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Colaborare perfectă între Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu şi 
Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu 

 

 Având în vedere calificarea echipei de fotbal a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, 

la finala Campionatului Naţional Universitar de Fotbal, colaborarea dintre UCB şi Clubul Sportiv 

Pandurii Târgu-Jiu se dovedeşte a fi una extrem de fructuoasă. Preşedintele CS Pandurii, Narcis  

Răducan şi doamna Decan, prof. univ. dr. Monica Bîcă, au căzut de acord, după mai multe discuţii, că 

atât pentru Universitate, cât şi pentru comunitatea locală, este importantă participarea tuturor studenţilor 

UCB, care sunt legitimaţi la CS Pandurii, la finala Campionatului Naţional Universitar de Fotbal. 

Aceasta finală va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 27-29 aprilie 2016, meciul desfăşurându-se pe 

Cluj Arena. 

 Miza acestei competiţii este extrem de importantă, învingătoarea urmând să reprezinte România la 

Jocurile Olimpice de la Zagreb. Reamintim că anul trecut echipa de fotbal a UCB a ocupat locul I la 

Campionatul Naţional Universitar de Fotbal şi a reprezentat România la Campionatul European 

Universitar de Fotbal, reuşind să ocupe un onorabil loc 5 (din 16 echipe participante). 

 Doamna Decan, prof. univ. dr. Monica Bîcă: „Participarea sportivilor gorjeni nu face altceva decât 

să aducă un prestigiu comunităţii locale, sportului gorjean, sportivilor crescuţi pe aceste meleaguri şi 

sperăm că în continuare vom colabora la fel de bine cu Clubul Sportiv Pandurii Târgu-Jiu, dar şi cu alte 

instituţii, atât pe segmentul sportiv, cât şi pe cel de kinetoterapie, motricitate specială, recuperare 

medicală şi integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi.”  

 

Persoană de contact: Decan, prof.univ.dr. Monica Delia Bîcă – 0749 021 014 
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