai întrun singur joc de la venirea pe
banca tehnicã a lui Marinos
Ouzounidis, care i-a dat de înþeles cã nu se bazeazã pe el.
Chiar dacã atacantul venit de la
ACS Poli Timiºoara este apt din
punct de vedere medical, iar
echipa din Bãnie s-a confruntat cu mai multe indisponibilitãþi în ultima perioadã, lipsind
inclusiv jucãtori care evolueazã pe acelaºi post cu Bãrbuþ,
respectiv Reagy Ofosu, Andrei
Ivan sau ªtefan Baiaram, atacantul bãnãþean nu a mai fost
luat în calcul de antrenorul elen,
neapãrând nici mãcar ca rezervã. Ultima prezenþã a lui Bãrbuþ într-un meci al oltenilor a
fost la Cãlãraºi, în duelul din
sezonul regular cu Academica
Clinceni, pe 14 februarie, încheiat 0-0, când Bãrbuþ a fost
înlocuit la pauzã de Marinos
Ouzoundis. Ultima datã când
Cristi Bãrbuþ a fost reþinut în
lotul de 20 de jucãtori pentru
un joc oficial a fost la meciul
din deplasare cu Gaz Metan
Mediaº, în urmã cu o lunã ºi
jumãtate. Cristi Bãrbuþ a fost
transerat în 2017 de Universitatea Craiova de la ACS Poli Ti-

ºi 16 assist-uri. În acest sezon,
atacantul care a împlinit recent
26 de ani a fost utilizat în 23 de
meciuri, reuºind douã goluri ºi
douã pase de gol.

miºoara, pentru suma de
100.000 de euro. În patru sezoane petrecute la formaþia din
Bãnie, Cristi Bãrbuþ a jucat în
112 meciuri, reuºind 10 goluri

Play-off, etapa a IV-a
Sepsi - Clinceni, CFR Cluj – FC Botoºani
s-au jucat ieri.
„U” Craiova – FCSB, azi, ora 19.45

PLAY-OFF

M

V

E

Î

G

1. FCSB
2. CFR Cluj
3. Craiova
4. Sepsi
5. Botoºani
6. Clinceni

3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
0

0
0
2
1
1
0

1
1
0
1
1
3

5-3
5-2
3-2
2-2
4-4
1-7

P
39p
38p
34p
27p
25p
22p

Play-out, etapa a IV-a
Hermannstadt – Mediaº 1-2
Au marcat: Petrescu 30 / Valente 19, 45.
FC Argeº – UTA 4-1
Au marcat: Grecu 15, Drãghici 39, Dumitru 88,
Malele 90 / Albu 10.
Chindia – Astra s-a jucat ieri.
Poli Iaºi – Viitorul, azi, ora 14.30
Dinamo – Voluntari, azi, ora 17

PLAY-OUT
1. Chindia
2. FC Argeº
3. UTA
4. Mediaº
5. Voluntari
6. Astra
7. Viitorul
8. Hermann.
9. Dinamo
10. Poli Iaºi

M
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3

V

E

Î

G

3
2
2
2
2
1
1
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
1
1

0
1
2
1
0
1
2
3
2
2

5-0
5-2
3-5
7-4
3-1
3-2
1-2
3-7
1-5
0-3

P
29p
27p
25p
24p
23p
23p
19p
16p
15p
14p

