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S-au încheiat înscrierile pentru prima
sesiune a examenului de bacalaureat.
Conform datelor centralizate la nivelul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, în
teritoriu, comparativ cu anul trecut, se
observã o scãdere a numãrului de candidaþi, fiind cu 706 mai puþin. În aceste condiþii, a scãzut ºi numãrul centrelor de examen, de la 28 la 23.
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Despre agresarea lui
Emmanuel Macron
MIRCEA CANÞÃR
Deplasarea preºedintelui francez,
marþi 8 iunie a.c., în regiunea Drome, în sud-estul þãrii, în localitatea
Tain l’Hermitage, pentru a lua pulsul
social, în ajunul unei îndelungate aºteptãri a relaxãrii, în urma restricþiilor impuse de Covid-19, a fost marcatã de un incident ºocant. „Un bãrbat a încercat într-adevãr sã-l loveascã pe preºedintele Republicii”, a declarat un purtãtor de cuvând
al Palatului Elysee. Baia de mulþime,
cu obiºnuitele strângeri de mânã, mai
exact atingerea pumnilor strânºi, din
motive de securitate sanitarã, a fost
reluatã, iar Parchetul a anunþat cã
autorul agresiunii este un tânãr de 28
de ani fãrã cazier, care a fost reþinut
împreunã cu o altã persoanã. Autorul riscã pânã la 7 ani de închisoare
ºi 100.000 euro amendã, întrucât
gestul a fost premeditat sau 5 ani de
închisoare ºi 75.000 euro amendã, în
cazul unor circumstanþe atenuante.
Evenimentul a fost prezentat pe social-media, unde clipul cu Macron

agresat a fost distribuit ºi redistribuit
frenetic. De la începutul mandatului
sãu, Emmanuel Macron a mai fost
confruntat cu situaþii neplãcute, dar
la nivel verbal, fiind huiduit de diverºi
indivizi, în cursul vizitelor sale. În
2018 l-au huiduit ºi insultat mai mulþi
manifestanþi purtând veste galbene.
A acorda acestui eveniment semnificaþii prea adânci este hazardat, chiar
dacã existã tensiuni sociale, iar
pandemia prelungitã i-a fragilizat psihic pe nu puþini francezi. Sigur cã
discuþia se poartã cu predilecþie, îndeosebi în media pe seama eliminãrii
riscurilor de orice fel, când e vorba
de un preºedinte de þarã, pentru care
nu existã „risc zero”. Serviciul sãu
de protecþie a intervenit cu promptitudine. Nu au fost reproºuri la adresa acestuia. Nu este prima datã, reaminteºte „Le Monde”, când cel mai
înalt personaj al statului este þinta
unor indivizi duºmãnoºi. OAS a tras
asupra lui Charles de Gaulle în 1962
la sfârºitul rãzboiului din Algeria, iar

un tânãr de 22 de ani, Maxime Brunerie, a încercat un atac la Jaques
Chirac, dupã defilarea din 14 iulie
2002. Agresiunea de marþi seara nu
este mai puþin dramaticã, deºi în publicaþia „Daufine Libere” (Delfinul
eliberat), Emmanuel Macron –evocând episodul- a cerut relativizarea
acestuia. „Le Monde” vorbeºte de un
vânt urât care suflã peste democraþie. ªi asta într-un moment în care
violenþa verbalã ºi fizicã a devenit
carburantul reþelelor de socioalizare,
contribuind la radicalizarea climatului politic. Aparent, nimic nou. Evenimentul de marþi seara se înscrie în
context. Condamnat de la dreapta la
stânga, într-o solidaritate unanimã, el
oricum îngrijoreazã. Problema violenþei, a diferitelor forme de violenþã
se aflã peste tot pe agenda publicã a
instituþiilor naþionale ºi internaþionale. Nevoia de conºtientizare prin campanii sociale, dar ºi programe educaþionale, menite sã dezvolte o culturã a nonviolenþei, cât ºi ameliora-

rea manifestãrii violenþei în relaþiile
umane este o preocupare constantã.
Fãrã rezultate spectaculoase. Emmanuel Macron a spus cã nu l-a afectat
personal incidentul ºi nimic nu îl va
opri. Evident a dorit sã parã un bãrbat cu nervi tari, stãpân pe sine, adevãrat om de stat. Cum spuneam, clasa politicã s-a plasat de partea sa.
Fãrã echivoc, media. În Franþa, între 20 ºi 27 iunie, sunt programate
alegeri regionale, ocazie cu care francezii îºi vor alege consilierii regionali ºi departamentali. Scrutinul se
organizeazã o datã la 6 ani. ªi, deloc
paradoxal, din sondajele de opinie
rezultã cã securitatea este principala
preocupare a alegãtorilor, cap de listã a prioritãþilor, a mizelor scrutinului apropiat. Urmeazã apoi dezvoltarea economicã ca sã nu mai vorbim
de acþiunile sociale, principala competenþã a departamentelor. Cu toate
acestea, cheltuielile în domeniul securitãþii nu convin deloc cu discursul
politic. Ceea ce îndeamnã la relfexie.
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Privind la situaþia centralizatã, la nivel judeþean, în acest an,
pentru prima sesiune a Examenului naþional de Bacaluareat, în
Dolj s-au înscris 4.211 candidaþi, mai puþini decât anul trecut, când au fost 4.917 candidaþi. „Pentru sesiunea iunie-iulie a examenului naþional de bacaluareat s-au înscris 3.520 de
candidaþi din seria curentã ºi 691
de candidaþi din seriile anterioare”, a precizat prof. Alexandru
Gîdãr, inspector ºcolar general
al învãþãmântului doljean. Privind comparativ cu anul trecut,
se observã o diminuarea a numãrului candidaþilor din seriile
anterioare care s-au înscris la
Bacalaureat, în prima sesiune
din 2020, fiind vorba de 1.147.
De altfel, nici din seria curentã
nu s-au înscris toþi elevii. Simulãrile au arãtat cã în Dolj erau
înscriºi în ultimul an de liceu la
zi, la seral ºi la frecvenþã redusã 4.913 elevi, cceea ce în-

seamnã cã 1.393 de elevi din
seria curentã nu vor susþine examenul „maturitãþii”, a mai spus
Alexandru Gîdãr.

Centrele cu mulþi candidaþi

Situaþia nu putea rãmâne fãrã
urmãri, astfel cã s-a decis ca
numãrul Centrelor de examen
sã fie diminuat. Astfel, dacã iniþial, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a aprobat 28 de centre de examen pentru bacalaureat, dupã înscrieri au rãmas
aprobate 23 de centre pentru

susþinerea probelor scrise. Cel
mai mare centru de examen va
fi la Colegiul Naþional „Elena
Cuza” din Craiova care are 280
de elevi. Apoi la Liceul „Traian
Vuia” sunt 268 de elevi, dupã
care urmeazã Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova cu
266 de elevi, Colegiul Naþional
„Carol I” din Craiova -256 de
elevi, Colegiul Naþional „ªtefan
Velovan” cu 216 elevi li Colegiul Naþional „Gheorghe Chiþu”
cu 201 elevi. În judeþ cel mai
mare centru de examen este la

Liceul „Dimitrie Filiaºanu” din
Filiaºi care are 266 de elevi.
Anul acesta candidaþii nu mai
susþin probele de competenþe.
Acestea se recunosc sau se
echivaleazã. Absolvenþii vor intra în centrele de examen doar
pentru proebele scrise care vor
fi la sfârºitul lunii iunie. Astfel,
proba scrisã la limba ºi literatura românã va fi pe 28 iunie,
proba obligatorie a profilului va
fi pe 29 iunie, iar proba la alegere va fi pe 30 iunie.
CRISTI PÃTRU
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Conferinþa Internaþionalã „Tudor Vladimirescu
– 200 de ani de la Revoluþia de la 1821”
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, la începutul acestei sãptãmâni
s-a desfãºurat Conferinþa Internaþionalã „Tudor
Vladimirescu – 200 de ani de la Revoluþia de la
1821”. Conferinþa a fost organizatã la iniþiativa
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei, de Arhiepiscopia Craiovei,
prin Sectorul Cultural, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
din Craiova, Facultatea de Teologie Ortodoxã
din Craiova ºi Institutul de Cercetãri Socio –
Umane „C. S. Nicolãescu Plopºor”.

Evenimentul academic a
fost moderat de Diac. lect.
univ. dr. Mihai Ciurea, din cadrul Facultãþii de Teologie Ortodoxã din Craiova, ºi a reunit
profesori universitari ºi cercetãtori din þarã ºi din strãinãtate. Printre invitaþi s-au aflat,
alãturi de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi
Strehaiei, Preasfinþitul Pãrinte
Emilian Criºanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului,
Prof. univ. dr. Cezar Avram,
directorul Institutului de Cercetãri Socio – Umane „C. S.
Nicolãescu Plopºor”, Dr. Lucian Dindiricã, directorul Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman” din Craiova.
În deschiderea evenimentului, Pãrintele Mitropolit Irineu
a subliniat personalitatea remarcabilã a lui Tudor Vladimirescu ºi importanþa comemorãrii înaintaºilor noºtri.
„Tudor Vladimirescu este
atât o personalitate istoricã, cât
ºi un model contemporan. Ca
personalitate istoricã, el a ºtiut
sã îmbine cunoºtinþele istorice, dar în acelaºi timp ethosul
nostru românesc, doritor de libertate ºi de unire. Din Vladimir, din Gorj ºi din Severin, el
ºi-a format un ideal de viaþã ºi
a simþit din fragedã copilãrie
chemarea lui Dumnezeu de a
conduce pe români spre un
ideal frumos ºi luminos. Tudor Vladimirescu a atras de
partea sa oameni de seamã,
oameni duhovniceºti, episcopi,

cãlugãri ºi preoþi, pe care i-a
iubit deosebit ºi care l-au înconjurat cu multã dragoste,
pentru cã a învãþat de la aceºtia cã libertatea este un dar de
la Dumnezeu. A ajuns Domnul
Tudor idealul poporului nostru,
modelul de libertate, modelul
de convieþuire paºnicã ºi de
unitate. Tudor Vladimirescu

Emilian Criºanul, Episcop –
Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a susþinut prelegrea sa în
cadrul cãreia a scos în evidenþã legãtura deosebitã pe care
Tudor Vladimirescu a avut-o
cu preoþi ºi monahi. „Tudor
Vladimirescu a fost ºi ctitor
de biserici, ºi a iubit deopotrivã ºi vetrele monahale din
þara noastrã, îndeosebi din Oltenia. Tudor Vladimirescu a
avut legãturã strânsã cu mulþi
preoþi, cu mulþi monahi, ºi a
dorit ca ºi aceºtia sã beneficieze de mai multã libertate în
slujirea lor, dar ºi în ceea ce
înseamnã drepturile sociale.

este pe deplin modelul nostru
de viaþã, atât din punct de vedere social, politic, administrativ, economic, cât ºi din punctul de vedere al credinþei. Tocmai pentru aceasta, noi suntem
mulþumitori lui Dumnezeu cã,
la 200 de ani de la Revoluþia
lui Tudor Vladimirescu, putem
sã-l cinstim cu multã evlavie
ºi cu mult respect pe acest
vlãstar al poporului nostru,
mlãdiþã a Olteniei care s-a impus în faþa tuturor oamenilor
din vremea sa”, a evidenþiat
Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, Mitropolitul Olteniei.
În continuare, Preasfinþitul

Pe de altã parte, preoþii au
apreciat ideile ºi eforturile lui
Tudor Vladimirescu în timpul
rãscoalei ºi mai ales dupã aceea, iar ierarhia superioarã, bisericeascã a Þãrii Româneºti
de atunci, din pãcate era în
micã mãsurã româneascã,
pentru cã suntem în perioada
domniilor fanariote. Însã Tudor a avut o legãturã strânsã
cu Episcopul Argeºului, Ilarion Gheorghiadis. Erau conºtienþi românii, ca ºi Tudor
Vladimirescu, cã doar fiind liberi pot sã-ºi împlineascã idealurile naþionale, româneºti,
creºtineºti, într-o þarã care

trebuia sã fie liberã”, a adãugat Preasfinþitul Pãrinte Emilian Criºanul, Episcop – Vicar
al Arhiepiscopiei Aradului.
În prelegerea sa, Preasfinþitul Pãrinte Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei, a
enumerat mai mulþi preoþi ºi
cãlugãri cu care Tudor Vladimirescu se sfãtuia ºi purta o
strânsã legãturã. „Tudor Vladimirescu nu a fost un revoluþionar care sã nu aibã legãturã cu Biserica, el a învãþat
carte de la cãlugãrul Gherasim
Duncea, frate cu Gheorghe
Duncea, aºa cum reiese dintro cronicã ce s-a tipãrit, un fel
de mãrturisire a lui Gheorghe
Duncea. Deci primul pãrinte
care l-a învãþat carte a fost
Gherasim Duncea de la Schitul Topolniþa, un om învãþat.
Familia Duncea a þinut foarte
mult la Tudor Vladimirescu,
erau ºi rude apropiate. A avut
legãturã cu Protopopul Nicolae Stoica de Haþeg. A avut legãturã cu Tismana ºi cu Cioclovina. La Cioclovina a fãcut
donaþii. La Tismana a fost stareþ cel ce avea sã devinã primul mitropolit român, Dionisie Lupu, om cu viaþã sfântã,
care în 1819 a fost numit Mitropolit al Þãrii Româneºti.
Ceea ce este important de re-

þinut, el a poposit de multe ori
la Tismana ºi avea nevoie de
sfatul pãrinþilor, avea nevoie de
ei fiindcã erau oameni culþi,
erau oameni pregãtiþi, el avea
cu cine sã se sfãtuiascã pentru pregãtirea Revoluþiei. A fost
apropiat de preotul Nicolae
Macu din Costeºti. Câþiva pãrinþi de seamã i-au fost alãturi.
Sfãtuitorul principal era stareþul ºi apoi Episcop al Argeºului Ilarion”, a subliniat Preasfinþitul Nicodim, Episcopul Severinului ºi Strehaiei.
Conferinþa Internaþionalã sa desfãºurat în sistem online
ºi a fost organizatã de Arhiepiscopia Craiovei, prin Sectorul Cultural, în parteneriat cu
mai multe instituþii de culturã
ºi de învãþãmânt universitar.
„Mulþumim Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, pentru iniþiativã, binecuvântare ºi purtarea de grijã
pentru organizarea acestui eveniment academic ºi tuturor participanþilor din þarã ºi din strãinãtate care au contribuit la înnobilarea acestei conferinþe în
memoria lui Tudor Vladimirescu”, a conchis Pr. Grigore Vulcãnescu, Consilier Eparhial al
Sectorului Cultural, organizator al acestui eveniment.
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Consiliul de Administraþie al societãþii MERCUR S.A., cu sediul social în 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 04.06.2021, în temeiul art. 111 ºi 113 din Legea nr. 31/1990,
republicatã ºi modificatã, al Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor A.S.F. ºi a
dispoziþiilor Actului constitutiv,
CONVOACÃ în data de 14.07.2021, la sediul societãþii, ADUNAREA GENERALÍ A ACÞIONARILOR, la care vor fi îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze
acþionarii înregistraþi la sfârºitul zilei de 30.06.2021 (consideratã ca datã de
referinþã) – astfel:
la ora 1000 – în ºedinþã EXTRAORDINARÃ – cu urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea efectuãrii de cãtre Consiliul de Administraþie de tranzacþii pe
piaþa de capital ºi de tranzacþii cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacþionare sau nu sunt tranzacþionate în cadrul unui loc de tranzacþionare, în
valoare maxima de 2.000.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii
hotãrârii Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor.
2. Ratificarea Deciziei nr.11/29.04.2021, art.1) a Consiliului de Administraþie al Mercur S.A. Craiova prin care se aprobã semnarea actului adiþional nr.7/
2021 la Contractul de facilitate de credit nr.60072/2016, prin care se modificã
graficul de rambursare a soldului creditului la 30.04.2021 în sumã de 8.386.476,39
lei, celelalte prevederi nemodificate ale Contractului rãmân în vigoare.
3. Aprobarea unei emisiuni de obligaþiuni corporative, denominate în lei, în
formã dematerializatã, având o valoare nominalã de 10.000 lei, cu o valoare
totalã de 7.800.000 lei, de cãtre Mercur S.A. având urmãtoarele caracteristici:
- sunt nominative, emise în formã dematerializatã ºi evidenþiate prin înscriere în cont în Registrul Deþinãtorilor de Obligaþiuni þinut de societate;
- nu sunt convertibile, nu conferã dreptul de a subscrie sau de a dobândi
alte valori mobiliare ºi nu aparþin unui instrument derivat;
- se adreseaza la mai putin de 150 de investitori;
- nu sunt oferite public ºi nu se va cere admiterea la tranzacþionare pe o
piaþã reglementatã;
- nu sunt subordonate sau cu valoare de schimb;
- sunt garantate, respectiv Mercur S.A. garanteazã plata integral a principalului ºi dobânzilor cu o ipotecã imobiliarã asupra imobilului teren in suprafata totala de 6508 m.p. si construcþie, înscrise în Cartea Funciarã nr. 225781 (nr.
CF vechi 39633 bis), având numãrul cadastral 225781 (nr. vechi 18358 pentru
teren), nr. cadastral pt. construcþie 225781-C1 (nr.vechi 18358 – C1), situat in
Craiova, Calea Unirii nr.14, Judeþul Dolj;
- au o perioadã de rambursare (scadenþã) de : 60 luni de la data emisiunii
dar nu mai târziu de data de 15.10.2026;
- au o dobândã platibila semestrial de ROBOR 1M + 1 %/ an din valoarea
totalã a emisiunii - pe toatã perioada emisiunii;
- emitentul poate rambursa anticipat, total sau partial, imprumutul obligatar in conditiile stabilite in cadrul documentului de emisiune;
- au o dobândã penalizatoare de 0,1 % pe zi de întarziere , care se va
calcula ºi datora suplimentar faþã de dobânda remuneratorie, începând cu prima zi lucrãtoare când obligatiile asumate (principal sau cupoane) au ajuns la
Data Scadenþei, dar nu au fost rambursate integral. Dobânda penalizatoare va
fi scadentã din prima zi în care va începe sã curgã ºi va fi calculatã pânã la data
achitãrii obligatiilor asumate si neachitate la scadenta stabilita conform documentului de emisiune (principal sau cupoane).
4. Aprobarea garantãrii rãscumpãrãrii obligaþiunilor prin semnarea unui
contract de ipotecã imobiliarã asupra imobilului teren in suprafata totala de
6508 m.p. si construcþie, înscrise în Cartea Funciarã nr. 225781 (nr. CF vechi
39633 bis), având numãrul cadastral 225781 (nr.vechi 18358 pentru teren), nr.cadastral pt.constructie 225781-C1 (nr.vechi 18358 – C1), situat in Craiova, Calea
Unirii nr.14, Judeþul Dolj.
5. Imputernicirea ºi autorizarea Preºedintelui Consiliului de Administraþie, doamna Valentina Vlãduþoaia, cu posibilitate de substituire, cu datele de
identificare la sediul societãþii, pentru urmãtoarele:
(a) semnarea emisiunii de obligatiuni si a termenilor si conditiilor emisiunii
prevazute la art. 3 din prezenta hotarare si a oricaror documente anexe acesteia;
(b) semnarea contractului de ipoteca imobiliara prevazut la art. 4 din prezenta hotarare. De asemenea dna. Valentina Vlãduþoaia, cu posibilitate de substituire, este împuternicitã sa negocieze toate si oricare conditii financiare derivate si in legatura cu emisiunea de obligatiuni prevazute la art. 3 din prezenta
hotarare, deciziile si semnatura sa fiind opozabila Societatii.
(c) negocierea, aprobarea ºi semnarea contractelor ºi aranjamentelor privind emisiunea de obligaþiuni corporative, contracte de garanþie, angajamente
de garantare, documente de ofertã, contracte de subscriere, de consultanþã,
declaraþii, registre, notificãri, acte adiþionale ºi orice alte acte ºi documente
necesare, sã îndeplineascã orice formalitãþi ºi sã autorizeze ºi /sau sã execute
orice alte acþiuni necesare pentru a da efecte depline emiterii de Obligaþiuni ºi
sã negocieze, sã aprobe ºi sã semneze orice alte documente ºi sã îndeplineascã
orice alte operaþiuni ºi/sau formalitãþi care sunt utile sau necesare pentru a
implementa ºi a acorda efecte depline celor menþionate mai sus ºi emiterii de
Obligaþiuni.
(d) utilizarea fondurilor obþinute, respectiv achitarea împrumutului acordat
de cãtre Raiffeisen Bank prin contractul de facilitate de credit nr. 60072/2016 si
actele aditionale la acesta.
6. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca datã de înregistrare ºi a datei de
02.08.2021 ca ex date.
7. Aprobarea mputernicirii Preºedintelui Consiliului de Administraþie al
societãþii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotãrârile Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþionarilor ºi orice alte documente conexe, pentru a
reprezenta societatea ºi pentru a efectua toate actele ºi formalitãþile de publicitate, de nregistrare ºi implementare a hotãrârilor adoptate de Adunarea Generalã Extraordinarã a acþionarilor la Oficiul Registrului Comerþului, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã, Depozitarul Central ºi la alte autoritãþi.

joi, 10 iunie 2021

ºi la ora 1100 – în ºedinþã ORDINARÃ – cu urmãtoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea “Politicii de remunerare” a Societatii MERCUR S.A. in conformitate cu prevederile Art.92 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente financiare si operaþiuni de piaþã.
2. Aprobarea datei de 03.08.2021 ca datã de înregistrare ºi a datei de
02.08.2021 ca ex date.
3. Aprobarea mputernicirii Preºedintelui Consiliului de Administraþie al
societãþii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotãrârile Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor, ºi orice alte documente conexe, pentru a
reprezenta societatea ºi pentru a efectua toate actele ºi formalitãþile de publicitate, de nregistrare ºi implementare a hotãrârilor adoptate de Adunarea Generalã Ordinare a acþionarilor la Oficiul Registrului Comerþului, Autoritatea
de Supraveghere Financiarã, Depozitarul Central ºi la alte autoritãþi.
Acþionarii reprezentând singuri sau împreunã 5% din capitalul social 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 publicãrii convocãrii adunãrilor generale. Drepturile menþionate
mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat, pe adresa
MERCUR S.A. – Craiova, Calea Unirii nr.14, judeþul Dolj, cu menþiunea ”pentru Adunarea Generalã a Acþionarilor din data de sau prin mijloace electronice
– la adresa office@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.mercurcraiova.ro, la secþiunea
Întrebãri frecvente.
Pentru identificarea persoanelor, acþionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseazã întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrilor generale, vor anexa solicitãrii urmãtoarele documente
care sã le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate ºi
extrasul de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de acþiuni
deþinute; 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, precum ºi
extrasul de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de acþiuni
deþinute. 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. Documentele 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 .
Materialele care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate 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
11.06.2021.
Acþionarul – persoanã fizicã poate participa la ºedinþele adunãrilor generale
în nume propriu sau prin reprezentare, pe bazã de împuternicire specialã sau
generalã - încredinþatã oricãrei persoane fizice sau juridice. Acþionarul – persoanã juridicã poate participa la ºedinþele adunãrilor generale prin reprezentantul 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 11.06.2021, 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 12.07.2021 ora 10.00 , pentru A.G.E.A.
ºi ora 11.00 pentru A.G.O.A.; în situaþia depãºirii acestui termen, acestea nu
vor fi luate în considerare.
De la data de 11.06.2021, 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 registratura societãþii sau prin corespondenþã), pânã cel mai târziu la data de 12.07.2021, ora 10.00 pentru A.G.E.A. ºi ora
11.00 pentru A.G.O.A.
Participarea acþionarilor la ºedinþe 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/împuternicit. În situaþia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta ºi copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, dupã caz.
În cazul în care, la data de 14.07.2021, nu vor fi ntrunite condiþiile de cvorum
necesare desfãºurãrii ºedintei A.G.E.A. în condiþiile legii ºi ale Actului constitutiv al societãþii – respectiv prezenþa acþionarilor care deþin împreunÎ cel puþin 3/4 din capitalul social – ºedinþa EXTRAODINARÃ a A.G.A. se va desfãºura
n data de 15.07.2021 (a doua convocare), cu aceeaºi ordine de zi, în acelaºi loc ºi
la aceeaºi orã precizate pentru prima convocare, la a doua convocare adunarea
fiind valabil întrunitã dacã sunt prezenþi acþionari care deþin împreunã 1/2 din
capitalul social.
În cazul în care, la data de 14.07.2021 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
15.07.2021 (a doua convocare), cu aceeaºi ordine de zi, în acelaºi loc ºi la
aceeaºi orã precizate în prima convocare.
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publicitate

CONSILIUL de Administraþie al societãþii CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul în
Craiova, Aleea 1 Bariera Vâlcii, nr.28A, Judeþul Dolj, înregistratã la ORC Dolj sub nr.J16/2209/1991, CUI:RO2292068, capital social 2.989.064.10Lei, întrunit în ºedinþa din data de 03.06.2021, în temeiul art.111 si 113
din Legea nr.31/1990, al Legii nr.24/2017, al Regulamentele ASF ºi al prevederilor actului constitutiv al societãþii, convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor ºi Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru data de 12.07.2021, ora 10.00, respectiv 1100 la sediul societãþii situat în Craiova, Aleea 1
Bariera Vâlcii, nr.28 A, Judeþul Dolj, pentru toþi acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor la sfârºitul zilei de
28.06.2021, consideratã ca datã de referinþã.
Ordinea de zi a Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor este urmãtoarea:
1. Aprobarea efectuãrii de cãtre Consiliul de Administraþie de tranzacþii pe piaþa de capital ºi de tranzacþii cu
valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacþionare sau nu sunt tranzacþionate în cadrul unui loc de tranzacþionare, în valoare maxima de 2.500.000Lei, pe o perioadã de 12 luni de la data adoptãrii hotãrârii Adunãrii
Generale Extraordinare a Acþionarilor.
2. Aprobarea modificãrii ºi completãrii Actului Constitutiv al societãþii, dupã cum urmeazã: a) Art.6 din
Capitolul II denumit Obiectul de activitate la Activitãþi secundare se completeaza cu Cod CAEN grupa 649- Alte
activitãþi de intermedieri financiare, exclusiv activitãþi de asigurãri si fonduri de pensii, clasa-6499 – alte intermedieri financiare n.c.a.
3. Aprobarea mputernicirii Preºedintelui Consiliului de Administraþie al societãþii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotãrârile Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor ºi orice alte documente conexe,
inclusiv actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societãþii, cu posibilitatea de substituire pentru a reprezenta societatea, a semna ºi pentru a efectua toate actele ºi formalitãþile de publicitate, de nregistrare, semnare
ºi implementare a hotãrârilor adoptate de Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor la Oficiul Registrului
Comerþului ºi alte autoritãþi competente.
5. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca datã de înregistrare ºi a datei de 29.07.2021 ca ex-date.
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor are urmãtoarea ordine de zi:
1. Aprobarea „Politicii de remunerare” a Societãþii CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA SA în conformitate cu
prevederile Art.92 indice 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenþii de instrumente financiare si operaþiuni de piaþã.
2. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca datã de înregistrare ºi a datei de 29.07.2021 ca ex date.
3. Aprobarea mputernicirii Preºedintelui Consiliului de Administraþie al societãþii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotãrârile Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor, ºi orice alte documente conexe.
4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societãþii, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna ºi pentru a efectua toate actele ºi formalitãþile de publicitate, de nregistrare, semnare
ºi implementare a hotãrârilor adoptate de Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor la Oficiul Registrului Comerþului, ºi alte autoritãþi competente.
Unul sau mai mulþi acþionari, reprezentând individual sau împreunã cel puþin 5% din capitalul social au
dreptul: -de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrilor generale, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit
de o justificare ºi de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare adunãrilor generale, în termen de cel mult 15
zile de la data publicãrii convocãrii adunãrilor generale, -de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele
incluse/propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale.
Fiecare acþionar, persoanã fizicã sau juridicã, are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele înscrise pe
ordinea de zi a adunãrilor generale. Societatea poate rãspunde inclusiv prin postarea rãspunsului pe website-ul
propriu ww.constructiiferoviare-craiova.ro.
Drepturile menþionate mai sus pot fi exercitate în scris, prin servicii de curierat sau poºtã, transmise cu
menþiunea „pentru Adunarea Generalã Ordinarã/Extraordinarã a Acþionarilor din data de 12/13.07.2021” la sediul societãþii.
Pentru identificarea persoanelor, acþionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adreseazã întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrilor generale, vor anexa solicitãrii urmãtoarele
documente care sã le ateste identitatea:
Pentru persoanele fizice:
- act de identitate ºi extrasul de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de acþiuni deþinute;
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, precum ºi extrasul
de cont din care rezultã calitatea de acþionar ºi numãrul de acþiuni deþinute.
Documentele care atestã calitatea de reprezentant legal al acþionarului - persoanã juridicã vor fi emise cu cel
mult 3 luni înainte de data publicãrii convocatorului AGA. Documentele 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. Proiectele de hotãrâri ºi materialele care vor fi supuse dezbaterii
pot fi consultate sau procurate de la sediul societãþii sau pe website-ul oficial al societãþii ww.constructiiferoviare-craiova.ro ulterior publicãrii convocatorului în M.O al României, partea a IV-a.
Acþionarul - persoanã fizicã poate participa la ºedinþele adunãrilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bazã de împuternicire specialã sau generalã - încredinþatã oricãrei persoane fizice sau juridice.
Acþionarul- persoanã juridicã poate participa la ºedinþele adunãrilor generale prin reprezentantul 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 10.06.2021, la sediul
societãþii în fiecare zi lucrãtoare între orele 08.00-12.00 ºi pe website-ul societãþii (www.constructiiferoviarecraiova.ro). Împuternicirile speciale ºi generale vor fi depuse, în original, la CONSTRUCÞII FEROVIARE
CRAIOVA SA (prin registraturã zilnic între orele 08.00-12.00 sau corespondenþã), pânã cel mai târziu la data
de 10.07.2021, ora 10.00, pentru AGEA ºi ora 11.00 pentru AGOA; în situaþia depãºirii acestui termen, acestea
nu vor fi luate în considerare. De la data de 10.06.2021, vor fi puse la dispoziþia acþionarilor, la sediul societãþii
ºi pe website-ul societãþii (www.constructiiferoviare-craiova.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 CONSTRUCÞII FEROVIARE CRAIOVA SA (la registratura societãþii in zilele lucratoare intre orele 08.0012.00 sau prin corespondenþã), pânã cel mai târziu la data de 10.07.2021, ora 10.00, pentru AGEA ºi ora 11.00
pentru AGOA. Participarea acþionarilor la ºedinþe va fi permisã numai pe baza buletinului/cãrþii de identitatepentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice- ºi în baza dovezii calitãþii de reprezentant legal/împuternicit. În situaþia persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta ºi copia împuternicirii speciale
sau a împuternicirii generale, dupã caz.
În cazul în care, la data de 12.07.2021, nu vor fi ntrunite condiþiile de cvorum necesare desfãºurãrii ºedintelor AGEA ºi AGOA în condiþiile legii ºi ale Actului constitutiv al societãþii, sedinþa Extraodinarã a AGA se va
desfãºura n data de 13.07.2021 (a doua convocare), cu aceeaºi ordine de zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã
precizate pentru prima convocare iar ºedinþa ORDINARÃ a A.G.A. se va desfãsura la data de 13.07.2021 (a
doua convocare), cu aceeaºi ordine de zi, în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã precizate în prima convocare. Informaþii suplimentare se pot obþine zilnic, între orele 08.00-12.00 de la sediul societãþii, dupã data apariþiei prezentului
convocator în MO al României, partea a IV-a.
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VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament ultracentral Bulevard
(insula) 1 Mai cu vedere la bulevard, 4
camere cu încãlzire
centralã pe gaz, aer
condiþionat, baie ºi
bucãtãrie în condiþii
excelente, beci cu
stelaje metalice. Telefon: 0744/395.382 între orele 09:00-15:00.
Vând 2 camere decomandate, îmbunãtãþite. Rovine, et.
4/4. Telefon: 0766/
348.398.

VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

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

CUMPÃRÃRI

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

Anunþ!
S.C. GHECON RACARI S.R.L. anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul ”Construire cort
evenimente si bucatarie-constructie provizorie demontabila”, propus a fi amplasat în judeþul Dolj, Oraº
Filiaºi, Sat Rãcarii de Sus, Tarlaua 130, Parcela 1.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1
ºi la sediul S.C. GHECON RACARI S.R.L., judeþul
Dolj, Oraº Filiaºi, Sat Rãcarii de Sus, str. Dealului,
nr. 6 în zilele de luni pânã joi între orele 8:00-16:00 ºi
vineri între orele 8:00-14:00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

S.C. ELECTROPUTERE PARC S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, Bd. Primaverii Nr. 19-21, Sector 1, in calitate de titular al PLAN URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA
IN ZONA SPATII COMERCIALE, FUNCTIUNI
COMPLEXE SI COMPLEMENTARE, SERVICII SI BIROURI 2S+P+6E” situat in CALEA BUCURESTI, NR. 80B, CRAIOVA, JUD. DOLJ, anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI DE MEDIU pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj din
Strada Petru Rareº 1, Craiova, de luni pana vineri
intre orele 900 – 1200.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris VÂNZÃRI DIVERSE Vând sobã teracotã,
DONAÞII
la sediul A.P.M. Dolj, in termen de 18 zile de la data Vând bijuterii. Lãnþiºor cãruþ handicap, pat Ofer þiglã jimbolia. Te14K (3,38 g) + cruciuli- mechanic, 2 tuburi az- lefon: 0721/483.933.
publicarii prezentului anunt.

SCHIMBURI Vând teren 2000 mp Firma constructii AD-

Schimb garsonierã Bucureºti, str. Turda, variante Bucureºti. Telefon:
0251/598.954.
Vând sau schimb casã
Pleniþa cu apartament
sau garsonierã Craiova.
Telefon: 0775/502.588.

TERENURI

Închiriez teren la ºosea,
pretabil investiþie, 1,5
Ha extravilan, 48 m
deschidere, Segarcea.
Telefon: 0783/178.838.
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro negociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând loc pentru casã la
10 km Craiova (ºi alte
construcþii diverse). Telefon: 0727/884.205.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craiova, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMOPANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. investitii 5000 m. Pret negociabil. Telefon: 0752/
641.487.

(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate, gaze) Cârcea - situat în faþa vilelor de
la ieºirea din Comuna
Cârcea pe dreapta
spre Craiova. Telefon:
0720/231.610.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.

PRESTÃRI SERVICII

ÎNCHIRIERI UTILAJE
OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie
a drumurilor, rigole,
compactare, cãi pietonale. Telefon: 0744/
800.338.
Maseur, efectuez masaj celulitic de relaxare
si medical la domiciliul
clientului. Telefon: 0765/
744.323.

NET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã,
gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon:
0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã, reparaþii, accesorii,
dulgherie, vopsitorie,
orice tip de materiale,
orice mici reparatii de
urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.
ACOPERIªURI Lindab, orice mici reparaþii, zugrãveli, jgeaburi,
dulgherie. Telefon:
0757/790.001.
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã
tip Lindab, jgheaburi,
burlane + dulgherie,
placãri polistiren, vopsim tablã, acoperiºuri ºi
mici reparaþii. Telefon:
0754/686.698 sau
0731/342.215.

þã (0,99g). Preþ 230 lei.
Telefon: 0755/942.162.
Vând Dacia 1310 Break,
Ford Focus Break, masini injectat plastice,
matrite facut zdrobitoare, tocatoare plastice,
circular, granule plastice,
cazan, putina, carucior,
roaba, damigene. Telefon: 0251/416.027.
Vând vin altoi natural
foarte bun. Telefon:
0745/602.001.
Vând aparat de masaj
cu sistem infraroºu pentru reflexoterapie. Nou,
în ambalaj original. Telefon: 0720/115.936.
Vând aparat auditiv,
oglindã cristal 1,60/0,80,
bol bucãtãrie inox 6 l, cãrþi
literaturã universalã. Telefon: 0752/236.667.
Disponibil scaun rulant,
pe roti, pentru handicapat locomotor. Telefon:
0721/995.405.
Vând roþi Mercedez, cu
cauciucuri de iarnã.
Preþ convenabil. Jenþi
din Germania. Telefon:
0762/183.205.
VÂND curcani, gâºte,
raþe, gãini, cocoºi, pãsãri
crescute cu cereale. Telefon: 0765/609.798.

bociment 250 X 300.
Telefon: 0760/588.581.
Vând pãsãri de curte
(curcani, gâºte) vii sau
tãiate la preþ de producãtor. Telefon: 0738/
579.592.
Vand 2 instanturi pe
gaze (boliere). Preþ negociabil. Telefon: 0751/
136.216.
Vand robot de patiserie,
cu bol inox 6,5l si oglinda cristal 160x80cm si
haina lunga din piele intoarsa de caprioara
marimea 50. Telefon:
0752/236.667.
Vând piedestal, veiozã,
aerotermã, noptierã, calorifer, masã toaletã, pat
personal, saltea relaxa,
dormezã dublã cu ladã.
Telefon: 0351/170.085.

MATRIMONIALE

CITAÞII

Domnul Gherghe Ciprian Viorel cu ultimul domiciliu în Breasta, str.
Morii, nr. 54 este citat
la Judecãtoria Craiova
în dosarul nr. 19119/
215/2020* în contradictoriu cu Cãpãþânã
Ionela Rodica în data
de 24.06.2021, CMF
3, ora 12:45.

PIERDERI

Pierdut carnet de expert
contabil judiciar, nr. 2177
pe numele Stãnicã Nicolae. Se declarã nul.

COMEMORÃRI

Fam. Col. Lupu Ilie,
Lt. Hristea Mircea,
M.M. ªerban Trifu,
prof. Ceoroianu Mariana ºi Raluca anunþã

DOMN, 60 ani, doresc
cunoºtinþã doamnã
pentru cãsãtorie. Telefon: 0758/309.512.

ÎNCHIRIERI

Închiriem vilã cu o suprafaþã de aproximativ
150 mp. Vila sã conþinã living 50 mp, bucãtãrie, camerã, spaþiu de
depozitare si baie. Telefon: 0728111167.

ca se împlinesc 3 ani
ºi 6 luni de la decesul
Col. (R.T.R.) Decã
ªtefan. Nu te vom
uita niciodatã!

publicitate

joi, 10 iunie 2021

ANUNÞ
Consiliul Local al Comunei Galicea Mare, cu sediul
în comuna Galicea Mare, judetul Dolj, strada Calafatului, nr. 17, in calitate de Asociat Unic, organizeaza
concurs pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR al SC. SERVICII DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI GOSPODARIRE
COMUNALA SRL GALICEA MARE. în data de
05.07.2021 orele 10,00 – Proba scrisã ºi în data de
07.07.2021, orele 10,00 – Interviul.
Condiþii specifice de participare:
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BIZOI GHEORGHE anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 3 CONSTRUIRE SPALATORIE AUTOC1, CONSTRUIRE VULCANIZARE-C2, IMPREJMUIRE –C33 propus a fi amplasat in com.Ciupercenii
Noi, sat Ciupercenii Noi, str. Zorilor nr. 3, jud.Dolj.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru Rares nr.1 si la sediul
din com.Ciupercenii Noi, sat Ciupercenii Noi, str. Zorilor
nr. 3, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si
vineri intre orele 8.00-14.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Craiova, str.Petru Rares nr.1, fax:0251/419 035,
email:office@apmdj.anpm.ro.

· Studii medii / studii superioare absolvite cu diploma de bacalaureat / diploma de licenta;
· Minim 2 ani vechime în muncã.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la
sediul Primariei comunei Galicea Mare, judeþul Dolj,
str. Calafatului, nr. 17 (la secretarul comisiei de concurs) în termen de 10 de zile lucrãtoare de la data
afiºãrii anunþului (ultima zi de depunere fiind
25.06.2021 ).
Relaþii suplimentare: la Primaria comunei Galicea
Mare, str. Calafatului, nr. 17, Jud. Dolj – persoanã de
contact: Popa Mariana Simona, tel: 0251/316004.
ANUNÞ
Gavrilã Marius ºi Gavrilã Mariana Elena anunþã
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare
luatã de A.P.M. Dolj pentru planul urbanistic de zonã
,,RECONSIDERARE URBANISTICÃ IN ZONA
CUPRINSA INTRE STR. VASILE ALECSANDRI –
STR. FRATII GOLESTI – STR. CALEA BUCURESTI
IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE
INDIVIDUALE STEHNIC+P+1+M PARTIAL” în Municipiul Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 2A.
Planul nu necesitã evaluare de mediu ºi nu se supune procedurii de evaluare adecvatã, urmând a fi supus procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de lunijoi între orele 800-1630 ºi vineri între orele 800-1400 la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova sau pe site-ul APM Dolj
http://apmdj.anpm.ro.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj (fax:
0251419035, e-mail office@apmdj.anpm.ro), în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în
mass-media.

Anunt!
Dodocioiu Florentin Cãtãlin ºi Dodocioiu Cornelia Gabriela, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE LOCUINTA
PARTER CU TERASA ACOPERITA, SPATIU DE PANIFICATIE PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN” anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a
Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER CU TERASAACOPERITA, SPATIU DE
PANIFICATIE PARTER SI IMPREJMUIRE TEREN” propus a fi amplasat în Comuna Coºoveni, strada Raion, nr. 5,
judeþul Dolj, lot cu NC 31096 UAT Coºoveni.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8,00 - 16,30 ºi vineri
între orele 8,00 – 14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

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

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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

Euro
Euro 2020
2020
Cea de-a 26-a ediþie a turneului final
al Campionatului European de Fotbal se
va derula în perioada 11 iunie - 11 iulie
2021, pentru prima oarã în mai multe oraºe de pe continent, în total 11: Bucureºti
(Arena Naþionalã), Sevilla (La Cartuja),
Londra (Wembley), Glasgow (Hampden
Park), Munchen (Allianz Arena), Amsterdam (Johan Cruyff Arena), Copenhaga
(Parken Stadium), Roma (Stadio Olimpico), Budapesta (Puskas Arena), Sankt Petersburg (Gazprom Arena), Baku (Olympic Stadium). Arena Naþionalã din Capitalã va gãzdui trei partide în cadrul Grupei C ºi una în faza optimilor de finalã.Partida de deschidere va fi la Roma, pe
Olimpico, între Italia ºi Turcia, iar finala
va fi pe Wembley, în Anglia. În România,
turneul final va fi transmis de ProTV ºi
Sport.ro.

joi, 10 iunie 2021
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Franþa, principala favoritã la titlu

Grupa F este, fãrã îndoialã, cea mai puternicã ºi oferã trei candidate la trofeu. Franþa
pare principala favoritã la câºtigarea competiþiei, campioana mondialã etalând tot ce are
mai bun, inclusiv pe Benzema, readus dupã
anii de suspendare. Germania este oricând
printre echipele cotate, scheletul cuprinzând
jucãtori de la ultimele douã câºtigãtoare de
Champions League, Bayern ºi Chelsea, plus
Kroos ºi Gundogan. Campioana europeanã
en-titre, Portugalia, are cel mai puternic lot
din istorie, soluþiile pentru mijloc ºi atac fiind de cel mai înalt nivel, iar lui Fernando
Santos îi va fi greu sã aleagã titularii. Dupã
absenþa de la Mondiale, Italia revine cu o
generaþie în pragul maturitãþii, numai perechea de stoperi, Bonucci-Chiellini, rezistând
de mai mult de un deceniu în squadra azzur-

Grupa A – Turcia, Italia, Þara Galilor, Elveþia
Turcia: cel mai bun rezultat la Euro – semifinale (2008).
Echipa-tip: Gunok – Celik, Demiral, Soyuncu, Ozan Kabak – Yazici, Ozan Tufan, Calhanoglu, Okay – Cengiz
Under, Burak Yilmaz. Selecþioner: ªenol Gunes. Absenþi:
Cenk Tosun, Caner Erkin.
Italia: cel mai bun rezultat la Euro: campioanã (1968).
Echipa-tip: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini,
Spinazzolla – Jorginho, Verratti, Barrella – Berardi, Immobile, Insigne. Selecþioner: Roberto Mancini. Absenþi:
Kean, Politano, El Shaarawy, Sensi, Criscito, Romagnoli.
Þara Galilor: cel mai bun rezultat la Euro: semifinale
(2016). Echipa-tip: Hennessey – Gunter, Neco Williams,
Ben Davies, Roberts – Ampadu, Wilson, Allen, Jones,
Ramsey - Bale. Selecþioner: Ryan Giggs. Absenþi: Robson-Kanu, Woodburn.
Elveþia: cel mai bun rezultat la Euro: optimi (2016).
Echipa-tip: Sommer – Akanji, Schar, Rodriguez – Zuber,
Zakaria, Xhaka, Shaquiri, Freuler – Mehmedi, Seferovic.
Selecþioner: Vladimir Petkovic. Absenþi: Ajeti, Lang.
Turcia vs Italia (11 iunie, ora 22:00, Roma)
Þara Galilor vs Elveþia (12 iunie, ora 16:00, Baku)
Turcia vs Þara Galilor (16 iunie, ora 19:00, Baku)
Italia vs Elveþia (16 iunie, ora 22:00, Roma)
Italia vs Þara Galilor (20 iunie, ora 19:00, Roma)
Elveþia vs Turcia (20 iunie, ora 19:00, Baku)
GRUPA B: Belgia, Danemarca, Finlanda, Rusia
Belgia: cel mai bun rezultat la Euro: finalã (1980). Echipa-tip: Courtois – Castagne, Alderweireld, Vertonghen,
Vermaelen – Tielemans, De Bruyne, Carrasco – E. Hazard, Mertens, Lukaku. Selecþioner: Roberto Martinez.
Absenþi: Fellaini, Origi, Lukebakio, Januzaj.
Danemarca: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare
(1992). Echipa-tip: Schmeichel – Maehle, Christensen,
Kjaer, Vestergaard – Hojbjerg, Delaney, C. Eriksen – Y.
Poulsen, Braithwaite, Dolberg. Selecþioner: Kasper Hjulmand. Absenþi: Schone, Pione Sisto.
Finlanda: cel mai bun rezultat la Euro: prima participare. Echipa-tip: Hradecky – Arajuuri, Toivio, Uronen, Raitala – Kamara, Lod, Soiri, Sparv - Pukki, Pohjanpalo. Selecþioner: Markku Kanerva. Absenþi: Ojala, Granlund.
Rusia: cel mai bun rezultat la Euro: campioanã, ca URSS
(1960), semifinalistã, ca Rusia (2008). Echipa-tip: Sunin –
Mario Fernandes, Jirkov, Semionov, Kudriaºov – Miranciuk, Ozdoiev, Cerâºev, Golovin, Ionov - Dzyuba. Selecþioner: Stanislaw Cercesov. Absenþi: Smolov, Neustadter.
Danemarca vs Finlanda (12 iunie, ora 19:00, Copenhaga)
Belgia vs Rusia (12 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)
Finlanda vs Rusia (16 iunie, ora 16:00, St. Petersburg)
Danemarca vs Belgia (17 iunie, ora 19:00, Copenhaga)
Finlanda vs Belgia (21 iunie, ora 22:00, St. Petersburg)
Rusia vs Danemarca (21 iunie, ora 22:00, Copenhaga)
GRUPA C: Austria, Olanda, Macedonia de Nord, Ucraina.
Austria: cel mai bun rezultat la Euro: grupe. Echipatip: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba –
Baumartlinger, Ilsanker, Laimer, Sabitzer – Grilitsch, Arnautovic. Selecþioner: Franco Foda. Absenþi: Jantscher,
Grbic.
Olanda: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare
(1988). Echipa-tip: Stekelenburg – Veltman, de Ligt, De
Vrij, Blind – Wijnaldum, F. De Jong, van de Beek – Depay, Klaasen, Berghuis. Selecþioner: Frank de Boer. Absenþi: Van Dijk, Cillessen, Babel, Bergwijn, Strootman,
Hateboer.

ra. Spania, triplã câºtigãtoare la Euro, are ºi
ea ca obiectiv titlul, mai ales cã dupã ce a
avut seria de 3 turnee finale adjudecate (2 la
Euro ºi 1 Mondial), a dezamãgit la urmãtoarele trei ediþii. Deºi lotul cuprinde valori incontestabile, pProblema ibericilor este cã nu
mai prezintã o formulã omogenã, pentru prima datã în istorie având în lot mai mulþi „stranieri” decât jucãtori din La Liga.
Belgia ºi Croaþia sunt echipe cotate cu
ºanse la fazele finale, însã se prezintã cu generaþii perimate, cu jucãtori plafonaþi, care par
sã-ºi fi atins deja punctul culminant, la Mon-

Macedonia de Nord: cel mai bun rezultat la Euro: prima
participare. Echipa-tip: Dimitrievski – Bejtulai, Ristovski,
Velkovski, Alioski – Bardhi, Nikolov, Ademi, Elmas – Pandev, Trickovski. Selecþioner: Igor Angelovski. Absenþi:
Nestorovski, Ashkovski.
Ucraina: cel mai bun rezultat la Euro: grupe. Echipa-tip:
Pyatov – Sobol, Karavayev, Matvyenko, Zincenko – Stepanenko, Marlos, Malinovski, Yarmolenko - Yaremciuk,
Tsygankov. Selecþioner: Andrei ªevcenko. Absenþi: Junior Moraes, Konoplyanka, Kravets.
Austria vs Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00, Bucureºti)
Olanda vs Ucraina (13 iunie, ora 22:00, Amsterdam)
Ucraina vs Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00,
Bucureºti)
Olanda vs Austria (17 iunie, ora 22:00, Amsterdam)
Ucraina vs Austria (21 iunie, ora 19:00, Bucureºti)
Macedonia de Nord vs Olanda (21 iunie, ora 19:00, Amsterdam)
GRUPA D: Croaþia, Cehia, Anglia, Scoþia
Croaþia: cel mai bun rezultat la Euro: sferturi (1996, 2008).
Echipa-tip: Livakovic – Vrsaljko, Vida, Lovren, Bradaric –
Kovacic, Brozovic, Modric – Perisic, Rebic, Kramaric. Selecþioner: Zlatko Dalic. Absenþi: Rakitic, Rog, Livaja.
Cehia: cel mai bun rezultat la Euro: campioanã, ca ºi
Cehoslovacia (1976), finalistã, ca ºi Cehia (1996). Echipatip: Vaclik – Kaderabek, Coufal, Kalas, Boril – Darida, Barak, Jankto, Masopust, Soucek - Schick. Selecþioner: Jaroslav Silhavy. Absenþi: Dockal, Tecl.
Anglia: cel mai bun rezultat la Euro: semifinalistã (1968,
1996). Echipa-tip: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Chilwell – Rice, Henderson, Mount – Foden, Sterling, Kane.
Selecþioner: Gareth Southgate. Absenþi: Alexander-Arnold,
Dier, Greenwood.
Scoþia: cel mai bun rezultat la Euro: grupe. Echipa-tip:
Marshall – O’Donnel, Hanley, Tierney, Robertson – McTominay, Christie, McGinn, Fraser - Dykes, Adams. Selecþioner: Steve Clarke. Absenþi: Griffiths, McLean.
Anglia vs Croaþia (13 iunie, ora 16:00, Londra)
Scoþia vs Cehia (14 iunie, ora 16:00, Glasgow)
Croaþia vs Cehia (18 iunie, ora 19:00, Glasgow)
Anglia vs Scoþia (18 iunie, ora 22:00, Londra)
Cehia vs Anglia (22 iunie, ora 22:00, Londra)
Croaþia vs Scoþia (22 iunie, ora 22:00, Glasgow)
GRUPA E: Spania, Polonia, Suedia, Slovacia.
Spania: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare (1964,
2008, 2012). Echipa-tip: De Gea – Azpilicueta, Pau Torres,
Laporte, Jordi Alba – Busquets, Koke, Fabian Ruiz, Thiago Alcantara – Ferran Torres, Morata. Selecþioner: Luis
Enrique. Absenþi: Sergio Ramos, Dani Carvajal, Jesus
Navas, Asensio, Dani Ceballos.
Polonia: cel mai bun rezultat la Euro: sferturi (2016).
Echipa-tip: Szeczeny – Bereszinski, Glik, Bednarek, Rybus - Linetty, Krychowiak, Klich, Zielinski - Lewandowski, Milik. Selecþioner: Paolo Sousa. Absenþi: Grosicki,
Piatek.
Suedia: cel mai bun rezultat la Euro: semifinale (1992).
Echipa-tip: Olsen – Krafth, Grankvist, Lindelof, Augustinsson – S. Larsson, Ekdal, Forsberg, Kulusevski – Berg,
Isak. Selecþioner: Janne Andersson. Absenþi: Ibrahimovic, Guidetti, Thelin.
Slovacia: cel mai bun rezultat la Euro: optimi (2016).
Echipa-tip: Dubravka – Pekarik, Hobocan, Skriniar – Kucka, Wass, Hamsik, Duda, Mak, Lobotka - Duris. Selecþioner: Stefan Tarkovic. Absenþi: Safranko, Stoch, Skrtel.

dialul din 2018. În schimb, de la Anglia se
aºteaptã sã producã în sfârºit o performanþã
majorã la un turneu final european, cel puþin
o calificare în finalã, cu o echipã de valoare, în
care experienþa se îmbinã cu elanul unor puºti
care au explodat deja. Olanda, poate pentru
prima datã în istoria participãrilor la un turneu
final, nu este inclusã printre favoritele la titlu,
lipsindu-i jucãtorii de mare clasã, iar liderul
Van Dijk este indisponibil. Rãmâne de vãzut
care va fi echipa-surprizã, fiindcã la Euro a
propus de-a lungul timpului campioane-ºoc,
precum Cehoslovacia în 1976, Danemarca în
1992 sau Grecia în 2004.
Mascota Euro 2020 este „Skillzy”, prezentat ca: „este un adolescent pasionat de freestyling, care e inspirat de fotbalul de stradã,
jonglerii ºi scheme de miuþã”. Mingea oficialã
este „Adidas Uniforia”, a cãrei design simbolizeazã „dispariþia graniþelor dintre þãri ºi diversitatea care va însoþi turneul final, totul prin
intermediul unei combinaþii unice între artã ºi
fotbal”. DJ Martin Garrix, Bono & The Edgeinterpreteazã imnul oficial al Euro 2020, intitulat „We Are The People We’ve Been Waiting
For” (Suntem oamenii pe care îi aºteptam).

Polonia vs Slovacia (14 iunie, ora 19:00, Dublin)
Spania vs Suedia (14 iunie, ora 22:00, Sevilla)
Suedia vs Slovacia (18 iunie, ora 16:00, Dublin)
Spania vs Polonia (19 iunie, ora 22:00, Sevilla)
Suedia vs Polonia (23 iunie, ora 19:00, Dublin)
Slovacia vs Spania (23 iunie, ora 19:00, Sevilla)
GRUPA F: Franþa, Germania, Ungaria, Portugalia
Franþa: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare (1984,
2000). Echipa-tip: Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernandez – Kante, Pogba, Tolissso - Griezmann, Mbappe, Benzema. Selecþioner: Didier Deschamps. Absenþi: Martial, Upamecano, Camavinga, F. Mendy, Nzonzi, Ndombele.
Germania: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare (1972, 1980,
1996). Echipa-tip: Neuer – Kimmich, Rudiger, Hummels, Halstenberg – Gundogan, Kroos, Havertz - Sane, Werner, Gnabry. Selecþioner: Joachim Low.Absenþe: Ter Stegen, Draxler, Mesut Ozil, Reus.
Ungaria: cel mai bun rezultat la Euro: semifinalistã (1964).
Echipa-tip: Gulacsi – Orban, Lang, Lovrencsics – Siger, Varga, Schafer, Kleinhesler, Holender – Sallai, Szalai. Absenþe:
Dzuszdzsak, Szoboszlai.
Portugalia: cel mai bun rezultat la Euro: câºtigãtoare (2016).
Echipa-tip: Rui Patricio – Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe,
Guerreiro – Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva – C. Ronaldo, Andre Silva, Diogo Jota. Selecþioner: Fernando Santos. Absenþe: Trincao, Andre Gomes.
Ungaria vs Portugalia (15 iunie, ora 19:00, Budapesta)
Franþa vs Germania (15 iunie, ora 22:00, Munchen)
Ungaria vs Franþa (19 iunie, ora 16:00, Budapesta)
Portugalia vs Germania (19 iunie, ora 19:00, Munchen)
Germania vs Ungaria (23 iunie, ora 22:00, Munchen)
Portugalia vs Franþa (23 iunie, ora 22:00, Budapesta)
Optimi de finalã
Meci 1: locul 2 grupa A vs locul 2 grupa B (26 iunie, ora
19:00, Amsterdam)
Meci 2: locul 1 grupa A vs locul 2 grupa C (26 iunie, ora
22:00, Londra)
Meci 3: locul 1 grupa C vs locul 3 grupa D/E/F (27 iunie,
ora 22:00, Budapesta)
Meci 4: locul 1 grupa B vs locul 3 grupa A/D/E/F (27 iunie,
ora 22:00, Sevilla)
Meci 5: locul 2 grupa D vs locul 2 grupa E (28 iunie, ora
19:00, Copenhaga)
Meci 6: locul 1 grupa F vs locul 3 grupa A/B/C (28 iunie,
ora 22:00, Bucureºti)
Meci 7: locul 1 grupa D vs locul 2 grupa F (29 iunie, ora
19:00, Dublin)
Meci 8: locul 1 grupa E vs locul 3 grupa A/B/C/D (29 iunie,
ora 22:00, Glasgow)
Sferturi de finalã
Sfert 1: câºtigãtoare meciul 6 „optimi” vs câºtigãtoare
meciul 5 „optimi” (2 iulie, ora 19:00, St. Petersburg)
Sfert 2: câºtigãtoare meciul 4 „optimi” vs câºtigãtoare
meciul 2 „optimi” (2 iulie, ora 22:00, Munchen) Sfert 3: câºtigãtoare meciul 3 „optimi” vs câºtigãtoare meciul 1 „optimi”
(3 iulie, ora 19:00, Baku)
Sfert 4: câºtigãtoare meciul 8 „optimi” vs câºtigãtoare
meciul 7 „optimi” (3 iulie, ora 22:00, Roma)
Semifinale
Semifinalã 1: câºtigãtoare „sfert” 2 vs câºtigãtoare „sfert 1”
(6 iulie, ora 22:00, Londra)
Semifinalã 2: câºtigãtoare „sfert” 4 vs câºtigãtoare „sfert 3”
(7 iulie, ora 22:00, Londra)
Finala - 11 iulie, ora 22:00, Londra

