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Primele echipamente achiziþionate în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj, în perioada
2014-2020” au fost recepþionate, astãzi,
24.06.2021, la sediul Companiei de Apã
Oltenia. Este vorba despre opt aparate de
electrofuziune pentru polietilenã ºi generatoare de curent, livrate de SC INOVUM
SRL Oradea, într-un timp record.
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Cum ne-a „luminat” Dan Barna!
MIRCEA CANÞÃR
Vicepremierul Dan Barna, vicepreºedintele alianþei USR-Plus, þine la
propriile idei. Nu le slobozeºte unadouã ºi nici nu le retracteazã cu uºurinþã. La domnia, sa totul e elaborat,
gândit ºi mai ales argumentat. Pânã
ºi prostia e demnã, aproape majestoasã, plinã de conºtiinþa forþei. Îi
auzi pe scãri de marmurã paºii ei
apãsaþi impunãtor. În timpul unei vizite, la Iaºi, a þinut sã reaminteascã,
celor care îl ascultau, cã existenþa
adresei pe buletin nu aduce niciun
beneficiu, în timp ce separarea identitãþii persoanei de adresa domiciliarã are „douã beneficii semnificative”.
ªi a reciclat din nou ideea cu „cetãþenii defavorizaþi”, care nu deþin o
proprietate ºi au probleme reale în a
gãsi pe cineva sã meargã cu ei la poliþie, sã spunã cã îi iau în spaþiu. Aceeaºi explicaþie ºi în cazul cetãþenilor
tineri care migreazã pentru a gãsi un
loc de muncã mai bun ºi la fel trebuie sã convingã proprietarul de imobil
sã meargã cu ei de mânã, sã dea de-

claraþie la poliþie sau sã facã acte noi.
La Dan Barna, jurist de profesie, potrivit CV-ului, logica nu e în cea mai
bunã formã „fizicã”, iar exprimarea
din pãcate este una din cale afarã de
neglijentã. Invocând codul numeric
personal (CNP), Dan Barna omite de
fapt cã acesta nu este public. În nici
o împrejurare. Serviciile publice comunitare de evidenþã a populaþiei elibereazã un nou act de identitate, doar
la expirarea termenului de valabilitate a actului care trebuie schimbat,
dar ºi la modificarea numelui sau prenumelui titularului, în cazul schimbãrii denumirii sau rangului localitãþii, al renumerotãrii imobilului, în
cazul schimbãrii sexului, în cazul
anulãrii, toate acestea fiind prevãzute de lege. Problema turismului electoral a rezolvat-o fãrã dificultate:
CNP-ul îþi permite sã votezi o singurã datã, posibilitaea votului multiplu
fiind eliminatã. S-a vãzut asta la europarlamentare! Impresia generalã,
ascultându-l pe Dan Barna vorbind,

este cã nici el însuºi nu este prea
convins de ceea ce spune. Fiindcã,
oricum, nu înþelege ideea de identitate a persoanei. În realitate domiciliul face parte din elementele esenþiale de identificare a fiecãrei persoane în Codul Civil, dar ºi în numeroase alte reglementãri la nivel legal sau
infralegal. Ar trebui modificatã ºi
Constituþia pentru a se elimina domiciliul de pe buletin. Sau asta nu
conteazã? Dar iatã o opinie a preºedintelui Sindicatului Naþional al Poliþiºtilor din România, Bogdan Bãnicã:
„Dacã vrea cãrþi de identitate fãrã
domiciliu, Barna sã ne dea laptop-uri. Poliþiºtilor le este mult
mai convenabil pentru a-ºi exercita atribuþiile de serviciu cu
adresa de domiciliu menþionatã
pe cãrþile de identitate”. În fine,
este greu de înþeles, cum de a acroºat vicepremierul Dan Barna o asemenea prostie la care, vedem, nu
vrea sã renunþe, deºi a primit destule semnale „contra”. Dar, aºa cum

existã persoane care vor sã parã
demne din plictisealã, sã treacã timpul mai uºor, Dan Barna calcã în
strãchini din comoditate. Se cãzneºte
sã-ºi justifice demersurile, dar nu
reuºeºte decât sã-ºi arate limitele.
Cel mai mult din toatã pledoaria sa
a plãcut explicaþia conform cãreia,
fãrã adresã în actul de identitate am
putea vota mai liber –asta era- ºi
actul votãrii ar fi o chestiune mai
flexibilã. Ne-am trezi dimineaþa ºi
pânã seara, arvuniþi fiind, am vota
la orice secþie care ne iese în cale.
Cum este în strãinãtate, ne referim
la þãrile din spaþiul UE, n-a explicat
convingãtor. Fiindcã nu ºtie. Ca sã
nu ne lungim cu vorba, vicepremierul Dan Barna ne-a „luminat”. ªi de
la Iaºi. Aºa cum o fãcuse de la Bucureºti. În România vor putea fi solicitate, din a doua parte a anului
cãrþi de identitate electronicã. În
rest, Dan Barna e liber sã vorbeascã, ºi pe caniculã, ºi pe ploaie ºi pe
vânt, cum îi trece prin cap.

Primele echipamente achiziþionate cu fonduri
europene au ajuns la Compania de Apã Oltenia
Primele echipamente achiziþionate în cadrul”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii
de apã ºi apã uzatã în judeþul Dolj, în perioada
2014-2020” au fost recepþionate, astãzi, 24.06.2021,
la sediul Companiei de Apã Oltenia. Este vorba
despre opt aparate de electrofuziune pentru polietilenã ºi generatoare de curent, livrate de SC INOVUM SRL Oradea, într-un timp record.
Contractul DJ-PR-04 – lotul 4, Procurare ºi furnizare
echipamente a fost adjudecat

de S.C. INOVUM S.R.L., din
Oradea, la o valoare de
1.375.800,00 Lei
(fãrã

TVA), ºi a fost semnat pe 6
iunie. Antreprenorul a reuºit
sã furnizeze echipamentele,
care au fost verificate, testate, fiind realizatã ºi instruirea
personalului ce urmeazã sã le
manevreze.
Durata contractului este de
32 de luni, din care 8 luni furnizare, montaj ºi punere în
funcþiune a echipamentelor ºi
24 de luni perioada de garan-

þie, timp în care societatea
INOVUM va asigura asistenþa tehnicã, întreþinerea ºi reparaþiile utilajelor, dacã este
cazul.
Investiþiile cuprinse în
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apã ºi
apã uzatã în judeþul Dolj, în
perioada 2014-2020” reprezintã un efort de a asigura un
grad apropiat de 100% de aco-

perire cu servicii centralizate
de apã ºi apã uzatã în zona de
operare a Companiei de Apã
Oltenia, pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã a populaþiei judeþului, beneficiari direcþi fiind 355.405 locuitori.
Acestea sunt împãrþite în 22
contracte de execuþie lucrãri
ºi 5 contracte de furnizare
echipamente.
MARGA BULUGEAN
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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/
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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

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.

OFERTE SERVICIU

Caut femeie îngrijire
pentru o bãtrânã în vârstã de 70 de ani în Craiova. Relaþii la nr. de
telefon: 0766/232.108.
Angajãm lucrãtor comercial în benzinãrie.
Salariu atractiv, sporuri de noapte ºi weekend. CV la adresa
de e-mail: selidagas@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII

ÎNCHIRIERI UTILAJE
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.

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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ªtiinþa l-a adus pe Conte, un fundaº
francez condamnat la închisoare!
Dupã ce i-a adus pe portarul David Lazar ºi pe fundaºul central Valericã Gãman,
ambii de la Astra Giurgiu, ºi
pe mijlocaºul Alexandru Mãrieº, de la Comuna Recea,
Universitatea Craiova a perfectat ºi transferul fundaºului francez Antoine Conte (27
de ani), care a evoluat în ultimele patru sezoane în Israel, la Beitar Ierusalim.
Conte poate evolua atât stoper, cât ºi fundaº dreapta ºi se
declarã bucuros cã ºi-a gãsit
echipã, dupã ce nu a mai jucat
de o jumãtate de an. Recent,
francezul a primit o pedeapsã
de 5 ani de închisoare cu suspendare, dupã ce acum cinci
ani a bãtut crunt un tânãr de
19 ani cu o bâtã de baseball.
Victima îndrãznise sã sarã în
apãrarea prietenei lui Conte, pe
care fotbalistul tocmai o agresa! De altfel, gruparea din Israel i-a reziliat contractul lui
Antoine Conte chiar din cauza
problemelor cu justiþia.

„Sunt bucuros cã am semnat cu Universitatea, a fost perioadã lungã în care nu am avut
echipã. Sunt foarte bucuros cã
am aceastã oportunitate, de a
juca la Craiova. ªtiu cã este un
club mare din România, cu o
istorie bogatã ºi care în fiecare
an se luptã sã câºtige campionatul. Cu siguranþã îmi doresc
sã câºtig titlul. Întreaga echipã
ºi întreg staff-ul vrea asta ºi de
aceea am venit ºi eu“ a declarat Antoine Conte, dupã ce a
efectuat primul antrenament cu
gruparea condusã de Marinos
Ouzounidis.

Francezul poate debuta în
amicalul cu UFA

La Beitar Ierusalim, Conte a
jucat 95 de meciuri ºi a marcat
un singur gol, în timp ce pentru
Reims a evoluat în 63 de meciuri.
Antoine Conte a terminat junioratul la PSG, dar nu a fost pãstrat de formaþia de pe Parc de
Princes, fiind cedat la Reims,
pentru care a evoluat timp de trei

ani. Cotat acum la
800.000 de euro pe
transfermarkt, dupã
ce evaluarea sa maximã a fost de 2,5
milioane de euro,
Antoine Conte are
selecþii la toate naþionalele de juniori ale
Franþei, inclusiv la
cea under 21.
O datã cu venirea lui Conte, care
poate juca atât stoper ºi fundaº
dreapta în sistem
cu 4 fundaºi, dar
ºi fundaº centraldreapta, în aºezarea cu 3 apãrãtori,
linia defensivã a
Universitãþii Craiova pare completã.
În acest moment, Marinos Ouzounidis are 4 stoperi la dispoziþie: Marius Constantin, Mihai Bãlaºa, Valericã Gãman ºi
Antoine Conte, în timp ce Paul
Papp va reveni pe teren abia

în toamnã, dupã accidentarea
gravã suferitã.
Conte ar putea debuta pentru
Universitatea Craiova în amicalul programat vineri, cu ruºii de
la FK UFA, în Austria. Cu ruºii

de la UFA (locul 13 în prima ligã
din Rusia în sezonul trecut), oltenii s-au mai duelat amical de
douã ori, tot în Austria, în 2018,
pierzând cu 3-2, ºi în 2017, tot
ruºii câºtigând, scor 2-1.

Valericã Gãman, repatriat de Craiova, la 32 de ani
Valericã Gãman (32 de ani)
a fost adus la Universitatea
Craiova, fundaºul de la Astra
Giurgiu semnând un contract
pe douã sezoane cu deþinãtoarea Cupei României ºi s-a alãturat lotului lui Marinos Ouzounidis, în Austria. Valericã
Gãman este al treilea transfer
al verii pentru formaþia din
Bãnie, dupã portarul David
Lazar, cu care Gãman a fost
coechipier la Astra, ºi mijlocaºul Alexandru Mãrieº, venit
de la Comuna Recea.

Adrian Mititelu a forþat
debutul lui Gãman, la
numai 17 ani

Valericã Gãman este un
produs al clubului CSS Craiova, fiind adus la FC Universitatea Craiova, fostul club al
lui Adrian Mititelu, la mijlocul sezonului 2005-2006, artizanul mutãrii fiind Ovidiu
Costeºin, cel care este acum
director general la Universitatea Craiova. Gãman a debutat când avea numai 17 ani,
la un meci de Liga a II-a, în
2006, sub comanda lui Ovidiu Stângã, dar la sugestia lui
Adrian Mititelu, care avea sãl impunã ºi altor antrenori, îndeosebi lui ªtefan Stoica ºi
Nicolo Napoli. Dupã obþinerea promovãrii din 2006,
Stângã l-a folosit titular pe
Gãman, într-o deplasare la
Mioveni, dar l-a înlocuit dupã
un sfert de orã, fiindcã fundaºului i se fãcuse rãu.

Cei trei fraþi Gãman,
implicaþi în fotbal
„Walter”, aºa cum este alintat Valericã, este cel mai mic
dintre cei trei fraþi Gãman. Cãtãlin George Gãman (36 de
ani) a abandonat prematur cariera de fotbalist ºi a ales-o pe
cea de arbitru, fiind ºi în prezent „central” în Liga I. Fratele cel mijlociu, Irinel Gãman
(34 de ani), a fost ºi el fotbalist, evolând la FC Universitatea Craiova, FC Caracal, CSM
Rm. Vâlcea, Dinamo II ºi CS
Buftea. Când era junior, Irinel
Gãman fusese adus la academia lui FC Argeº la sugestia actualului preºedinte al Universitãþii Craiova, Sorin Cârþu,
care activa atunci în Trivale.
Tatãl fraþilor Gãman, poliþist de

profesie, a þinut sã-ºi facã fiii
fotbaliºti, iar când aceºtia erau
mici fãceau naveta zilnic de la
Bãileºti în Bãnie, pentru a se
antrena la grupele de juniori ale
CSS Craiova.

Gãman, una dintre „dezlegãrile” lui Piþurcã, dupã
scandalul cu Mititelu

Valericã Gãman a pãrãsit
clubul lui Adrian Mititelu o datã
cu scandalul dezlãnþuit de demiterea lui Victor Piþurcã, în
2011. Gãman, alãturi de ªtefan Bãrboianu au plecat la Dinamo, unde ar fi fost îndrumaþi de Piþi însuºi, care ar fi
beneficiat de anumite „dezlegãri în alb”, promise de Mititelu în cazul despãrþirii unilaterale de fostul selecþioner.

Numai cã, dupã câteva luni,
Gãman ºi Bãrboianu au fost
obligaþi sã revinã în Bãnie, conform unor contracte pe care
ei le semnaserã anterior cu
Adrian Mititelu ºi intrau în vigoare din vara lui 2011. Gãman era decis însã sã nu mai
revinã la echipa lui Mititelu.
„Nu mã întorc sub nici o formã la Craiova. Ofertele de la
Dnepr ºi Werder sunt invenþii
de-ale lui Mititelu, care vrea sã
mã facã sã mã întorc la echipã cu coada între picioare. Mau chemat în probe, iar eu nu
dau probe. Sper sã devin jucãtor liber de contract” spunea atunci Valericã Gãman.
Dupã dezafilierea clubului lui
Adrian Mititelu, tot în 2011, toþi
jucãtorii au fost declaraþi liber
de contract, iar Gãman ºi Bãrboianu au beneficiat ºi ei de acea
decizie ºi au ajuns astfel la Astra Giurgiu, tot direcþionaþi, se
pare, de Victor Piþurcã. Piþi fusese cel care îi ºi acordase banderola de cãpitan lui Gãman la
FC Universitatea Craiova, când
fundaºul avea numai 22 de ani.
Cu Astra, Valericã Gãman a devenit campion, în 2016, sub
comanda lui Marius ªumudicã,
apoi s-a transferat în Turcia, la
Karabukspor.

Valericã l-a refuzat acum 3
ani pe Mihai Rotaru, alergând oferta lui Gigi Becali

Dupã douã sezoane petrecute în Turcia, la Karabukspor, Mihai Rotaru l-a ofer-

tat pe Valericã Gãman, dar
acesta a refuzat sã revinã în
Bãnie, alegând în schimb oferta lui Gigi Becali. O jumãtate
de sezon a jucat stoperul la
FCSB, fãrã prea mare succes,
dupã care s-a transferat din
nou în strãinãtate, la Al Shabab, în Arabia Sauditã. Acum
un an, Valericã Gãman a revenit în þarã ºi a semnat din nou
cu Astra Giurgiu, având o înþelegere cu patronul Ioan Niculae sã poatã pleca liber în cazul unei oferte mai bune. Aºa
s-a ºi întâmplat recent, când
Universitatea Craiova, echipã
contra cãreia a marcat în urmã
cu o lunã, în finala Cupei României, l-a ofertat din nou pe
stoperul de 32 de ani.

Daum l-a folosit mijlocaº
la naþionalã pe Gãman

Valericã Gãman are 16 selecþii în naþionala României, iar cea
din urmã prezenþã a sa în tricolor a fost totodatã ºi ultima
din mandatul neamþului Christoph Daum pe banca naþionalei
noastre. Antrenorul german l-a
folosit mijlocaº la închidere pe
Gãman, în partida pierdutã cu
1-0 în deplasare cu Muntenegru, în 2017, în preliminariile
CM 2018. Unicul gol marcat de
„Walter” pentru România a fost
în 2012, contra Andorrei, întrun joc din preliminariile CM
2014, încheiat 4-0, când selecþioner era Victor Piþurcã, acesta fiind cel care l-a ºi debutat
pe Valericã la echipa naþionalã.

