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Ludovic Orban cel mai
mare adversar al lui...
Ludovic Orban!

1,5 lei

Bãlaºa: „Anul acesta
trebuie sã arãtãm cã
suntem cei mai buni”
sport / 5

Cea de-a treia probã a Bacalaureatului,
în Dolj: prezenþã de peste 93%, niciun eliminat

La cea de-a treia probã scrisã a examenului naþional de Bacalaureat - proba la alegere a profilului ºi specializãrii - au fost prezenþi, în Dolj, 3.667 de
candidaþi (93,35%). Proba s-a desfãºurat astãzi, 30 iunie, în 23 centre, fiind
înregistrate 262 de absenþe. Subiectele
ºi baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro,

de cãtre Centrul Naþional de Politici ºi
Evaluare în Educaþie. Primele rezultate
vor fi afiºate în data de 5 iulie, pânã la
ora 12:00. Contestaþiile pot fi depuse/
transmise în aceeaºi zi, în intervalul orar
12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace
electronice. Rezultatele finale vor fi fãcute publice în data de 9 iulie. Pentru a
fi declarat promovat, un candidat trebu-

ie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii, cumulativ: recunoaºterea/echivalarea/susþinerea tuturor probelor de evaluare a competenþelor lingvistice ºi digitale; susþinerea tuturor probelor scrise ºi obþinerea notei 5 (cel puþin) la fiecare dintre acestea; obþinerea mediei 6
(cel puþin) la probele scrise.
CRISTI PÃTRU
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O pledoarie complicatã:
Benzi pentru biciclete!
MIRCEA CANÞÃR
Recent, la începutul lunii, la evenimentul organizat de „Green Revolution” cu prilejul „Zilei mondiale a bicicletei”, în parcul Herestrãu, din Capitalã, preºedintele Klaus Iohannis –
venit pe bicicletã- a fãcut câteva referiri oportune la necesitatea implicãrii autoritãþilor locale privind creºterea mobilitãþii în interiorul localitãþilor precum ºi între acestea. „Trebuie
sã dãm oraºele înapoi oamenilor. Nu
toatã lumea vrea sã se deplaseze cu
maºina”. Pledoaria preºedintelui pentru folosirea bicicletei ca mijloc de deplasare a avut câteva accente –nu
multe- între care cea referitoare la autoritãþile locale, la ceea ce ar urma sã
facã acestea în perspectiva imediatã,
menþionând cã „sunt foarte mulþi bani
prevãzuþi în PNRR pentru a încuraja
transportul nepoluant”. Nu ºtim
acum, cu exactitate, la ce sume s-a
referit Klaus Iohannis, fiindcã PNRRul guvernului încã n-a primit „undã
verde” de la Comisia Europeanã, dar
în orice caz, cel puþin la nivel simbo-

listic, pledoaria lui Klaus Iohannis
avea îndreptãþitã justificate. „Trebuie sã înþelegem cã drumurile le împãrþim între automobiliºti, bicicliºti, sau cei cu alte mijloace de
transport. Siguranþa biciclistului
sau a pietonului are nevoie de reglementãri foarte bine fãcute, cu
cap, dar este nevoie ºi de foartã
multã educaþie”. N-aº opina cã alocuþiounea preºedintelui Klaus Iohannis a fost una de complezenþã, prilejuitã doar de evenimentul la care participa, ci mai degrabã aº circumscrie
demersul sãu unei stãri de fapt, de
care avea cunoºtinþã, prezent ºi în
þãrile nordice ale Europei unde deplasarea pe bicicletã este demult un miraj. Deunãzi, într-o ºedinþã lunarã a
Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Dolj (ATOP), comisarul-ºef al
Brigãzii Rutiere Craiova, Daniel Petrescu, a fãcut o prezentare succintã
a circulaþiei pe raza municipiului, inclusiv cu acest mijloc de deplasare,
invocând dificultãþile reale pe care le

au bicicliºtii. Discuþiile pro-auto sau
pro-bicicletã existã ºi la alþii, dar peste
tot se cautã soluþii înþelepte, concrete, ºi ca formã de luptã contra poluãrii. De unde ar trebui pornit, pentru
început? Greu de dat un rãspuns avizat. În orice caz ar trebui avut în vedere cã bicicliºtii, fiind ºi cei mai vulnerabili, trebuie protejaþi ºi orice agresare a acestora în trafic sancþionatã
exemplar. Numãrul autoturismelor
creºte de la un an la altul, înmatriculãrile la nivelul Craiovei fiind cuprins
între 8.000 ºi 10.000 anual, încât impresia generalã în anumite zile este
aceea cã numãrul autoturismelor depãºeºte... numãrul populaþiei. La Berlin, ca sã dãm un exemplu, se estimeazã cã circulã zilnic peste jumãtate de milion de bicicliºti. Aceeaºi stare de lucru am întâlnit-o la Dortmund.
Cu siguranþã nu avem infrastructura
þãrilor din vestul Europei ºi nici o veritabilã culturã a acestei forma de deplasare. Unele semnale timide nu lipsesc, dar ele rãmân... timide. De pil-

Alexandra Presurã, deputat PSD:

dã, pe drumul judeþean Craiova-Cetate, sunt prevãzuþi 22 de kilometri de
bandã specialã pentru bicicliºti, ne
spunea Cosmin Vasile, preºedintele
Consiliului Judeþean. Mai multe trasee turistice sunt avute în vedere în
partea de vest a judeþului cu precãdere în zona Verbiþa-Pleniþa-Cetate. Anumite intenþii notabile au fost enunþate, la un moment, dat ºi de primarul
Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu. Revenim: ºi totuºi cu ce ar trebui început?
Poate cu o înþelegere deplinã din partea agenþilor de circulaþie faþã de bicicliºti, ºi aceºtia obligaþi ºi asiguraþi
cu cãºti de protecþie, ºi obligaþi la respectarea regulilor de circulaþie. Aºa
cum aratã momentan arterele de circulaþie din Craiova, concepute pentru autoturisme, amenajarea de benzi
speciale pentru bicicliºti rãmâne un
deziderat, din pãcate prea îndepãrtat.
ªi totuºi, o nouã filozofie, cea privind
deplasarea pe bicicletã, din atâtea ºi
atâtea raþiuni, meritã privitã cu încrederea de rigoare.

Guvernul Cîþu conduce economia României
spre prãpastie cu o vitezã uluitoare
Alexandra Presurã, deputat
de Dolj a explicat pe pagina
sa de facebook de ce PSD a
depus o moþiune de cenzurã
împotriva Guvernului Cîþu.
“Am tot aºteptat, sperând cã
mãcar în al doisprezecelea
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ceas guvernul Cîþu va vedea
realitatea ºi va lua mãsuri în
beneficiul cetãþenilor. Am aºteptat ca acest guvern sã respecte mãcar legea ºi sã nu
fure din alocaþia legalã a copiilor. Din contrã, guvernul
Cîþu conduce economia României spre prãpastie cu o vitezã uluitoare. Domnule Cîþu,
sunteþi în fruntea celei mai
proaste guvernãri din ultimii
30 de ani. Toate sectoarele se
aflã în crizã, de la educaþie ºi
sãnãtate la agriculturã. Aþi
bãtut recordul de a fi singurul prim ministru dezinteresat
de pagubele provocate de
inundaþii, despre care încã nu
ºtiþi unde au fost. În judeþul
Suceava sau în judeþul Vâlcea? Sunteþi nemulþumiþi de
Parlamentul care v-a investit în
funcþie pentru cã nu taie alocaþiile legale ale copiilor. ªi fãrã
niciun pic de respect faþã de statul de drept, daþi ordonanþã de
urgenþã pentru anularea majorãrii alocaþiilor, deºi acest demers este interzis dacã un proiect de lege asemãnãtor este în
dezbatere parlamentarã”, susþine parlamentarul doljean.
Alexandra Presurã mai spune totodatã cã motivele pen-

tru care guvernul Cîþu trebuie demis sunt nenumãrate.
“Campania de vaccinare este
sublimã, dar lipseºte cu desãvârºire. Creºterea bunãstãrii
este fantasticã, dar este în fapt
o sãrãcire galopantã prin creºterea preþurilor ºi îngheþarea
pensiilor ºi salariilor.Este pentru prima datã când atât sindicatele, cât ºi patronatele, au
subscris la moþiunea noastrã
de cenzurã. Contribuþiile
acestora se regãsesc în textul
moþiunii. Prin PNRR-ul eºuat
ºi neaprobat de Comisia Europeanã, prin modul clientelar de alocare a fondurilor alocate prin PNRR, dar ºi prin
aºa-zisele reforme, în fapt
mãsuri de austeritate ºi scãdere a nivelului de trai, aþi reuºit performanþa „fantasticã”
de a lipsi România de ºansa
dezvoltãrii ulterioare.Pentru
toate acestea ºi pentru multe
alte fapte grave, explicate în
textul moþiunii, noi, cei din
PSD, vã invitãm, pentru binele
României, sã plecaþi. Sperãm
cã majoritatea colegilor parlamentari vor vota aºa cum
gândesc ºi simt, adicã în favoarea moþiunii de cenzurã”.
a precizat deputatul doljean.
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De vorbã cu acad. Corneliu Sabetay,
preºedintele Comunitãþii Evreieºti din Craiova,
despre Pogromul din iunie 1941
Ample manifestãri culturale, ºtiinþifice ºi religioase au fost organizate la Iaºi, în perioada 28-30
iunie, pentru a comemora împlinirea a 80 de ani de
la Pogromul din iunie 1941. Pogromul de la Iaºi de
la finalul lui iunie 1941 a fost unul din cele mai
violente pogromuri din istoria evreilor din România, iniþiat de Ion Antonescu, secondat de autoritãþile publice locale, împotriva cetãþenilor de etnie
evreiascã din orasul Iaºi. În conformitate cu datele
prezentate de autoriãþile române, în cele trei zile
au fost uciºi 13.266 de evrei. Despre aceste acte de
violenþã am discutat cu prof.univ.dr Corneliu
Sabetay, preºedintele Comunitãþii Evreieºti din
Craiova, al cãrui bunic a fost urcat cu forþa în
“Trenul Morþii”.
În urmã cu 80 de ani, la final de iunie, pe strãzile Iaºiului se intersectau moartea ºi
viaþa, umilinþa ºi ura. Actele de
violenþã ºi înjosirile greu de
imaginat la care au fost supuºi
mii de evrei de cãtre reprezentanþi ai statului sau civili,
moartea a peste 13.000 dintre
ei, copii, bãtrâni, femei sau

niciodatã, odihnindu-se în momentul de faþã în groapa comunã de la Podul Iloaiei. Acolo sunt înmormântaþi peste
1200 de persoane, cei care sau gãsit în Trenul Morþii, fiind
îngropaþi cu toþii, într-o groapã comunã.
Mulþi ani la rândul, mama
mea se ducea la Podul Iloaiei,

bãrbaþi, ne amintesc de una
dintre cele mai întunecare perioade din istoria oraºului. Pogromul de la Iaºi este printre
cele mai cunoscute episoade
ale Holocaustului din România.
“Ieri, 30 iunie 2021, Parlamentul României a avut o
ºedinþã comemorativã amintind de Pogromul de la Iaºi, din
1941, ºi de cei care au murit
în “Trenul Morþii”. Asearã, am
aprins o lumânare, în amintirea bunicului meu, tatãl mamei
mele, care în aceea perioadã
era un simplu meseriaº. Bunicul avea 8 copii, patru fete ºi
patru bãieþi ºi a fost prins în
acel moment, pe stradã, în Iaºi
ºi suit forþat în “Trenul Morþii”, de unde nu s-a mai întors

pentru a aprinde lumânãri, la
aceea groapã comunã. Dupã
ce mama a închis ochii, m-am
dus eu acolo, fiind însoþit de
un colaborator de-al meu, un
foarte bun doctor, originar din
Damasc, Siria, dar care astãzi
este cetãþean român. Am fost
impresionat de ceea ce am vãzut în Cimitirul Pãcurar, din
Iaºi, acolo unde se gãsesc în
jur de 500 de morminte a celor care au fost asasinaþi în
aceea perioadã ºi am plecat
apoi spre Podul Iloaiei, sã vãd
unde este înmormântat bunicul meu. Am cumpãrat buchete mari de gladiole, pe care leam aºezat la acel mormânt
comun ºi am citit ceea ce
scrie pe piatra funerarã, de la

groapa comunã, unde sunt,
aºa cum v-am menþionat deja,
peste 1200 de oameni îngropaþi. ªi am avut surpriza extraordinarã sã vedem o
femeie care locuia în
apropiere ºi care a venit cu o gãleatã de apã
ca sã ne spãlãm pe
mâini, aºa cum se obiºnuieºte când pleci
dintr-un cimitir. Am întrebat-o pe femeia respectivã dacã ºtie ceva
despre evenimentele din
iunie 1941 ºi mi-a spus
cã tatãl ei a fost cel
care a cãrat morþii cu
roaba din Trenul Morþii în groapa comunã.
Vãzând-o pe aceastã
femeie, i-am spus colaboratorului meu :
“iatã, aºa aratã o adevãratã femeie
româncã”. ªi atunci
l-am rugat pe colaboratorul meu sã-i
dea niºte bani, pentru cã era o femeie
sãrmanã, dar cinstitã ºi curajoasã. La
plecarea din cimitir
mi-am zis : “uite, am
fost sã-l caut pe bunicul, l-am gãsit, dar
nu era acasã” ºi asta
pentru cã nu am sã
ºtiu niciodatã dacã
ºi el se aflã în aceea
groapã comunã ºi nu
am sã ºtiu mai mult
decât ceea ce mi-au
povestit alþii, care au
participat la acele
evenimente.

La comemorarea respectivã, fãcutã cu ani în urmã, la
Iaºi, a vorbit primarul de
atunci, Constantin Simirad,
care a decedat între timp, dar
care a fost un adevãrat primar.
Acesta a susþinut un discurs
impresionant. A mai fost prezent ºi Mitropolitul Moldovei
precum ºi mulþi alþi oameni,
care au lãsat o impresie extraordinarã. Atunci s-au prezentat lucrurile astfel : în stânga era militarii români, eroii
noºtri, cãzuþi la datorie, iar în
dreapta, alþi eroii, cetãþenii
evrei, omorâþi la Pogromul de
la Iaºi. Amintirile acestea leam tranmis atunci ºi corespondentului unui post de televiziune israelian, care se gãsea în Moldova ºi care era originar din Botoºani , cãruia iam spus cã dacã ar vrea sã

facã un reportaj adevãrat ar
trebui sã stea de vorbã, nu
numai cu noi, dar ºi cu colaboratorul meu, care era venit
din altã þarã ºi care era impresionat de ceea ce vã vãzuse la
Iaºi, era copleºit de evenimentele ce se petrecuse într-o
Românie a anilor 1941.
Acum, la 80 de ani de la
evenimentele petrecute, am
aprins o lumânare pentru bunicul meu, care a murit, aºadar, acum 80 de ani. Fiind ºi
ziua de Sfântul Petru ºi Pavel,
am aprins lumânare ºi pentru
fostul meu ºef, Petru Georgescu, profesorul meu, care
era ºi nãscut în aceastã zi.
Dumnezeu sã-i odihneascã-n
pace ! ”, ne-a povestit emoþionat, academicianul Corneliu
Sabetay, preºedintele Comunitãþii Evreieºti din Craiova.

4 / cuvântul libertãþii

joi, 1 iulie 2021

publicitate
ANUNÞ

ANUNÞ

S.C. RALDIN CONSTRUCT S.R.L.
intenþioneazã sã depunã documentaþiile pentru aviz de gospodãrire a Apelor
la obiectivul: ,,Halã creºtere porci,
punct de sacrificare, platformã pentru
gestionarea gunoiului de grajd ºi
schimbare destinaþie din magazie în
halã creºtere porci”
Adresa societãþii: Filiaºi, str. 24 ianuarie F.N.
Informaþii despre obiectiv pot fi solicitate la adresa societãþii în perioada
5-7 iulie.
Solicitarea este conformã cu Legea
Apelor nr. 107/1996.

Dobricã Petriºor I.I. anunþã solicitarea obþinerii avizului de gospodãrire a
apelor pentru proiectul: ,,EXECUTIE
PUT DE MONITORIZARE A CALITATII APEI FREATICE LA STATIA
MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI” din com. Radovan, sos. Calafatului, nr. 132 (T40/P419), jud.
Dolj. Relaþii la tel. 0766.366301.
Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.

Firma constructii ADNET RESIDENT efectueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.
Execut lucrãri de fierãrie, dulgherie, zidãrie, tencuieli, faianþã,
gresie, rigips ºi finisaje, parchet. Telefon:
0765/744.323.
Construcþii, þiglã metalicã, reparaþii, accesorii,
dulgherie, vopsitorie,
orice tip de materiale,
orice mici reparatii de
urgenþã, izolaþii, discount între 10%-15%.
Telefon: 0726/940.142.

PRESTÃRI SERVICII
SCHIMBURI Vând, inchiriez, schimb ÎNCHIRIERI UTILAJE

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

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.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.

VÂND apartament 2
camere, ultracentral,
Piaþa Prefecturii. Telefon: 0768/107.255.
Vând/schimb cu garsonierã, o casã la þarã, trei
camere. Telefon: 0775/
502.588.

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.

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 teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravilan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricitate,
gaze) Cârcea - situat în
faþa vilelor de la ieºirea
din Comuna Cârcea pe
dreapta spre Craiova.
Telefon: 0720/231.610.

teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

OLTENIA S.R.L. efectueazã lucrãri, execuþie a
drumurilor, rigole, compactare, cãi pietonale.
Telefon: 0744/800.338.
Executãm mici reparaþii, acoperiºuri, þiglã
metalicã, vopsit acoperiº, izolaþii carton. Telefon: 0759/347.573.
Maseur, efectuez masaj
celulitic de relaxare si medical la domiciliul clientului.
Telefon: 0765/744.323.

OFERTE SERVICIU

Angajãm lucrãtor
comercial în benzinãrie. Salariu atractiv, sporuri de noapte ºi weekend. CV
la adresa de e-mail:
selidagas@yahoo.com.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Joi, 1 iulie 2021

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

joi, 1 iulie 2021

publicitate

ADMITERE LA FACULTATEA DE ªTIINÞE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri
Biochimie tehnologicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 5 locuri cu
taxã
Chimie farmaceuticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 20 locuri la buget
Fizicã informaticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 22 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Fizicã medicalã (învãþãmânt cu frecvenþã): 38 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): 25 locuri la buget ºi 12 locuri cu taxã
Matematicã informaticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri la buget ºi 12 locuri
cu taxã
Geografia turismului (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 33 locuri cu
taxã
Geografie (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 53 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Carierã în peste 50 de domenii
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
farmaceuticã: Chimist în domeniul farmaceutic, Chimist analist produse farmaceutice,
Chimist în industria farmaceuticã; Fizicã informaticã: Fizician, Analist, Programator;
Fizicã medicalã: Fizician medical, Asistent de cercetare 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 matematician, Consilier actuar; Matematicã informaticã:
Consilier statistician, asistent de cercetare în matematicã informaticã, administrator
baze de date, etc.
Toate informaþiile: http://msn.ucv.ro/
DIRECÞIA Silvicã Dolj anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare
pentru Planul -Amenajamentul Ocolului Silvic Segarcea -planul se supune evaluãrii de
mediu ºi evaluãrii adecvate, urmând a fi supus procedurii de adoptate cu aviz de mediu.
Documentaþia care a stat la baza luãrii deciziei etapei de încadrare poate fi consultatã în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00 la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.Petru Rareº, nr.1, Craiova sau pe siteul http://apmdj.anpmdj.ro.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj (fax: 0251/419.035, e-mail office@apmdj.anpm.ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data publicãrii în mass-media.
Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, va efectua, în perioada 08.07.2021-25.07.2021, în funcþie de condiþiile meteorologice existente, lucrãri
de larvicidare ºi dezinsecþie pe luciuri de apã ºi spaþii verzi de pe raza municipiului
Craiova.
Lucrãrile de larvicidare ºi dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se
vor face prin pulverizare terestrã. Se vor folosi pentru larvicidare ºi dezinsecþie substanþele din grupa a III-a de toxicitate Vectobac WG ºi K-Othrine EC 84, avizate de
cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru oameni, animale, peºti ºi
pãsãri.

Primãria Municipiului Craiova, prin SC Salubritate Craiova SRL, va efectua, în perioada 08.07.2021-25.07.2021, în funcþie de condiþiile meteorologice existente, lucrãri
de dezinsecþie pe raza municipiului Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrãrile de dezinsecþie pentru combaterea insectelor dãunãtoare se vor face prin
pulverizare prin sistem ULV. Se va folosi pentru dezinsecþie substanþa din grupa a IIIa de toxicitate K-Othrine EC 84, avizatã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Conform fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de lucru utilizate nu sunt periculoase pentru mediu ºi nu prezintã niciun pericol pentru oameni, animale, peºti ºi
pãsãri.
Angajãm conducator autospecialã
Zona: jud. Dolj, inclusiv Craiova
CERINTE:
· Deþinere permis conducere valabil, categoriile B, C, CE;
· Atestat transport marfa valabil si card tahograf;
DESCRIERE POST:
· Operarea si conducerea autospecialelor serviciului de salubrizare;
· Transportarea deseurilor de la /si cãtre punctele de lucru indicate;
Se ofera salariu motivant, bonusuri ocazionale, tichete de masa.
Persoanele interesate pot trimite CV la email “ru@iridexsalubrizare.ro” ºi sã specifice postul pentru care aplicã “conducator autospecialã”, tel. 0754/324092.
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ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri:
Drept (învãþãmânt cu frecvenþã - IF): 158 locuri la buget ºi 220 locuri cu taxã
Drept (învãþãmânt cu frecvenþã redusã - IFR): 150 locuri cu taxã
Administraþie publicã (învãþãmânt cu frecvenþã - IF): 39 locuri la buget ºi 50
locuri cu taxã
Administraþie publicã (Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã - IF):
35 locuri la buget ºi 60 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã oferite pentru absolvenþii specializãrii „Drept”: judecãtor, procuror, avocat, consilier juridic, notar, executor judecãtoresc, magistrat asistent, practician în insolvenþã, asistent judiciar, mediator, grefier 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 administraþia 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: https://drept.ucv.ro/admitere/admitere-licenta-2021.html
ADMITERE LA FACULTATEA DE HORTICULTURÃ, UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA
Specializãri
Biologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 47 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Peisagisticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri la buget ºi 11 locuri cu taxã
Horticulturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în agriculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 25
locuri la buget ºi 28 locuri cu taxã
Tehnologia prelucrãrii produselor agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 25 locuri
la buget ºi 25 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domeniile Horticulturã,
Peisagisticã, Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului ºi într-o
serie de domenii 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 determinãri 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/admitere

ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ, UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA
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
Condiþii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
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 transport terestru ºi aerian, firme IT, firme de montajexploatare-mentenanþã instalaþii specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercãri, învãþãmântul preuniversitar ºi superior. Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/
index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=121&lang=ro
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ADMITERE LA FACULTATEA DE MECANICÃ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri
Autovehicule rutiere (învãþãmânt cu frecvenþã): 85 locuri la buget ºi 32 locuri cu taxã
Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt cu frecvenþã): 44 locuri la
buget ºi 43 locuri cu taxã
Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt cu frecvenþã): 45 locuri la buget
ºi 39 locuri cu taxã
Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt cu frecvenþã): 36 locuri la
buget ºi 20 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt cu frecvenþã) – la Drobeta-Turnu Severin: 30 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã
Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt cu frecvenþã) – la DrobetaTurnu Severin: 26 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt cu frecvenþã) – la Drobeta-Turnu
Severin: 40 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã: industria automotive,
institute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã, inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare asistatã de
profil (CAD-CAM-CAE); societãþi cu tehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii,
de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R.,
A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc.
Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/Admitere/admitere.html
ADMITERE LA FACULTATEA DE ECONOMIE ªI ADMINISTRAREA AFACERILOR, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri
Informaticã economicã (învãþãmânt cu frecvenã): 56 locuri la buget ºi 9 locuri cu
taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt cu frecvenã): 70 locuri la
buget ºi 20 locuri cu taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (învãþãmânt la distanã): 40 locuri cu
taxã
Contabilitate ºi informaticã de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenã): 40 locuri la buget ºi 9 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (învãþãmânt cu frecvenã): 42 locuri la buget ºi
8 locuri cu taxã
Economie ºi afaceri internaþionale (în limba englezã) (învãþãmânt cu frecvenã): 27 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt cu frecvenã): 75 locuri la buget ºi 15 locuri cu taxã
Finanþe ºi bãnci (învãþãmânt la distanã): 50 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt cu frecvenã): 57 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Management (învãþãmânt la distanã): 80 locuri cu taxã
Management (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenã): 40 locuri la
buget ºi 9 locuri cu taxã
Marketing (învãþãmânt cu frecvenã): 40 locuri la buget ºi 5 locuri cu taxã
Condiii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor pariale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã pentru absolvenþii Facultãþii de Economie ºi Administrarea Afacerilor: Finane, Bãnci, Piaa de capital, Contabilitate, Audit, Consultanã fiscalã, Expertizã contabilã, Administraie publicã centralã ºi localã, IT, Comer, Turism,
Servicii, Afaceri internaionale, Marketing.
Toate
detaliile,
aici:
http://feaa.ucv.ro/one/
index.php?option=com_content&view=article&id=2861:admitere-licenta-2020&catid=88:licenta&lang=ro&Itemid=578
ADMITERE LA FACULTATEA DE ªTIINÞE SOCIALE, UNIVERSITATEA DIN
CRAIOVA
Specializãri
Istorie (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 6 locuri cu taxã
Relaþii internaþionale ºi studii europene (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la
buget ºi 25 locuri cu taxã
Asistenþã socialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 56 locuri cu taxã
Sociologie (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 53 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã
Absolvenþii Facultãþii de ªtiinþe Sociale pot lucra în domeniile: muzeografie, arheologie, arhivisticã, cercetare ºtiinþificã, învãþãmânt preuniversitar, învãþãmânt universitar,
administraþie publicã, asistenþã socialã ºi protecþia copilului, instituþii europene, massmedia, organizaþii politice, cercetare sociologicã, diplomaþie, comunicare, organizaþii
internaþionale, organizaþii non-guvernamentale, resurse umane.
Toate detaliile, aici: https://stiintesociale.ucv.ro/admitere.html
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ADMITERE LA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXÃ, UNIVERSITATEA
DIN CRAIOVA
Specializãri
Teologie ortodoxã pastoralã (învãþãmânt cu frecvenþã): 46 locuri la buget ºi 53
locuri cu taxã
Artã sacrã (învãþãmânt cu frecvenþã): 13 locuri la buget ºi 16 locuri cu taxã
Arte plastice (picturã ºi sculpturã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 13 locuri la buget
ºi 16 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: interviu vocaþional on-line ºi media examenului de Bacalaureat
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
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/index.php/table/admitere/default/

ADMITERE LA FACULTATEA DE AUTOMATICÃ, CALCULATOARE ªI
ELECTRONICÃ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri
· Automaticã ºi informaticã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 80 locuri la
buget, 1 loc pentru minoritatea romã. 3 locuri pentru absolvenþii de licee din mediul
rural ºi 20 locuri cu taxã
· Ingineria sistemelor multimedia (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenþii de licee din mediul rural ºi 14 locuri cu taxã
· Calculatoare (învãþãmânt cu frecvenþã): 65 de locuri la buget, 1 loc pentru
absolvenþii de licee din mediul rural ºi 15 locuri cu taxã
· Calculatoare (în limba englezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 66 de locuri la
buget, 1 loc pentru absolvenþii de licee din mediul rural ºi 20 de locuri cu taxã
· Electronicã aplicatã (învãþãmânt cu frecvenþã): 34 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenþii de licee din mediul rural ºi 16 locuri cu taxã
· Mecatronicã (învãþãmânt cu frecvenþã) ºi Roboticã (învãþãmânt cu frecvenþã): 35 locuri la buget, 1 loc pentru absolvenþii de licee din mediul rural ºi 15
locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare.
Calendarul admiterii:
· Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
· Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
· Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
· Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã prin Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã: programatori ºi dezvoltatori software, arhitecþi de soluþii IT, proiectare ºi operare baze de date, asigurarea calitãþii produselor software/hardware, automaticã, controlul proceselor industriale, ingineria reglãrii automate, linii flexibile de fabricaþie, instalarea ºi mentenanþa roboþilor industriali, electronicã de mare putere, operatori infrastructurã telecom, customer support, client service.
Detalii suplimentare aici: http://www.ace.ucv.ro/admitere/
ADMITERE LA FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ ªI SPORT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Specializãri
Educaþie fizicã ºi sportivã (învãþãmânt cu frecvenþã): 45 locuri la buget ºi 90
locuri cu taxã
Educaþie fizicã ºi sportivã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã): 15 locuri la buget ºi 45 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: 1. Media de la examenul de bacalaureat: 50% 2. Media generalã a anilor de liceu la disciplina Educaþie fizicã sau echivalent disciplina Pregãtire
sportivã practicã, coregrafie, balet etc. – 50%.
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (învãþãmânt cu frecvenþã): 35 locuri la buget ºi 90 locuri cu taxã
Kinetoterapie ºi motricitate specialã (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt
cu frecvenþã): 10 locuri la buget ºi 50 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: 1. Media de la examenul de bacalaureat: 50%; 2. Media
generalã a anilor de studii liceale: 50%;
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
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: https://efs.ucv.ro/
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Admitere la Master anul universitar 2021-2022

ADMITERE LA FACULTATEA DE LITERE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Universitatea din Craiova organizeazã, în perioada 9 – 28 IULIE, Admiterea pentru
Master, anul universitar 2021-2022, la cele 12 facultãþi din structura sa. Candidaþii au
la dispoziþie 1770 locuri la buget ºi 1278 cu taxã.
La Facultatea de ªtiinþe sunt scoase la concurs 198 de locuri la buget ºi 58 la taxã,
la specializãrile: Chimia compuºilor biologic activi (40 de locuri buget ºi 10 la taxã),
Fizicã aplicatã (38 la buget ºi 5 la taxã), Metode ºi modele în inteligenþa artificialã (60 la
buget ºi 20 la taxã), Matematici aplicate (30 la buget ºi 5 la taxã), Turism ºi dezvoltare
durabilã (30 la buget ºi 18 cu taxã).
La Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport sunt disponibile 75 de locuri la buget ºi
113 la taxã la specializãrile: Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie (30 buget ºi 62
taxã), Activitate motricã extracurricularã ºi curricularã (20 de locuri buget ºi 25 cu
taxã), Performanþã în sport (25 la buget ºi 26 la taxã).
La Facultatea de Litere sunt scoase la concurs 230 de locuri la buget ºi 208 la
taxã, la specializãrile: Studii de limba ºi literatura românã (40 la buget ºi 6 locuri la
taxã), Studii de limbã englezã ºi literaturi anglo-americane (40 la buget ºi 10 la taxã),
Traducere ºi terminologii în context european (19 la buget ºi 30 la taxã), Paradigme ale
comunicãrii interculturale (20 de locuri la buget ºi 25 la taxã), Management educational
(20 la buget ºi 30 taxã), Consiliere educaþionalã ºi dezvoltarea carierei, la DrobetaTurnu Severin, (20 de locuri la buget ºi 30 la taxã ), Masterat didactic în Biologie (13
buget, 12 taxã), Masterat didactic în Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei (13 buget,
12 taxã), Masterat didactic în Chimie (12 buget, 13 taxã), Masterat didactic în Informaticã (12 buget, 13 taxã), Arta actorului (8 la buget ºi 5 la taxã), Management ºi
antreprenoriat cultural (5 la buget ºi 5 la taxã), Artã muzicalã româneascã contemporanã (8 la buget ºi 17 la taxã).
Facultatea de Teologie scoate la concurs 35 de locuri la buget ºi 70 la taxã la
specializãrile: Teologie ºi culturã (22 de locuri la buget ºi 53 la taxã), Conservare ºi
restaurare (13 la buget ºi 17 la taxã).
Facultatea de ªtiinþe Sociale organizeazã sdmitere pentru 60 de locuri la buget ºi
54 la taxã la cele douã programe: Securitate Naþionalã ºi Euro-Atlanticã (35 de locuri la
buget ºi 31 la taxã) ºi Filozofie aplicatã în organizaþii ºi mediul de afaceri (25 de locuri
la buget ºi 23 la taxã).
La Facultatea de Drept sunt disponibile 195 de locuri la buget ºi 45 la taxã la
specializãrile: Drept privat (55 la buget ºi 10 la taxã), ªtiinþe penale ( 55 la buget ºi 10
la taxã), Dreptul afacerilor/Business law (în lb.englezã) (40 la buget ºi 10 la taxã),
Administraþie publicã (45 la buget ºi 15 la taxã).
La Facultatea de Economie ºi administrarea afacerilor sunt scoase la concurs
295 locuri la buget ºi 182 la taxã la specializãrile: Managementul afacerilor electronice
(28 la buget ºi 15 la taxã), Contabilitate ºi raportãri financiare conforme cu standardele
internaþionale (39 la buget ºi 22 la taxã), Management contabil, expertizã ºi audit la
Drobeta-Turnu Severin (27 locuri la Buget ºi 13 la taxã), Economie ºi administrarea
afacerilor internaþionale/ International Economics and Business Administration (17 la
buget ºi 10 la taxã), Economie ºi afaceri europene (25 de locuri la buget ºi 15 la taxã),
Analiza ºi evaluarea financiarã a organizaþiilor (27 de locuri la buget ºi 15 la taxã),
Finanþe ºi administrarea afacerilor (26 de locuri la buget ºi 15 la taxã), Managementul
afacerilor (26 de locuri la buget ºi 25 la taxã), Managementul organizaþiei la DrobetaTurnu Severin (28 la buget ºi 22 la taxã), Managementul resurselor umane (26 la buget
ºi 15 la taxã, Marketing ºi comunicare în afaceri (26 la buget ºi 15 la taxã).
La Facultatea de Mecanicã sunt scoase la concurs 200 de locuri la buget ºi 280 la
taxã la specializãrile: Proiectarea autovehiculelor modern (21 la buget ºi 28 la taxã),
Optimizarea sistemelor de transport rutier (21 la buget ºi 28 la taxã), Proiectare ºi
fabricaþie în ingineria autovehiculelor/ Design and Manufacturing in Automotive Engineering (31 la buget ºi 19 la taxã), Optimizarea proceselor ºi echipamentelor tehnologice (21 la buget ºi 37 la taxã), Modelare ºi simulare în ingineria mecanicã (21 la buget ºi
27 la taxã), Managementul producþiei ºi logisticii (21 la buget ºi 28 la taxã), Ingineria ºi
managementul calitãþii, la Dr.-Tr. Severin, (22 la buget ºi 27 la taxã), Managementul
sistemelor logistice la Dr.-Tr. Severin (22 la buget ºi 27 la taxã), Managementul mediului ºi energie durabilã la Drobeta-Turnu Severin (20 la buget ºi 29 la taxã), Materiale
avansate la Drobeta-Turnu Severin, (30 de locuri la taxã).
La Facultatea de Inginerie Electricã sunt scoase la concurs 127 de locuri la buget
ºi 10 locuri la taxã la specializãrile: Calitatea energiei ºi compatibilitate electromagneticã
în sisteme electrice (25 de locuri la buget ºi 2 la taxã), Sisteme electromecanice complexe (40 de locuri la buget ºi 2 la taxã), Inginerie electricã aplicatã în protecþia ºi
managementul mediului (17 locuri la buget ºi 2 la taxã), Sisteme energetice informatizate (25 la buget ºi 2 locuri la taxã), Sisteme complexe pentru inginerie aerospaþialã (20
de locuri la buget ºi 2 locuri cu taxã).
La Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã sunt disponibile 170
de locuri la buget ºi 61 de locuri la taxã la urmãtoarele specializãri: Sisteme automate
incorporate (34 de locuri la buget ºi 6 la taxã), Tehnologii informatice în ingineria
sistemelor (30 de locuri la buget ºi 10 locuri la taxã), Inginerie software (30 de locuri
la buget ºi 15 locuri la taxã), Sisteme informatice pentru comerþ electronic/ Information Systems for e-Business) (26 de locuri la buget ºi 10 locuri la taxã), Ingineria
calculatoarelor ºi comunicaþiilor (25 de locuri la buget ºi 10 la taxã), Sisteme de conducere în roboticã (25 de locuri la buget ºi 10 locuri la taxã).
Facultatea de Horticulturã organizeazã admitere pentru 90 de locuri la buget ºi
144 de locuri la taxã, repartizate astfel: Expertizare viti-vinicolã (15 locuri la buget ºi 32
de locuri la taxã), Management ºi consultanþã în horticulturã ºi dezvoltare ruralã (19
locuri la buget ºi 28 la taxã), Siguranþa alimentarã ºi protecþia consumatorului (20 de
locuri la buget ºi 26 de locuri la taxã), Evoluþia ecosistemelor naturale ºi conservarea
biodiversitãþii (17 locuri la buget ºi 30 la taxã), Managementul ecologic al resurselor
naturale(19 locuri la buget ºi 28 de locuri la taxã).

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, spaniolã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 70 locuri la buget ºi 36
locuri cu taxã
Limba ºi literatura românã – O limbã ºi literaturã modernã (englezã, francezã, italianã, germanã, spaniolã) (învãþãmânt la distanþã): 40 locuri cu taxã
Limba ºi literatura românã – O limbã ºi literaturã modernã (francezã, englezã) (la Drobeta-Turnu Severin): (învãþãmânt cu frecvenþã): 30 locuri la buget ºi 8
locuri cu taxã
Limba ºi literatura modernã A (englezã/francezã) – Limbã ºi literaturã modernã B (francezã/ englezã/germanã/italianã/spaniolã)/ Limba ºi literatura latinã
(învãþãmânt cu frecvenþã): 80 locuri la buget ºi 46 locuri cu taxã
Traducere ºi interpretare (englezã, francezã) (învãþãmânt cu frecvenþã): 26 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Comunicare ºi relaþii publice (învãþãmânt cu frecvenþã): 40 locuri la buget ºi 34
locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare; media examenului de Bacalaureat – 100%

La Facultatea de Agronomie sunt scoase la concurs 95 de locuri la buget ºi 53 de
locuri la taxã la urmãtoarele specializãri: Consultanþã ºi management în agriculturã (32
de locuri la buget ºi 17 locuri la taxã), Protecþia mediului în agriculturã (31 de locuri la
buget ºi 18 locuri la taxã), Management în agroturism ºi calitatea produselor agroalimentare(32 de locuri la buget ºi 18 locuri la taxã).
Înscrierile se vor face on-line, iar lista documentelor necesare ºi modalitatea de
admitere poate fi vizualizatã pe https://www.ucv.ro/admitere/.
Departamentul de Relaþii Publice ºi Imagine Academicã al Ucv

Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Specializarea
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (învãþãmânt cu frecvenþã): 20
locuri la buget ºi 39 locuri cu taxã
Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar (la Drobeta-Turnu Severin) (învãþãmânt cu frecvenþã) : 20 locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: Etapa I – eliminatorie: Eseu motivaþional depus la dosarul de
admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins; Etapa a II-a – dosar: Media examenului de bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Specializarea
Interpretare muzicalã - canto (învãþãmânt cu frecvenþã): 7 locuri la buget
Interpretare muzicalã – instrumente (învãþãmânt cu frecvenþã): 8 locuri la buget
Muzicã (învãþãmânt cu frecvenþã): 13 locuri la buget ºi 2 locuri la taxã
Artele spectacolului (Actorie) (învãþãmânt cu frecvenþã): 10 locuri la buget ºi 5
locuri cu taxã
Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizualã: scenaristicã,
publicitate media, filmologie): 11 locuri la buget ºi 1 loc la taxã
Condiþii de admitere: concurs de admitere – PROBE ONLINE
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Facultatea de Litere oferã posibilitãþi multiple de carierã, propunând programe de
studii în 7 domenii de licenþã. Absolvenþii pot deveni profesori, traducãtori, scriitori,
specialiºti în PR, redactori, prezentatori, fotojurnaliºti, actori, soliºti, instrumentiºti,
dirijori sau manageri.
Toate detaliile, aici: https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/admitere-licenta
ADMITERE LA FACULTATEA DE AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
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): 27 locuri la buget ºi 22 locuri cu taxã
Mãsurãtori terestre ºi cadastru (învãþãmânt cu frecvenþã): 27 locuri la buget ºi
21locuri cu taxã
Silviculturã (învãþãmânt cu frecvenþã): 26 locuri la buget ºi 23 locuri cu taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%
Perioada de înscriere: 8-14.07.2021
Afiºarea rezultatelor parþiale: 17.07.2021
Confirmarea locurilor: 18-23.07.2021
Afiºarea rezultatelor finale: 30.07.2021
Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, protecþia
plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produselor 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, geodezie,
topografie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: https://agronomie.ucv.ro/scolarizare/licenta/oferta-educationala/
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Oltenii
Oltenii au
au sclipit
sclipit mai
mai mult
mult
decât
decât Swarowski
Swarowski
Ca ºi anul trecut, Universitatea Craiova a câºtigat
cu 3-1 amicalul din Austria cu echipa concernului
producãtor al celebrelor cristale
Wattens Tirol Swarowski – Universitatea Craiova 1-3
Au marcat: Renny Smith (20) /Mihai Bãlaºa (58), Jovan
Markovic (68) ºi Reagy Ofosu (87)
Wattens Swarowski Tirol: Oswald – Koch, Bahounek, Awouudja, Klassen – Nachberger, R. Smith, Celic, Petsos – Kerber, Wallner. Au intrat: Ozegovic – Andric, Bacher, D. Tomic, Skrbo, Forst. Antrenor: Thomas Silberberger.
Universitatea Craiova: Lazar (60 Pigliacelli) – Vlãdoiu (60
Conte), Bãlaºa (60 Gãman), M. Constantin (60 Screciu), Vãtãjelu (60 Mitran) – Mateiu (60 Bic), Nistor (60 Fedele) –
Câmpanu (60 Gustavo), Cicâldãu (60 Markovic), Baiaram
(30 Koljic 75 Mamut) – Ivan (60 Ofosu). Antrenor: Marinos
Ouzounidis.
Ca ºi anul trecut, tot într-un
amical din stagiul în Austria,
Universitatea Craiova a învinso cu 3-1 pe Wattens Tirol Swarowski, echipa concernului
producãtor al celebrelor cristale. Ocupanta locului 6 în sezonul trecut în prima ligã austriacã a început mai bine, a
controlat jocul ºi a avut o barã,
apoi a deschis scorul, pe un
contraatac. Oltenii au abordat
jocul la aºteptare, cu 11 jucãtori în spatele mingii ºi s-au
bazat contre, iar Ivan a ratat
câteva ºanse de a marca. Bosniacul Elvir Koljic a revenit pe
teren, dupã douã luni ºi jumãtate, dar nu a arãtat o formã de
joc deosebitã, având ºi destul
de puþine mingi utilizabile. Mihai Bãlaºa a egalat în minutul
58, iar dupã câteva minute

Marinos Ouzounidis a schimbat restul titularilor. ªi austriecii au operat destule modificãri,
iar Craiova a avut iniþiativa pentru restul jocului, reuºind sã ºi
câºtige. Gãman ºi Conte au debutat ºi au convins, francezul
arãtând o formã bunã, a urcat
permanent în banda dreaptã ºi
a avut un ºut în barã pe final.
Era la acel moment 3-1, fiindcã Markovic ºi Ofosu marcaserã pentru alb-albaºtri. “Marko” s-a distrat în câteva rânduri cu apãrarea adversã, iar la
una dintre faze a ºi punctat, în
urma unei centrãri a lui Ofosu.
Germano-ghanezul a reuºit ºi el
un gol, la capãtul unei acþiuni
personale. În primul meci amical din stagiul austriac, Universitatea Craiova a fost învinsã
cu 2-0 de ruºii de la FK UFA.

Formaþia lui Marinos
Ouzounidis mai are
douã jocuri de pregãtire în Austria: pe 2 iulie
cu SV Horn (liga a IIIa din Austria) ºi pe 3 iulie cu Olympiakos Pireu, campioana Greciei.

Vãtãjelu: „Pe Mister
îl intereseazã jocul,
mai puþin rezultatele”

Bogdan Vãtãjelu considerã cã ºi succesele din
amicale sunt importante,
pentru moral, dar cã antrenorul Marinos Ouzounidis le-a precizat cã îl
preocupã mai mult jocul
în aceastã perioadã. “A
fost un meci destul de intens,
Mister chiar ne-a cerut asta la
ºedinþa dinaintea meciului sã
avem intensitate, fiindcã ºtiam cã
nu jucãm toþi pe întregul parcurs
al jocului ºi trebuia sã ºtim la ce
capacitate fizicã suntem. În prima reprizã am avut foarte multe
ocazii, noi nu am dat gol ºi pe
contraatac au deschis ei scorul.
În repriza a doua am jucat mult
mai bine. Ne bcuurãm cã a fost
un antrenament, un test bun ºi o
victorie cu o echipã destul de
bunã ºi de agresivã. Sunt importante victoriile pentru moral, deºi
antrenorii nu pun prea mare bazã
pe rezultate în amicale, Mister
ne-a ºi spus asta, cã îl intereseazã mai puþin rezultatul ºi mai
mult jocul. Ne-a cerut sã jucãm
ce ne cere, sã avem o exprimare bunã. E loc de mai bine în
orice moment ºi sper sã rãmâ-

nem cu lucrurile bune ºi sã le
îndreptãm pe cele mai puþin
bune” a declarat Vãtãjelu.

„Au fost stagii de pregãtire
mult mai grele”

Ca ºi restul colegilor de la
Universitatea Craiova, Vãtãjelu
considerã cã a fost un stagiu de
pregãtire destul de uºor, comparativ cu alte cantonamente, dar
crede cã în campionatele puternice se lucreazã astfel, se pune
mai mult accent pe jocul cu mingea. „Eu am avut o micã accidentare, m-am ºi antrenat separat o perioadã. Cred cã la ultimul
meci amical se va crea un etalon
pentru ce va fi în Liga I ºi în
cupele europene. Au fost stagii
de pregãtire mult mai grele, înainte se lucra mult mai mult fizic,
acum lucrãm mult mai mult cu
mingea. Filosofia s-a schimbat

mult faþã de ce era mai demult,
sunt sigur cã în campionatele
mari aºa se lucreazã, eu un mod
nou, care pune accent pe lucrul
cu mingea” a spus Vãtãjelu.
Fundaºul stânga a comentat ºi
programul Universitãþii în campionatul urmãtor, dupã stabilirea
þintarului: „E un început bun,
putea sã fie ºi mai greu ºi mai
uºor. Anul trecut am pierdut foarte multe puncte cu echipele mici,
aºa cã o sã fie important cum
gestionãm meciurile cu echipele
mai slab cotate, dar, evident, ºi
cu rivalele la titlu”.
Primul meci al sezoului pentru olteni va fi Supercupa României, pe 10 iulie, de la ora 20, cu
CFR Cluj, pe Arena Naþionalã, iar
în Liga I, Universitatea Craiova
joacã în prima etapã cu FC Argeº,
sâmbãtã, 17 iulie, de la ora 21.30,
pe „Ion Oblemenco”.

Mihai Roman: „Abia aºtept sã joc din nou
un meci oficial ºi sã marchez!”
Atacantul Universitãþii Craiova, Mihai Roman, va putea sã-ºi
continue cariera, dupã ce problema sa la inimã a fost rezolvatã.
Absent de pe teren de un an ºi

jumãtate, vârful de 29 de ani a
suferit recent o intervenþie la inimã, la Viena, în urma cãreia i sa dar OK-ul pentru a se antrena
ºi pentru a reveni în fotbalul pro-

fesionist. Ultimul meci jucat de
Mihai Roman a fost amicalul din
Antalya, Universitatea Craiova –
Karvina, scor 3-1, pe 24 ianuarie 2020, în care atacantul oltean
a ºi marcat un gol.
„Am fãcut o intervenþie cu
douã catetere care pleacã pe vasele de sânge pânã la inimã, la
Viena. Nu a fost ceva foarte
complicat, mulþi sportivi au fãcut aceastã intervenþie, inclusiv
mulþi fotbaliºti joacã fãrã niciun
fel de problemã astfel. Mi s-a
spus cã funcþiile mele la inimã
sunt la parametri normali ºi cã
pot sã încep antrenamentele.
Sunt foarte bine, dupã aceastã
perioadã de inactivitate în fotbalul profesionist, fiindcã am
încercat sã-mi pãstrez forma
fizicã. Am fãcut antrenamente,
salã, am fost la minifotbal ºi
padbol, pentru a încerca sã rã-

mân în formã. Abia aºtept sã joc
din nou un meci oficial ºi sã
marchez din nou. Am suferit în
aceastã perioadã, fiindcã fotbalul este pasiunea mea. Nu am
cãzut psihic, chiar dacã a fost o
perioadã lungã, nu m-a doborât,
am conºtientizat cã nu am ceva
grav, care sã-mi punã capãt carierei, ºtiam în sufletul meu cã
nu mã voi lãsa la vârsta aceasta. Þinând cont cã nu am nevoie de o recuperare ºi am fãcut
miºcare, chiar de douã ori pe zi,
cred cã în 3-4 sãptãmâni vor fi
la 80-90 la sutã. Îmi lipseºte
perioada de pregãtire cu colegii
ºi ritm de meciuri” a declarat
Mihai Roman.
Atacantul oltean a fost impresionat de accidentul suferit de
Christian Eriksen la startul Euro
2020, dar crede cã danezul va
reveni ºi va mai juca fotbal.

„Chiar trebuia sã plec sã fac intervenþia la inimã când i s-a întâmplat acel accident lui Eriksen.
A fost ceva urât sã vezi un alt
fotbalist cum se prãbuºeºte pe
teren. Mã bucur cã Eriksen a fost
resuscitat ºi eu cred cã va juca
din nou fotbal. Mi s-a spus cã ºi
dacã ai toate analizele OK se poate întâmpla, chiar ºi celor care
nu sunt sportivi” a spus Roman.
Mihai Roman spune ºi despre
George Þucudean cã îºi putea
continua activitatea, dar a ales sã
se retragã, din cauzã cã simþea
acele extrasistole la inimã.
„La aceastã clinicã la care am
suferit acea intervenþie a fost ºi
George Þucudean. ªi el putea sã
mai joace, problema lui a fost
rezolvatã. Diferenþa a fost cã el
simþea aceste extrasistole ºi de
aceea a ales sã nu mai continue”
a precizat Mihai Roman.

