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Peste 75 milioane de euro din fonduri
europene, accesate de Primãria Craiova

pentru îmbunãtãþirea transportului public
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Ieri, curtea din faþa ªcolii Gim-
naziale „Gheorghe Þiþeica” din
Craiova a fost plinã. Copii, pã-
rinþi, cadre didactice au fost  în
spaþiul special amenajat, respec-
tând regulile de distanþare fizicã,
impuse de legislaþie, la festivitatea de ab-
solvire, de cãtre cei care au finalizat cursul
gimnazial, a anului ºcolar 2019/2020. Fiind
o unitate de elitã a învãþãmântului gimna-
zial doljan, ºi manifestãrile organizate au
fost pe mãsurã. Copiii, îmbrãcaþi cu robe ºi
purtând, pe cap, toci aferente mediului aca-
demic, pe care, suntem, convinºi, mulþi din-
tre ei îl vor promova, au primit diplome din
partea conducerii ºcolii.
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La sfârºitul lunii august a anului tre-
cut, prin vacantarea postului de inspec-
tor-ºef al IPJ Dolj, dupã cooptarea co-
misarului-ºef dr. Constantin Nicoles-
cu, în echipa managerialã a IGPR, co-
misarul-ºef de poliþie Laurenþiu Dumi-
trescu, adjunct pânã atunci, era „îm-
puternicit” la ºefia IPJ Dolj. Mandatul
sãu provizoriu a durat pânã la 6 ianua-
rie a.c. când pe site-ul IGPR se putea
citi: „Prin ordin al ministrului Afaceri-
lor Interne, comisarul-ºef de poliþie
Adrian Constantin Glugã a fost împu-
ternicit, încapând cu data de 6 ianua-
rie a.c. sã îndeplineascã atribuþiile
funcþiei de ºef al Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean Dolj pe o perioadã de 3
luni”. Adrian Constantin Glugã venea
de la Brãila, dintr-o funcþie similarã. În
perioada de referinþã s-a confruntat cu
gestionarea Covid-19 în teritoriu, po-
trivit ordonanþelor militare emise. Alal-
tãieri, 1 iulie a.c. IGPR comunica: „Prin
ordin al ministrului Afacerilor Interne,
începând cu data de 1 iulie a.c., comi-

, ,În aceastã perioadã de
mari provocãri am vrut sã þi-
nem aproape de spitalele mili-
tare, gândindu-ne la colegii
noºtri activi ºi la numeroºii
pacienþi care beneficiazã de
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În perioada stãrii de urgenþã ºi a stãrii de alertã,
sucursala din Dolj a Asociaþiei Ofiþerilor în Rezervã
din România (AORR) a organizat donarea a 100 de
viziere cãtre Spitalul Clinic de Urgenþã Militar ”Dr.
ªtefan Odobleja” Craiova, reprezentat de ºeful Ambu-
latoriului integrat, colonelul medic Drãcea Paul. 

priceperea lor. Criza nu s-a
încheiat ºi este de datoria
noastrã ca, în continuare, sã
rãmânem alãturi de cei care
au grijã de noi ºi sã respec-
tãm mãsurile de distanþare so-
cialã, a spus preºedintele su-
cursalei Dolj colonelul (rz.) dr.
Crãsnaru Marius.

 La nivel naþional, AORR a
donat peste 3000 de viziere cã-
tre instituþii din prima linie a
luptei cu efectele pandemiei, în
special cãtre spitale militare.
Transporturi mai mici au ajuns
ºi la comandamentele Divizii-
lor 2 ºi 4 Infanterie, pentru a
fi distribuite militarilor aflaþi în
misiune. Acþiunea, desfãºura-
tã de-a lungul ultimelor 3 luni,
a fost iniþiatã de slt. (rz.v.)
Cãtãlin Florea sub coordona-
rea preºedintelui AORR, gl.
lt.(rz.) dr. Virgil Bãlãceanu.

 Ne-a surprins plãcut recep-
tivitatea membrilor asociaþiei ºi
disponibilitatea colaboratorilor
faþã de aceastã iniþiativã ºi þin
sã le mulþumesc tuturor pe
aceastã cale. Acþiunea a venit
la momentul potrivit ºi într-o
formã care ne-a permis sã ne
implicãm, cu o expunere mi-

nimã la riscurile tipice pande-
miei. Am avut alãturi producã-
tori profesioniºti, dar ºi echi-
pe de roboticã din programul
FIRST Tech Challenge, care
au demonstrat o capacitate de-
osebitã de coordonare cu co-
legii noºtri din AORR. Astfel
de momente demonstreazã cât
este de important ca militarii
în rezervã sau în retragere sã
rãmânã activi social, a spus-
 preºedintele AORR, gl. lt.(rz.)
dr. Virgil Bãlãceanu.

 În total, a fost colectatã o

sumã de circa 3000 de Euro
de la membrii AORR, folositã
pentru achiziþii la costul de
producþie  si pentru sprijinirea
furnizorilor cu materie primã.
Valoarea totala estimatã a vi-
zierelor, la preþul pieþei, este de
aproximativ 3 ori mai mare.

 Asociaþia Ofiþerilor în
Rezervã din România
(AORR) are  ca  obiect ive
esenþiale valorizarea ºi dezvol-
tarea competenþelor cadrelor
militare în rezervã ºi ale re-
zerviºtilor voluntari, respon-

sabilizarea acestora pentru
apãrarea naþionalã ºi colecti-
vã, valorificarea experienþei ºi
expertizei profesionale a ge-
neralilor ºi ofiþerilor în rezer-
vã ºi în retragere, precum ºi
a ofiþerilor rezerviºti voluntari,
promovarea intereselor, valo-
rilor ºi obiectivelor naþionale
ºi euroatlantice de securitate,
reprezentarea internaþionalã a
ofiþerilor în rezervã români în
cadrul Confederaþiei Interna-
þionale a Ofiþerilor în Rezervã
NATO (CIOR).

sar-ºef de poliþie, Petecel Aurelian
Alin, se împuterniceºte sã îndeplineas-
cã pe o perioadã de 3 luni atribuþiile
funcþiei de inspector-ºef al Inspectora-
tului de Poliþie Dolj”. Aceasta este fo-
tografia generalã a provizoratului „îm-
puterniciþilor” ca inspectori-ºefi la IPJ
Dolj, în ultimele 9 luni. ªi acum câteva
comentarii. În primul rând fiecare inte-
rimat s-a întins pe o perioadã extinsã
termenului intrisec de... 3 luni, ceea ce
ridicã o problemã de legitimitate pentru
deþinãtorii temporali ai funcþiei de ºef
IPJ Dolj, peste termenul prevãzut ex-
pres în ordinul de ministru. A doua ob-
servaþie este una mai complexã, Doljul
fiind unul din judeþele mari ale þãrii, cu
problemele sale specifice, inclusiv în
planul menþinerii ordinii ºi liniºtii publi-
ce, deºi atribuþiile Poliþiei Române sunt
mult extinse prin legea specialã, nu uºor
de gestionat. Fostul comisar-ºef dr.
Constantin Nicolescu a avut un man-
dat prelungit (10 aprilie 2009 – 2012 –
6 luni adjunct al ºefului IGPR- august

2019) reuºind sã aºeze într-un fel acti-
vitatea secþiilor de poliþie (6 la numãr)
din Craiova, a posturilor orãºeneºti, dar
ºi a celor 14 secþii rurale, cu tot ce le
este arondat, într-o matcã deplin func-
þionalã. Activitatea sa a derivat în pri-
mul rând din vocaþia de poliþist, adicã
din competenþã. N-a avut numai împli-
niri, dar a întreþinut cu discreþie senti-
mentul tonic de încredere deplinã în
poliþie, contribuind decisiv la retuºarea
imaginii municipiului Craiova de „oraº
nesigur”. Ceea ce nu trebuie trecut cu
vederea ºi nici uitat. Pe de altã parte,
dacã prin legea privind organizarea ºi
funcþionarea Poliþiei Române este pre-
vãzutã explicit colaborarea cu prefec-
tul –care e reprezentant al Guvernului-
ºi autoritãþile administraþiei publice lo-
cale, nu este posibil ca la numirea „tem-
porarã” a unui nou ºef al IPJ Dolj, aces-
tea sã nu fie consultate sau nici mãcar
înºtiinþate. E drept prefectul de Dolj
Nicuºor Roºca a primit... informaþia,
fãrã a i se cere pãrerea. Înþelegem cã

noul interimar, numit ºef de poliþie, co-
misarul-ºef Petecel Aurelian Alin, care
vine de la conducerea IPJ Timiº este
originar din Dolj. Vine dintr-un judeþ
„greu”, ca sã ne exprimãm astfel, unde
n-a avut viaþã uºoarã de bunã seamã
dar dacã ceva ne încurcã în emiterea
oricãrei consideraþii este tocmai man-
datul de provizorat care i-a fost rezer-
vat prin ordinul ministrului de resort.
Apoi existã o vorbã din popor –încã
valabilã- referitoare la „schimbarea ºefi-
lor, bucuria...”. Acest tip de „improvi-
zaþie” al IGPR, acceptat de ministrul de
Interne, Marcel Vela, n-are cum se do-
vedi inspirat, ºi nici eficient. Dimpotri-
vã, este mai degrabã fãrã precedent,
cochetând cu amatorismul desuet.
Când în 9 luni calendaristice rulezi trei
împuterniciþi ca inspector-ºef la con-
ducerea unui inspectorat de poliþie, fãrã
explicaþiile de rigoare, adicã în descon-
siderarea oricãrei transparenþe, ceva nu
e în regulã. ªi nu la inspectoratul res-
pectiv, ci la factorul decident.
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„Este un pachet de 16 auto-
buze electrice pentru care deja
a fost adjudecatã ºi licitaþia de
furnizare a lor. Ele sunt în pe-
rioada de construcþie. Termenul
ar fi undeva la începutul anului
viitor pentru primul autobuz. Noi
sperãm sã primim încã de anul
acesta mãcar unul-douã autobu-
ze, sã le trimitem deja pe traseu.
Valoarea acestui proiect este de
16,6 milioane euro ºi prevede nu
numai achiziþia de 16 autobuze
electrice, dar ºi reabilitarea ar-
terelor pe unde circulã ºi mai
ales a intersecþiilor, în aºa fel

Manifestarea a început, aºa
cum era programatã, la ora
11:00. Înainte de debut, s-a fã-
cut apel, din partea conducerii
ªcolii Gimnaziale „Gheorghe Þi-
þeica”, la pãstrarea normelor de
distnþare fizicã, în conformitate
cu regulile impuse de pandemia
COVID – 19, iar toþi cei prezenþi
s-au conformat. „Am avut ºi,
sunt convinsã cã vom avea, nu-
mai copii deºtepþi ºi frumoºi.
Astãzi (ieri – n.r.) ni s-a îndepli-
nit un vis: acela de a fi sãnãtoºi,
fericiþi, mai ales în timpuri ca
acestea, în plinã pandemie. Sun-
tem împreunã, pentru a-i premia
pe absolvenþii clasei a VIII-a din
acest an. Copii, pãrinþi ºi cadre
didactice meritã toate felicitãri-
le. Pentru cei care au trecut de
clasa a VIII-a ºi au absolvit cu
brio Evaluarea Naþionalã, nu pu-
tem spune decât câteva cuvinte:
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Îmbunãtãþirea transportului public local ºi reducerea
emisiilor de dioxid de carbon reprezintã o prioritate pentru
Primãria Craiova, fiind accesate, în acest sens, inclusiv
fonduri europene. Unul dintre aceste proiecte este cel care
prevede achiziþia a 16 autobuze electrice de ultimã generaþie,
contract semnat în primãvara acestui an.

Ieri, curtea din faþa ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Þiþeica” din Craiova a fost plinã.
Copii, pãrinþi, cadre didactice au fost  în spa-
þiul special amenajat, respectând regulile de
distanþare fizicã, impuse de legislaþie, la festi-
vitatea de absolvire, de cãtre cei care au fina-
lizat cursul gimnazial, a anului ºcolar 2019/

„Suntem mândri de voi ºi vã do-
rim sã vi se îndeplineascã toate
visurile, fiind alãturi de voi, cu
sprijinul colegilor mei!”. Nu aº
vrea sã spun foarte multe, doar
cã îi rog pe copii, pãrinþi ºi diri-
ginþi sã rãmânã, dupã festivita-
tea de premiere, pentru comple-
tarea fiºelor de opþiuni necesare
admiterii în liceu. De asemenea,
îi rog pe toþi sã vinã, mâine, vi-
neri, în intervalul orar 13:00 –
15:00, la ºcoalã sã facem ultimele
verificãri”, a precizat prof.  Ce-
rasela Cremene, director al ªcolii
Gimnaziale „Gheorghe Þiþeica”.

Premianþii, felicitaþi
Respectând regulile impuse,

copiii au venit sã-ºi ridice pre-
miile . Este vorba despre 19 ab-
solvenþi care au obþinut, de-a lun-
gul celor patru ani de gimnaziu,
media generalã maximã, ºi de 23

de elevi care, în acest an ºcolar,
au realizat performanþe la con-
cursurile judeþe (Olimpiade ºi alt
gen de competiþie), dar care, din
cauzele impuse de Covid – 19,
nu au mai putut susþine ºi fazele
naþionale, acestea fiind anulate.
Am vorbit cu trei dintre absol-
ventele acestui an. Prima dintre
ele, Iulia Boangiu, a fost decla-
ratã „absolventa anului”, la
„Gheorghe Þiþeica”, care a de-
clarat: ”Cred cã aceastã întreru-
pere a cursurilor a avut ºi avnta-
je ºi dezavntaje. În prim catego-
rie aº pune faptul cã m-am putut
pregãti mai bine ºi m-am cunos-
cut pe mine însãmi. La dezav-
ntaje, aº trece lipsa de intercaþi-
onare directã cu profesorii, de la
care puteam sã aflu ce greºeli am
fãcut ºi ceea ce am de îndreptat.
Dar, la final, nu pot spune decât
cã sunt foarte mulþumitã”.

A doua dintre ele este  Ioana
Canþãr, care a avut „zecele” per-
fect, în anii de gimnaziu, ºi nu-
mai câteva sutimi au oprit-o sã
obþinã maxima ºi la Evaluarea
Naþionalã: „A fost, oarecum, mai
dificil, în aceste luni fãrã a fi la
cursuri, dar m-am pregãtit ºi,
având ºi sprijinul familiei, am
obþinut rezultate foarte bune. Nu
trebuie sã uit nici de sprijinul
acordat de profesorii pe care i-

am avut de-a lungul anilor”.
Nu în ultimul rând, ne-a

menþionat din experienþa sa ºi
Sara Murãreþu: „A fost destul
de stresant în cele douã luni,
dar m-am pregãtit ºi, iatã, cã
rezultatele s-au vãzut. În cei
patru ani la aceastã ºcoalã, am
avut media generalã 10 ºi mi-a
lipsit foarte puþin sã iau aceas-
tã notã ºi la Evaluare” .

CRISTI PÃTRU

încât transportul cu ele sã devi-
nã prioritar, sã devinã acel mij-
loc de transport care te aduce în
cel mai scurt timp din punctul A
în punctul B”, a afirmat prima-
rul Craiovei, Mihail Genoiu.

De asemenea, urmeazã a fi
scoasã la licitaþie achiziþia altor
30 de autobuze electrice, pachet
cu o valoare de peste 20 mili-
oane euro. În plus, administra-
þia craioveanã s-a preocupat de
îmbunãtãþirea transportului pu-
blic în comun cu tramvaiul. „Am
intrat în forþã imediat, în 2017,
când a apãrut ghidul solicitantu-

lui, plecând de la ideea cã trebu-
ie sã accesãm absolut tot ce se
poate. ªi am început, bineînþe-
les, cu necesitatea cumpãrãrii de
tramvaie, pentru a elimina pe cele
care sunt foarte vechi ºi depãºi-
te atât tehnologic cât ºi ca vâr-
stã. Când am început derularea
achiziþiei de tramvaie, am con-
statat cã sunt douã tronsoane de
cale de rulare în capetele din
Severinului ºi din Henri Ford,
care nu au fost reabilitate pe fon-
durile de infrastructurã anterioare
ºi le-am prins ºi pe acelea. Am
ajuns ulterior la concluzia cã nu
putem sã venim cu astfel de
tramvaie într-un depou de tram-
vaie care are peste 40 ani vechi-
me ºi este necesar unul modern,
care sã fie dotat cu aparaturã.
Astfel, am introdus în proiect
ºi depoul de tramvaie ºi uºor,
uºor ne-am dus pe toatã aceas-
tã axã ºi am ajuns la 75 mili-

oane de la cele 47 milioane
iniþial”, a declarat primarul
Craiovei, Mihail Genoiu.

Primãria Craiova are ºi un
parteneriat cu Ministerul Dez-
voltãrii pentru achiziþia a 17
tramvaie. Acum se aºteaptã sta-

bilirea unui furnizor. „Cu aceas-
tã ocazie, prin intermediul
dumneavoastrã, poate cã oful
nostru va ajunge ºi la Ministerul
Dezvoltãrii, din nou, cum am pro-
cedat, la un moment dat, ºi în ca-
zul Colegiului Carol I, când lucru-
rile au fost urgentate dupã nume-
roase declaraþii publice pe care le-
am fãcut. Licitaþia pentru cele 17
tramvaie cred se aflã în evaluare
din luna februarie. Sper sã se fi-
nalizeze, sã nu uitãm cã este la a
treia încercare, de atunci au mai
fost douã anterioare la care nu s-
a prezentat nimeni. De data aceas-
ta, am înþeles cã sunt patru furni-
zori ºi sper sã avem, cât mai re-
pede, un câºtigãtor al licitaþiei,” a
mai precizat primarul Craiovei,
Mihail Genoiu.

Investim pentru oameni!
O campanie a Primãriei

Municipiului Craiova.

2020. Fiind o unitate de elitã a învãþãmântului
gimnazial doljan, ºi manifestãrile organizate
au fost pe mãsurã. Copiii, îmbrãcaþi cu robe ºi
purtând, pe cap, toci aferente mediului acade-
mic, pe care, suntem, convinºi, mulþi dintre ei
îl vor promova, au primit diplome din partea
conducerii ºcolii.
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VÂNZÃRI

APARTAMENTE
Vand apartament cu 2 came-
re decomandate. Telefon:
0766/348.398.
Vând (schimb) apartament
Craiova ºi casã Pleniþa cu
apartament 4 camere Craio-
va central, et. 1 + diferenþa.
Telefon: 0351/802.305.

CASE
Vând casã utilatã, mobilatã, oraº
Segarcea, str. Eroilor. 40.000
euro. Tel. 0744/968.675.
Vând casã frumoasã în co-
muna Vîrtop, judeþul Dolj.
Telefon: 0745/602.001.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canali-
zare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã nouã,
BORDEI. Telefon: 0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi + ane-
xe, teren 3000 mp. Telefon:
0765/152.614.

CUMPÃRÃRI
Cumpar garsoniera, bloc
nou, zona semicentrala, etaj
1 sau 2, Craiova. Pana atunci,
inchiriez garsoniera goala
pentru depozitare carti si hai-
ne. Telefon: 0723/013.004.

TERENURI
Vând loc pentru casã la 10
km Craiova (ºi alte construc-
þii diverse). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren Predeºti, 800 mp,
utilitãþi, pitoresc, ideal pentru
casã sau casã de vacanþã.
Telefon: 0773/996.446.
Vând teren intravilan SC
Avioane Sa Craiova, supra-
faþã 1,25 Ha. Telefon: 0769/
456.241.
Vând 2 terenuri langa FABRI-
CA DE TERMOPANE ,,Q
FORT” – GARA PIELESTI pt.
investitii 5000 m. Pret nego-
ciabil. Telefon: 0752/641.487.
Vând teren 2000 mp (locuri
de casã intravilan cu toate
utilitãþile apã, canal, electri-
citate, gaze) Cârcea - situat
în faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând loc de casã 500 mp,
intravilan Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate apã cu-
rentã. Telefon: 0745/043.152.
Vând, inchiriez, schimb te-
ren, Calea Bucuresti, km 10,
1000m-2000m, deschidere
35m, dupa Peugeot. Tele-
fon: 0773/996.446.

Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.

AUTO
Vând ML 320 din  august
2007- 250.000 Km. Preþ
8000 Euro, full options,
MERCEDES 270 din 2004
Numere Italia, preþ 3000 E,
KIA Karnivale 7 locuri- 3000
E. Telefon: 0765/561.809;
3533770710.
Vând DACIA 1310 cu toate
taxele la zi. Telefon: 0727/
884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vand robot patiserie (plane-
tar) cu bol inox, 6l. Vand te-
levizor LEKO, diagonala 37
cm. Vand haina piele intoar-
sa caprioara, marimea 50.
Vand oglinda cristal 160x80.
Telefon: 0752/236.667.
Vând porþi metalice în stare
bunã. Comuna Goieºti, Dolj.
Preþ negociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20 litri noi,
arzãtoare gaze sobã D 600,
alternator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã nouã
de rezervã, discuri cu mu-
zicã diferitã. Telefon: 0251/
427.583.
Vand loc de veci si groapa
boltita, Cimintir Sineasca.
Telefon: 0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci anul
II,  arbore de mãtase, lean-
dru, lãmâi anul I de fructifi-
care, pomi fructiferi la ghi-
veci, gutui, pãr, nuc, tranda-
firi. Telefon: 0784/893.160.
Maºinã de cusut Ileana cu
pedalã- 250 lei, cuverturã
pluºatã grena ºi 2 carpete
pentru fotolii – 150 lei, co-
vor persan 220/210 – 100 lei,
sãpun de casã 5 lei /kg. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu bol
6,5l  inox, oglindã cristal
160/80 cm, cuier hol, aþã
cusut goblen, hainã piele în-
toarsã cãprioarã nr. 50. Te-
lefon: 0752/236.667.
Veiozã,  calorifer electric,
aerotermã, piedestal, nop-
tierã, toaletã cu oglindã,
masã, scaune, dormezã,
pat saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând  bibliotecã lemn, 2 fo-
tolii VINTAGE, 1 aparat ra-
dio - pikup, 1 masã 12 per-
soane, 6 scaune, 1 birou, 1
maºinã de cusut (Rusia), 2
seturi inox (noi) crãtiþi - Italia,
2 undiþe de pescuit. Preþuri
mici. Telefon: 0729/684.222.

COMUNICAT DE PRESÃ BNS
Adoptarea unui mecanism clar ºi transparent pentru creºterea salariului minim, împreunã cu un sistem solid de negocieri

colective sunt esenþiale pentru reducerea sãrãciei lucrãtorilor
În aceste zile în Camera Deputaþilor se aflã în dezbatere un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii (Plx 295/2020)1, proiect

ce propune introducerea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim. Aceastã iniþiativã este justificatã atât de dezbaterile
purtate în aceastã perioadã la nivel european, cât ºi de angajamentele internaþionale asumate de România prin ratificarea Cartei
Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene ºi Cartei Sociale Europene revizuite.

Reamintim faptul cã instituirea unui mecanism transparent pentru stabilirea salariului minim este o recomandare de þarã fãcuta de
instituþiile europene în fiecare an, începând din 2015. Nici 2020 nu a fost o excepþie.  În 20.05.2020 Comisia Europeanã recomandã
Consiliului Uniunii Europene aprobarea setului de recomandãri de þarã pentru România, una din problemele sesizate în cazul României
fiind – ”Lipsa unui mecanism obiectiv permanent de stabilire a salariului minim….”.

Mecanismul ce se doreºte a fi instituit prin acest proiect de lege se înscrie în linia dezbaterilor purtate în acest moment la nivel
european. Documentul dat publicitãþii de Comisia Europeanã în  stagiul II de consultare cu privire la stabilirea unui salariu minim la nivel
European indicã douã posibile mecanisme pentru stabilirea salariului minim – (a) raportul între salariul minim brut ºi câºtigul salarial
mediu sau median brut sau raportul între salariul minim net ºi câºtigul salarial mediu sau median net. 2

Cu toate acestea am constatat lipsã de interes din partea Guvernului într-o abordare responsabilã a acestei teme, aºa cum rezultã de
altfel ºi din punctul de vedere exprimat de Guvern3în respingerea acestui proiect de lege.

România are cea mai mare ratã a riscului de sãrãcie în muncã, atât în cazul lucrãtorilor ce lucreazã timp complet de muncã, dar mai ales
în cazul celor ce lucreazã timp partial. În 2019 rata riscului de sãrãcie în muncã a crescut faþã de anul 2018, însemnând cã 12,3% din
lucrãtorii din România s-au aflat în 2019 în risc de sãrãcie, faþã de 11,2% in 2018.Munca trebuie sã fie principala cale de a ieºi din sãrãcie,
cu toate acestea un numãr semnificativ de salariaþi sunt expuºi riscului de sãrãcie.

Salariului minim a funcþionat în ultimii ani în România ca principal
instrument de politicã salarialã.  Acesta a fost unicul rãspuns al Guvernului pentru a compensa distrugerea negocierilor colective, astfel
încât sã contracareze parþial încercarea angajatorilor de a þine costul cu forþa de muncã foarte jos.

Argumentele utilizate de Guvern pentru respingerea acestui proiect, din punctul nostru de vedere, sunt fie superficiale, fie pe
jumãtate adevarate, de exemplu:

- Guvernul menþioneazã faptul cã nota de fundamentare nu conþine o evaluare de impact iar deficitul bugetar antrenat de
aplicarea unui astfel de mecanism nu poate fi susþinut de Guvern, având în vedere constrângerile impuse de calitatea de membru al UE.

Se scapã din vedere faptul cã zilele trecute chiar Guvernul României a emis un proiect de act normativ, nefiind singurul caz de acest
fel, fãrã nici un fel de evaluare a impactului financiar, deºi prin actul normativ respectiv se acordau subvenþii angajatorilor sub forma
indemnizaþiilor pentru muncã redusã.  În acest caz nu a existat interes pentru evaluarea impactului ºi nici deficitul nu a fost un
considerent suficient de important pentru a stopa Guvernul în luarea acestei decizii. Regula constituþionalã conform cãreia ”Nici o
cheltuialã bugetarã nu poate fi aprobatã fãrã stabilirea sursei de finanþare” este una aplicatã discreþionar de Guvern dar ºi de
Parlament.

- Guvernul menþioneazã cã existã un mecanism funcþional de stabilire a salariului minim si invocã acte normative ºi structuri de
dialog social, acestea însãnu au fost niciodatã cu adevãrat implicate în stabilirea salariului minim, acesta fiind ºi motivul pentru care
Comisia Europeanã spune cã România nu are un mecanism stabil ºi transparent pentru stabilirea salariului minim.

- România are într-adevar cea mai mare pondere a lucrãtorilor plãtiþi cu salariul minim, ceea ce este însãºi mai grav este faptul
cãaceastã situaþia este identicã atât în cazul contractelor cu timp parþial, respectiv a celor cu timp complet, cât ºi în cazul contractelor
de muncã pe durata nedeterminatã sau determinatã. O astfel de situaþie se gãseºte în foarte puþine state membre UE.4

Gradul de acoperire cu contracte colective ºi ponderea lucrãtorilor cu
salarii mici

Sursa: ICTWSS

- Distrugerea negocierilor colective salariale a favorizat creºterea
inegalitãþilor salariale ºi a numãrului de salariaþi plãtiþi cu salariul minim.
Studiile OECD au indicat faptul cãsistemele de negociere colective sectoria-
le sau multi-nivel contribuie la reducerea inegalitãþilor salariale cu 25 –
30%. Dar în aceastã privinþã nimeni din clasa politica nu este dispus sã-ºi
asume o schimbare.

- Se invocã de asemenea faptul cãîn legea 153/2017 salariul minim
pentru anul 2022 esteprevãzut la nivelul de 2500 lei, din 2023 salariile din
sectorul bugetar fiind legate de salariul minim. Reamintim faptul cã acest
aspect a fost sesizat de BNS încã de la sfârºitul anului 2019, sigur aceastã

problemã poate fi rezolvatã, la fel cum se poate stabili un grafic de creºtere a salariului minim, astfel încât sã se asigure un nivel adecvat
al salariului minim, în condiþii suportabile pentru mediul de afaceri, dar ºi pentru buget.

În ciuda nevoii de a creºte salariul minim, în special în cazul României se impune ca acest instrument sã fie dublat de negocierile
colective, în special cele sectoriale, ca pârghie esenþialã pentru creºterea salariilor ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã, prin reducerea
inegalitãþilor. Nu existã cale pentru creºtere economica justã ºi echitate în muncã fãrã negociere colectivã. Nu putem vorbi de
economie socialã de piaþã dacã lucrãtorii nu au putere de negociere. Libertatea lucrãtorilor de a se organiza ºi de a negocia colectiv s-
au redus sistematic în ultimii ani. Legislaþia muncii ºi a negocierilor colective a devenit extrem de puþin protectivã.

Convergenþa salariilor este urgentã pentru România, salariile mai mari asigurã firmelor stimulente pentru a investi în inovare ºi
upgradare a activitãþilor într-o parte mai complexã a lanþului economic. Creºterea salariilor e singura modalitate de a stopa migraþia
creierilor ºi pentru a reþine în þarã forþa de muncã educatã.

Aprobarea acestui proiect de act normativ respectiv adoptarea unui mecanism clar ºi transparent pentru creºterea nivelului de
adecvare a salariului minim, împreunã cu un sistem solid de negocieri collective, în special sectoriale, pot contribui la reducerea
inegalitãþilor salariale, a sãrãciei în muncã dar ºi la stoparea fluxului migraþionist.

Departamentul de Presa
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FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE ªI ELECTRONICÃ

Specializãri
Automaticã ºi informaticã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 80 locuri la buget

ºi 20 locuri cu taxã
Ingineria sistemelor multimedia (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi

15 locuri cu taxã
Calculatoare (învãþãmânt cu frecvenþã): 65 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã
Calculatoare (în limba englezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 66 locuri la buget ºi

14 locuri cu taxã
Electronicã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34 locuri la buget ºi 16 locuri cu

taxã
Mecatronicã (învãþãmânt cu frecvenþã) ºi Roboticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34

locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã

Oportunitãþi de carierã prin Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Elec-
tronicã: programatori ºi dezvoltatori software, arhitecþi de soluþii IT, proiectare ºi ope-
rare baze de date, asigurarea calitãþii produselor software/hardware, automaticã, con-
trolul proceselor industriale, ingineria reglãrii automate, linii flexibile de fabricaþie, in-
stalarea ºi mentenanþa roboþilor industriali, electronicã de mare putere, operatori in-
frastructurã telecom, customer support, client service.

Toate informaþiile aici: http://www.ace.ucv.ro/

FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE
Specializãri
Istorie (învãþãmânt cu frecvenþã): 22 locuri la buget ºi 28 locuri cu taxã
Filosofie (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la buget ºi 31 locuri cu taxã
Relaþii internaþionale ºi studii europene (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la

buget ºi 56 locuri cu taxã
Asistenþã socialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 16 locuri la buget ºi 84 locuri cu taxã
Sociologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 76 locuri cu taxã
ªtiinþe politice (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 76 locuri cu taxã

Oportunitãþi de carierã
Absolvenþii Facultãþii de ªtiinþe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheolo-

gie, arhivisticã, cercetare ºtiinþificã, învãþãmânt preuniversitar, învãþãmânt universitar,
administraþie publicã, asistenþã socialã ºi protecþia copilului, instituþii europene, mass-
media, organizaþii politice, cercetare sociologicã, diplomaþie, comunicare, organizaþii
internaþionale, organizaþii non-guvernamentale, resurse umane.

Toate detaliile, aici: http://stiintesociale.ucv.ro/

FACULTATEA DE AGRONOMIE
Specializãri
Agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 55 locuri la buget ºi 45 locuri cu taxã
Agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã redusã): 75 locuri cu taxã
Montanologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri la buget ºi 35 locuri cu taxã
Controlul ºi expertiza produselor alimentare (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 lo-

curi la buget ºi 20 locuri cu taxã
Mãsurãtori terestre ºi cadastru (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi

20 locuri cu taxã
Silviculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 29 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã

Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, silviculturã,

protecþia plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produ-
selor alimentare (industria cãrnii, laptelui, uleiului, zahãrului, panificaþie, industria berii,
industria vinului), poliþia vamalã, consultantã agricolã, irigaþii ºi ameliorarea solului,
control vamal, agro-turism, protecþia mediului, topografie ºi cadastru, fitofarmacie,
industria alimentarã, mecanizarea agriculturii, cercetare în agriculturã, silviculturã, ge-
odezie, topografie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, silviculturã, învãþã-
mânt.

Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/

FACULTATEA DE HORTICULTURÃ
Specializãri
Biologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Peisagisticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 24 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã
Horticulturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 29 locuri la buget ºi 31 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 32

locuri la buget ºi 28 locuri cu taxã
Tehnologia prelucrãrii produselor agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 27 locuri

la buget ºi 33 locuri cu taxã
Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domeniile Horticulturã,

Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului ºi într-o serie de dome-
nii conexe, precum protecþia plantelor, ºtiinþele solului, conservarea biodiversitãþii,
managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producþie,
cercetare, învãþãmânt, servicii, management ºi consultanþã, expertizã, analize ºi deter-
minãri de laborator, business, asigurãri, finanþarea investiþiilor rurale, administraþie,
managementul integrat al producþiei horticole ºi agroalimentare, dezvoltarea spaþiului
rural etc.

Toate detaliile, aici:  https://horticultura.ucv.ro/horticultura/ro; https://horticultura-
.ucv.ro/horticultura/ro/admitere

Universitatea din Craiova, în elita educaþiei antreprenoriale superioare

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova
pune la dispoziþie studenþilor 2860 locuri la licenþã-buget ºi 1720 locuri-buget la
master. La taxã, candidaþii pot opta pentru unul dintre cele 2720 de locuri cu taxã la
licenþã ºi 1658 locuri cu taxã la master.

Absolvenþii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre
cele 91 de locuri licenþã-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferã posibilitatea pregãtirii în 95 de programe de licenþã ºi
85 de programe de master, repartizate pe ºase domenii fundamentale de ierarhizare
existente în acest moment la nivel naþional. ªi oferta educaþionalã pentru formare con-
tinuã este substanþialã, incluzând 36 de programe postuniversitare ºi 13 programe de
conversie.

Universitatea din Craiova oferã ºi programe de studii universitare la formele de
învãþãmânt cu frecvenþã redusã (IFR) ºi/sau la distanþã (ID), având acreditate
programele de învãþãmânt respective la forma de învãþãmânt cu frecvenþã.

Universitatea din Craiova se numãrã printre cele mai importante instituþii organiza-
toare de doctorat din România: 27 de domenii ºi 145 de conducãtori de doctorat afiliaþi
ºcolilor doctorale.

Studenþii Universitãþii din Craiova au la dispoziþie o infrastructurã de pregãtire ºi
cercetare de ultimã generaþie, precum ºi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-
economic ºi cu cel academic internaþional – Universitatea din Craiova este partener
academic strategic pentru mai bine de 250 de universitãþi din lume.

BURSE PENTRU STUDENÞII CRAIOVENI
Burse de performanþã
Burse de merit
Burse sociale
Burse de ajutor social ocazional
Burse de voluntariat
Burse private

Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:
Bursa FORUMUL CARIEREI se acordã studenþilor cu rezultate deosebite în acti-

vitatea organizatoricã, ºtiinþificã, culturalã sau sportivã, în activitãþile-suport din uni-
versitate/facultate.

Bursa INCESA se acordã:
- studenþilor implicaþi în activitãþi de cercetare aplicatã cu finalitate ºi utilitate dove-

dite pentru partenerii ºi beneficiarii Universitãþii din Craiova;
- studenþilor implicaþi în activitãþi de cercetare aplicativã desfãºurate în vederea rea-

lizãrii unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea
unor probleme ale Universitãþii din Craiova;

- studenþilor implicaþi în promovarea cercetãrii, inovãrii ºi transferului de tehnologie
ºi cunoaºtere prin desfãºurarea unor activitãþi suport aprobate în prealabil de Consiliul
de Administraþie;

- studenþilor care obþin rezultate deosebite la manifestãri extracurriculare, în afara
domeniului de studiu la care sunt înmatriculaþi.

Studenþii pot primi ºi burse de la persoane fizice sau juridice – agenþi economici,
asociaþii nonguvernamentale, fundaþii etc. – pe bazã de contract încheiat direct cu
studenþii. 

CAZARE
Universitateadin Craiova oferã aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cãmi-

ne studenþeºti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:
Campus Agronomie
Campus Mecanicã 
Campus Electrotehnicã
Campus Educaþie Fizicã ºi Sport

Parteneriate ºi proiecte pentru educaþia superioarã antreprenorialã
la Universitatea din Craiova

Proiectele Universitãþii din Craiova se înscriu în strategia de îmbunãtãþire a cali-
tãþii pregãtirii studenþilor ºi au ca obiectiv major creºterea numãrului de absolvenþi
de învãþãmânt superior din domenii de specializare inteligentã.

Universitatea din Craiova a dezvoltat peste 200 de parteneriate cu agenþii eco-
nomici de primã mãrime de la nivel regional ºi naþional. Aceºtia acordã burse
studenþilor merituoºi, se implicã în proiectele lor ºi ale Universitãþii. Universitatea
din Craiova se mândreºte ºi cu o reuºitã unicã în peisajul antreprenoriatului. Printr-
un ONG pe care l-a fondat (EDUCOL – Asociaþia pentru Educaþie SV Oltenia) a
obþinut o finanþare internaþionalã de peste 1 milion de dolari (pe platforma Global
Giving), prin care a înfiinþat, împreunã cu Primãria Craiova ºi Fundaþia Ford, un
Centru de Resurse ºi Angajament în care deruleazã un program de antreprenoriat
social.

Universitatea din Craiova este lider în ceea ce priveºte dezvoltarea conceptului
de universitate antreprenorialã. Astfel, valoarea contractelor de cercetare cu me-
diul economic a depãºit suma de un milion si jumatate de euro, valoarea totalã a
proiectelor pe fonduri europene aflate în implementare este de peste 66 milioane de
lei, iar a propunerilor trecute de faza de eligibilitate, unele dintre ele aflate în stadiul
final al încheierii contractelor, este de peste 288 milioane lei. Mai mult, valoarea
proiectelor în parteneriat cu comunitatea localã, ONG-uri relevante, cu administra-
þia localã pentru promovarea proiectelor de antreprenoriat social este de peste 10
milioane de lei.

Proiecte care susþin practica de specialitate, proiecte care susþin educaþia antre-
prenorialã, proiecte finanþate de mari companii interesate de studenþii ºi absolvenþii
noºtri, toate acestea fac din Universitatea din Craiova instituþia de învãþãmânt su-
perior cu dezvoltarea cea mai rapidã în ultimii ani.



6 / cuvântul libertãþii vineri, 3 iulie 2020publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ

Specializãri
Teologie ortodoxã pastoralã (învãþãmânt cu frecvenþã): 49 locuri la buget ºi 51 locuri cu taxã
Artã sacrã (învãþãmânt cu frecvenþã): 10 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Arte plastice (picturã ºi sculpturã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 10 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Absolvenþii Facultãþii de Teologie Ortodoxã pot deveni profesori de religie sau de educaþie plasticã, preoþi, diaconi,

consilieri culte, artiºti plastici, pictori, sculptori, conservatori/restauratori de monumente religioase, conservatori/
restauratori de picturã muralã, picturã pe lemn ºi componente artistice din lemn la monumente istorice, muzeografi,
ghizi de artã, galeriºti sau consilieri artistici.

Toate detaliile, aici: http://teologie.ucv.ro/

FACULTATEA DE LITERE
Specializãri
Limba ºi literatura românã – Limba ºi literatura latinã (învãþãmânt cu frecvenþã): 10 locuri la buget ºi 5

locuri cu taxã
Limba ºi literatura românã – O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã, italianã, germanã, spa-

niolã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 60 locuri la buget ºi 60 locuri cu taxã
Limba ºi literatura românã – O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã, italianã, germanã, spa-

niolã) (învãþãmânt la distanþã): 40 locuri cu taxã
Limba ºi literatura românã – O limbã ºi literaturã modernã (francezã, englezã) (la Drobeta-Turnu Seve-

rin):  (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã
Limba ºi literatura modernã A (englezã/francezã) – Limbã ºi literaturã modernã B (francezã/ englezã/germa-

nã/italianã/spaniolã)/ Limba ºi literatura latinã  (învãþãmânt cu frecvenþã): 68 locuri la buget ºi 52 locuri cu taxã
Traducere ºi interpretare (englezã, francezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 19 locuri la buget ºi 11 locuri cu taxã
Comunicare ºi relaþii publice (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 35 locuri cu taxã
Jurnalism (învãþãmânt cu frecvenþã): 22 locuri la buget ºi 18 locuri cu taxã
Interpretare muzicalã - canto (învãþãmânt cu frecvenþã): 5 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Interpretare muzicalã – instrumente (învãþãmânt cu frecvenþã): 4 locuri la buget ºi 4 locuri cu taxã
Muzicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 6 locuri la buget ºi 9 locuri cu taxã
Artele spectacolului (Actorie) (învãþãmânt cu frecvenþã): 9 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizualã: scenaristicã, publicitate media, filmolo-

gie): 11 locuri la buget ºi 1 loc la taxã
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 20

locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã

Facultatea de Litere oferã posibilitãþi multiple de carierã, în peste 50 de domenii. Absolvenþii pot deveni profesori, traducãtori,
scriitori, specialiºti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliºti, actori, soliºti, instrumentiºti, dirijori sau manageri.

Toate detaliile, aici: http://litere.ucv.ro/litere/

FACULTATEA DE DREPT

Specializãri:
Drept (învãþãmânt cu frecvenþã - IF): 167 locuri la buget ºi 170 locuri cu taxã
Drept (învãþãmânt cu frecvenþã redusã - IFR): 100 locuri cu taxã
Administraþie publicã  (învãþãmânt cu frecvenþã - IF): 39  locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Administraþie publicã (Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã - IF): 26 locuri la buget ºi 55 locuri

cu taxã
Oportunitãþi de carierã oferite pentru absolvenþii specializãrii „Drept”: judecãtor, procuror, avocat, consi-

lier juridic,  notar, executor judecãtoresc, magistrat asistent, practician în insolvenþã, asistent judiciar, mediator, gre-
fier cu studii superioare, funcþionar în administraþia publicã, funcþii de specialitate în instituþiile europene (Curtea de
Justiþie a Uniunii Europene, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene º.a.), cadru didactic
în învãþãmântul superior etc.

Oportunitãþi de carierã oferite pentru absolvenþii specializãrii „Administraþie publicã”: Consilier în admi-
nistraþia publicã. Consultant în administraþia publicã. Administrator public. Expert în administraþia publicã. Agent de
dezvoltare. Consilier armonizare legislativã. Expert armonizare legislativã. Inspector de specialitate în administraþia
publicã. Manager proiect. Referent de specialitate în administraþia publicã. Reglementator etc.

Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/

FACULTATEA DE ªTIINÞE
Specializãri
Biochimie tehnologicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Chimie farmaceuticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã informaticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã medicalã (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Informaticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 130 locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Matematicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 23 locuri la buget ºi 12 locuri cu taxã
Matematicã informaticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 23 locuri la buget ºi 12 locuri cu taxã
Chimia mediului (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Geografia turismului (învãþãmânt cu frecvenþã): 37 locuri la buget ºi 33 locuri cu taxã
Geografie (învãþãmânt cu frecvenþã): 37 locuri la buget ºi 53 locuri cu taxã

Oportunitãþi de carierã
Absolvirea acestei facultãþi le oferã studenþilor numeroase ºi variate oportunitãþi de carierã. Aceºtia pot

lucra cu uºurinþã în învãþãmânt, în companii de IT, în clinici ºi spitale, în bãnci ºi multe altele. Studenþii
noºtri se pot califica pentru ocupaþii specifice fiecãrui program de studii, de exemplu: Chimia mediului:
Inspector de specialitate chimist, Analist de mediu, Consilier administraþia publicã; Biochimie tehnologicã:
Chimist, Asistent de cercetare în chimie, Asistent de cercetare în biochimie tehnologicã; Chimie farmaceu-
ticã: Chimist în domeniul farmaceutic,  Chimist analist produse farmaceutice, Chimist în industria farma-
ceuticã; Fizicã informaticã: Fizician, Analist, Programator; Fizicã medicalã: Fizician medical, Asistent de cer-
cetare în fizicã/fizicã-chimie; Geografie: Geograf, Cartograf, Meteorolog; Geografia turismului: Administrator
hotel, Agent de turism, Ghid de turism; Informaticã: Proiectant/dezvoltator software, Specialist în tehologii
IA, Administrator reþele de comunicaþie, Matematicã: Matematician, Consilier/referent de specialitate ma-
tematician, Consilier actuar; Matematicã informaticã: Consilier statistician, asistent de cercetare în mate-
maticã informaticã, administrator baze de date, etc.

Toate informaþiile: http://msn.ucv.ro/

Anunþul tãu!

Dobrescu Nicolae, titular al proiectului
,,DESFIINÞARE CORP C1 ªI C2; CONSTRUIRE
2 LOCUINÞE COLECTIVE P+2” anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evalua-
re a impactului asupra mediului, pentru pro-
iectul ,,DESFIINÞARE CORP C1 ªI C2; CON-
STRUIRE 2 LOCUINÞE COLECTIVE P+2” pro-
pus a fi amplasat în municipiul Craiova, stra-
da Aleea Tîrgului, nr. 1, judeþul Dolj Lot cu
numãr cadastral 222072 UAT Craiova. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de
luni-joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri între ore-
le 8,00-14,00 precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicãrii  anunþului pe pa-
gina de internet a Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj.

NITA VERONICA MARIA, aduce la cu-
nostinta publicului decizia etapei de incadra-
re a APM Dolj, in procedura de reglementare
conform HG 1076/2004: Elaburare P.U.Z. in ve-
derea construirii locuinta unifamiliala P+1+2
partial si imprejmuire teren”, Municipiul Cra-
iova, str. Anul 1848, nr. 91, judetul Dolj, nu
necesita evaluare de mediu si nici evaluare
adecvata urmand a fi supus procedurii de ad-
optare fara aviz de mediu. Documentatia care
a stat la baza luarii deciziei etapei de incadra-
re se poate consulta in zilele de luni-joi, intre
orele 800-1430 si vineri intre orele 800-1200 la se-
diul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1, Craiova sau pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro. Propunerile de
recomandare a deciziei se vor transmite in
scris in termen 10 zile calendaristice de la data
publicarii in mass-media, zilnic la sediul APM
Dolj, (fax: 0251419035, e-mail office@ap-
mdj.anpm.ro. Dovada privind mediatizarea
anuntului public va fi transmisa la APM Dolj
dupa aparitia anuntului public in mass-me-
dia. In lipsa observatiilor justificate din par-
tea publicului se va emite decizia finala a eta-
pei de incadrare.

PRIMARIA COMUNEI BREASTA, anunta
elaborarea primei versiuni pentru PLANUL
URBANISTIC GENERAL – COMUNA BREAS-
TA - JUDETUL DOLJ si declansarea etapei de
incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la sediul Agentiei pentru Protec-
tia Mediului Dolj, str. Petru Rares,  nr. 1, Craio-
va,  judetul Dolj si la sediul titularului Primaria
Comunei Breasta, Str. C-tin Argetoianu, nr. 11,
sat Breasta, comuna Breasta, Judetul Dolj.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in
scris la sediul Agentiei pentru Protectia Me-
diului Dolj in termen de 18 zile calendaristice
de la publicarea anuntului.
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FACULTATEA DE MECANICÃ

Specializãri
Autovehicule rutiere (învãþãmânt cu frecvenþã): 87 locuri la buget ºi 33 locuri

cu taxã
Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt cu frecvenþã): 39 locuri

la buget ºi 51 locuri cu taxã
Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt cu frecvenþã): 48 locuri la

buget ºi 42 locuri cu taxã
Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 36 lo-

curi la buget ºi 24 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt cu frecvenþã) – la

Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 22 locuri cu taxã
Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt cu frecvenþã) – la Dro-

beta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã
Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt cu frecvenþã) – la Drobeta-

Turnu Severin: 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria auto-

motive, institute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, ingi-
nerie industrialã, inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiec-
tare asistatã de profil (CAD-CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de
fabricaþie, de construcþii, de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organis-
me de certificare-control (R.A.R., A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); în-
vãþãmânt de specialitate etc.

Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ
Specializãri
Inginerie electricã ºi calculatoare (învãþãmânt cu frecvenþã): 64 locuri la

buget ºi 3 locuri cu taxã
Electromecanicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 64 locuri la buget ºi 3 locuri cu

taxã
Electromecanicã (frecvenþã redusã): 30 locuri cu taxã
Informaticã aplicatã în inginerie electricã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34

locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Ingineria sistemelor electroenergetice (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri

la buget ºi 3 locuri cu taxã
Echipamente ºi instalaþii de aviaþie (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la

buget ºi 3 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Inginerie Electricã pot lucra în companii industriale de

profil multinaþionale ºi autohtone, producãtori de echipamente ºi subansamble
pentru domeniile electric, energetic ºi aerospaþial, producere-transport-distribuþie
a energiei electrice ºi serviciile aferente, industria automotive, companii de trans-
port terestru ºi aerian, firme IT, firme de montaj-exploatare-mentenanþã instalaþii
specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercãri, învãþãmântul
preuniversitar ºi superior.

Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/

FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT
Specializãri
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt cu frecvenþã): 45 locuri la buget ºi 105

locuri cu taxã
Educaþie fizicã ºi sportivã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frec-

venþã): 15 locuri la buget ºi 45 locuri cu taxã
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 35 locuri la

buget ºi 115 locuri cu taxã
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþã-

mânt cu frecvenþã): 9 locuri la buget ºi 51 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi

Sport: sport de performanþã, învãþãmânt, spitale, centre de recuperare, unitãþi cu
caracter/departament sportiv.

Toate detaliile, aici: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/

FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializãri
Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frec-

venþã): 19 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã
Economia comerþului, turismului ºi serviciilor (învãþãmânt cu frecvenþã):

29 locuri la buget ºi 11 locuri cu taxã
Informaticã economicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 52 locuri la buget ºi 8 locuri

cu taxã
Statisticã ºi previziune economicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la bu-

get ºi 10 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt cu frecvenþã): 67 locuri

la buget ºi 23 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la distanþã): 50 locuri cu

taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) (în-

vãþãmânt cu frecvenþã): 23 locuri la buget ºi 17 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt cu frecvenþã): 32 locuri la

buget ºi 8 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (în limba englezã) (învãþãmânt cu frec-

venþã): 24 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt cu frecvenþã): 74 locuri la buget ºi 16 locuri cu

taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la distanþã): 50 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 23

locuri la buget ºi 17 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt cu frecvenþã): 53 locuri la buget ºi 12 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt la distanþã): 125 locuri cu taxã
Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 18 lo-

curi la buget ºi 22 locuri cu taxã
Marketing (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 10 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi Ad-

ministrarea Afacerilor: Finanþe, Bãnci, Piaþa de capital, Contabilitate, Audit, Con-
sultanþã fiscalã, Expertizã contabilã, Administraþie publicã centralã ºi localã, IT, Co-
merþ, Turism, Servicii, Afaceri internaþionale, Marketing.

Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro
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1. Viitorul   6 3 2 1 13-9 31
2. Voluntari   7 5 2 0 10-2 27
3. Clinceni   7 5 0 2 7-6 26
4. Sepsi   7 1 4 2 10-10 24
5. Hermannst.  6 2 2 2 7-9 21
6. Poli Iaºi   7 2 1 4 7-8 18
7. Chindia   6 1 1 4 3-8 17
8. Dinamo   4 0 0 4 1-6 17

 CLASAMENT   M V                  E                  Î     G  P

Poli Iaºi – Hermannstadt 2-3
Au marcat: Luckassen 9, 41 / Vodã 13, Pires 56,

Debeljuh 76.
Clinceni – Sepsi 1-0
A marcat: ªut 81.

Voluntari – Chindia 2-0
Au marcat: Ion Gheorghe 43, Costin 70.

Viitorul – Dinamo s-a jucat asearã.

Play-out, etapa a VII-a

1. CFR Cluj   5 3 1 1 7-4 36
2. Craiova   5 4 0 1 10-9 35
3. Astra   5 2 1 2 6-6 28
4. FCSB   5 1 2 2 10-9 27
5. Botoºani   5 1 1 3 5-7 27
6. Mediaº   5 0 3 2 3-6 25

 CLASAMENT   M V                  E                  Î     G  P

Gaz Metan – „U” Craiova, azi, ora 20
FCSB – FC Botoºani, sâmbãtã, ora 20
Astra – CFR Cluj, duminicã, ora 20

Liga I, play-off, etapa a VI-a

Cristiano Bergodi spune cã are
încredere în jucãtorii sãi cã nu se
vor relaxa dupã victoria din Gru-
ia ºi nu vor trata superficial me-
ciul de la Mediaº, cu Gaz Metan,
programat în seara aceasta. Ber-
godi spune cã acest meci va fi un
examen de maturitate pentru echi-
pa sa, chiar dacã Mediaºul se
confruntã cu mari probleme de
lot pe acest final de campionat.

„Este un meci important, mai
ales din punct de vedere mental,
fiindcã venim dupã un meci foar-
te bun cu Clujul ºi ne aºteaptã
un examen de maturitate, pentru
cã trebuie sã arãtãm ca o echipã
care ºtie ce trebuie sã facã în
acest moment. Consider cã am

Poli Iaºi – Sepsi, duminicã, ora 13
Clinceni – Dinamo, duminicã, ora 17
Chindia – Hermannstadt, luni, ora 17

Voluntari – Viitorul, luni, ora 20

Play-out, etapa a VIII-a

Fundaºul Universitãþii Craio-
va, ivorianul Stephane Acka, a
fãcut câteva consideraþii înain-
tea partidei din seara aceasta, de
la Mediaº

-Cum va fi meciul de la
Mediaº?

Este un meci foarte important
pentru noi, trebuie sã jucãm cum
am fãcut-o pânã acum, trebuie
sã ne concentrãm, fiindcã nu va
fi un meci uºor, dar vrem sã

mergem la Mediaº pentru a câº-
tiga cele 3 puncte.

-Consideri cã vã ajutã pe voi,
fundaºii, stretegia lui Bergodi, cu
mai mulþi jucãtori retraºi pe faza
defensivã?

Toatã echipa face acum faza
defensivã ºi asta ne ajutã mult ºi
pe noi fundaºii. Lucrãm foarte
mult tactic cu domnul Bergodi
ºi acest lucru se vede. Suntem o
echipã mai compactã, sutem mai

uniþi ºi poate de aceea nu mai
apar sau nu se mai vãd gre-
ºelile individuale.

-Ai fost foarte aproape sã
marchezi în meciurile de aca-
sã cu Astra ºi Botoºani, la
cornere. Cum ar fi pentru tine
sã un gol decisiv, de titlu?

Treaba mea este în primul
rând sã mã apãr, nu sã dau
gol, dar m-aº bucura foarte
mult sã marchez. Ar însem-
na foarte mult pentru mine
sã dau un gol de titlu. De
fapt, sper sã dau un gol, nu
neapãrat sã fie golul care
aduce titlul. Îi las pe Koljic,

Bãrbuþ, Cicâldãu sã dea ei golul
de titlu.

Þi-e mai greu sã joci stoper
stânga, mai ales în faza de con-
strucþie?

Este destul de greu, pentru cã
eu sunt dreptaci ºi pe construc-
þie nu este uºor sã începi, sã con-
struieºti din spate ºi de asta în-
cerc sã joc cât mai simplu, sã
nu mã complic, pentru a nu pune
echipa în pericol.

-Ce crezi cã va fi în Craiova
dacã veþi aduce titlul?

Suporterii ºi-au dovedit deja
ataºamentul faþã de noi, iubirea
faþã de oraº, aþi vãzut ce a fost ºi
la cantonament ºi la aeroport. Un
titlu ar însemna foarte mult pen-
tru noi, fiindcã sunt de mult timp
aici ºi ºtiu cum a fost la început,
erau alte condiþii, jucam pe Ex-
tensiv, nu eram aºa de sus în cla-
sament, acum jucãm pe un sta-
dion nou ºi ne batem la titlu, ar fi
ceva de nedescris sã-l ºi câºti-
gãm. Va fi multã bucurie în oraº,
fiindcã lumea aºteaptã de foarte
mult timp un titlu la Craiova.

Stadion: „Gaz Metan”, astãzi, ora 20
Gaz Metan Mediaº: Pleºca – Butean, Larie, M. Constan-

tin, De Moura – Romeo, Chamed,  Juel Nielsen, Droppa,
Velisar – Ciocan. Rezerve: A. Popa – R. Popa, Drãghici,
Diakota, Trif, Nicula, Avram.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlãdoiu, Bãlaºa, Acka,
Bancu – Mateiu, Cicâldãu, Nistor – Ivan, Mihãilã, Koljic.
Antrenor: Cristiano Bergodi. Rezerve: L. Popescu – Cosic,
Vãtãjelu, Qaka, Ivanov, Baiaram, Bãrbuþ, Gustavo, Niþu.

Arbitru: Ovidiu Haþegan (Arad). Asistenþi: Octavian
ªovre (Satu Mare), Sebastian Gheorghe (Suceava). Rezer-
vã: Florin Andrei (Tg. Mureº).

Observator: Sorin Boca (Iaºi).

Gaz Metan Mediaº – Universitatea Craiova

Antrenorul italian spune cã jucãtorii sãi nu trebuie
sã cadã în capcanã, sã considere uºoarã disputa din

seara aceasta ºi sã fie relaxaþi

Acka: „Eu mã apãr, îi las pe alþii sã dea golul de titlu!”

jucãtori inteligenþi ºi profesioniºti
ºi ºtiu cã vom avea numai de
pierdut dacã vom intra relaxaþi
ºi dacã vom  crede cã putem
câºtiga uºor. În fotbal nu existã
aºa ceva, dacã eºti puþin cu na-
sul pe sus, fotbalul imediat te
pedepseºte ºi revii cu picioarele
pe pãmânt. E o prostie sã spui
cã în fotbal existã meciuri uºoa-
re. Bãieþii au capacitatea de a în-
þelege cã este un meci la fel de
greu ca ºi cel cu CFR Cluj, din
punct de vedere mental trebuie
sã fim pregãtiþi sutã la sutã. Pre-
gãtim mental acest meci la fel ca
pe cel cu CFR, deºi normal cã
tehnico-tactic se va juca altfel”
a declarat tehnicianul italian.

Dacã Dan Petrescu a spus cã
Universitatea Craiova este acum
favoritã la titlu, Cristiano Bergodi
a încercat sã mute presiunea ºi
spune cã formaþia din Gruia are
prima ºansã la campionat, în pri-
mul rând pentru cã are un punct
în plus faþã de ªtiinþa.

„Presiune existã întotdeauna
în fotbal. Sã nu uitãm cã tot CFR
Cluj este pe primul loc ºi nu sun-
tem noi favoriþi la titlu. Noi tre-
buie sã ne vedem de treaba noas-
trã ºi de fiecare meci în parte, sã
dãm sutã la sutã în fiecare meci
ºi nu trebuie sã ascultãm ce spu-
ne unul sau altul sau ce spune
mass-media. Pânã acum ne-am
comportat foarte bine, nivelul
jocului a crescut de la meci la
meci ºi cred cã putem face un
final frumos de sezon. Trebuie
sã jucãm pe teren toate meciuri-
le, dacã ne gândim la alte lucruri
pierdem energie psihicã, nu are
rost sã ne gândim la ce se poate
întâmpla în afara terenului” a afir-
mat antrenorul de 56 de ani.

„Koljic e un plus”
Cristiano Bergodi apreciazã

forma atacantului bosniac Elvir
Koljic, care a marcat 4 goluri în
cele 3 meciuri de la reluarea cam-
pionatului, dar spune cã toþi ju-
cãtorii ºi-au adus contribuþia în
mod egal la aceste succese.

„Sunt norocos cã am o echipã
valoroasã, care a prins încredere
în ultima perioadã. Sigur, Elvir
Koljic are un plus, dar toatã echi-

pa conteazã pentru
mine, nu un singur ju-
cãtor. Am început cu
aceeaºi echipã toate
meciurile, dar am ne-
voie de toþi bãieþii ºi
cei care au venit de pe
bancã s-au comportat
bine ºi vor avea ºanse
sã joace, mai sunt încã
5 meciuri” a spus teh-
nicianul Universtitãþii
Craiova.

Antrenorul italian a
þinut sã-i filmeze pe
suporterii olteni care
au venit la cantonamentul echi-
pei, dupã meciul cu Astra, dar ºi
la aeroport, pentru a-ºi întâmpi-
na favoriþi, dupã succesul de la
Cluj, iar filmãrile i le-a trimis ime-
diat unui dintre cei trei copii sãi
sãi, Federico, aflat în Italia.  „Am
filmat suporterii, pentru cã mi s-

a pãrut frumos sã-i vãd acolo,
alãturi de echipã, pentru cã ºi eu
am fost suporter ºi îmi plac aces-
te lucruri. Primul cãruia i-am tri-
mis filmarea a fost fiul meu, Fe-
derico, pentru cã ºtiu cã îi place
ºi ne urmãreºte din Italia” a de-
clarat Bergodi.
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