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- Popescu e bun de politician:

lacom este, mânã lungã are, minte

de îngheaþã apele ºi e bun de gurã.
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În vreo douã seri, de datã
recentã, senatorul de Dolj,
Claudiu Manda, a onorat in-
vitaþiile unor moderatori de
emisiuni politice, la posturi de
televiziune respectabile. Din
observaþiile noastre, de-a lun-
gul timpului, Claudiu Manda
nu se dã în vânt dupã apariþii
publice ºi nu s-a dorit, vreo-
datã, un virtuos comunicator
al partidului, cum se spune,
cult ivându-ºi  discreþia,  cu
destulã abilitate, ºi nelãsând
impresia cã trãieºte din jude-
carea adversarilor politici.
Existau, fireºte, ºi oarece „pa-
gube colaterale”...
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Douã incendii izbucnite ieri, în
jurul prânzului, le-au dat bãtãi de
cap pompierilor doljeni, mai ales
cã, din cauza vântului puternic
exista pericolul ca flãcãrile sã se
întindã repede. Primul apel a ve-
nit din comuna ªimnicu de Jos,
unde a izbucnit un incendiu la o
locuinþã. Trei autospeciale din ca-
drul Detaºamentului 2 Pompieri
Craiova al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost trimise la faþa locului ºi o am-
bulanþã SMURD. Din fericire, pom-
pierii au izolat ºi lichidat incendiul
în limitele gãsite ºi nu s-au înre-
gistrat victime, întrucât proprieta-
rii nu erau acasã, iar copilul lor era
la vecini. Nici n-au apucat sã-ºi tra-
gã sufletul, cã a apãrut o altã aler-
tã, un incendiu izbucnit la o casã
situatã pe strada Trandafirului din
cartierul craiovean Bariera Vâlcii.
Cele trei echipaje de la ªimnicul
de Jos s-au oprit direct la casa în
flãcãri din Bariera Vâlcii, unde a
ajuns ºi o ambulanþã a SAJ. Inter-
venþia a durat mai bine de o orã, iar
focul a distrus o parte din camere,
mobilierul ºi o terasã din lemn am-
plasatã în faþa locuinþei. „Nu s-au în-
registrat victime, iar incendiul a fost
stins fãrã sã afecteze locuinþele în-
vecinate”, a declarat plt. maj. Tania
Vîlceanu, din cadrul Biroului de
presã al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a prezen-
tat , în cadrul unei conferinþe de
presã, planurile pentru actual an
ºcolar, cele pentru cel urmãtor,
precum ºi situaþia actualã, în
ceea ce priveºte deficitul buge-
tar, fiind depuse eforturi pentru
diminuarea acestuia, iar staff-ul
ISJ Dolj dã asigurãri cã nu vor
fi restructurãri de personal sau
comasãri de unitãþi de învãþã-
mânt preuniversitar. Dacã pri-
mele puncte ale anului de învã-
þãmânt sunt în grafic, nefiind
constatate deficienþe majore în
punerea lor în aplicare...
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Demis de Tudose, reinstalat

de Fifor. Preºedintele ANRM,

repus în funcþie
Premierul interimar Mihai

Fifor l-a reinstalat, ieri, ca
preºedinte al Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale
(ANRM) pe Gigi Dragomir, care
fusese demis din funcþie de
fostul prim-ministru Mihai
Tudose la doar douã luni de la
preluarea conducerii instituþiei.
Gigi Dragomir a fost numit în
funcþia de preºedinte, cu rang
de secretar de stat, al Agenþiei
Naþionale pentru Resurse
Minerale (ANRM) printr-o
decizie a premierului interimar
Mihai Fifor, publicatã joi în
Monitorul Oficial. Pe 29
decembrie 2017, Mihai Tudose
a decis eliberarea lui Dragomir
din funcþia de preºedinte al
ANRM. Iniþial, Gigi Dragomir a
fost numit în funcþia de preºe-
dinte al Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale pe 3
octombrie 2017.

Iohannis rectificã decretul

de desemnare a premierului

Dãncilã
Decretul privind desemnarea

în funcþia de prim-ministru
semnat de preºedintele Klaus
Iohannis ºi publicat în Monito-
rul Oficial miercuri a fost scris
fãrã numele complet al Vasili-
cãi-Viorica Dãncilã, ci numai
Viorica Dãncilã. Dupã 24 de
ore, Administraþia Prezidenþialã
a revenit ºi a transmis cãtre
Monitorul Oficial rectificarea
decretului privind desemnarea
premierului. n decretul publicat
miercuri în Monitorul Oficial se
aratã cã “se desemneazã
doamna Viorica Dãncilã în
calitate de candidat la funcþia
de prim-ministru pentru a cere
votul de încredere al Parlamen-
tului asupra programuljui ºi
listei noului guvern potrivit art
103 (alin.2) din Constituþia
României, republicatã”.
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„D-le ministru Miºa, D-na
preºedinte ANAF, Mirela Calu-
gareanu, STOPATI DE UR-
GENÞÃ EFECTELE FORMU-
LARULUI 600! Astãzi, am so-

„În ultimii ani am simþit cã se
întâmplã lucruri bizare, în sensul
cã cei care câºtigã alegeri ºi do-
resc sã-ºi promoveze colegii, cu

Persoana care i-ar fi dat suma
este martor în dosar, motivul fiind
intervenþia la conducerea ANI, ”în
scopul de a se constata nerespec-
tarea dispoziþiilor legale privind
conflictul de interese ºi regimul
incompatibilitãþilor în cazul unei
persoane care, la acea vreme, avea
funcþie de conducere în adminis-
traþia localã”, potrivit DNA. “Banii
remiºi de martor într-un restaurant
situat pe raza municipiului Bucu-
reºti urmau sã ajungã la persoane-
le respective prin intermediari”, ex-
plicã procurorii.

Ionel Arsene va fi prezentat vi-
neri Tribunalului Bacã cu propu-
nerea de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. Liderul PSD Neamþ
a fost unul dintre cei care au soli-
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Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a precizat, ieri, cã le-
a solicitat prezenþa ministrului Finanþelor, Ionuþ

Miºa, ºi preºedintelui ANAF, Mirela Cãlugãreanu, în
Comisia Economicã a Senatului, pentru a da explicaþii

în legãturã cu Formularul 600.

licitat oficial prezenta la Comi-
sia Economicã a Senatului ,
marþi 24 ianuarie, a ministrului
finanþelor ºi a preºedintelui
ANAF pentru a da explicaþii în

legãturã cu OUG 116/2017 care
anuleazã practic efectele Legii
preventiei, atât de aºteptatã de
mediul de afaceri, cat ºi a Or-
dinului ANAF 4140 din decem-
brie 2017 prin care peste 1 mi-
lion de persoane cu profesii li-
berale sunt puºi sã plãteascã
CASS din anul 2012 încoace,
bineînþeles cu penalitãþile de ri-
goare!!! Se repetã istoria plãþii
retroactive a TVA-ului de pe
vremea lui Blejnar! Cred cã fie-
care zi cu Ordinul asta în vi-
goare, loveºte iarãºi ºi iarãºi în
profesiile liberale!”, a scris
Zamfir, preºedintele Comisiei

Economice a Senatului, pe pa-
gina sa de Facebook.

Prin OUG 116/2017, Guvernul
Tudose a acordat inspectorilor
ANAF posibilitatea de a fi rãsplã-
tiþi cu bonusuri de pânã la 15% din
sumele încasate. ANAF a anunþat
cã 210.000 de contribuabili per-
soane fizice au obligaþia de a de-
pune, pânã la data de 31 ianuarie
2018, formularul 600 în vederea
determinãrii contribuþiei de asigu-
rãri sociale (CAS) ºi a contribuþiei
de asigurãri sociale de sãnãtate
(CASS). Formularul se adreseazã
persoanelor care obþin venituri din
activitãþi independente.

Preºedintele PSD Neamþ, Ionel Arsene,
reþinut de DNA pentru trafic de influenþã

Ionel Arsene, preºedintele PSD Neamþ, a fost reþinut, ieri,
de DNA Bacãu, fiind acuzat de trafic de influenþã. Potrivit
procurorilor, în 2013, fostul deputat ar fi primit 100.000 de

euro pentru a îºi folosi presupusa influenþã asupra unor
persoane din conducerea Agenþiei Naþionale de Integritate.

citat, de urgenþã, convocarea Co-
mitetului Executiv al PSD, ºedinþa
în care s-a decis retragerea spriji-
nului politic în cazul lui Mihai Tu-
dose. Ulterior, miercuri, dupã de-
semnarea Vioricãi Dãncilã de cã-
tre preºedintele României, Arsene
spunea cã se simte mândru sã facã
parte “din partidul care dã Româ-
niei prima femeie prim-ministru”,
felicitând-o pe aceasta.

“Apreciez cã preºedintele Io-
hannis a dat dovadã de responsa-
bilitate ºi a refuzat sã dea curs pro-
punerilor iresponsabile ale celor din
opoziþie, acceptând propunerea
PSD pentru funcþia de premier în
persoana Vioricãi Dãncilã, o per-
soanã extrem de deschisã dialogu-
lui ºi care va asigura o colaborare

foarte bunã cu membrii coaliþiei,
astfel încât deciziile Guvernului sã
se bucure de sprijinul coaliþiei for-
mate din PSD ºi ALDE. Îi doresc
mult succes Vioricãi Dãncilã în
noua sa calitate ºi sper ca, prin
munca depusã, toate angajamen-

tele pe care ni le-am asumat în faþa
românilor sã fie duse la capat. Sunt
mândru cã fac parte din partidul
care dã României prima femeie
prim-ministru”, este mesajul scris
de Ionel Arsene cu o zi înainte de
a fi reþinut.

PSD vrea ca premierul sã nu mai cearã avize de securitate pentru miniºtri
CExN al PSD a decis, la ultima ºedinþã, ca viitorul

premier PSD, respectiv Viorica Dãncilã, sã nu mai solicite
avize de la serviciile de informaþii în ceea ce priveºte

miniºtrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX,
secretarul general adjunct al PSD, Codrin ªtefãnescu.

cât sunt mai vocali împotriva sta-
tului paralel, cu atât primesc avize
negative ºi fãrã explicaþii ºi nu se
spune care sunt problemele pen-

tru cã sunt secrete de stat. Ne-am
cam sãturat”, a argumentat Codrin
ªtefãnescu decizia CExN al PSD.

El a spus cã avizele respective
date de serviciile de informaþii nici
nu-ºi au rostul, având în vedere cã
miniºtrii ºi premierul rãspund ori-
cum politic în faþa electoratului. „Sã
lãsãm avizele pentru cã noi rãspun-
dem politic pentru ceea ce fac mi-
niºtrii noºtri. În ultimii ani au fost
grozãvii, au fost protocoale pe lân-
gã lege, abuzuri, încãlcãri ale le-
gii”, a subliniat ªtefãnescu.

Întrebat de la ce aspecte au ple-
cat discuþiile care au dus la aceas-
tã decizie, Codrin ªtefãnescu a rãs-
puns: „Discuþiile au pornit de la noi
toþi. Aceleaºi vorbe le-a spus ºi
Olguþa Vasilescu, ºi eu, ªerban
Nicolae, Ecaterina Andronescu,
Marian Opriºan, Liviu Dragnea a
întrebat-o pe Viorica Dãncilã ºi noi
i-am atras atenþia cã va fi presatã,
interceptatã, ai grijã, fii cu noi. Am
stabilit ca, dacã premierul sau mi-
niºtrii simt presiuni, urgent con-
vocãm CEx ºi facem public totul”.
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Claudiu Manda ºi virtutea, ascunsã, de funambul!Claudiu Manda ºi virtutea, ascunsã, de funambul!Claudiu Manda ºi virtutea, ascunsã, de funambul!Claudiu Manda ºi virtutea, ascunsã, de funambul!Claudiu Manda ºi virtutea, ascunsã, de funambul!
MIRCEA CANÞÃR

În vreo douã seri, de datã recentã,
senatorul de Dolj, Claudiu Manda, a
onorat invitaþiile unor moderatori de
emisiuni politice, la posturi de televi-
ziune respectabile. Din observaþiile
noastre, de-a lungul timpului, Claudiu
Manda nu se dã în vânt dupã apariþii
publice ºi nu s-a dorit, vreodatã, un vir-
tuos comunicator al partidului, cum se
spune, cultivându-ºi discreþia, cu des-
tulã abilitate, ºi nelãsând impresia cã
trãieºte din judecarea adversarilor po-
litici. Existau, fireºte, ºi oarece „pa-
gube colaterale” ale acestei diminuãri
a spiritului critic. Care, la alþii, a de-
venit organul somnolent al judecãþii,
descoperindu-ºi voluptatea opiniei cri-
tice, satisfacþia de a amenda, de a cere
socotealã pânã la apogeul plãcerii. Dar
asta este o altã discuþie. ªi, dintr-o
datã, am descoperit un „alt” Claudiu

Manda: exprimare corectã, fluidã, lo-
gicã ºi scurtã. Cu pauze mici între cu-
vinte, zâmbet abia schiþat, mai mult
subînþeles, ºi evitarea oricãrei lãbãr-
þãri inutile a frazei. Nici o inhibare de
circumstanþã, nici o bâlbã, ci doar o
acurateþe stilistã notabilã în construc-
þia oricãrui raþionament. Nu ne-am ha-
zarda sã exclamãm bombastic: cât a
crescut Claudiu Manda! Sunã ºi stra-
niu. Am putea greºi impardonabil. S-a
întâmplat însã altceva: acceptând, într-
un moment învolburat, funcþia de pre-
ºedinte a Comisiei comune a Camerei
Deputaþilor ºi Senatului pentru exer-
citarea controlului parlamentar asupra
activitãþii SRI, totul s-a schimbat în
viaþa lui. A învãþat sã suporte ºi veºti-
le proaste, iar orice supraestimare s-a
dizolvat. De bunã seamã, nici o dem-
nitate pe lumea asta nu îþi dãruieºte

ceea ce îþi lipseºte de la naturã, „min-
te”, se spune în popor. Dar nu asta îi
lipsea senatorului de Dolj, liderul so-
cial-democraþilor din judeþ, care a ºi
transferat o parte din competenþele
politice altor militanþi din staff, eva-
dând astfel din atmosfera nãscãtoare
de confuzii pernicioase. Sau, mai de-
grabã, luând distanþã.  Nu ºtim dacã,
ex abrupto sau în timp, a învãþat cã a
fi de acord cu cineva ºi, în genere, a
cultiva judecata afirmativã nu este un
semn de moleºealã intelectualã sau
debilitate. Dimpotrivã. Cã are vocaþia
de funambul, oricum nu îl bãnuiam.
ªi asta este o revelaþie. Demonstrând
aptitudinea de a împinge, cât îi permi-
te legea, curiozitatea ºi rigoarea în ex-
plorarea ºi controlul umbrelor puterii,
probeazã o stilisticã instituþionalã. Fi-
indcã în democraþie – în altã parte pro-

blema nici nu se pune – informarea ºi
informaþiile nu fac casã bunã. Evitând
ziariºtii care romanþeazã, romancierii
care informeazã, politicienii care rã-
mân curioºi ºi, cunoscând destule tai-
ne, Claudiu Manda nu doreºte un lu-
cru: sã întreþinã un scepticism naþio-
nal. ªi trebuie sã fii naiv sau ipocrit
ca sã pretinzi cã îl poþi face sã se con-
feseze, în tentativa obþinerii unei lã-
muriri, nu a adevãrului, a unei suges-
tii, nu a unei convingeri, a unei chei,
nu a legãturii în totalitate. Preþuindu-
ºi discernãmântul ºi onoarea proprie,
senatorul de Dolj, Claudiu Manda, rã-
mâne principial, nu fiindcã i se ordo-
nã, ci fiindcã a rãbdat, ºi a acumulat
cunoºtiinþe, pânã a atinge statutul ac-
tual. ªi o mãrturisire: cu Claudiu Man-
da n-am mai discutat din primãvara
anului trecut.

Potrivit conducerii Termo Cra-
iova, avaria s-a produs pe strada
Dezrobirii, unde, din cauza tem-
peraturilor scãzute, o conductã de
distribuþie a agentului termic s-a
fisurat. Responsabilii de la Termo
s-au vãzut nevoiþi sã opreascã fur-
nizarea de cãldurã în zona respec-
tivã, iar ca urmare toate blocurile
aflate în perimetrul acela, dar ºi
spitalul de neurologie, o ºcoalã ºi
o grãdiniþã au rãmas, încã de di-
mineaþã, în frig. Numai cã, ime-
diat ce a fost semnalatã avaria,
angajaþii de la CEO, împreunã cu
cei de la Termo, s-au mobilizat ºi
au început sã intervinã, dând asi-
gurãri cã lucrãrile de remediere se
vor încheia în seara aceleeaºi zile.
Mai precis, în jurul orei 22.00,
când se va relua ºi furnizarea
agentului termic.

O avarie a lãsat blocurile
de pe Calea Bucureºti fãrã cãldurã
Mai multe blocuri de pe Calea Bucureºti,

dar ºi Spitalul de Neuropsihiatrie, ªcoala
generalã nr. 21 ºi Grãdiniþa Pinocchio au
rãmas, ieri, încã de dimineaþã, fãrã cãldu-
rã. Cauza este o avarie care s-a produs la o
conductã aparþinând CEO - Sucursala Elec-

trocentrale Craiova II. În tot acest timp,
cele trei asociaþii de proprietari continuã
ºi ele sã facã frigul în apartamente, autori-
tãþile spunând cã s-a luat o decizie corectã
în ceea ce le priveºte, fiind vorba de dato-
rii foarte mari la plata facturilor.

Cele 400 de apartamente,
în continuare neîncãlzite

Lipsa cãldurii din apartamente
continuã sã fie însã o realã pro-
blemã pentru cele trei asociaþii
de proprietari din Craiova. Rea-
mintim cã, din cauza cã locatarii
nu ºi-au respectat graficele de
eºalonare, 400 de apartamente
arondate au fost decuplate de la
consumul de gigacalorie, încã de
la începutul sãptãmânii trecute.
De atunci, apartamentele sunt
complet neîncãlzite, iar locatarii
încearcã sã îi determine pe cei
de la Termo sã le dea drumul la
cãldurã, invocând frigul pãtrun-
zãtor de afarã. Tentativa lor de a
negocia cu termoficarea este ºi
mai grea, pentru cã nu mnai au
de partea lor nici autoritãþile lo-

cale. Dacã în alte dãþi, aºa cum
s-a întâmplat în decursul anilor,
se lãsau convinse de locatari ºi
renunþau la mãsurã, de aceastã
datã autoritãþile spun cã nu mai
pot proceda aºa.

Primãria Craiova:
Decizia aparþine
administratorului judiciar

Primarul Craiovei, Mihail Ge-
noiu, a explicat, într-o conferin-
þã de presã, cã mãsura de oprire
a cãldurii la locatarii cu mari
restanþe nu aparþine conducerii
SC Termo, ci a administratorului
judiciar de acolo. Iar acest lucru
face sã nu existe nici o modalita-
te de a mai putea fi influenþatã
de cãtre autoritãþi. „Tot ceea ce
înseamnã prerogativele adminis-
trãrii societãþii de termoficare
Craiova sunt ale administratoru-

lui judiciar de la Termo Craiova.
Nimeni nu poate sã intervinã ºi
nimeni nu are capacitatea de a se
bãga peste felul în care adminis-
treazã”. Autoritãþile spun cã SC
Termo a purtat niºte discuþii cu
asociaþii de locatari, cu care au
stabilit, încã din noiembrie, o eºa-
lonare a plãþii facturilor curente,
dar cã aceºtia nu au plãtit nimic.

„E obligaþia fiecãrui
cetãþean sã plãteascã
tot ce consumã”

Potrivit autoritãþilor, în mod
normal ar fi trebuit ca societatea
de termoficare, prin planul de
reorganizare, sã solicite la platã
toate sumele anterioare. Eºalonã-
rile cu asociaþiile în cauzã s-au
fãcut, în schimb, numai pe su-
mele curente. „Nu i-a obligat ni-
meni sã vinã cu plãþi din spate,
care sunt istorice, ci pe sumele
curente. ªi nu cã nu s-au þinut
de eºalonare, ci aproape cã nu au
plãtit nimic. Ori în momentul în
care ai o facturã de plãtit de câ-
teva zeci de miliarde ºi tu nu plã-
teºti nimic, pãi chiar este o pro-
blemã. E obligaþia fiecãrui cetã-
þean sã plãteascã ceea ce consu-
mã, mai ales cã primãria face
eforturi mari, an de an, de a sub-
venþiona gigacaloria. ªi sã nu mai
vorbim cã mai sunt ºi alte aju-
toare de încãlzire, sub alte for-
me, pentru persoane dezavanta-
jate”, a precizat primarul Craio-
vei, Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtoria Craiova a menþinut,
miercuri, 17 ianuarie a.c., aresta-
rea preventivã a lui Florin ªtefan,
craioveanul de 37 de ani care a tâl-
hãrit o femeie, în Parcul Corniþoiu
din municipiu: „Respinge cererea
de revocare a mãsurii arestului pre-
ventiv formulatã de inculpatul ªte-
fan Florin, prin apãrãtorul sãu din
oficiu. Respinge cererea de înlo-
cuire a mãsurii arestului preventiv
- formulatã de inculpatul ªtefan
Florin, prin apãrãtorul sãu din
oficiu – cu mãsura arestului la
domiciliu. Menþine ca legalã ºi
temeinicã mãsura arestului pre-
ventiv a inculpatului ªtefan Flo-
rin. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 ore de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consi-

Consilierului juridic de la CET
II Craiova, Claudiu Vasile Stoica,
de 38 de ani, din Craiova, care l-a
ucis, pe malul Jiului, la Malu Mare,
cu 27 de lovituri de cosor ºi cuþit,

Eliberat din puºcãrie în baza legii recursului compensatoriu,Eliberat din puºcãrie în baza legii recursului compensatoriu,Eliberat din puºcãrie în baza legii recursului compensatoriu,Eliberat din puºcãrie în baza legii recursului compensatoriu,Eliberat din puºcãrie în baza legii recursului compensatoriu,
la judecatã în stare de arest preventiv pentru tâlhãrie calificatãla judecatã în stare de arest preventiv pentru tâlhãrie calificatãla judecatã în stare de arest preventiv pentru tâlhãrie calificatãla judecatã în stare de arest preventiv pentru tâlhãrie calificatãla judecatã în stare de arest preventiv pentru tâlhãrie calificatã

Craioveanul de 37 de ani, eliberat din pe-
nitenciar în luna octombrie, în baza Legii pri-
vind recursul compensatoriu, ºi ajuns înapoi,
în spatele gratiilor, în decembrie, a fost trimis

în judecatã pentru tâlhãrie calificatã. Dosa-
rul este în camera preliminarã la Judecãtoria
Craiova, instanþã care, miercuri, a menþinut
arestarea preventivã a inculpatului.

liu azi 17.01.2018”, dupã cum
se aratã în încheierea de ºedinþã
a instanþei.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj, pe 15 noiem-
brie anul trecut, seara, poliþiºtii
Secþiei 5 din Craioviþa Nouã au fost
sesizaþi despre o tâlhãrie comisã,
în jurul orei 19.30, în Parcul Cor-
niþoiu. Un bãrbat necunoscut a ur-
mãrit o femeie de 38 de ani, din
Craiova, pe o alee întunecatã din
spatele unor imobile de pe bulevar-
dul Dacia din Craiova, a doborât-o
la pãmânt, i-a luat telefonul mobil
ºi a fugit. În baza exploatãrii infor-
maþiilor obþinute de lucrãtorii de
investigaþii criminale din cadrul
Secþiei 5 Poliþie, precum ºi ca ur-

mare a unor activitãþi specifice, pe
12 decembrie a fost identificat ºi
ridicat pentru cercetãri principalul
suspect, Florin ªtefan, de 37 de
ani, din Craiova. Acesta fusese li-
berat din penitenciar pe 19 octom-
brie, în baza Legii 169/2017 – pri-
vind recursul compensatoriu. „În
baza probatoriului administrat,
faþã de persoana în cauzã a fost
pusã în miºcare acþiunea penalã
pentru sãvârºirea infracþiunii de -
tâlhãrie calificatã. Bãrbatul a fost
reþinut, pe bazã de ordonanþã de
reþinere pentru 24 ore, fiind intro-
dus în arestul IPJ Dolj. Prejudi-
ciul cauzat, în valoare 700 lei, a
fost recuperat în totalitate de po-
liþiºti, care au restuit persoanei
vãtãmate bunul sustras prin vio-

lenþã”, a declarat, la momentul
respectiv, inspector principal Cã-
tãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. Pe 13 decembrie bãr-
batul a fost arestat preventiv pen-

tru 30 de zile, iar pe 21 decembrie
s-a înregistrat la Judecãtoria Cra-
iova dosarul în care a fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru tâlhãrie calificatã.

Criminalul de la Malu Mare, menþinut dupã gratii
ºi trimis la expertizã psihiatricã

Claudiu Vasile Stoica, de 38 de ani, din Craiova,
consilier juridic la CET II Craiova, cel care l-a ucis,
pe malul Jiului, la Malu Mare, pe Ion Lucian Dinulescu,
de 42 de ani, urmeazã sã fie supus unei expertize medi-
co-legale psihiatrice. Asta au stabilit, ieri, judecãtorii de
la Tribunalul Dolj, la primul termen al procesului. Stoica,
menþinut, tot ieri, în arest preventiv, a fost trimis în
judecatã pentru omor calificat - comis cu premeditare ºi
prin cruzimi -, întrucât victima avea nu mai puþin de 27
de plãgi, pe care i le-a provocat cu un cosor ºi un cuþit.

pe craioveanul Ion Lucian Dinu-
lescu, va fi supus unei expertize
medico-legale psihiatrice, pentru a
se stabili dacã a avut discernãmânt
în momentul comiterii faptei. Ho-

tãrârea a fost luatã ieri, de magis-
traþii Tribunalului Dolj, la primul
termen al procesului în care Stoi-
ca este judecat pentru omor califi-
cat ºi furt calificat. În plus, instanþa
a menþinut arestarea preventivã a
inculpatului: „Acordã termen la
data de 15.02.2018 în vederea
efecturãii unei expertize psihiatri-
ce (...).Menþine mãsura arestãrii
preventive luatã faþã de inculpa-
tul Stoica Vasile Claudiu, mãsurã
dispusã prin Încheierea nr. 213/
2017 din data de 19.08.2017 a Tri-
bunalului Dolj. În baza art. 275
alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile
judiciare avansate de stat rãmân
în sarcina acestuia. Cu drept de

contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi 18.01.2018”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei.

Crima s-a petrecut
pe 17 august

Reamintim cã trupul victimei,
Ion Lucian Dinulescu, de 42 de ani,
din Craiova, a fost gãsit pe 17 au-
gust 2017, seara, pe malul Jiului, în
comuna Malu Mare. În urma an-
chetei, procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au stabilit cã
autorul, Claudiu Vasile Stoica (38 de
ani), ºi victima, Ion Lucian Dinu-
lescu (42 de ani), ambii din Craio-
va, se cunoºteau ºi erau colegi de
serviciu, lucrând în cadrul Comple-
xului Energetic Oltenia, inculpatul
– în calitate de consilier juridic –,
în timp ce victima era liderul unuia
dintre sindicatele acestei unitãþi.
Autorul a spus cã a cãutat o ocazie
de a se rãzbuna, pentru cã, din ca-
uza victimei a pierdut o sumã de
bani. Mai exact, Dinulescu îl con-
vinsese sã cumpere un autoturism
cu suma de 2.300 euro, pe care îi
spusese cã îl va cosmetiza ºi îl va
vinde în profit, însã, în realitate, el
a pierdut atât acea sumã, cat ºi alte-

le, în total circa 3.000 de euro. Mai
mult, Stoica a luat hotãrârea sã se
rãzbune pe Dinulescu ºi urmare a
faptului cã, acesta, într-o noapte din
luna iulie 2017, i-a zgâriat elemente
ale caroseriei maºinii ºi nu a vrut sã
recunoascã niciodatã.

Pe 17 august, dimineaþa, Stoica
l-a luat pe Dinulescu cu maºina sa,
o Kia Ceed roºie, ºi au mers în
extravilanul localitãþii Malu Mare,
pe malul râului Jiu, la pescuit. Di-
nulescu s-a dezbrãcat de bermude
ºi tricou lãsându-le în maºinã, a luat
o undiþã de la Claudiu Vasile Stoica
ºi s-a apucat de pescuit. Stoica
avea în portbagajul maºinii un cu-
þit de bucãtãrie, precum ºi un co-
sor, pe care de la început a intenþi-
onat sã le foloseascã. ªi-a lovit vic-
tima mai întâi cu cosorul, pânã i s-
a rupt coada, apoi a luat cuþitul de
pe mal ºi a continuat sã-l loveascã
pe Dinulescu pânã când n-a mai
miºcat. Mai mult, când a intenþio-
nat sã scape de obiectele victimei,
a observat cã în portofel este o
bancnotã de 200 lei, pe care ºi-a
însuºit-o, dupã care a aruncat
portofelul. Cu ocazia autopsiei s-a
constatat prezenþa a 27 de plãgi,
dintre care 10 penetrante în cavi-
tatea toracicã ºi abdominalã.
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La intrarea României în rãzboi,
în august 2016, majoritatea evrei-
lor care au luat parte la Rãzboiul
pentru Reîntregirea þãrii nu erau
cetãþeni români. Cu toate acestea
s-au sacrificat cu patriotism pe
câmpurile de luptã, au strâns fon-

duri pentru Armatã ºi Crucea Ro-
ºie ºi au suferit alãturi de populaþia
românã lipsurile ºi epidemiile refu-
giului în Moldova sau condiþiile
grele ale ocupaþiei germane, în ca-
zul celor rãmaºi în satele ºi oraºele
Vechiului Regat.

23.000 de evrei
din Vechiul Regat au luptat

pentru România Mare

Din 230.000 de evrei, câþi
trãiau în Vechiul Regat în
urmã cu mai bine de o sutã
de ani, au fost mobilizaþi
23.000, au murit 882, au fost
rãniþi 825, au cãzut prizoni-
eri 449 ºi au fost daþi dispã-
ruþi în luptã 3.043. Pentru
contribuþia lor foarte impor-
tantã, 220 de medici ºi sani-
tari evrei au fost decoraþi.

Despre sacrificiul ºi
eroismul militarilor evrei ro-
mâni sugestiv este ceea ce
a scris generalul de corp de
armatã Nicolae Petalã.
„Cine a vãzut, ca mine, cum
au luptat ºi au suferit sol-
daþii evrei alãturi de cei ro-
mâni în armata românã,
cum au fost rãniþi ºi uciºi
ca ceilalþi, acela nu poate
fi antisemit. În afarã de ar-
matã pot sã mai existe anti-
semiþi, însã armata este li-
berã de antisemitism”.

În numeroase oraºe s-au
constituit comitete de ajuto-
rare finanþate de comunitã-
þile evreieºti care au donat,

Comunitatea Evreilor din Craiova,Comunitatea Evreilor din Craiova,Comunitatea Evreilor din Craiova,Comunitatea Evreilor din Craiova,Comunitatea Evreilor din Craiova,
omagiu eroilor cãzuþi pentru Reîntregirea þãrii

În anul Centenarului Marii Uniri, Comuni-
tatea Evreilor din Craiova aduce un omagiu
în amintirea eroilor cãzuþi pe câmpurile de
luptã ale Primului Rãzboi Mondial. Reprezen-
tanþi ai comunitãþi, în frunte cu preºedintele

acad. prof. dr. Corneliu Sabetay, se vor de-
plasa în primãvara acestui an la Mãrãºeºti
pentru a planta câte un pui de stejar, în Parcul
„Memoriei Naþionale”, în onoarea celor care
s-au jertfit pentru Reîntregirea þãrii.

fãrã deosebire de etnie, ajutoare
pentru familiile combatanþilor. Tot-
odatã, au pus la dispoziþie pentru
armatã spitalele ºi ºcolile evreieºti,
ajutând orfanii de rãzboi. La Cra-
iova, spre exemplu, membrii co-
munitãþii au contribuit la întreþine-

rea cantinei înfiinþate de Clotilda
Averescu, soþia generalului – de-
venit mai târziu mareºal - Alexan-
dru Averescu. De asemenea, au
oferit ajutoare combatanþilor, fãrã
deosebire de confesiune.

Stejari, în memoria
a 62 de evrei olteni

ªi din judeþul Dolj ºi-au dat via-
þa pentru þarã, în Primul Rãzboi

Mondial, 62 de ofiþeri ºi soldaþi
evrei. Numele lor stã scris, la loc
de cinste, pe monumentul eroi-
lor, în Cimitirul evreiesc din Cra-
iova, dar ºi pe unul din zidurile
sinagogii.

 „Vechiul Regat este acoperit cu
morminte ale evreilor români cã-
zuþi pe front. Au dorit sã devinã
cetãþeni cu drepturi egale ai Româ-
niei Mari ºi au luptat cu patriotism
pentru þarã, pe câmpurile de bãtã-
lie. În Oltenia, la 1912, trãiau
1.412.905 locuitori. Dintre aceºtia
erau 5.052 de evrei. Mulþi dintre ei
au luptat în Primul Rãzboi Mon-
dial. La Craiova, pe monumentul
din cimitir ºi pe zidul Templului sunt
trecute numele a 62 de ofiþeri ºi
soldaþi cãzuþi. În ajunul Centena-
rului, Guvernul României a avut o
iniþiativã extraordinarã. Aceea de a
planta 335.000 de stejari, la Mãrã-
ºeºti, câte unul pentru fiecare erou
cãzut în Primul Rãzboi Mondial, al
cãrui sacrificiu a dus la realizarea
Marii Uniri. Vreau sã mergem ºi noi
sã plantãm copaci, atunci când se
va organiza din nou o campanie în
Parcul Memoriei Naþionale din
Mãrãºeºti ºi sã scriem numele
evreilor români din zona Olteniei,
care au cãzut pe front”, a precizat
acad. prof. dr. Corneliu Sabetay,
preºedintele Comunitãþii Evreilor
din Craiova.

În luna noiembrie a anului tre-
cut, la Mãrãºeºti, au fost plantaþi
primii 50.000 de stejari din Parcul
Memoriei Naþionale, care se va în-
tinde pe o suprafaþã de 75 de hec-

tare. În total, parcul va
avea 335.000 de copaci ºi
ar trebui finalizat pânã în
luna decembrie a acestui
an. Parcul Memoriei Na-
þionale este realizat în me-
moria eroilor din Primul
Rãzboi Mondial ºi face
parte dintre activitãþile
care marcheazã un secol
de Marea Unire din 1918.

Calendarul Luah
pe 2018, realizat

în cinstea Marii Uniri

Un gest prin care Fe-
deraþia Comunitãþilor
Evreieºti din România
onoreazã centenarul Ma-
rii Uniri este acela de a de-
dica tradiþionalul calendar
Luah ofiþerilor ºi soldaþi-
lor evrei care au luptat cu
dãruire ºi eroism pentru
îndeplinirea dorinþei naþi-
onale de pace în noua Ro-
mânie, mai mare ºi mai
prosperã, fãuritã în anii
de dupã Primul Rãzboi
Mondial.

Pe fiecare filã a calendarului se
regãsesc fotografii de epocã, ce-i
au în prim-plan pe ostaºii evrei care
au luptat pentru þarã, dar ºi instan-
tanee cu monumentele ridicate în
amintirea eroilor din Primul Rãz-
boi Mondial, inclusiv cu cel din
Cimitirul evreiesc din Craiova.

Un monument al consensului
în Piaþa „Ierusalim”

O dorinþã mai veche a Comuni-
tãþii Evreilor din Craiova este ºi
aceea de a realiza un monument în
Piaþa „Ierusalim” din centrul ora-
ºului. În 1994, oraºul Ierusalim a
împlinit 3.000 de ani de existenþã,
ocazie cu care oficialitãþile statului
Israel au organizat nenumãrate
manifestãri cu caracter ºtiinþific,
istoric ºi cultural. Cu acea ocazie,
Consiliul Local al municipiului Cra-
iova a hotãrât, în cadrul unei ºedin-
þe, sã dea numele unei piaþete din
centrul oraºului: Piaþa „Ierusalim”.

„În acea vreme eram preºedin-

tele Comisiei de Sãnãtate, Cultu-
rã, Culte a Consiliului Local ºi am
avut o discuþie cu Înaltpreasfinþi-
tul Nestor Vornicescu asupra aces-
tui lucru. Ne-am gândit sã ame-
najãm ºi un monument. Înaltprea-
sfinþitul a venit cu ideea unui bust
al regelui David, precursorul ce-
lor trei mari religii, ºi în jurul lui
sã fie aºezate o stea a lui David, o
cruce ºi o semilunã. Pânã la urmã
acest monument nu s-a mai reali-
zat. Însã recent, cu ocazia sãrbã-
torii de Hanuka în Templul din
Craiova, în prezenþa a numeroase
oficialitãþi locale, primarul oraºu-
lui, Mihail Genoiu, ºi-a exprimat
dorinþa de readuce în actualitate
acest proiect. În 1994, atunci
când noi am dat numele piaþetei,
primãria oraºului Ierusalim ne-a
acordat o diplomã semnatã de pri-
marul de atunci Ehud Olmert, care
apoi a ajuns prim-ministru al Is-
raelului”, a afirmat acad. prof. dr.
Corneliu Sabetay.
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În acest an, Facultatea de Drept a Universitãþii din Craio-
va a demarat un program de „Master”, susþinut în limba
englezã, în ceea ce priveºte „Dreptul afacerilor”, cel care va
susþine cursurile fiind prof. univ. dr. Michael Martinek, de
la Universitatea Saarland, din Germania. „Este un nou pro-
gram, care se adreseazã studenþilor veniþi la studiu din alte
þãri, pe programele Erasmus, iar, în principal, ne adresãm
celor din þãrile riverane Dunãrii – Bulgaria, Serbia, etc. Cel
care va susþine cursul de „Commercial Arbitration” este
domnul Michael Martinek, însã, când acesta nu este pre-
zent, pregãtirea va fi fãcutã de cadre ale noastre, cu o pre-
gãtire extraordinarã ºi cu o experienþã internaþionalã recu-
noscutã. Dar, mai multe vã poate spune chiar dânsul”, a
precizat prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, prodecan al Fa-
cultãþii de Drept a Universitãþii din Craiova.

„Aveþi studenþi foarte bine pregãtiþi”
Michael Martinek , Doctor „Honoris Causa” al Univer-

sitãþii din Craiova, precum ºi al altor instituþii de învãþãmânt
superior de prestigiu din întreaga lume, este o persoanã foarte

Prof.  Monica Leontina Sunã,
inspector general al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj, a punc-
tat, ieri, câteva dintre problemele
cu care se confruntã învãþãmântul
doljean, în general situaþia prezen-
tându-se în limitele normale: „La
aceastã orã, cursurile se desfãºoa-
rã cât se poate de bine în toate
unitãþile ºcolare, plecând de la în-
vãþãmântul preºcolar pânã la cel
liceal. Suntem pregãtiþi pentru sus-
þinerea  Bacalaureatului (preºedin-
te al Comisiei Judeþene fiind chiar
Monica Leontina Sunã – n.r.),
care, cum ºtiþi, va debuta în fe-
bruarie, cu susþinerea probelor ora-
le de competenþe lingvistice, pre-
cum ºi a celor digitale. De aseme-
nea, ne aºteaptã organizarea, de
cãtre noi noi, a fazelor naþionale la
trei discipline ale Olimpiadelor ºco-
lare. Aºteptãm ºi calendarul apro-
bat de Ministerul Educaþiei Naþio-
nale pentru susþinerea simulãrilor
la BAC ºi Evaluarea Naþionalã a ele-
vilor de cls. a VIII-a. Dar, vorbind
despre acest ultim aspect, mai
multe vã poate spune domnul in-
spector general adjunct al ISJ Dolj,

În perioada februarie 2016 – februarie 2018 Asociaþia
Românã pentru Transfer Tehnologic ºi Inovare - ARoTT,
implementeazã proiectul ºManagementul riscurilor pentru
infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalierã
România Bulgaria”, în parteneriat cu Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã
Horia Hulubei (IFIN-HH) – Partener Lider, Universitatea
“Angel Kanchev” Ruse ºi Centrul Inovativ de afaceri IN-
NOBRIDGE Ruse, în cadrul Programului INTERREG V-A
România-Bulgaria, Axa prioritarã nr. 3: O regiune sigurã.
Proiectul are drept obiectiv principal reducerea riscurilor cal-
culate, generate de Infrastructurile de Mari Dimensiuni pu-
blice ºi private, prin creºterea nivelului de acceptare social-
economicã a Infrastructurilor de Mari Dimensiuni existen-
te ºi viitoare în zona transfrontalierã România-Bulgaria. As-
tãzi, ora 10.00, în Sala de Consiliu din cadrul INCESA se va
organiza trainingul pentru abilitãþi de comunicare în cadrul
Infrastructurilor de Mari Dimensiuni organizat în cadrul
proiectului mai sus menþionat.

MARGA BULUGEAN

Planuri ºi probleme în învãþãmântul doljeanPlanuri ºi probleme în învãþãmântul doljeanPlanuri ºi probleme în învãþãmântul doljeanPlanuri ºi probleme în învãþãmântul doljeanPlanuri ºi probleme în învãþãmântul doljean
Conducerea Inspectoratului ªcolar Jude-

þean Dolj a prezentat, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, planurile pentru actual an
ºcolar, cele pentru cel urmãtor, precum ºi
situaþia actualã, în ceea ce priveºte deficitul
bugetar, fiind depuse eforturi pentru diminua-
rea acestuia, iar staff-ul ISJ Dolj dã asigu-

rãri cã nu vor fi restructurãri de personal sau
comasãri de unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar. Dacã primele puncte ale anului de în-
vãþãmânt sunt în grafic, nefiind constatate
deficienþe majore în punerea lor în aplicare,
ultimele referinþe la latura financiarã se con-
stituie într-un punct sensibil.

prof. Nicuºor Cotescu, cel care
este ºi preºedintele Comisiei Jude-
þene pentru susþinerea Evaluãrii
Naþionale”.

Evaluarea Naþionalã – în centre
de examinare

În acest an, sunt mai multe
noutãþi în ceea ce priveºte susþi-
nerea Evaluãrii Naþionale, prezen-
tate de cãtre prof. Nicuºor Co-
tescu, inspector general adjunct
al forului conducãtor al învãþã-
mântului doljean: „Noi suntem în
slujba copiilor ºi i-am rugat pe toþi
conducãtorii de unitãþi ºcolare sã
facã demersuri pentru aplicarea le-
gislaþiei. Revenind la Evaluarea
Naþionalã, sunt câteva modificãri,
astfel cã sunt devansãri de terme-
ne, faþã de anii trecuþi, pentru sus-
þinerea examenelor ºi a admiterii,
computerizate, în liceu. Dacã,
pânã acum, examenele se susþi-
neau cãtre finalul lui iunie, în
aceastã varã ele vor avea loc în
prima jumãtate a lunii , ceea ce
duce, implicit, ºi la modificarea
admiterii. De asemenea, o schim-
bare apare ºi la susþinerea propriu-

zisã a probelor scrise. Astfel, aces-
tea nu vor mai avea loc în fiecare
unitate de învãþãmânt preuniver-
sitar, ci vor fi, în Dolj, 90 de Cen-
tre de examinare, plus cele aron-
date, iar în Craiova vor fi 28, la
care se adaugã cinci arondate. Ele-
vii se vor deplasa cu microbuzele
ºcolare”.

Acelaºi numãr de clase
Este un an care se anunþã cu

probleme, nu insurmontabile, dar
care dã bãtãi de cap, de pe acum,
cu atât mai mult cu cât trebuie pre-
gãtit ºi 2018 – 2019. Mobilitatea
personalului didactic este o parte
importantã din acest program.
„Putem face cunoscut faptul cã,
pe 3 ianuarie, a fost constituitã
Comisia Judeþeanã de mobilitate a
personalului didactic, în prima eta-
pã având loc constituirea catedre-
lor. Noutatea este cã perioada de
pretransfer va avea loc dupã exa-
menul de titularizare din august,
iar dosarele trebuie depuse în luna
februarie. În ceea ce priveºte con-
stituirea catedrelor, dupã ce vom
primi din teritoriu situaþia, vom

înainta cãtre MEN proiectul pla-
nului de ºcolarizare pentru 2018/
2019. Cert este cã unitãþile de în-
vãþãmânt vor primi acelaºi numãr
de clase, neexistând reduceri de
personal sau comasãri”, a mai pre-
cizat Monica Leontina Sunã.

Se cautã soluþii
Pornind de la aceste miºcãri de

personal s-a ajuns ºi la un subiect
sensibil, în ceea ce priveºte redu-
cerea cheltuielilor, foarte multe
cadre didactice ºi personal auxili-
ar trãind cu teama cã li se vor re-
structura posturile, ceea ce poate
conduce la trimiterea în ºomaj.
Cel puþin deocamdatã, conduce-
rea ISJ Dolj dã asigurãri cã acest
lucru nu se va întâmpla. „Am avut
întâlniri cu managerii unitãþilor de

învãþãmânt, tema fiind o analizã
privind cheltuielile din sistem, pen-
tru a gãsi soluþii pentru reducerea
deficitului bugetar, care, în pre-
zent, este de aproximativ 12%.
Repet, nu vor fi reduceri de per-
sonal sau comasãri, dar trebuie sã
gãsim rezolvãri. Dupã discuþii, am
identificat, pânã acum, douã cãi:
renunþarea la paznicii de noapte ºi
semnarea unor contracte cu fir-
me specializate de supraveghere;
transferul pe posturi similare a
personalului, de la ºcoala unde nu
mai pot fi cuprinse, în organigra-
mã, în alte instituþii unde este ne-
voie de posturi. Discuþiile vor con-
tinua ºi suntem convinºi cã vom
gãsi rezolvãri”, a mai spus inspec-
torul ºcolar general.

CRISTI PÃTRU

“Managementul riscurilor
pentru infrastructuri

de mari dimensiuni în zona
transfrontalierã România Bulgaria”””””

Master în limba englezã, la Facultatea
de Drept a Universitãþii din Craiova
Ieri, la Facultatea de Drept a Universitãþii din

Craiova, a avut loc prezentarea unui proiect de
dezvoltare educaþionalã, din care face parte institu-
þia de învãþãmânt superior, invitat fiind cel care
þine acest curs de „Master”, în limba englezã, în
specializarea „Dreptul afacerilor”, prof. univ. dr.
Michael Martinek, de la Universitatea Saarland,
din Germania. Acþiunea a þinut cont ºi de un alt
eveniment important: donarea, cãtre Facultatea de
Drept, a Fondului de carte „Ion Dogaru”, o colecþie
impresionantã de volume de specialitate, care i-a
aparþinut prof. univ.dr. Ion Dogaru, membru
corespondent al Academiei Române, cel care va
aniversa, foarte curând, o vârstã venerabilã, iar
festivitatea oficialã a intrãrii în patrimoniul
instituþiei se va desfãºura pe 30 ianuarie.

volubilã, care nu se fereºte de dialog ºi, în primul rând, ata-
ºat de studenþi ºi nu a pregetat sã stea de vorbã cu mass-
media: „Mã leagã o perioadã de 12 ani de Facultatea de Drept
din Craiova, colaborãrile dintre instituþia dumneavoastrã ºi
cea de unde vin fiind foarte bune. Acum, sunt în calitate de
susþinãtor al unui curs în limba englezã , de „Arbitraj inter-
naþional în activitãþile comerciale” ºi sunt suprins plãcut sã
vãd cã aveþi studenþi foarte bine pregãtiþi. În program sunt
cuprinºi 50 de tineri, iar la fiecare orã sunt prezenþi mai bine
de 30, cu toþii posedând cunoºtiinþe temeinice de limba en-
glezã, una din care provin toþi termenii de specialitate. Nu
pot decât sã-i transmit domnului prof. Ion Dogaru, de care
mã leagã o strânsã prietenie, aprecierea mea, cu atât mai
mult cu cât, în curând, va împlini 83 de ani, ºi am înþeles cã
va dona o importantã bibliotecã bibiotecii Facultãþii de Drept”.
Mesajul prof. Martinek va putea fi vãzut, în format electro-
nic, zilnic, pe ecranele din holurile instituþiei, iar, pe 30 ia-
nuarie, într-un cadru festiv, va fi oficializatã donaþia acad.
Ion Dogaru, una care cuprinde peste 4.000 de volume.

CRISTI PÃTRU
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Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte astãzi, ora
16,00, lansarea volumului „Jurnal.
Volumul I. Începuturile unui exil
îndelungat (1940 – 1954)”, de Ion
Raþiu. Volumul este prefaþat de Nicolae
C. Raþiu, fiul lui Ion Raþiu, iar studiul
introductiv, notele ºi îngrijirea ediþiei se
datoreazã istoricului Stejãrel Olaru.
Volumul a apãrut cu sprijinul Institutu-
lui de Investigare a Crimelor Comunis-
mului ºi Memoria Exilului Românesc
(IICCMER) la Editura Corint, în
2017. La eveniment va participa Indrei
Raþiu, fiul cunoscutului diplomat,
scriitor ºi jurnalist Ion Raþiu. Eveni-
mentul va fi moderat de Mihai Firicã,
iar despre volum ºi personalitatea lui

Fiul lui Ion Raþiu vine la Craiova
pentru lansarea unei cãrþi a tatãlui sãu

Ion Raþiu vor vorbi profesorii Sorin
Liviu Damean ºi Mihai Ghiþulescu.

Ion Raþiu (6 iunie 1917 - 17
ianuarie 2000), liderul ales al Uniunii
Mondiale a Românilor Liberi, stabilit la
Londra, a fost cea mai puternicã ºi
consistentã voce a opoziþiei împotriva
lui Nicolae Ceauºescu. Jurnalist, autor
al multor volume, Ion Raþiu a fost ºi
un om de afaceri de succes, în dome-
niul transporturilor maritime ºi imobili-
are. În acelaºi timp, Ion Raþiu a oferit
susþinere multor persoane care se
refugiau din faþa dictaturii lui Nicolae
Ceauºescu.

Exilat la Londra dupã instaurarea
comunismului în România în 1946, Ion
Raþiu s-a dedicat luptei împotriva

comunismului, având contribuþii
regulate la serviciul român al BBC,
Radio Europa Liberã ºi Vocea Americii.
În 1957, a publicat „Policy for the
West”, o carte de mare succes prin
care a criticat atitudinea Occidentului
faþã de Uniunea Sovieticã ºi comu-
nism. În 1975, anul în care a publicat
„Contemporary Romania”, Ion Raþiu a
decis sã-ºi dedice toatã energia luptei
pentru o Românie liberã, democraticã.
Dupã 50 de ani petrecuþi în exil, Ion
Raþiu s-a întors în România în 1990 ºi
a candidat la alegerile prezidenþiale. În
intervalul 1990-2000 a fost deputat în
Parlamentul României.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Trei surori, actriþe, un frate, actor ºi el,
un tatã, profesor de astronomie, ºi o mamã,
actriþã celebrã, la care sa adaugã o psihote-
rapeutã – acestea sunt personajele tragico-
mediei „Salvatorii melcilor”. În distribu-
þie: Anca Dinu, Petronela Zurba, Geni Mac-
sim, Haricleea Nicolau ºi Tudorel Petrescu.
Spectacolul include trei poeme de Nicolae
Coande ºi apariþii filmate cu actorii ªtefan
Cepoi ºi Nataºa Raab.

 „Acest spectacol analizeazã dublul as-
pect pe care actorul îl încearcã în scenã ºi
în viaþa civilã. Ne întrebãm adeseori cât de
mult influenþeazã un rol actorul ºi cât de
mult preia actorul dintr-un rol, cât de mult
viaþa civilã a actorului este pe scenã. Este
aceastã dezvoltare aproape schizofrenicã,
în care sunt cele douã personalitãþi, care
uneori se unesc pe scenã, alteori sunt in-
fluenþate în afara scenei”, a precizat regi-
zorul Bogdan Cristian Drãgan în cadrul unei
conferinþe de presã. Nãscut la Bucureºti,
la 13 martie 1956, acesta a absolvit iniþial
Academia de Studii Economice Bucureºti,
Secþia Relaþii Economice Internaþionale
(1980), iar apoi Academia de Teatru ºi Film
Bucureºti, Regie film ºi TV – clasa Dan
Piþa ºi Valeriu Moisescu (1993). Este doc-

„Salvatorii melcilor”, dupã un text de Bogdan Cristian Drã-
gan, care semneazã ºi regia, scenografia, ilustraþia muzicalã
ºi video, este noul spectacol pe care Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” îl va aduce în faþa publicului la acest sfârºit de sãp-
tãmânã. „Este un proiect care s-a nãscut greu, folosind în-
treaga experienþã pe care am acumulat-o ca regizor ºi ca scri-
itor. ªi este un omagiu adus actorului”, spune Bogdan Cris-
tian Drãgan, care pânã acum a mai montat pe scena acestei
instituþii alte ºase spectacole. Premiera va putea fi vãzutã sâm-
bãtã, 20 ianuarie, ora 19.00, în Sala „Ion D. Sîrbu”, iar a doua
reprezentaþie, duminicã seara, ambele având loc cu casa în-
chisã. Alte patru spectacole vor fi puse în scenã în perioada
urmãtoare la Teatrul Naþional din Craiova: „Nãpasta” de I.
L. Caragiale, regia Kincses Elemer, într-o nouã distribuþie (19-
20 ianuarie), „Fete” dupã texte de Moliere, în regia Andreei
Ciocîrlan (17-18 februarie), „Nopþi ateniene” dupã „Visul unei
nopþi de varã” ºi „Timon din Atena” de William Shakespeare,
în regia lui Charles Chemin (30-31 martie), stagiunea urmând
sã se încheie cu premiera „Bãtrânul ºi eutanasierul” de Io-
nel Buºe, în regia lui Vlad Drãgulescu (20-21 iunie).

Bogdan-Cristian Drãgan:
«Meseria de actor este extrem de
complexã, extrem de grea. Am sã
vã spun o întâmplare pe care ne-
a povestit-o, când eram studenþi,
dl Victor Rebengiuc, care era pro-
fesorul nostru de actorie de film.
Îl dãdea exemplu pe marele actor
ºi poet Emil Botta: în momentul
în care juca, uita cu totul de el.
Ieºea la propriu din scenã plin de
sânge. Era genul acesta de sacri-
ficiu fãcut pe scenã, în care ac-
torul se contopea cu rolul respec-
tiv pânã la totala distrugere. Aceas-
tã piesã, „Salvatorul melcilor”,
îºi propune sã încerce sã demon-
streze cã ceea ce lasã actorul în
scenã se rãsfrânge asupra vieþii
personale. Cine crede cã actorul
este pur ºi simplu un om care
merge la serviciu, face un rol,
dupã care pleacã acasã ºi face cu
totul altceva, se înºealã amarnic.
Actorul este, de fapt, în ciuda
acestui aspect schizofrenic, una
ºi aceeaºi persoanã ºi se influen-
þeazã reciproc».

tor în cinematografie ºi media al U.N.A.T.C.
Bucureºti cu o lucrare despre videoartã
(2002). În prezent este regizor artistic la
TVR Craiova ºi TVR 3.

În rolul Lala, actriþa Petronela Zurba,
cu pledoaria sa pentru spectacolul de pe
scenã, dar, totodatã, spectacolul vieþii. «Ne
jucãm viaþa noastrã realã. Nu ºtiu ceea ce
este mai interesant – ceea ce jucãm noi sau
ceea ce repetãm… Uneori e mai interesant
ce spunem în cabinã (e un spectacol ce dis-
cutã actorii în cabinã!), ceea ce visãm, ce
obsesii avem… Uneori sunt Lala, uneori sunt
Petronela. Personajul meu spune: problema
actorilor este sufletul. Pe scenã totul poate
sã fie real… dar nu este aºa, aºa pare», a
declarat actriþa TNC.

Dupã premiera din weekend, spectacolul
„Salvatorii melcilor” va mai putea fi vã-
zut, în aceastã stagiune, pe 1 aprilie, 20 mai
ºi 7 iunie. Biletele, la preþurile de 20, 25 ºi
30 lei, în funcþie de categoria locului, pot fi
cumpãrate online, de pe site-ul teatrului,
www.tncms.ro, sau de la Agenþie (tel.
0251.413.677), deschisã de luni pânã vineri,
între orele 11.00 ºi 19.00, iar sâmbãta ºi du-
minica de la 12.00 la 19.00.

MAGDA BRATU
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TTTTTragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia „Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,
va avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova

TTTTTragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia „Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,
va avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova

TTTTTragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia „Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,
va avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova

TTTTTragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia ragicomedia „Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”„Salvatorii melcilor”, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,, „un omagiu adus actorului”,
va avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Tva avea premiera în weekend la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova
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VINERI - 19 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Poveste dupã poveste
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:30 Exclusiv în România
02:10 Istoria nu ne iartã (R)
03:10 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Memorialul Durerii (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Revoluþia
1985, Marea Britanie, Aventuri,

Rãzboi, Western
23:10 Evadarea
1994, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

01:10 Paris Express (R)
2010, Acþiune, Comedie
02:50 Poate nu ºtiai
03:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
04:40 Gala Umorului (R)
05:35 MotorVlog (R)
06:00 Imnul României
06:05 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:00 Familia Hollar
09:30 Un minut de tãcere
11:05 Nu te pune cu Zohan
13:00 Spionii din vecini
14:50 Tânãrul papã
15:45 Tânãrul papã
16:45 Filme ºi vedete
17:15 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Bãieþii nu plâng niciodatã
23:35 Tovarãºul miliþian
00:15 Molly Hartley: Exorcizarea
01:55 Cu orice preþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:15 Naºul III
1990, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

08:45 Zbor frânt (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Dansul dragostei 2 (R)
14:30 Nãscutã ieri (R)
16:30 La bloc
18:30 Cercul de foc
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 22 Bullets
01:15 Vinovat ºi victimã (R)
03:00 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Taken 3: Teroare în L.A.
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:00 Întuneric total
2000, SUA, Horror, SF
00:00 Taken 3: Teroare în L.A.

(R)
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Observator (R)
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Detectiv cu greutate:

Înºelat de douã ori
1993, SUA, Crimã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 In bãtaia inimii
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Teo Show (R)
03:15 Cei 7 ani de acasã (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Totul pentru fotbal
1982, Germania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Despre morþi numai de

bine
2005, România, Acþiune, Dramã
04:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Barcelona - Juventus
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.1
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

PRO X

SÂMBÃTÃ - 20 ianuarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Sibiu 825
16:30 Festivalul Naþional

deFolclor Ioan Macrea
17:50 Discover Romania
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Recurs la moralã
01:00 Tezaur folcloric (R)
01:55 Zon@ IT (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Aventuri, Comedie,
Dramã, Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 D'ale lu' Miticã
12:00 New York
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: CSM

Slatina - Mãgura Cisnãdie
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: Puterea

cristalului întunecat
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:10 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
00:20 Revolutia (R)
1985, Marea Britanie, Aventuri,

Rãzboi, Western
02:20 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii (R)
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
04:20 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

07:25 Spionii din vecini
09:10 Spy Kids 3-D: Sfârºitul

jocului
10:35 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
12:30 Francisc: Roagã-te pentru

mine
14:20 Îngerii lui Charlie
16:00 Jackie
17:40 Piraþii din Caraibe: Pe ape

ºi mai tulburi
20:00 Hidden Figures
22:10 Logan
00:30 Tomahawkul de os

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Insula din vis
2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
11:45 Ce spun românii (R)
12:45 Danseazã cu mine
1998, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:15 Minþi diabolice
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
17:15 Taxi 3
2003, Franþa, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Doi cuscri de coºmar
2004, SUA, Comedie
00:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:15 Doi cuscri de coºmar (R)
2004, SUA, Comedie
04:15 Insula din vis (R)
2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

08:15 Cercul de foc (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Drumul spre Rio
14:15 Zbor frânt (R)
16:00 La bloc
18:15 Lawrence al Arabiei
20:30 Jocul asasinilor
22:30 Furia nevãzutã
00:30 Jocul asasinilor (R)
02:15 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceste

varsta (R)
11:00 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
13:00 Observator
14:00 Marea ºansã a lui

Beethoven
2008, SUA, Familie
16:00 Observator
17:00 Bãrbatul Perfect
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Cartea Junglei
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
21:30 Poliþist de grãdiniþã 2
2016, SUA, Comedie
23:30 Antiglonþ
1996, SUA, Comedie
01:00 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:00 Marea ºansã a lui

Beethoven (R)
2008, SUA, Familie
04:30 Barbie ºi uºa secretã
2014, SUA, Animaþie, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Detectiv cu greutate:

Înºelat de douã ori (R)
1993, SUA, Crimã
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Pantera roz contraatacã
1976, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Pastila de râs (R)
03:00 Asta-i România! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Alarmã în deltã
1975, România, Aventuri
15:00 Pãcalã se întoarce (R)
2006, România, Aventuri,

Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Strãinul
1964, România, Dramã
00:30 Capcanele tinereþii
2010, Canada, Dramã,

Romantic
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Real Madrid - Tottenham
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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DUMINICÃ - 21 ianuarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Handbal feminin: U Cluj -

CSM Roman
18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune

francezã
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Extragere Loteria

bonurilor fiscale
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:30 Eurovision 2018
23:30 Garantat 100%
00:30 Dosar România (R)
01:25 Ultima ediþie (R)
02:15 Cooltura (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 New York
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, România, Aventuri,

Comedie, Western
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Întoarcerea lui Vodã

Lãpuºneanu
1980, România, Dramã, Istoric
22:40 Fugi ºi nu privi inapoi!
2013, Germania, Franþa,

Polonia, Dramã
00:40 Profetul, aurul ºi ardelenii

(R)
1978, România, Aventuri,

Comedie, Western
02:20 Întoarcerea lui Vodã

Lãpuºneanu (R)
1980, România, Dramã, Istoric
04:45 New York (R)
05:15 Ferma (R)
06:05 Imnul României

TVR 2

08:45 ªtrumpfii
10:30 Ultimul vânãtor de dragoni
12:15 Dacã Truman ar vorbi
14:05 Pe platourile de filmare
14:35 500 de zile cu Summer
16:10 ªtrumpfii
17:50 John Carter
20:00 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
22:10 Tovarãºul miliþian
22:55 Echipa de tâlhari
00:20 Fãrã armã în linia întâi
02:40 Încã o datã, cu pasiune
04:30 Dragoste de adolescentã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Minþi diabolice (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Taxi 3 (R)
2003, Franþa, Comedie
14:30 Rocky II
1979, SUA, Dramã, Sport
17:00 Scrisori cãtre Julieta
2010, SUA, Comedie, Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Stãpânul inelelor:

Întoarcerea regelui
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:15 Gazda
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
02:30 Rocky II (R)
1979, SUA, Dramã, Sport
04:30 I Like IT (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

07:45 Drumul spre Rio (R)
09:45 La bloc (R)
11:45 Cercul de foc (R)
13:45 Lawrence al Arabiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Lawrence al Arabiei
20:30 Saga Amurg: Eclipsa
22:45 Þinutul din mijlocul verii
01:00 Saga Amurg: Eclipsa (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
11:15 Cartea Junglei (R)
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
13:00 Observator
14:00 Poliþist de grãdiniþã 2 (R)
2016, SUA, Comedie
16:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Cavalerul negru
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:30 Întuneric total
2000, SUA, Horror, SF
01:30 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cavalerul negru (R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Artista, dolarii ºi

ardelenii
1980, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Pantera roz contraatacã

(R)
1976, Marea Britanie,

Comedie, Crimã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort
(R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Totul pentru fotbal (R)
1982, Germania, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Cred în mine
00:15 Strãinul (R)
1964, România, Dramã

02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

03:00 Capcanele tinereþii (R)
2010, Canada, Dramã,

Romantic
05:30 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Superspeed la PRO TV
11:30 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Bayern - PSG
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.3
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)

PRO X

LUNI - 22 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Surori perfecte
2014, Canada, Dramã, Horror,

Mister
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian  Cioroianu
00:10 Mythica: Puterea

cristalului întunecat
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:50 500 de zile cu Summer
09:25 John Carter
11:35 Spielberg
13:55 Cetãþeanul
15:45 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
18:00 Pe platourile de filmare
18:30 ªtrumpfii: Satul pierdut
20:00 Praf de puºcã
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:05 Inimi cicatrizate
00:25 Ziua Patrioþilor
02:35 Îngerii lui Charlie
04:15 Drumul mântuirii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Prãdãtorii
2016, Canada, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Nicio faptã bunã
2014, SUA, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Stãpânul inelelor:

Întoarcerea regelui (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

07:00 Lawrence al Arabiei (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Drumul spre Rio (R)
14:30 Taxi 3 (R)
16:15 La bloc
18:30 Reþetã pentru dezastru
20:30 Eu cu sora mea mai micã
23:15 Încredere
01:15 Eu cu sora mea mai micã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:45 Lawrence al Arabiei (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
22:45 Xtra Night Show
01:00 Lumea Dispãrutã:

Jurassic Park
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jandarmul la New York

(R)
1965, Franþa, Aventuri, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Luptãtoarea kung-fu
1972, Coreea de Sud, Hong

Kong, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Luptãtoarea kung-fu (R)
1972, Coreea de Sud, Hong

Kong, Acþiune, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
22:30 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Consiliul de Administraþie al MERCUR S.A., cu sediul social n Craiova – Calea Unirii nr.14, judeþul Dolj,
nregistratã la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Dolj sub nr. J16/91/1991, C.U.I. 2297960,
ntrunit n ºedinþã n data de 17.01.2018, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicatã ºi modificatã,
al Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F. ºi a dispoziþiilor Actului constitutiv,

convoacã în data de 20.02.2018, ora 1100 la sediul societãþii, ADUNAREA GENERALÍ A ACÞIONARI-
LOR, în ºedinþã ORDINARÃ, la care vor fi îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi la
sfârºitul zilei de 06.02.2018 (consideratã ca datã de referinþã) – cu urmãtoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea ºi aprobarea situaþiilor financiare individuale ale anului 2017, pe baza Raportului Consiliu-
lui de Administraþie ºi a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea repartizãrii profitului net aferent exerciþiului financiar al anului 2017 conform propunerii
Consiliului de Administraþie al societãþii.

3. Aprobarea datei de 23.05.2018 ca DATA PLÃÞII dividendelor, în conformitate cu dispoziþiile art. 1293

alin. 2 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Distribuirea divi-
dendelor cãtre acþionari se va face în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plãþii fiind
suportate de cãtre acþionari din valoarea dividendului.

4. Aprobarea intocmirii pentru exercitiul financiar al anului 2017 a situatiilor financiare anuale întocmite
conform IFRS, set independent de situaþiile financiare anuale întocmite ºi publicate în conformitate cu
legislaþia românã in vigoare.

5. Prezentarea ºi aprobarea B.V.C. pentru anul 2018.
6. Prezentarea ºi aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018.
7. Prezentarea ºi aprobarea programului de investiþii pentru anul 2018.
8. Aprobarea descãrcãrii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfãºuratã în exerciþiul finan-

ciar al anului 2017.
9. Aprobarea nivelului indemnizaþiilor lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administraþie al societã-

þii începând cu 01.01.2018.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administraþie pentru un mandat de 4 ani începand cu data de

01.07.2018.
11. Aprobarea limitei anuale a asigurãrii de rãspundere profesionalã pentru membrii Consiliului de Admi-

nistraþie al societãþii.
12. Aprobarea datei de 03.05.2018 ca datã de înregistrare ºi a datei de 02.05.2018 ca ex date.
13. mputernicirea Preºedintelui Consiliului de Administraþie, cu posibilitatea de înlocuire de cãtre Direc-

torul General, sã îndeplineascã toate formalitãþile legale, sã semneze toate actele juridice necesare pentru
depunerea hotãrârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã Tribunalul Dolj, spre a fi men-
þionatã în registru ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, precum ºi toate actele juridice necesare
pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotãrâri.

Acþionarii reprezentând singuri sau împreunã 5% din capitalul social (conform Regulamentului A.S.F. 6/
2009) au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrilor generale, cu condiþia ca fiecare punct
sã fie însoþit de o justificare/proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã, precum ºi
dreptul de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrii generale. Acþionarii îºi pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicã-
rii convocãrii A.G.A. Drepturile menþionate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curie-
rat, pe adresa MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judeþul Dolj, cu menþiunea ”pentru Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor din data de 20/21.02.2018” sau prin mijloace electronice – la adresa offi-
ce@mercurcraiova.ro.

Fiecare acþionar are dreptul de a adresa întrebãri privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunãrilor
generale. Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul propriu www.mercur-
craiova.ro, la secþiunea întrebãri frecvente.

Pentru identificarea persoanelor, acþionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, vor anexa
solicitãrii urmãtoarele documente care sã le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate
ºi pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoþit de dovada calitãþii de
reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerþului, prezentat în original
sau în copie conformã cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformã cu originalul,
emis de cãtre o autoritate competentã din statul în care acþionarul este înmatriculat legal, care îi atestã
calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al acþionarului –
persoanã juridicã vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicãrii convocatorului A.G.A. Documen-
tele care atestã calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbã strãinã, alta decât englezã, vor fi
însoþite de o traducere – în limba englezã sau românã – realizatã de un traducãtor autorizat.

Aceleaºi documente se vor depune ºi de cãtre acþionarii care adreseazã întrebãri Consiliului de Adminis-
traþie.

Data limitã pânã la care se pot face propuneri pentru postul de administrator este 06.02.2018. Lista cu
informatii privitoare la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionalã a persoanelor propuse
pentru functia de administrator se aflã la dispoziþia acþionarilor la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea
Unirii nr.14, judeþul Dolj, la Oficiul Juridic – Acþionariat, precum ºi pe site-ul societãþii (www.mercurcraio-
va.ro), putând fi consultatã ºi completatã de aceºtia.

Situaþiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraþie, precum ºi propunerea cu privire
la distribuirea de dividende sunt puse la dispoziþia acþionarilor la sediul societãþii sau pe website-ul oficial
de la data convocãrii adunãrii generale ordinare. Celelalte materiale care vor fi supuse dezbaterii pot fi
consultate sau procurate, contra cost, de la sediul MERCUR S.A. din Craiova – Calea Unirii nr.14, judeþul
Dolj sau pe website-ul oficial al societãþii (www.mercurcraiova.ro) începând cu data de 22.01.2018.

Acþionarul – persoanã fizicã poate participa la ºedinþa A.G.O.A. în nume propriu sau prin reprezentare,
pe bazã de împuternicire specialã sau generalã - încredinþatã altui acþionar al MERCUR S.A. sau altei
persoane decât acþionarii. Acþionarul – persoanã juridicã poate participa la ºedinþa A.G.O.A. prin reprezen-
tantul sãu legal sau prin altã persoanã împuternicitã de cãtre reprezentantul legal al acþionarului respectiv.

Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziþia acþionarilor de la data de 22.01.2018, la
Oficiul Juridic – Acþionariat al MERCUR S.A. ºi pe website-ul societãþii (www.mercurcraiova.ro).

Împuternicirile speciale ºi generale vor fi depuse, în original, la MERCUR S.A. (prin registraturã sau
corespondenþã), pânã cel mai târziu la data de 18.02.2018, ora 1100; în situaþia depãºirii acestui termen,
acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 22.01.2018, vor fi puse la dispoziþia acþionarilor, la Oficiul Juridic - Acþionariat al MERCUR
S.A. ºi pe website-ul societãþii (www.mercurcraiova.ro), procedura de vot prin corespondenþã ºi buletinul
de vot în baza cãruia acþionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenþã. Acþionarii care vor opta pentru
votul prin corespondenþã sunt obligaþi sã depunã buletinele de vot, în original, la MERCUR S.A. (la regis-
tratura societãþii sau prin corespondenþã), pânã cel mai târziu la data de 18.02.2018, ora 1100.

Participarea acþionarilor la ºedinþã va fi permisã numai pe baza buletinului/cãrþii de identitate – pentru
persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - ºi în baza dovezii calitãþii de reprezentant legal/împuterni-
cit. În situaþia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta ºi copia împuternicirii spe-
ciale sau a împuternicirii generale, dupã caz.

În cazul în care, la data de 20.02.2018 nu se va întruni cvorumul necesar desfãºurãrii ºedinþei A.G.O.A. în condiþiile
legii ºi ale Actului constitutiv al societãþii – respectiv prezenþa acþionarilor care deþin împreunã cel puþin 1/2 din capitalul
social – ºedinþa ORDINARÃ a A.G.A. se va desfãsura la data de 21.02.2018 (a doua convocare), cu aceeaºi ordine de
zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã precizate în prima convocare.”

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm trans-
port mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la
telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 3 ca-
mere ºi balcon
comuna Izvoare
– Dolj - Conve-
nabil. Vând teren
intravilan 1 leu /
m p . Te l e f o n :
0725/223.364.

Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, în-
cãlzire centralã,
izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................
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Vineri, 19 ianuarie 2018
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TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, supra-
faþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stra-
dale. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pen-
tru înfiinþarea unei
pepiniere pomico-
le, viticole, crescã-
torie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute
manual . Telefon:
0764/779.702
Vând chituci frasân
pentru restauran-
te. Telefon: 0768/
661.401.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi,
costum damã (3
piese) Telefon:
0729/684.222.
Vând garniþã de
unturã cu capac
15 kg – 20 lei, frigi-
der 2 uºi defect-
100 lei, televizor
color -100 lei, sã-
pun de casã- 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –
Gin –Flex în stare
bunã- 120 lei, cu-
verturã plusatã
grena pt pat ºi 2 pt.
fotolii nefolosite –
120 lei, covor per-
san 220x 210, 2
apometre 15 lei
bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metali-
cã pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de
funcþionare, maºi-
nã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up
cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru
de apã, butoi de
vin 10 vedre, pre-
sã hidraulicã
mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electro-
motoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz
SOMEª - 3
ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp,
hotã electricã to-
tal 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bu-
cãtãrie din fontã -
60 lei. Telefon:
0728/011.731.
Vând aragaz vo-
iaj douã ochiuri
cu butelie, poli-
zor unghiular,
(flex) D125/
850W, canistre
aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare
gaze sobã D
600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 came-
re ºi garsonierã. Te-
lefon: 0745/589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închi-
riere garsonierã
zona 1 Mai (Fa-
cultatea de Me-
dicinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete
medicale. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE

Persoanele care
deþin informaþii
unde se aflã ar-
hiva SMA Hore-
zu Poenari Dolj
sunt rugate sã
sune la telefon:
0723/ 684.511.
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Simona Halep s-a calificat în
turul al treilea la Australian Open,
primul turneu de Mare ªlem al anu-
lui, dupã ce a învins-o cu 6-2, 6-
2 pe Eugenie Bouchard, din Ca-
nada, locul 112 mondial, dupã o
orã ºi 5 minute de joc. Halep are
acum 3-1 la directe cu Bouchard,
în faþa cãreia a pierdut numai în
semifinala de la Wimbledon, din
2014. „Am jucat bine, am simþit
bine mingea, nu e simplu sã joci
contra ei, mi-am zis cã trebuie sã
deschid terenul ºi m-am miºcat
bine. Simt durere la gleznã, dar nu
mã gândesc la asta. Nu e nicio pre-
siune de a fi numãrul 1 mondial,
mã bucur de fiecare meci jucat în
aceastã posturã ºi încerc sã câºtig
mereu. Joc acasã la Darren Cahill
ºi încerc sã o fac cât mai bine, alã-
turi de el am ajuns lider mondial,
lucrãm bine de 3 ani” a spus Si-
mona Halep, la final. În turul ur-

Universitatea Craiova îl aduce de la Chievo Verona
pe Andrea Seculin, un goal-keeper de 27 de ani format

la Fiorentina

Universitatea Craiova a reu-
ºit transferul portarului italian
Andrea Seculin, de la Chievo
Verona, în vârstã de 27 de ani,
conform presei din Italia. „An-
drea Seculin se desparte de
Chievo Verona. Portarul format
de Fiorentina a acceptat oferta
Universitãþii Craiova, echipã
din prima ligã din România an-
t rena tã  de  Devis  Mangia” ,
anunþã tuttomercatoweb.com.
Transferul este semnalat ºi de
site-ul celebrului jurnalist ita-
lian Gianluca Marzio, care no-
teazã: „O plecare de la Chievo,
apãrãtorul extrem, Seculin, cu
7 apariþii în tricoul lui Chievo,
se desparte de Verona ºi ajun-
ge la Craiova antrenatã de Man-
gia. Echipa din România s-a
confruntat recent cu AC Milan
în preliminariile Europa Lea-
gue”. Pe Seculin l-a recoman-
dat la Craiova Mario Capece,
noul antrenor cu portarii al Uni-
versitãþii, care a lucrat cu goal-
keeper -u l  pe  v remea  când

acesta era convocat la naþiona-
lele under 17 ºi under 19 ale
Italiei. „Toþi antrenorii m-au
ajutat, dar pe primul loc îl si-
tuez pe Mario Capece, cu care
am ºi acum o relaþie fantasti-
cã”, declara Seculin într-un in-
terviu pentru presa din Italia.
Capece a format alþi portari din
Serie A precum Marchetti ºi
Mirante, iar Seculin este con-
siderat „un produs al sãu”.

Devis Mangia are în lotul de-
plasat în Italia nu mai puþin de
patru portari: Calancea, Mitro-
vic, L. Popescu ºi Dicã. Secu-
lin este al treilea transfer al Cra-
iovei din iarna aceasta, dupã
Mitriþã, cumpãrat definitiv la
Pescara  pent ru  700.000 de
euro, ºi Ovidiu Bic, de la Gaz
Metan Mediaº ,  adus pentru
200.000 de euro.

A fost coleg cu Mutu
la Fiorentina

În vârstã de 27 de ani, Se-
culin a fost crescut de Fioren-

tina, dar nu a reuºit sã se im-
punã ºi  ºi-a petrecut marea
parte a carierei împrumutat, la
Juve Stabia, Avellino ºi apoi s-
a transferat la Chievo, pentru
care are doar nouã meciuri în
patru ani ºi jumãtate, fiind re-
zerva lui Sorrentino. În actuala

stagiune, Seculin a apãrat nu-
mai într-un singur meci,  în
Cupa Italiei, contra lui Ascoli.
În 2009-2010, Seculin a fost
al treilea portar din lotul Fio-
rentinei înscris pentru Cham-
pions League, dupã Frey ºi
Avramov. La formaþia Viola

evolua atunci ºi Adrian Mutu.
Chiar dacã Frey s-a acciden-
tat, Seculin n-a prins echipa
la Fiorentina, care i-a adus
apoi pe Boruc sau Neto, iar
când a fost transferat Tãtã-
ruºanu, italianul a plecat de la
Firenze.

Atacantul Universitãþii Cra-
iova ,  Jovan  Markovic ,  s -a
mutat pentru câteva zile din
cantonamentul alb.albaºtrilor,
de la Papillon Belvil, în cel al
naþionalei de juniori under 17
a României, care a disputat o
dublã amicalã în Antalya con-
tra reprezentativei similare a
Turciei. În primul meci, gaz-
dele s-au impus cu 6-2, pen-
tru ca la „revanºã” tricolorii

sã arate mult mai decent, ter-
minând la egalitate, scor 0-0.
Jovan Markovic a fost inte-
gralist în ambele partide, în
cea de-a doua purtând ºi ban-
derola de cãpitan. Dupã du-
bla cu turcii, „Marko” a re-
veni în cantonamentul ªtiin-
þei, declarând pentru site-ul
oficial al clubului:  „Am reve-
nit în cantonamentul Univer-
sitãþii Craiova, sunt foarte fe-

ricit cã sunt aici ºi aºtept cu
nerãbdare reluarea campiona-
tului. A fost o onoare pentru
mine sã îmbrac tricoul naþio-
nalei României ºi sper sã o
fac ºi pe viitor. A însemnat
foarte mult postura de cãpi-
tan, îmi dã încredere. Îmi do-
resc sã joc cât mai multe mi-
nute în tricoul Universitãþii
Craiova ºi sã câºtigãm Cupa
României sau campionatul”.

Halep ºi Bogdan, în turul 3 la MelbourneHalep ºi Bogdan, în turul 3 la MelbourneHalep ºi Bogdan, în turul 3 la MelbourneHalep ºi Bogdan, în turul 3 la MelbourneHalep ºi Bogdan, în turul 3 la Melbourne
mãtor, Halep o va întâlni pe Laure-
en Davis, din SUA, 24 de ani, lo-
cul 76 WTA. Halep are 1-0 la di-
recte cu Davis, câºtigând meciul
din 2013, de la Indian Wells. Da-
vis a trecut la Australian Open de
Jana Cepelova, în primul tur, ºi de
Andrea Petkovic, în turul secund.

Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA)
s-a calificat ºi ea în turul al treilea
la Australian Open, dupã ce a în-
vins-o pe kazaha Iulia Putinþeva
(23 ani, 54 WTA), cu 1-6, 6-2, 6-
3,  dupã douã ore ºi 7 minute de
joc. Bogdan, care va intra în pre-
mierã în top 100 dupã aceastã vic-
torie, ºi-a asigurat un cec de
142.500 dolari australieni ºi 130
de puncte WTA, iar în turul ur-
mãtor o va înfrunta pe american-
ca Madison Keys, cap de serie
numãrul 17, finalista de la US
Open 2017. Cele douã nu s-au mai
întâlnit pânã acum.

În schimb, Sorana Cârstea (27
ani, 36 WTA) a fost învinsã de
cehoaica Lucie Safarova (30 ani,
29 WTA)  cu 6-2, 6-4, dupã o orã
ºi 24 de minute. Safarova (30 ani,
29 WTA) are acum 5-1 în meciu-
rile directe cu Sorana.

Horia Tecãu ºi partenerul sãu,
olandezul Jean-Julien Rojer,  capi
de serie numãrul 3, au învins pe-
rechea formatã din argentinienii
Guillermo Duran/Andres Molteni
ºi s-a calificat în turul al doilea al
probei de dublu de la Australian
Open, scor 6-4, 6-3. În urmãto-
rul meci, Tecãu ºi Rojer vor evo-
lua contra perechii Sam Groth/Lle-
yton Hewitt (Australia). Pe de altã
parte, Marius Copil ºi sârbul Vik-
tor Troicki au fost învinºi, cu sco-
rul de 7-6 (5), 6-4, de echipa Ra-
jeev Ram/Divij Sharan (SUA/In-
dia), cap de serie numãrul 16, în
prima manºã a competiþiei.
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