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Ieri dimineaþã, un incendiu a izbucnit la un apartament
de la etajul IV al unui imobil de pe strada “1848” din
Craiova. Au intervenit pompierii Det. 1 Craiova, cu douã
autospeciale de lucru cu apã ºi spumã, o autospecialã de
lucru la înãlþime si un echipaj de prim ajutor medical.
Au fost evacuati ºase locatari de la celelalte apartamente, iar proprietarul s-a autoevacuat. Nu au au fost înregistrate victime.
Incendiul a fost lichidat, iar la sosirea echipajelor de
pompieri focul se manifesta în bucãtãrie, cu degajare de
fum la aragaz, mase plastice ºi mobilier, cu posibilitate
de propagare la restul locuinþei.
CRISTI PÃTRU
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Unirea: Destituirea, cel puþin discutabilã,
a unui oficiant rural!
MIRCEA CANÞÃR

Timp de cinci ani Alin Viorel Roºu a
îndeplinit, cu conºtinciozitate funcþia de
oficiant rural, la Ghiºeul Exterior Rural
(GER) Unirea, din judeþul Dolj, dupã ce o
perioadã de un an fusese factor poºtal. La
nivelul comunei Unirea, Alin Viorel Roºu
este cunoscut fireºte de toatã lumea, de la
copii la vârstnici ºi pãrerea generalã a celor cu care am discutat este una favorabilã.
Deºi vreme de cinci ani Alin Viorel Roºu ºia fãcut datoria cu prisosinþã, dintr-o datã a
devenit „o problemã” ºi prin Decizia nr. 133/
03 din 8 aprilie a.c. a Sucursalei Craiova a
CN Poºta Românã i s-a desfãcut disciplinar contractul individual de muncã, în temeiul art. 248, al. 1, lit. e din Codul Muncii.
Decizia este semnatã de directorul sucursalei generale, Doru Câplea, ºi are viza compartimentelor juridic ºi resurse umane. Decizia a fost atacatã de salariat la Tribunalul
Dolj ºi are termen de judecatã data de 13
septembrie a.c.. Cercetarea disciplinarã
prealabilã s-a efectuat la 5 martie a.c. în
urma unei sesizãri fãcutã de Constantin
Grecu, din comuna menþionatã, pe motivul

cã nu i-ar fi fost înregistrate obiecþiile referitoare la neprimirea corespondenþei. Sã admitem, un motiv serios, oricum de luat în
seamã. Cercetarea a fost efectuatã de o
comisie formatã din 4 persoane, care au
reþinut o serie de abateri (corespondenþã
simplã nedistribuitã, 5 cupoane de platã a
drepturilor prin bancã, neinstruirea celor 3
salariaþi ai subunitãþii poºtale în privinþa
mãºtii de protecþie, în conformitate cu prevederile dispuse de directorul general al
CN Poºta Românã, o serie de neconformitãþi menþionate anterior ºi consemnate în
nota de constatare nr. 322/21/20 din octombrie 2020, ocazie cu care au fost dispuse
mãsuri de sancþionare faþã de oficiantul rural Roºu Alin Viorel ºi factorul poºtal Roºu
Petre Ion. În opinia comisiei, salariatul a
comis faptele cu intenþie. Cum a dedus acest
lucru nu se explicã. La rândul sãu, în nota
sa explicativã datã, Roºu Alin Viorel nu ºia recunoscut vinovãþia, dar nu toate rãspunsurile sale exceleazã prin rigoare. Mai
fusese sancþionat, cu reducerea salariului
de bazã pe o perioadã de 3 luni, cu 10%

conform Deciziei 133/15908/16 decembrie
2020. Destul de confuzã situaþia, inclusiv
la lectura actului de constatare. De reþinut
totuºi un aspect: sancþionat la finele anului trecut, la numai 4 luni, oficiantului rural
Roºu Alin Viorel, pentru aceleaºi fapte, i sa desfãcut contractul de muncã. Ceva nu
pare deloc în regulã. Sub aspectul condiþiilor de fond, concedierea disciplinarã intervine în cazul în care salariatul sãvârºeºte o abatere gravã sau abateri repetate de
la regulile de disciplinã a muncii sau cele
stabilite prin contractul individual, contractul colectiv de muncã aplicabil sau regulamentul intern, ca sancþiune disciplinarã. Desfacerea disciplinarã a contractului individual de muncã este cea mai gravã
sancþiune ºi ea poate fi aplicatã numai în
situaþia în care, din analiza tuturor elementelor de fapt, rezultã cã în mod rezonabil, menþinerea în unitate a celui vinovat, nu este posibilã. În fine, constituie o
faptã gravã, aceea faptã care imediat, categoric ºi definitiv, înlãturã orice posibilã
conlucrare între angajator ºi salariatul sãu

(vezi „Tratat teoretic ºi practic de drept al
muncii”, ediþia a doua, Ion Traian ªtefãnescu – 2012). Legiuitorul nu descrie el însuºi
anumite fapte, definindu-le ca abateri disciplinare, ºi tot astfel nici nu le calificã sub
aspectul gravitãþii lor. Rãmâne, aºadar, decisivã gravitatea conjugatã a abaterilor respective. Caracterul de repetabilitate intervine dacã au fost sãvârºite cel puþin douã abateri disciplinare consecutive. Dacã este îndeplinitã aceastã condiþie, în rest nu criteriul cantitativ –respectiv suma de abaterieste hotãrâtor, ci componentele lor calitative. Evident, justiþia va tranºa acest litigiu
de muncã, apreciind dacã au fost respectate cu desãvârºire toate etapele premergãtoare desfacerii contractului individual de
muncã. Nu stãruim asupra unor detalii cu iz
politic, care au existat, din ceea ce ni s-a
spus, fiindcã ele pot avea sau nu relevanþã
în faþa completului de judecatã. Rãmânem la
pãrerea cã, în cercetarea prealabilã, s-a fãcut exces de zel, tocmai pentru a se forþa
desfacerea contractului individual de muncã, adicã a se arunca un om pe drumuri.

PNL Craiova ºi-a ales conducerea pentru urmãtorii patru ani
Partidul Naþional Liberal Craiova ºi-a ales, joi, noul Birou
Politic Local în cadrul ºedinþei statutare a Comitetului de
Coordonare Local, la eveniment participând 203 delegaþi cu
drept de vot.
Deputatul ªtefan Stoica, preºedintele PNL Dolj, a declarat cã alegerea noii conduceri a PNL Craiova pentru urmãtorii patru ani demonstreazã cã organizaþia este o
echipã unitã, cu un program solid
de dezvoltare localã pentru municipiul Craiova.
“Vã chem la unitate, solidaritate,
în jurul unei echipe. În anul 2024
vor fi patru tipuri de alegeri, vom
avea de dus o bãtãlie importantã cu
PSD în judeþul Dolj. Cei care azi sunteþi aleºi veþi avea aceastã responsabilitate. Trebuie sã fiþi o voce puternicã ºi convingãtoare care sã le
arate craiovenilor cã o guvernare liberalã poate face diferenþa. Dupã
opt ani de guvernare PSD, rezultatele pentru cetãþeni, în judeþul nostru, nu se vãd nicãieri. Dupã un an
ºi jumãtate de guvernare liberalã,
care s-a suprapus în mare parte cu
pandemia, marile proiecte de infrastructurã ale Craiovei, ale Doljului,
ale Olteniei au fost deblocate: drumul expres Craiova-Piteºti, Colegiul
Naþional “Carol I”, pentru care ani
de zile PSD plimba cãrucioare cu
documentaþii prin primãrie, Spitalul
Regional Craiova, pentru care, spre
finalul anului, proiectul tehnic va fi
licitat, astfel încât execuþia sã intre
în linie dreaptã. De asemenea, se extinde reþeaua de gaze: am dus conducta de gaze la Segarcea, dar din
pãcate vedem o amorþealã a Consiliului Judeþean Dolj pentru a duce
reþelele de gaze ºi în localitãþile pe
care le tranziteazã. Avem promisiunea ca pânã la finalul anului 2023,
municipiile Bãileºti ºi Calafat vor fi
racordate la gaze. Guvernul liberal
va face autostrada Calafat-CraiovaDr.Tr.Severin-Lugoj.

Am încredere cã echipa aleasã
azi se va concentra pe consolidarea ºi promovarea proiectului de
administraþie liberalã la nivel local,
astfel încât în 2024 sã avem succes”, a afirmat preºedintele PNL
Dolj, deputatul ªtefan Stoica.
Senatorul Nicolae Ciucã, ministrul Apãrãrii Naþionale, a afirmat cã
este prima acþiune de partid de
acest fel la care participã în calitate
de membru PNL, iar rezultatele de
pânã acum obligã PNL Craiova sã
depunã în continuare efort pentru
a avea success în lupta politicã la
nivel local. “Nu cred cã este suficient sã privim ce fac alþii, cum fac
alþii ºi sã îi criticãm. Este important
sã privim la noi înºine, sã vedem
care sunt pãrþile vulnerabile ºi pãrþile tari, sã corectãm ceea ce este
de corectat, sã întãrim ceea ce este
cu adevãrat de valoare ºi în felul
acesta sã demonstrãm cã administraþia, guvernarea liberalã este orientatã spre ceea ce înseamnã progresul acestei þãri. Practic acest
motto ‘prin noi înºine’ înseamnã
punerea în valoare a fiecãrui membru, a fiecãrei organizaþii, pentru a
îndeplini obiectivele pe care ni le
propunem ºi pe care le asumãm. Am
avut o întâlnire cu primarii ºi cu
premierul României, am discutat cu
ei pentru a vedea problemele fiecãruia dintre ei. I-am ascultat de mai
mult timp ºi de fiecare datã aceleaºi
probleme. Acestea sunt elementele rãmase acolo în mentalul fiecãruia dintre noi, persistã ºi reapar în
vorbirea noastrã ºi în solicitãrile
noastre de fiecare datã: drumuri,
ºcoli, apã, canal, ºcoli etc. Dar acestea nu sunt singurele elemente care
ne asigurã dezvoltarea. Existã o di-

namicã de dezvoltare tehnologicã
la care noi foarte puþin ne gândim
ºi sunt iniþiative care trebuie luate
la nivel local. Trebuie sã avem instituþii care sã funcþioneze ºi nu
cred cã ne-a dispãrut voinþa ºi mândria cã putem face ºi noi lucruri mari
aici, la noi acasã. (...). Organizaþia
municipalã trebuie sã fie precum locomotiva, sã avem în vedere ºi cum
putem sprijini tot mai mult proiectele de dezvoltare din comunele ºi
satele din judeþul Dolj”, a spus ministrul Apãrãrii Naþionale.
Ministrul Nicolae Ciucã a precizat cã joi a fost aprobatã o Hotãrâre de Guvern prin care se înlesneºte activitatea Fabricii de Avioane
Craiova, pentru cã “dacã moare
fabrica de la Craiova, moare industria aviaticã româneascã”.
Deputatul Nicolae Giugea a
spus cã PNL Craiova este la momentul bilanþului, face o retrospectivã, dar traseazã ºi programul pentru urmãtoarea perioadã. “Avem o
organizaþie care îºi doreºte sã îndepãrteze PSD de la conducerea
administraþiei locale. Dacã vreþi un
exemplu de haos administrativ,
acesta este Craiova. Nu existã nicio
strategie de dezvoltare, în afara
uneia personale. Administraþia
PSD este o administraþie care nu
respectã cetãþeanul. Asfaltul în
Craiova se pune cu pensula ºi la
primul strop de ploaie s-a dus asfaltul. Gurã multã, intenþii nu întotdeauna curate. Intenþiile curate se
vãd în atragerea de fonduri europene. Dar fondurile europene sunt
bine supravegheate ºi administraþia craioveanã nu se uitã, acolo. La
Craiova este o administraþie îmbâcsitã, asfixiatã de ea însãºi. A rãmas
la nivelul lui Caragiale: Craiova este
oraºul din care se pleacã, nu oraºul în care se vine. Singurul mare
oraº al României care este pe o
pantã descendentã din toate punctele de vedere. În 2024 oamenii care

nu au ieºit la vot, trebuie convinºi
sã meargã la vot, pentru cã numai
aºa putem salva Craiova de la sãrãcie”, a declarant deputatul Nicolae Giugea.
La rândul sãu, deputatul Ionuþ
Stroe a subliniat investiþiile pe care
guvernarea liberalã le-a fãcut pentru Craiova: privatizarea Ford, Drumul Expres Craiova-Piteºti. “Un alt
obiectiv important este faþã de craioveni ºi faþã de administraþia acestui oraº: trebuie o datã sã câºtigãm
Primãria Craiova, dupã mai bine de
30 de ani. Municipiul Craiova meritã sã fie alãturi de marile oraºe
dezvoltate ale României”, a declarat Ionuþ Stroe.
Marian Vasile, preºedintele PNL
Craiova, a afirmat cã prin toatã activitatea lor consilierilor locali PNL
au urmãrit întotdeauna creºterea
calitãþii vieþii pentru cetãþenii craioveni. “Activitatea mea s-a concentrat pe colaborare: cu colegii,
cu cetãþenii, cu mass-media. Este
un moment important pentru filiala
noastrã în perspectiva anului 2024
prin ceea ce înseamnã câºtigarea
alegerilor locale. Faptul cã nu am
contracandidat la funcþia de preºedinte al PNL Craiova denotã o
bunã colaborare în familia liberalã.
Cred cã se apreciazã efortul depus
de mine pânã acum în organizaþia
localã. Faptul cã suntem o familie
liberalã închegatã sperie clica pesedistã. În jurul organizaþiei liberale îi aºteptãm sã vinã pe toþi cei
care vor o schimbare în Craiova”,
a declarat preºedintele ales al PNL
Craiova, Marian Vasile.
În urma procedurilor statutare,
noua conducerea aleasã a PNL Craiova este:
Vasile Marian - Preºedinte
Ungureanu Adriana - Prim-vicepreºedinte Strategii Politice ºi
Comunicare -;
Sas Teodor - Prim-vicepreºedinte Politici Publice;

Gherghe Cosmin - Vicepreºedinte Departamentul pentru Politici
privind Administraþia Publicã, justiþie, siguranþã naþionalã, ordine
publicã ºi siguranþa cetãþeanului;
Cojocaru Alexandru - vicepreºedinte Departamentul pentru Politici
în Sãnãtate - Cojocaru Alexandru;
Spulbãr Cristi - vicepreºedinte
Departamentul pentru Politici Economice, mediu de afaceri, dezvoltare regionalã ºi fonduri europene;
Corâþu Cosmin - vicepreºedinte Departamentul pentru Strategii
ºi relaþii politice;
Stoian Daniel - vicepreºedinte
Departamentul Politici Sociale, relaþii cu sindicate, patronate, organizaþii neguvernamentale ºi grupuri
de cetãþeni;
Voicinovschi Romeo - vicepreºedinte Departamentul pentru Politici în Agriculturã, silviculturã,
mediu ºi dezvoltare rural;
Fãgeþeanu Carmen - vicepreºedinte Departamentul Imagine, comunicare, relaþii mass-media ºi purtãtor de cuvânt;
Diaconu Rãzvan - vicepreºedinte Departamentul pentru Politici în Educaþie, cercetare, culturã,
culte, minoritãþi ºi sport;
Membri:
Brãsfaleanu Adrian
Deliu Costinela Cristina
Ene Eugenia
Enescu Georgel
Firicã Mihai
Florescu Marinel
Ghiþã Culescu Alin
Ion Daniel Alexandru
Liþã ªtefan Alexandru
Mirea Mihai
Olaru Nicolae
Paraschiv Daniel
Popa Adrian
Vintilã Adrian
Zaharie Oana
Trezorier
ªandru Mirela
MARGA BULUGEAN
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Cãlin Marius, titular al proiectului „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de
suprafeþe împãdurite, aferente mãsurii 8 din PNDR 2014-2020, sesiunea 5/2020 pentru suprafaþa de 6,74 ha, beneficiar Cãlin Marius -UAT Castranova, UAT Bratovoeºti,
jud.Dolj”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Sprijin pentru prima împãdurire ºi crearea de suprafeþe împãdurite, aferente mãsurii 8 din PNDR 2014-2020, sesiunea 5/2020 pentru suprafaþa de 6,74 ha, beneficiar Cãlin Marius -UAT Castranova, UAT Bratovoeºti, jud.Dolj”, propus a fi amplasat în comuna Castranova, T56, P136 (0,40 ha), T58, P164
(1,26 ha), T55, P138 (2,50 ha), T55, P137 (0,74 ha), T44, P29 (1,12 ha) ºi în comuna
Bratovoeºti, T57, P19 (1,00 ha) din judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Craiova, str.Petru Rareº, nr.1, jud.Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.

ANUNÞ
S.C. NOVARA T IMPEX intenþioneazã sã depunã documentaþiile pentru obþinerea
avizului de gospodãrire a apelor pentru balastiera Ionesti.
Cei interesaþi pot solicita informaþii la sediul societãþii din Craiova, Str. Primãverii,
nr. 35 în perioada 28-30 iunie.
Activitatea este conform cu legea apelor nr. 107/1996.

ANUNÞ
S.C. SED Impex S.R.L. titular al proiectului ,,Exploatarea resurselor de nisip ºi
pietriº din T22, P6 ºi P4 din comuna Giurgiþa, judeþul Dolj în vederea amenajãrii unui
iaz piscicol pentru creºterea sturionului în mediul natural”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
,,Exploatarea resurselor de nisip ºi pietriº din T22, P6 ºi P4 din comuna Giurgiþa,
judeþul Dolj în vederea amenajãrii unui iaz piscicol pentru creºterea sturionului în mediul natural”, propus a fi amplasat în comuna Giurgiþa, judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
urmãtoarea adresã de internet http://apmdj-old.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu
DUMITRESCU FLAVIU TEODOR anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Desfiinþare corp C3 ºi autorizaþie de construire demolare corp C1, C2 ºi construire în locul construcþiilor
demolate a unui imobil S+P+4 – garaj, spaþii tehnice la subsol, spaþii destinate
echipamentelor publice la parter ºi locuinþe la etajele 1-4” propus a fi amplasat în
municipiul Caracal, str. Iancu Jianu, nr.11, jud. Olt
Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina,
str. Ion Moroºanu, nr. 3, judeþul Olt ºi la DUMITRESCU FLAVIU TEODOR cu sediul
în municipiul Caracal, strada Gheorghe Doja, nr.34B, jud. Olt, în zilele de luni - vineri,
între orele 900 – 1400.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Olt.

OFERTE SERVICIU

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

constructii ADPRESTÃRI SERVICII Firma
NET RESIDENT efec-

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.

tueaza case la rosu, lucrari complexe interioare si exterioare de toate felurile. Telefon:
0765/744.323.

PIERDERI

CREATIV OPTILINE
SRL declarã pierdute ºi
nule: Carte de intervenþie, Registru Special
pentru casa de marcat
model DP150, seria:
DB4100019319.
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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 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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Amicalul ªtiinþei cu ruºii
de la UFA, un supliciu
Alb-albaºtrii au arãtat jenant ºi au fost învinºi în
primul meci de verificare din stagiul din Austria

Universitatea Craiova – FK UFA 0-2
A marcat: Agalarov 10, 58.
Universitatea Craiova: Pigliacelli (65 Lazar) – Vlãdoiu
(77 Benga), Bãlaºa, M. Constantin, Mitran (89 Sala) – Mateiu (77 Danciu), Bic – Gustavo (65 Mãrieº), Nistor (89
Croitoru), Ofosu (65 Mamut) – Markovic (46 Screciu).
Antrenor: Marinos Ouzounidis.
FC UFA: Belenov – Juravlev, Jokic, Pliev – Miletic,
Mrzljak, Ivanov, Golubev – Kamilev, Agalarov, Saplinov.
Au intrat: Cernov – Nikitin, Bizoza, Fiscenko, Botata, Kukushkin, Zhamaletdinov. Antrenor: Aleksei Stukalov.
În timpul unui Campionat European atractiv, primul amical al
Universitãþii Craiova a fost un
adevãrat supliciu. Am vãzut acelaºi joc lipsit de orizont, etalat
de când grecul Ouzounidis a
preluat ªtiinþa, am vãzut o echipã care s-a chinuit sã treacã în
jumãtatea adversã, am vãzut un
alte experimente stupide ale grecului, iar scorul final, 2-0 pentru ruºii de la FC UFA, a fost
onorabil, faþã de ce s-a întâmplat pe teren. Locul 13 din prima ligã din Rusia în sezonul trecut, o echipã mai degrabã modestã (inclusiv pe transfermarkt,
cota ruºilor este cu 10 milioane
de euro sub cea a Craiovei), a
controlat partida, a marcat prin
atacantul Gamid Agalarov (10,
58), ºi a mai avut alte ocazii
mari, chiar ºi o barã pe final de
joc. Craiova a ajuns de trei ori
în careul advers pe parcursul
jocului, având semiocazii la finalizãrile lui Ofosu, Markovic ºi
Mamut, ºi nu a reuºit sã tragã
vreun ºut pe poartã!

Ouzounidis, depãºit clar de
posturã

Universitatea a jucat fãrã câþiva jucãtori de bazã în acest amical, dar acum posedã un lot complet, cu dubluri pe posturi ºi este
jenant sã se prezinte astfel, chiar
ºi într-un meci de verificare. Nu
ne aºteptam la minuni, þinând
cont de ce ne-a arãtat grecul în

play-off, când a strâns 3 puncte
din cele 6 meciuri cu Clinceni,
Botoºani ºi Sepsi, dar sã continui într-o asemenea manierã este
incredibil, nu existã nicio speranþã pentru sezonul urmãtor. Dacã
tot faci un efort financiar sã
aduci un antrenor, mergi la sigur
cu un Olãroiu, Petrescu, dar sã
continui cu acest elen este pur ºi
simplu demoralizant.
Vãzând probabil cã tendinþa
din fotbalul european, inclusiv la
turneul final din aceastã perioadã, este folosirea aºezãrii cu 3
fundaºi, Ouzunidis a experimentat ºi el acest sistem. L-a vârât
pe Screciu între Bãlaºa ºi Constantin, dar modulul a fost mai
degrabã 5-2-3, fiindcã benzile
erau asigurate de Vlãdoiu ºi Mitran, jucãtori cu profil defensiv,
care nu prea ºtiu ce sã facã
atunci când trec în jumãtatea
adversã. Iar ºocul serii a fost
utilizarea lui Dan Nistor ca “9
fals”. Dupã ce l-a folosit pe Cicâldãu atacant stânga ºi pe Cãpãþânã fundaº dreapta în unele
meciuri din sezonul trecut, grecul ºocheazã din nou, trimiþându-l pe Dan Nistor vârf de atac!
„Ceapã” a fost coborât din nou
la mijloc pe final, dupã „nãstruºnica” tentativã al antrenorului
elen, care nu pare sã priceapã nici
acum profilul jucãtorilor sãi.
De jena evoluþiei alb-albaºtrilor ºi a rezultatului, comentatorii
amicalului au vorbit pe final de-

spre condiþiile foarte bune din
cantonamentul din Austria ºi despre antrenamentele dure de care
au parte alb-albaºtri. Asta deºi
însuºi Nistor precizase cã nu a
avut parte de un cantonament mai
uºor vreodatã, iar oricum adversarii se aflã în acelaºi stadiu al
pregãtirii, deci ºi ei ar trebui la
acelaºi nivel de obosealã. Condiþiile poate cã sunt foarte bune,
lotul pare unul echilibrat, dar
ªtiinþa nu a mai fãcut un meci
bun de mult timp, indiferent cã a
fost unul amical sau finala Cupei
României. Mai în glumã mai în
serios, va fi greu pentru Mihai
Rotaru sã pãstreze “sãmânþarii”
dacã va rãmâne cu acelaºi staff
tehnic. Supercupa poate fi predatã de pe acum CFR-ului, iar
Laci ºi Podgorica, oricare ar fi,
trebuie sã fie liniºtite, fiindcã
Lokomotiv Tbilisi nu va fi cea
mai mare umilinþã din ultimii ani
pentru fotbalul românesc.
În amicalele din Austria, Universitatea Craiova va mai întâlni
echipele: WSG Swarovski Tirol
(Austria), pe 29 iunie, SV Horn
(Austria), pe 2 iulie ºi Olympiacos Pireu (Grecia), pe 3 iulie.

Lazar: „Simþi greutatea
tricoului la Craiova”

Portarul David Lazar spune cã
antrenamentele grele din cantonament nu reprezintã o scuzã
pentru modul cum s-au prezentat juveþii la primul joc de verificare ºi considerã cã o echipã
precum Universitatea trebuie sãºi propunã sã câºtige orice joc.
„Am avut antrenamente foarte
grele, dar nu e o scuzã pentru
noi, fiindcã am pierdut, deºi am
încercat sã ne facem jocul. Nu a
ieºit cum ne-am dorit, nu am în-

ceput cu succes, sper ca în viitor sã aducem victorii, fiindcã
victoriile sunt cele mai importate. E o senzaþie aparte, se simte
cã joci la o echipã mare, simþi
greutatea tricoului, dar sper sã
evoluez cât mai bine. Eu am urmãrit echipa de mai mult timp,
am vãzut ce se joacã, ce se cere,
dar eu cred cã mã voi adapta la
jocul echipei, mã voi integra. Mai
avem numai 15 zile pânã la meciul din Supercupã cu CFR, mai
avem trei meciuri amicale pânã
atunci, trebuie sã fim în cea mai
bunã formã la acea partidã ºi sã
luãm trofeul. Eu zic sã nu vorbim de titlu, ci sã luãm totul pas
cu pas, însã trebuie sã luptãm
pentru fiecare trofeu în parte. Cel
mai important este sã fim la mâna
noastrã. Mie îmi dã o ambiþie în
plus, un imbold sã avem fanii alãturi de noi ºi cred cã o sã avem
un mare avantaj” a declarat
portarul oltenilor.

Gustavo: „Important sã
ajungem la capacitate
maximã la Supercupã”

Brazilianul Gustavo Vagenin a
spus: „Îmi era dor sã joc din nou
în alb-albastru. Sunt fericit cã mam întors ºi sper sã pot sã ajut
foarte mult echipa. A trecut o
sãptãmânã în care am fãcut antrenamente foarte grele, tari ºi
este normal sã se simtã puþinã
obosealã. Toatã lumea a vrut sã
câºtigãm acest meci amical, dar
este important sã ajungem la capacitate maximã atunci când începem campionatul, pentru Supercupã. Cu CFR Cluj, în Supercupã, pe 10 iulie, va fi un meci
frumos, pentru cã se întâlnesc
douã echipe bune. Acum suntem
în pregãtiri, dar în douã sãptã-

mâni vom fi 100% ºi astfel o sã
putem sã câºtigãm. Sigur cã se
poate câºtiga eventul, iar noi ne
pregãtim pentru asta. Va fi un
plus sã avem ºi suporterii alãturi.
Se ºtie cã publicul craiovean este
foarte cald, avem nevoie de suporteri ºi sunt fericit cã ei se vor
întoarce pe stadion“ a declarat
Gustavo.
Brazilianul Gustavo a fost înlocuit în minutul 65 al amicalului cu UFA de Alexandru Mãrieº
(21 de ani), mijlocaºul adus de
la Comuna Recea debutând în
acest meci pentru Universitatea
Craiova. „Mã simt extraordinar
în tricoul Universitãþíi Craiova.
Mã bucur mult pentru acest
transfer ºi mã simt foarte bine
alãturi de noii mei colegi. Este o
diferenþã foarte mare între ceea
ce am gãsit aici ºi ceea ce am
trãit pânã acum. Ritmul de joc
este unul mult mai intens, dar
mã obiºnuiesc încet-încet ºi o
sã fac faþã cu brio. Antrenamentele sunt ºi grele, dar ºi plãcute.
Mã bucur cã toatã lumea este
aºa cum trebuie, iar primirea a
fost pe mãsurã. Toþi colegii mai
experimentaþi mã ajutã, îmi dau
sfaturi, iar eu profit de fiecare
lucru învãþat. Deocamdatã iau
fiecare lucru pas cu pas, apoi
voi aºtepta sã ºi debutez ºi sã
demonstrez cã merit sã fiu aici.
Ar fi un sentiment de nedescris
sã câºtig campionatul cu Universitatea chiar în primul an al
meu în Bãnie. Pânã la urmã, de
aceea am venit aici, iar Craiova
este un club mare care meritã
sã câºtige campionatul. Abia
aºtept sã mã întâlnesc cu toþi
suporterii ºi sã mã bucur de atmosfera creatã de ei ºi de galerie“, a spus Alexandru Mãrieº.

