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Raportul viceprimarului esRaportul viceprimarului esRaportul viceprimarului esRaportul viceprimarului este o obligaŃie legală dar şi o datorie morală, aceea te o obligaŃie legală dar şi o datorie morală, aceea te o obligaŃie legală dar şi o datorie morală, aceea te o obligaŃie legală dar şi o datorie morală, aceea 
de a aduce la cunoştinŃa cetăŃenilor activitateade a aduce la cunoştinŃa cetăŃenilor activitateade a aduce la cunoştinŃa cetăŃenilor activitateade a aduce la cunoştinŃa cetăŃenilor activitatea    desfăşurată în perioada de raportaredesfăşurată în perioada de raportaredesfăşurată în perioada de raportaredesfăşurată în perioada de raportare.... 

Raportul de faŃă este un document sintetic, care reliefează modul în care au Raportul de faŃă este un document sintetic, care reliefează modul în care au Raportul de faŃă este un document sintetic, care reliefează modul în care au Raportul de faŃă este un document sintetic, care reliefează modul în care au 
fost cheltuiŃi banii publici şi activitfost cheltuiŃi banii publici şi activitfost cheltuiŃi banii publici şi activitfost cheltuiŃi banii publici şi activitatea desfăşurată în scopul realizării obiectivelor atea desfăşurată în scopul realizării obiectivelor atea desfăşurată în scopul realizării obiectivelor atea desfăşurată în scopul realizării obiectivelor 
propuse, în perioada iunie 2009propuse, în perioada iunie 2009propuse, în perioada iunie 2009propuse, în perioada iunie 2009----iunie 2010iunie 2010iunie 2010iunie 2010....    

Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei transparenŃe Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei transparenŃe Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei transparenŃe Acest raport se doreşte a fi expresia unei deschideri şi a unei transparenŃe 
totale a activităŃii pe care o desfăşurăm în interesul comunităŃii noastre localetotale a activităŃii pe care o desfăşurăm în interesul comunităŃii noastre localetotale a activităŃii pe care o desfăşurăm în interesul comunităŃii noastre localetotale a activităŃii pe care o desfăşurăm în interesul comunităŃii noastre locale---- 
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În perioada iunie 2009În perioada iunie 2009În perioada iunie 2009În perioada iunie 2009––––martie 2010 activitatea mea ca viceprimar smartie 2010 activitatea mea ca viceprimar smartie 2010 activitatea mea ca viceprimar smartie 2010 activitatea mea ca viceprimar s----a desfăşurat a desfăşurat a desfăşurat a desfăşurat 
conform atribuŃiilor care miconform atribuŃiilor care miconform atribuŃiilor care miconform atribuŃiilor care mi----au fost delegate prin DispoziŃia Primarului municipiului Craiova au fost delegate prin DispoziŃia Primarului municipiului Craiova au fost delegate prin DispoziŃia Primarului municipiului Craiova au fost delegate prin DispoziŃia Primarului municipiului Craiova 
nr. 77/24.06.2008, după cum urmnr. 77/24.06.2008, după cum urmnr. 77/24.06.2008, după cum urmnr. 77/24.06.2008, după cum urmează:ează:ează:ează:    

----am coordonat, îndrumat şi verificat activitatea personalului din cadrul DirecŃiei am coordonat, îndrumat şi verificat activitatea personalului din cadrul DirecŃiei am coordonat, îndrumat şi verificat activitatea personalului din cadrul DirecŃiei am coordonat, îndrumat şi verificat activitatea personalului din cadrul DirecŃiei 
Proiecte şi Programe de dezvoltare,cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;Proiecte şi Programe de dezvoltare,cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;Proiecte şi Programe de dezvoltare,cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;Proiecte şi Programe de dezvoltare,cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;    

----am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a prevederilor legale, a hotărârilor 
Consiliului loConsiliului loConsiliului loConsiliului local şi a dispoziŃiilor Primarului în activitatea Regiei Autonome de Administrare a cal şi a dispoziŃiilor Primarului în activitatea Regiei Autonome de Administrare a cal şi a dispoziŃiilor Primarului în activitatea Regiei Autonome de Administrare a cal şi a dispoziŃiilor Primarului în activitatea Regiei Autonome de Administrare a 
Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;    

----am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local în activitatea am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local în activitatea am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local în activitatea am coordonat şi urmărit punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local în activitatea 
instituŃiilor de cultură, sănătateinstituŃiilor de cultură, sănătateinstituŃiilor de cultură, sănătateinstituŃiilor de cultură, sănătate, asistenŃă socială şi sport: Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric , asistenŃă socială şi sport: Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric , asistenŃă socială şi sport: Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric , asistenŃă socială şi sport: Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric 
Elena Teodorini, Teatrul pentru Copii şi tineret Colibrii Craiova, Ansamblu Folcloric Maria Elena Teodorini, Teatrul pentru Copii şi tineret Colibrii Craiova, Ansamblu Folcloric Maria Elena Teodorini, Teatrul pentru Copii şi tineret Colibrii Craiova, Ansamblu Folcloric Maria Elena Teodorini, Teatrul pentru Copii şi tineret Colibrii Craiova, Ansamblu Folcloric Maria 
Tănase Craiova, Sport Club municipal Craiova:Tănase Craiova, Sport Club municipal Craiova:Tănase Craiova, Sport Club municipal Craiova:Tănase Craiova, Sport Club municipal Craiova:    

De asemenea, am urmărit aducerea la îndeplinire a preDe asemenea, am urmărit aducerea la îndeplinire a preDe asemenea, am urmărit aducerea la îndeplinire a preDe asemenea, am urmărit aducerea la îndeplinire a prevederilor legale în activitatea vederilor legale în activitatea vederilor legale în activitatea vederilor legale în activitatea 
comisiei municipale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.  18/1991, modificată prin Legea nr. comisiei municipale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.  18/1991, modificată prin Legea nr. comisiei municipale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.  18/1991, modificată prin Legea nr. comisiei municipale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.  18/1991, modificată prin Legea nr. 
247/2005.247/2005.247/2005.247/2005.    

Începând cu luna aprilie 2010 în baza DispoziŃiei Primarului nr. 19692/07.04.2010, am Începând cu luna aprilie 2010 în baza DispoziŃiei Primarului nr. 19692/07.04.2010, am Începând cu luna aprilie 2010 în baza DispoziŃiei Primarului nr. 19692/07.04.2010, am Începând cu luna aprilie 2010 în baza DispoziŃiei Primarului nr. 19692/07.04.2010, am 
coordonat, îndrumat şi verificatcoordonat, îndrumat şi verificatcoordonat, îndrumat şi verificatcoordonat, îndrumat şi verificat    activităŃile următoarelor DirecŃii, regii şi servicii publice:activităŃile următoarelor DirecŃii, regii şi servicii publice:activităŃile următoarelor DirecŃii, regii şi servicii publice:activităŃile următoarelor DirecŃii, regii şi servicii publice:    

----DirecŃiei Proiecte şi Programe de dezvoltare, cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;DirecŃiei Proiecte şi Programe de dezvoltare, cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;DirecŃiei Proiecte şi Programe de dezvoltare, cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;DirecŃiei Proiecte şi Programe de dezvoltare, cu excepŃia Serviciului InvestiŃii;    
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova;    

----Regia Autonomă de TransportRegia Autonomă de TransportRegia Autonomă de TransportRegia Autonomă de Transport;;;;    
----Serviciul Public de Salubritate;Serviciul Public de Salubritate;Serviciul Public de Salubritate;Serviciul Public de Salubritate;    
----DirecŃia Servicii Publice având ca obiect gospodăria comunală, siguranŃa circulaŃiei, DirecŃia Servicii Publice având ca obiect gospodăria comunală, siguranŃa circulaŃiei, DirecŃia Servicii Publice având ca obiect gospodăria comunală, siguranŃa circulaŃiei, DirecŃia Servicii Publice având ca obiect gospodăria comunală, siguranŃa circulaŃiei, 

taximetrie, parcări, iluminat public, protecŃia mediului şi salubritate;taximetrie, parcări, iluminat public, protecŃia mediului şi salubritate;taximetrie, parcări, iluminat public, protecŃia mediului şi salubritate;taximetrie, parcări, iluminat public, protecŃia mediului şi salubritate;    
MenŃionez că la data de 27.05.2010, am iniŃiat Proiectul de MenŃionez că la data de 27.05.2010, am iniŃiat Proiectul de MenŃionez că la data de 27.05.2010, am iniŃiat Proiectul de MenŃionez că la data de 27.05.2010, am iniŃiat Proiectul de Hotărâre privind Hotărâre privind Hotărâre privind Hotărâre privind 

modificarea HCL nr. 123/2008 referitor la aprobarea tarifelor de realizare şi întreŃinere în modificarea HCL nr. 123/2008 referitor la aprobarea tarifelor de realizare şi întreŃinere în modificarea HCL nr. 123/2008 referitor la aprobarea tarifelor de realizare şi întreŃinere în modificarea HCL nr. 123/2008 referitor la aprobarea tarifelor de realizare şi întreŃinere în 
perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijarea circulaŃiei a semafoarelor, a perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijarea circulaŃiei a semafoarelor, a perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijarea circulaŃiei a semafoarelor, a perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijarea circulaŃiei a semafoarelor, a 
indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în Municipiul Craiindicatoarelor rutiere şi a marcajelor în Municipiul Craiindicatoarelor rutiere şi a marcajelor în Municipiul Craiindicatoarelor rutiere şi a marcajelor în Municipiul Craiova.ova.ova.ova.    

În conformitate cu programul de audienŃe, stabilit prin intermediul DirecŃiei RelaŃii În conformitate cu programul de audienŃe, stabilit prin intermediul DirecŃiei RelaŃii În conformitate cu programul de audienŃe, stabilit prin intermediul DirecŃiei RelaŃii În conformitate cu programul de audienŃe, stabilit prin intermediul DirecŃiei RelaŃii 
publice, în perioada iunie 2009 publice, în perioada iunie 2009 publice, în perioada iunie 2009 publice, în perioada iunie 2009 ----    iunie 2010, am participat la un număr de 168 audienŃe, care siunie 2010, am participat la un număr de 168 audienŃe, care siunie 2010, am participat la un număr de 168 audienŃe, care siunie 2010, am participat la un număr de 168 audienŃe, care s----
au desfăşurat la Sala de audienŃe a Primăriei Craiova.au desfăşurat la Sala de audienŃe a Primăriei Craiova.au desfăşurat la Sala de audienŃe a Primăriei Craiova.au desfăşurat la Sala de audienŃe a Primăriei Craiova.    

În prezentul rÎn prezentul rÎn prezentul rÎn prezentul raport voi încerca să analizez, pe scurt, cu obiectivitate modalitatea de aport voi încerca să analizez, pe scurt, cu obiectivitate modalitatea de aport voi încerca să analizez, pe scurt, cu obiectivitate modalitatea de aport voi încerca să analizez, pe scurt, cu obiectivitate modalitatea de 
îndeplinire a obiectivelor propuse care se reflectată în activitatea direcŃiilor şi serviciilor pe cale îndeplinire a obiectivelor propuse care se reflectată în activitatea direcŃiilor şi serviciilor pe cale îndeplinire a obiectivelor propuse care se reflectată în activitatea direcŃiilor şi serviciilor pe cale îndeplinire a obiectivelor propuse care se reflectată în activitatea direcŃiilor şi serviciilor pe cale 
lelelele----am coordonat în perioada iunie 2009am coordonat în perioada iunie 2009am coordonat în perioada iunie 2009am coordonat în perioada iunie 2009----iunie 2010.iunie 2010.iunie 2010.iunie 2010.    

Raportul este structurat pe Raportul este structurat pe Raportul este structurat pe Raportul este structurat pe două secŃiuni anul 2009 şi perioada ianuariedouă secŃiuni anul 2009 şi perioada ianuariedouă secŃiuni anul 2009 şi perioada ianuariedouă secŃiuni anul 2009 şi perioada ianuarie----iunie 2010 şi în el iunie 2010 şi în el iunie 2010 şi în el iunie 2010 şi în el 
voi prezenta obiectivele, indicatorii de performanŃă şi activităŃile cele mai semnificative care svoi prezenta obiectivele, indicatorii de performanŃă şi activităŃile cele mai semnificative care svoi prezenta obiectivele, indicatorii de performanŃă şi activităŃile cele mai semnificative care svoi prezenta obiectivele, indicatorii de performanŃă şi activităŃile cele mai semnificative care s----
au derulart în cadrul direcŃiilor Primăriei Municipiului Craiova, regiilor şi serviciilor puau derulart în cadrul direcŃiilor Primăriei Municipiului Craiova, regiilor şi serviciilor puau derulart în cadrul direcŃiilor Primăriei Municipiului Craiova, regiilor şi serviciilor puau derulart în cadrul direcŃiilor Primăriei Municipiului Craiova, regiilor şi serviciilor publice pe blice pe blice pe blice pe 
care lecare lecare lecare le----am coordonat.am coordonat.am coordonat.am coordonat.    
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Anul 2009 
DirecŃia Proiecte şi Programe de dezvoltare 

 
 Prin coordonarea DirecŃiei de Programe si Proiecte de Dezvoltare în perioada 
iunie 2009 - decembrie 2009, am avut ca misiune dezvoltarea municipiului Craiova 
prin accesarea programelor de finanŃare nerambursabilă interne şi externe. AcŃiunile 
organizate au vizat următoarele obiective: 
 - accesarea programelor externe şi interne de finanŃare nerambursabilă; 
 - elaborarea cererilor de finanŃare şi pregătirea documentelor necesare pentru 
depunerea spre finanŃare a proiectelor prioritare pentru municipiul Craiova; 
 - semnarea contractelor de finanŃare pentru proiectele câştigătoare; 
 - implementarea proiectelor pentru care s-au semnat contractele de finanŃare 
către Consiliul Local al municipiului Craiova şi organismele de finanŃare: Uniunea 
Europeană, Programul NaŃiunilor Unite pentru Dezvoltare, AdministraŃia Fondului 
pentru Mediu; 
 - semnare acorduri de parteneriat cu autorităŃi locale din spaŃiul european; 
ONG-uri locale, mediul de afaceri si punerea in aplicare a acordurilor semnate; 
 - realizare portofoliu de proiecte pentru accesarea Fondurilor Structurale; 

               - elaborare strategie de dezvoltare locală. 
 La data de 1 iulie 2009 şi-a început activitatea Biroul Implementare Proiecte 
şi Programe de Dezvoltare,care a fost înfiinŃat prin HCL 218/2009. 
 Misiunea Biroului Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare este 
implementarea proiectelor care au obŃinut finanŃare nerambursabilă. 

Obiectivele pe care Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
le-a urmărit în anul 2009 au fost: 
 - „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin 
înfiinŃarea unui incubator transfrontalier, tehnologic şi de afaceri” – suma prevăzută 
pentru anul 2009 - 1.094.582,99 lei; 
 -  „Fluidizarea traficului rutier în municipiul Craiova pe axa de transport est-
vest prin reabilitarea Bd. Decebal-Dacia” – suma prevăzută pentru anul 2009– 
32.693.382,31 lei; 
 - „Alimentare cu apă şi canalizare menajeră a localităŃii componente a 
municipiului Craiova – Popoveni – Canalizare menajeră (execuŃie)” – suma 
prevăzută pentru anul 2009 – 1.500.000 lei; 
 - „Reabilitare şi modernizare Colegiul NaŃional Elena Cuza” – suma 
prevăzută pentru anul 2009 – 926.229,27 lei;  
  În cadrul proiectelor implementate am urmărit execuŃia lucrărilor pe tot 
parcursul, admiŃând la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere 
calitativ şi, de asemenea, s-a urmărit ca realizarea investiŃiei să fie în conformitate 
cu prevederile contractului, a proiectelor, a caietelor de sarcini şi a reglementărilor 
tehnice în vigoare.  
 Activitatea de implementare a unui proiect este monitorizată prin intermediul 
raportărilor intermediare şi finale, care se transmit autorităŃii contractante. Acestea 
constau în justificarea tuturor cheltuielor efectuate pentru proiectul respectiv, 
însoŃită de documentele suport. 
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Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public si a Fondului Locativ Craiova 

 
 Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ 
Craiova (R.A.A.D.P.F.L. Craiova), înfiinŃată prin Hotărârea nr. 14/20.03.1995 a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi înscrisă la Registrul ComerŃului cu nr. 
J16/752/1995, în 2009 a desfăşurat următoarele activităŃi: 
 - administrarea, conservarea, protejarea, întreŃinerea imobilelor şi exploatarea 
în condiŃiile de eficienŃă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea 
regiei sau administrate de aceasta si valorificarea lor în modalităŃile permise de lege; 
 - atribuirea, în condiŃiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, către partidele politice, fundaŃii, asociaŃii, cabinete medicale, unităŃi 
aparŃinând cultelor religioase a spaŃiilor pentru birouri şi pentru alte destinaŃii din 
imobilele care se află în administrarea regiei; 
 - închirierea spaŃiilor de locuit şi a celor cu altă destinaŃie, altele decât cele de 
locuit, şi încheierea contractelor de asociere, în condiŃiile legii; 
 - executarea lucrărilor de conservare, întreŃinere, construcŃii şi reparaŃii la 
imobilele proprii, precum şi pentru terŃi, în condiŃiile legii; executarea de confecŃii 
metalice şi de lemn; 
 - prestarea de servicii specifice în domeniul amenajării si întreŃinerii 
spaŃiilor verzi; producerea de material dendrologic, cultura florilor si a plantelor 
ornamentale în pepiniera si serele proprii; 
 - activităŃi de întreŃinere si efectuare de reparaŃii curente a străzilor şi 
drumurilor comunale; 
 - administrarea şi întreŃinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei : Cimitirul 
Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord si Cimitirul DorobănŃie; 
 - comerŃul cu amănuntul si activităŃi de alimentaŃie publică; 
 - efectuarea operaŃiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului 
propriu de activitate; 
 - organizarea acŃiunilor de formare si perfecŃionare profesională în domeniul 
specific de activitate; 
 - tranzacŃii imobiliare; 
 - realizarea altor activităŃi care au legătură cu obiectul său de activitate; 
 - activităŃi specifice grădinilor zoologice; 

   - întreŃinerea, exploatarea instalaŃiilor de semaforizare. 
 R.A.A.D.P.F.L. Craiova este persoană juridică, fiind condusă de un Consiliu 
de AdministraŃie, numit de Consiliul Local al Municipiului Craiova, ce se întruneste 
lunar si ori de câte ori este nevoie. 
 Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general, numit de 
Primarul Municipiului Craiova. 
 R.A.A.D.P.F.L. Craiova este organizată pe următoarele secŃii de producŃie: 

- SecŃia ÎntreŃinere Zone Verzi – Agrement; 
- SecŃia ÎntreŃinere si ReparaŃii; 

   - Sector Administrare Cimitire; 
        - Sector Mecanizare. 
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InstituŃii de cultură 
 
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităŃi 

specializate, distincte sub aspectul specificului activităŃii, al structurii organizatorice 
şi al modalităŃilor prin care se adresează publicului. 

În municipiul Craiova, în perioada de după 1990, se remarcă o evoluŃie 
descendentă a numărului de biblioteci, ajungând la începutul anului 2009 la 89 
unităŃi.  

Teatrul Liric Elena Teodorini instituŃie profesionistă de spectacole înfiinŃată în 
anul 1979 al cărui domeniu de activitate îl constituie reprezentarea în scenă a diferitelor 
genuri de spectacole (operă, operetă, balet, musicaluri pentru copii şi divertisment) a 
desfăşurat o prodigioasă activitatea artistică în perioada 1 iunie 2009-30 iunie 2010, după 
cum urmează: 
 
Premiere 
18.10.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
31.10.2009 – LOGODNICUL DIN LUNĂ de E. Kunneke – operetă 
21.02.2010 – RIGOLETTO – de G.Verdi – operă 
10.06.2010 – THAT JAZZ –spectacol de dans   
 
Spectacole la Sediu 
4.06.2009 – TURANDOT– operă de G. Puccini   
7.6.2009 –  CAVALLERIA RUSTICANA – operă de P. Mascagni  
11.06.2009 – BOCCACCIO – operetă de Fr. Von Suppé   
13.06.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul – BIJUTERII MUZICALE  
17.06.2009 – ŞI EU POT DANSA – spectacol de dans   
20.06.2009 – PiaŃa Mihai Viteazu – FASCINAłIA DANSULUI – spectacol de dans 
27.06.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul –FASCINAłIA DANSULUI – spectacol de dans 
4.07.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul – SPECTACOL ZIUA AMERICII  
11.07.2009 – ARII ŞI CORURI CELEBRE 
18.07.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul  – BIJUTERII MUZICALE  
5.09.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul FASCINAłIA DANSULUI – spectacol de dans 
12.09.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul – BIJUTERII MUZICALE  
19.09.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul – GALA OPEREI  
24.09.2009 – EL AMOR – spectacol de balet 
26.09.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii 
de M. łeicu 
28.09.2009 – CONCERT TUDOR GHEORGHE 
29.09.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii 
de M. łeicu 
30.09.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii 
de M. łeicu 
26.09.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul – CONCERT CORAL 
22.10.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
23.10.2009 – GALA OPEREI  
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24.10.2009 – PARCUL TINETERULUI – CONCERT TUDOR GHEORGHE 
24.10.2009 – NABUCCO – operă de G. Verdi 
25.10.2009 – SOLDĂłELUL DE PLUMB – musical pentru copii de D. Capoianu 
26.10.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii 
de M. łeicu 
26.10.2009 – CATEDRALA MADONA DUDU – CONCERT DE MUZICA 
SACRĂ 
28.09.2009 – CONCERT TUDOR GHEORGHE 
27.10.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii 
de M. łeicu 
31.10.2009 – LOGODNICUL DIN LUNĂ – operetă de E. KUNNECKE 
2.11.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
5.11.2009 – FALSTAFF – operă de G. Verdi  
12.11.2009 – LOGODNICUL DIN LUNĂ – operetă de E. KUNNECKE 
16.11.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ – musical pentru copii de 
M. łeicu 
19.11.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
26.11.2009 – MAM’ZELLE NITOUCHE – operetă de F. Hervé  
3.12.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
9.12.2009 – CAVALLERIA RUSTICANA – operă de P. Mascagni  
16.12.2009 – LILIACUL – operetă de J. Strauss  
21.12.2009 – Catedrala „Madona Dudu” – CONCERT DE COLINDE  
23.12.2009 – CRĂCIUN LA OPERĂ 
9.01.2010 – LOGODNICUL DIN LUNĂ – operetă de E. Kunneke 
14.01.2010 – AIDA – operă de G. Verdi   
21.1.2010 – DON PASQUALE – operă de G. Donizetti 
23.1.2010 – DON PASQUALE – operă de G. Donizetti 
27.01.2010 – PETER PAN – musical pentru copii de L. Profeta  
28.01.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
9.02.2010 – EL AMOR – spectacol de balet  
11.02. 2010 – MAM’ZELLE NITOUCHE – operetă de F. Hervé  
15.02.2010 – CONCERT DE ARII 
21.02.2010 – RIGOLETTO – operă de G.Verdi 
23.02. 2010 – MAM’ZELLE NITOUCHE – operetă de F. Hervé  
25.02.2010 – AIDA – operă de G. Verdi   
4.03.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
11.03.2010 – EL AMOR – spectacol de balet  
15.03.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
16.03.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
18.03.2010 – BAL MASCAT – operă de G. Verdi 
29.03.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel  
30.3.2010 – CAVALLERIA RUSTICANA – operă de P. Mascagni  
7.04.2010 – RIGOLETTO – operă de G.Verdi  
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14.04.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
15.04. 2010 – MAM’ZELLE NITOUCHE – operetă de F. Hervé  
19.04.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
22.04.2010 – TRUBADURUL – operă de G. Verdi 
26.04.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
27.04.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
29.04.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
5.05.2010 – LA CALUL BĂLAN – operetă de R. Benatzky  
9.05.2010 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
17.05.2010 –  SOLDĂłELUL DE PLUMB – musical pentru copii de D. Capoianu 
18.05.2010 – LA CALUL BĂLAN – operetă de R. Benatzky  
20.05.2010 – LILIACUL – operetă de J. Strauss  
25.05.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
27.05.2010 – LA TRAVIATA – operă de G.Verdi 
1.06.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de F. 
Comişel 
1.06.2010 – LA CALUL BĂLAN – operetă de R. Benatzky  
3.6.2010 – TOSCA – operă de G. Puccini 
10.06.2010 – THAT JAZZ – spectacol de dans  
12.06.2010 – THAT JAZZ – spectacol de dans   
17.06.2010 – THAT JAZZ – spectacol de dans 
19.06.2010 – PiaŃa Mihai Viteazul – FASCINAłIA DANSULUI – spectacol de 
dans 
24.06.2010 – LA CALUL BĂLAN – operetă de R. Benatzky  
26.06.2010 – PiaŃa Mihai Viteazul – BIJUTERII MUZICALE 
 
Festivaluri 
1.10.2009 – 18.10.2009 – FESTIVALUL ELENA TEODORINI – EdiŃia a XI-a 
1.10.2009 – LA TRAVIATA – operă de G.Verdi 
3.10.2009 – FRUMOASA DIN PĂDUREA ADORMITĂ, musical pentru copii de 
M. łeicu 
3.10.2009 – PiaŃa Mihai Viteazul  – GALA OPEREI  
5.10.2009 – DON PASQUALE – operă de G. Donizetti 
8.10.2009 – EL AMOR – spectacol de balet  
10.10.2009 – SEARĂ DE OPERĂ ŞI OPERETĂ 
11.10.2009 – SOLDĂłELUL DE PLUMB – musical pentru copii de D. Capoianu 
18.10.2009 – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
 
22 – 25 martie 2010 – ZILELE TEATRULUI LIRIC 
22.03.2010 – DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ – musical pentru copii de 
F. Comişel 
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22 – 24 martie 2010 – ZILELE PORłILOR DESCHISE 
25.03.2010 – CARMEN de G. Bizet  
 
8 – 12 MAI 2010 – SĂPTĂMÂNA MUZICII ITALIENE – EdiŃia a VII - a  
8.05. 2010 – STABAT MATER de G. Rossini  
10.05.2010, Liceul de Artă “Marin Sorescu” – RECITAL DE PIAN,CONCERT 
CORAL 
12.05.2010 – NORMA de V. Bellini  (operă în concert) 
 
Turnee în Ńară 
8.06.2009 – Filarmonica Rm. Vâlcea – CAVALLERIA RUSTICANA – operă de P. 
Mascagni  
20.10.2009 – Calafat -  PETER PAN – musical pentru copii  de L. PROFETA  
20.10.2009 – Calafat – FASCINAłIA DANSULUI – spectacol de dans 
23.11.2009 – Dr. Tr. Severin – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
7.12.2009 – Filarmonica Rm Vâlcea - LOGODNICUL DIN LUNĂ – operetă de E. 
Kunneke 
25.01.2010 – Filarmonica Rm. Vâlcea – MAM’ZELLE NITOUCHE – operetă de F. 
Hervé 
31.03.2009 –Turnu Severin – PETER PAN musical pentru copii de L. PROFETA 
10.05.2010 – Teatrul Al. Davila Piteşti – DANCE WITH ME – spectacol de dans 
 
Turnee în străinătate 
� Iulie – Septembrie 2009, corul teatrului a susŃinut un număr de 45 concerte în 

Italia. Ca titluri au fost prezentate Simfonia a IX-a de L. Beethoven (2 concerte), 
Carmina Burana de C. Orff (3 concerte), Rigoletto de G. Verdi (3 spectacole), 
Tosca de G. Puccini (2 spectacole), 4 spectacole cu muzică a capella sub bagheta 
dirijorului Florian – George Zamfir (în programul cărora au fost cuprinse lucrări 
ale unor compozitori români sau prelucrări după piese din folclorul românesc) şi 
concerte de arii (31 spectacole). 

� Noiembrie 2009 – corul şi orchestra teatrului au fost prezente pe scene din 
Germania şi ElveŃia susŃinând două spectacole cu opera Tosca de G. Puccini şi 
patru spectacole cu opera Braconierul de Albert Lortzing 

� Decembrie 2009 – orchestra de cameră a Teatrului Liric a susŃinut un concert la 
Strasbourg cu ocazia Zilei NaŃionale a României. 

� 01 – 08 martie 2010 – Germania şi ElveŃia – cu operele Rigoletto (un spectacol) şi 
Aida (4 spectacole), turneu realizat de corul, orchestra şi soliştii Teatrului Liric. 
 

Filarmonica „Oltenia” 

InstituŃie de concerte cu un profil inconfundabil în peisajul cultural al 
Craiovei, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului, Filarmonica 
“Oltenia” şi-a orientat strategia muzicală a celor două colective artistice – orchestra 
simfonică şi corala academică – în direcŃia promovării unui repertoriu de înaltă 
Ńinută artistică, abordând o paletă concertistică diversificată, de la concerte 
simfonice, vocal-simfonice, corale, de muzică de cameră şi până la manifestări de 
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anvergură festivalieră.  
 Dintre cele mai importante activităŃi culturale, amintim: Festivalul “Craiova 
Muzicală” (ediŃia a XXXVI-a), concertele extraordinare de Anul Nou, de Paşti, de 
Crăciun, de colinde, concertele speciale dedicate Deschiderii Noului An Şcolar, 
Zilei InternaŃionale a Muzicii (1 octombrie), Zilei Filarmonicii “Oltenia” (17 
decembrie), Stagiunea în aer liber, organizată în ambianŃa fântânii muzicale din 
PiaŃa Mihai Viteazul, Stagiunea de educaŃie muzicală pentru copii şi tineret, seria de 
concerte realizate în colaborare cu inconfundabilul artist Tudor Gheorghe.  
 Publicul meloman craiovean a avut ocazia să urmărească şi să aplaude 
evoluŃiile unor personalităŃi marcante ale artei interpretative, dirijori şi solişti din 
Ńară şi de peste hotare (S.U.A., FranŃa, Germania, Italia, Japonia, Austria, Ungaria, 
Polonia, Argentina, Haiti), printre care îi amintim pe binecunoscuŃii Camil 
Marinescu, Florentin Mihăescu, Misha Katz, I. Ionescu-GalaŃi, Gabriel Croitoru, 
Alexandru Tomescu, Cristina Anghelescu etc. 
 Număr de spectacole: 

- concerte simfonice, vocal-simfonice, corale: 78 
- concerte estivale: 9 
- concerte în străinătate: 30 

 Număr de spectatori: 38.500 
 Venituri din spectacole la sediu: 242.479 lei. 

PrezenŃele muzicienilor craioveni în numeroasele concerte pe care 
Filarmonica “Oltenia” le-a susŃinut în străinătate (FranŃa, Germania, Coreea de Sud) 
s-au constituit în tot atâtea pledoarii pentru promovarea în plan extern a valorilor 
culturii româneşti şi de afirmare a oraşului nostru ca o forŃă artistică de nivel 
internaŃional. 

 

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” a continuat şi în anul 2009 să se 
impună în viaŃa culturală a Craiovei ca o instituŃie de prestigiu, cu răspundere în 
educarea copiilor, sensibilizarea şi modelarea lor în cultul înaltelor valori morale pe 
care le propune prin spectacolele sale. 
      În anul 2009 s-au realizat proiecte proprii în cadrul programelor după cum 
urmează: 
  Opere ale unor autori celebri reprezentate pe scena Teatrului “Colibri”: 
 - Proiectul “Motanul încălŃat” s-a concretizat în spectacolul cu acelaşi titlu 
oferit publicului în data de 28 martie pe scena Teatrului Liric “Elena Teodorini”. 

 Textul spectacolului aparŃine lui H. Kahlau (după FraŃii Grimm), regia 
aparŃine  

lui Vili Perveli Nicolov (Bulgaria), scenografia poartă semnătura Eugeniei 
Tărăşescu Jianu, iar muzica aparŃine Margaritei Drumeva (Bulgaria). 

− Proiectul “Mizerabilii, mon amour” s-a concretizat într-un spectacol 
pentru tineret cu acelaşi titlu oferit publicului cu ocazia Zilelor Craiovei, premiera 
oficială având loc în data de 14 noiembrie, în sala I.D.Sârbu a Teatrului NaŃional 
“Marin Sorescu”. Spectacolul este dramatizarea romanului “Ai toată viaŃa înainte”, 
de Romain Gary, cu inserŃii din “Mizerabilii” de Victor Hugo, Scenariul, regia, 
scenografia şi ilustraŃia muzicală aparŃinând Alinei Rece. El a prilejuit un one-
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woman-show actriŃei Oana Stancu. 
− Un dar de la “Colibri” – proiectul vizează oferirea de spectacole 

gratuite în ziua de 1 Iunie, cu prilejul stagiunii estivale şi în Zilele Craiovei. 
− Socializarea prin teatru – proiectul s-a concretizat în oferirea de 

spectacole gratuite copiilor cu dizabilităŃi de la Şcoala “Sf.Mina” şi centrul “Aripi 
de lumină“. 

− Copii de lângă Dunăre în lumea păpuşilor - proiectul constă în 
schimburi de spectacole între Teatrul “Colibri”, Teatrul Patilon din Montana 
(Bulgaria) şi Teatrul Patilon din Montana (Bulgaria), Teatrul “Sava Dobroplodni” – 
Silistra (Bulgaria). 
 În 2009 Teatrul “Colibri” a aniversat 60 de ani de la înfiinŃare, prilej cu care a 
fost invitată trupa Teatrului Patilon din Montana (Bulgaria) pentru a susŃine 
spectacolul “Pentru cine bate clopoŃelul”, regia Todor Valov pe scena Teatrului 
Liric “Elena Teodorini” în data de 2.06.2009.  
 Teatrul “Colibri” a fost invitat în Festivalul InternaŃional al Teatrelor de 
Păpuşi de la Silistra (Bulgaria) organizat de Teatrul “Sava Dobroplodni” pentru a 
susŃine spectacolul “Motanul încălŃat” (regia Vili Perveli Nicolov) în perioada 25-
29 mai. Cu acest prilej trupele participante în festival au realizat un spectacol 
comun, “Voinicul din grădina cu mere de aur”, în cadrul căruia trupa teatrului 
“Colibri” a susŃinut un moment păpuşăresc pe muzica “PeriniŃei”, cu păpuşi 
realizate de actori în atelierele teatrului-gazdă. 
        Spectacolul a avut loc pe scena Festivalului de la Silistra (Bulgaria) şi a 
prilejuit afirmarea valorilor tradiŃionale româneşti, valorificând muzica şi portul 
popular într-un moment păpuşăresc. 

 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” este o instituŃie artistică ce are ca 
principal obiect de activitate organizarea de manifestări artistice, având menirea de a 
promova valori ale folclorului românesc şi universal, susŃinând şi promovând 
folclorul românesc în Ńară şi peste hotare, urmărind atragerea unui număr cât mai 
mare de iubitori ai folclorului; dezvoltă şi susŃine programe şi proiecte împreună cu 
alte unităŃi de cultură. 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” este structurat în 3 secŃii; în ştatul de 
funcŃii pe anul 2009 au fost prevăzute un număr de 82 de posturi din care ocupate în 
luna aprilie 2009 – 68 de posturi, reprezentând: 

- 5 posturi de conducere: manager, contabil şef, şef secŃia muzicală, şef secŃia 
dansuri, şef formaŃie muncitori; 
- 63 de posturi de execuŃie: 25  dansatori, 29 instrumentişti şi solişti vocali, 14 
personal administrativ, după cum urmează: 3 persoane administrativ corp 
deservire, 4 persoane sonorizare; 
- 7 persoane contabilitate-personal-organizare spectacole. 
În cursul anului 2009 s-au vacantat 2 posturi de instrumentist vioară 

ajungându-se astfel la un număr de 16 posturi vacante, rămase neocupate, ca urmare 
a incidenŃei  art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la suspendarea ocupării prin 
concurs a posturile vacante. 

Obiectivul principal al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” este 
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valorificarea şi promovarea continuă a cântecului şi dansului românesc cu acordarea 
unei atenŃii speciale tradiŃiilor din zona Olteniei.  

În cursul anului 2009 s-au realizat următoarele spectacole : 
� Premiere: „Pe dunghiŃa Jiului” şi „Cine e oltean ca mine”; 
� Refaceri:„La fântână-n vale” şi „Joc şi cântec la olteni”; 
-   „Din lumea minunată a cântecului şi dansului”. 
A fost îmbunătăŃită din punct de vedere artistic piesa pentru copii „PrinŃesa 

bosumflată”, piesă ce face parte din proiectul educaŃional intitulat „EducaŃie prin 
folclor”. 

De asemenea, au avut loc o serie de spectacole legate de evenimentele cele 
mai importante la nivel local, judeŃean şi naŃional, dintre care amintim: 

- 24 ianuarie - spectacolul „Noi suntem români” prezentat în faŃa Primăriei 
Municipiului Craiova, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la Unirea Principatelor 
Române; 

- 01 februarie -  Segarcea, la „Sărbătoarea Trifonului”; 
- 27 martie - spectacolul „Ziua Basarabiei” care s-a prezentat la Teatrul Liric 

„Elena Teodorini”; 
- 10 aprilie - spectacolul „De la suflet pentru suflet”oferit persoanelor cu 

dizabilităŃi; 
- 20 aprilie – Festivalul  „Hora de la Leamna” ; 
- 10 mai -  „Ziua Oraşului Calafat”; 
- 22 mai  - „Zilele Oraşului Strehaia”; 
- 01 iunie – „Ziua Copilului” la Cercul Militar; 
- 8 spectacole estivale în PiaŃa „Mihai Viteazul”; 
- 20 iulie - „Ziua AviaŃiei Române”; 
- 04 septembrie - „Festivalul de tradiŃii şi folclor” de la Otopeni; 
- 4 spectacole estivale susŃinute în fiecare joi în PiaŃa „Mihai Viteazul”; 

         - 07 septembrie - participarea pentru prima dată în formulă completă 
(orchestră,dansuri şi solişti) la Festivalul internaŃional „Cerul de aur” 2009 la 
„Seara de folclor”; 

- 25 septembrie - „Ziua internaŃională a persoanelor vârstnice” - Teatrul 
Liric „Elena Teodorini”; 
- 4 spectacole  susŃinute în fiecare joi în PiaŃa „Mihai Viteazul”; 

     - 25 octombrie - spectacolul de „Ziua recoltei” din PiaŃa Centrală a Craiovei 
- 24 – 27 noiembrie - Festivalul NaŃional al cântecului popular românesc  

„Maria Tănăse” ediŃia a XX-a; 
- 01 decembrie - spectacol în faŃa Primăriei Craiova intitulat „Hai să-ntindem 

hora mare!”; 
- 25 decembrie – invitaŃi în spectacolul „Un Crăciun de poveste” la Teatrul 

Liric „Elena Teodorini” 
În sinteză, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a susŃinut în anul 2009 un 

număr de 117 spectacole, dintre care: 
� 46 spectacole cu vânzări de bilete şi contracte; 
� 71 spectacole în folosul comunităŃii.  
În plus, împreună cu studiourile teritoriale de televiziune s-au realizat 



13 
 

numeroase filmări şi emisiuni de folclor. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, aprobat de ordonatorul 

principal de credite, a fost structurat astfel: 
I. TOTAL VENITURI:                                                   1.700 MII LEI 
din care: 
- Venituri din activităŃi artistice                                         180 mii lei 
- Venituri din sponsorizări                                                   20 mii lei 
- SubvenŃii de la bugetul local                                           1.500 mii lei 
II. TOTAL CHELTUIELI:                                             1.700 MII LEI 
Din care: 
- Cheltuieli de personal                                                       1.467 mii lei 
- Cheltuieli bunuri şi servicii                                                  233 mii lei 
- Cheltuieli de capital                                                              - 
ExecuŃia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 se prezintă astfel: 
                                                             Realizat:                   Nerealizat: 
I. TOTAL VENITURI:                    1.567 MII LEI            133 mii lei 
Din care: 
- Venituri din activităŃi artistice          140 mii lei                     40 mii lei 
- Venituri din sponsorizări                     -                                 20 mii lei 
- SubvenŃii de la bugetul local            1.427 mii lei                  73  mii lei 
Facturi emise şi neîncasate în baza contractelor de prestări servicii 

(prezentare spectacole folclorice) sunt: 
            Valoare contract: 
- beneficiar – Primăria Sopot   2009                                      5.000 lei 
- beneficiar – Primăria Ghidici 2008                                      5.000 lei 
Gradul de acoperire al cheltuielilor instituŃiei, din subvenŃia de la bugetul 

local, este de 91,06%. Veniturile proprii au fost realizate în proporŃie de 70%, 
deficitul  înregistrându-se atât la capitolul venituri din activităŃi artistice, cât şi din 
sponsorizări.  

Cheltuielile instituŃiei până la data întocmirii prezentului raport se prezintă 
astfel: 

- Cheltuieli de personal:                                                         1.400 mii lei 
- Cheltuieli bunuri şi servicii                                                     167 mii lei 
TOTAL CHELTUIELI:                                                   1.567 MII LEI 
Gradul de acoperire al cheltuielilor din venituri proprii este de 8,94%.  
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Anul 2010 
 

DirecŃia Proiecte şi Programe de dezvoltare 
 

Obiectivele Biroului Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare pentru 
anul 2010, cu valorile aferente, sunt următoarele: 
 - Centru MultifuncŃional Craiova – Pavilion central (AsistenŃă 
tehnică+execuŃie) - 25.550.000 lei; 
 - Realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecŃia străzii Arieş cu str. 
A.I.Cuza şi, respectiv, cu str. Împăratul Traian, în vederea preluării traficului auto 
pe Bvd. Carol I – Str. Arieş (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 22.021.000 lei; 
 - Realizare pasaj denivelat suprateran, peste intersecŃia de la km. 0 al mun 
Craiova, în vederea preluării traficului auto pe E70, respectiv Calea Bucureşti – 
Bvd. Nicolae Titulescu (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 7.780.000 lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare str. Brestei (tronson cuprins între intersecŃia cu str. 
Râului – intersecŃia cu str. Pelendava) – 5.872.000 lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare str. Pelendava (AsistenŃă tehnică+execuŃie) - 3.104.000 
lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare str. Toamnei  (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 1.844. 000 
lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare str. Amaradia (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 6.682.000 
lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare Bvd. Tineretului (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 
4.480.000 lei; 
 - Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord – Vest a Polului de 
creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova – 
Reabilitare şi modernizare Bvd. Olteniei (AsistenŃă tehnică+execuŃie) – 8.416.000 
lei. 

Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare şi-a stabilit ca 
indicator de performanŃă valoare lucrări realizate / valoare lucrări propuse în Lista 
proiectelor cu finanŃare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 
2010 x 100. 

Principalele activităŃi şi obiective derulate în anul 2010 şi stadiul la data de 30 
mai 2010  

În perioada precizată, Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare 
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a desfăşurat următoarele activităŃi: 
- întocmire note de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea includerii 

obiectivelor de investiŃii, precum şi fişele obiectiv, şi transmiterea acestora către 
Serviciul InvestiŃii, pentru obiectivele de investiŃii ce urmează a fi realizate de către 
Biroul Implementare Proiecte şi Programe de Dezvoltare pe parcursul anului 2010, 
în vederea planificării Programului de investiŃii pentru anul în curs ; transmitere 
note de fundamentare către Serviciul Buget în vederea realizării Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe anul 2010. 
Stadiul: au fost realizate şi transmise notele de fundamentare în luna ianuarie 2010; 
urmează a fi realizate note de fundamentare ce vor fi transmise Serviciului InvestiŃii 
şi Serviciului Buget în luna iunie 2010, precum şi în lunile următoare, daca va fi 
cazul, în vederea rectificării Programului de investiŃii şi Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul în curs; 

- realizare răspuns la solicitări din partea Arhiepiscopiei Craiovei, Şcolii nr.26, 
Grupului Şcolar Auto şi Grupului Şcolar George Bibescu prin întocmire rapoarte 
către Consiliul Local al Municipiului Craiova pentru aprobarea cuprinderii în 
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova pe 
anul 2010 a sumelor necesare pentru implementarea proiectelor pe care acestea le 
derulează prin Programul OperaŃional Regional 2007-2013; întocmire note de 
fundamentare şi înaintarea acestora către Serviciul Buget;  
Stadiul: au fost întocmite toate rapoartele către Consiliul Local şi, ulterior, notele de 
fundamentare şi transmise Serviciului Buget; urmează a fi realizata nota de 
fundamentare pentru Grupul Şcolar Electroputere în luna iunie 2010 pentru a fii 
înaintată Serviciului Buget cu ocazia rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
pentru anul în curs; 

- urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Fluidizarea traficului 
rutier în municipiul Craiova pe axa de transport est-vest prin reabilitarea Bd. 
Decebal-Dacia” şi propunerea la plata a lucrărilor care corespund cu activităŃile real 
executate şi care respectă preŃurile ofertate; 
Stadiul: lucrările de execuŃie au fost finalizate, urmează a fi publicat anunŃul pentru 
finalizare proiect şi amplasate panourile permanente pe bvd. Decebal-Dacia ; 

- întocmirea unui număr de 3 cereri de rambursare, împreună cu documentele 
justificative aferente, economice şi tehnice, (situaŃii de lucrări, raport de progres, 
declaraŃie pe propria răspundere privind locul unde sunt păstrate documentele, 
declaraŃie privind TVA-ul etc) în vederea recuperării sumelor cheltuite în cadrul 
proiectului mai sus menŃionat, şi depunerea acestora la AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia; 
Stadiul: urmează a fi depusă ultima cerere de rambursare; 

- urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi 
canalizare  menajeră a localităŃii componente a municipiului Craiova – Popoveni – 
Canalizare menajeră (execuŃie)” şi plata lucrărilor care corespund cu activităŃile real 
executate şi care respectă preŃurile ofertate; 
Stadiul : lucrare în curs de execuŃie; 

- întocmire raport către Consiliul Local al Municipiului Craiova în vederea 
aprobării plăŃii din bugetul local a cheltuielilor suplimentare în cadrul proiectului 
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mai sus menŃionat; 
- pregătirea documentaŃiei şi înaintarea acesteia către Serviciul Achizitii pentru 

Obiective de Interes Public în vederea demarării procedurii de achiziŃie publică 
pentru lucrări suplimentare în cadrul proiectului „Alimentare cu apă şi canalizare 
menajeră a localităŃii componente a municipiului Craiova – Popoveni – Canalizare 
menajeră (execuŃie)”. Preluarea contractului de lucrări suplimentare încheiat; 
Stadiul : a  fost emis ordinul de începere a lucrărilor suplimentare şi demararea 
acestora; 

- urmărirea execuŃiei lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitare şi 
modernizare Colegiul NaŃional Elena Cuza” şi plata lucrărilor care corespund cu 
activităŃile real executate şi care respectă preŃurile ofertate; 
Stadiul : lucrare în curs de execuŃie; 

- întocmirea cererii de prefinanŃare şi a unui număr de 3 cereri de rambursare, 
împreună cu documentele justificative aferente, în vederea recuperării sumelor 
cheltuite în cadrul proiectului mai sus menŃionat, având în vedere principiul 
rambursării cheltuielilor în cadrul proiectelor derulate în cadrul Programului 
OperaŃional Regional 2007-2013 şi depunerea acestora la AgenŃia pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Vest Oltenia; 
Stadiul: urmează a fi depuse încă 5 cereri de rambursare în perioada următoare; 

- pregătirea documentaŃiei ce urmează a fi înaintată Serviciului Achizitii pentru 
Obiective de Interes Public în vederea demarării procedurii de achiziŃie publică 
pentru lucrări suplimentare în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare 
Colegiul NaŃional Elena Cuza”.  
Stadiul: documentaŃia urmează a fi înaintată Serviciului Achizitii pentru Obiective 
de Interes Public; 

- întocmire rapoarte de progres trimestriale pentru proiectele „Fluidizarea 
traficului rutier în municipiul Craiova pe axa de transport est-vest prin reabilitarea 
Bd. Decebal-Dacia” şi „Reabilitare şi modernizare Colegiul NaŃional Elena Cuza” 
privind stadiul implementării acestora şi concordanŃa cu graficul de activităŃi din 
cererea de finanŃare; 
Stadiul: rapoartele de progres se întocmesc lunar şi trimestrial pentru lucrările în 
curs de execuŃie. 
 

Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public si a Fondului Locativ Craiova 

 
Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2006 s-a 

aprobat gestiunea directă pentru activităŃile de administrare a domeniului public şi 
privat date în competenŃa R.A.A.D.P.F.L. Craiova astfel: 

- ÎntreŃinerea peisageră şi ambient urban; 
- Grădina Zoo; 
- Montarea mobilierului stradal; 
- ÎntreŃinerea şi reparaŃia străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută; 
- Montarea şi întreŃinerea echipamentelor de siguranŃă a circulaŃiei; 
- Administrarea cimitirelor aparŃinând domeniului public; 
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- ConstrucŃii urbane. 
 AlocaŃiile bugetare din partea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
pentru anul 2010 în vederea realizării acestor activităŃi sunt: 
 Anul 2010 Realizat  5 luni 
−  ÎntreŃinere peisageră şi ambient urban 5918 2713 
−  Grădina Zoo 800 242 
−  Administrare cimitire 500 625 
−  Mobilier urban 1510 260 
−  ReparaŃii străzi 1000 452 
−  Sistematizarea circulaŃiei + marcaj rutier 1000 273 
−  ConstrucŃii urbane 950 537 

 
Indicatorii de performanŃă pe anul 2010, în perioada ianuarie – mai: 

  
Procent de 
nerealizare/ 
depăşire % 

Procent de 
diminuare/ 
depăşire a 
drepturilor 
salariale 

1. Volumul producŃiei 100 % 0 % 
2. Profit brut 118 % 2 % 
3. Productivitatea muncii 83,50 % 0 % 
4. Ponderea salariului în costuri 109 % -1 % 
5. Datorii curente 0 zile 0 % 
6. CreanŃe de încasat - 11 zile +0,5 % 
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 101 % +0,5 % 

 TOTAL  + 2 % 
 
 Aceste activităŃi se derulează pe tot parcursul anului, cele mai mari realizări 
fiind în Trimestrul II şi Trimestrul III. Se efectuează în prezent plantarea a 150.000 
răsaduri anual. 

  
Regia Autonomă de Transport Craiova 

 
In perioada 1 ianuarie - 31 mai 2010 Regia Autonomă de Transport Craiova 

dispunând de un parc format din 180 autobuze (tip PRESTIJ, IVECO, BMC, UDM, 
ROCAR, MAN, MERCEDES) şi  34 tramvaie (tip KT 4D, GT6, Mm5,  T4D TB),  
cu o capacitate de transport de 13583 locuri pentru autobuze şi 6420 pentru 
tramvaie, a asigurat transportul public în municipiul Craiova pentru un număr de 
aproximativ 25 milioane călătorii. 

Astfel, a desfăşurat transport prin curse regulate pe un  număr de 17 trasee auto 
şi 3 trasee pentru tramvai, distribuite pe întreaga suprafaŃă a municipiului utilizând o 
reŃea de transport de 293 km c.d. (274,6 km c.d. transport rutier şi 18,4 km c.d. 
transport electric). 

De asemenea, a asigurat transport, prin curse speciale cu un număr de 23 
autobuze, pentru 7 agenŃi economici importanŃi  pe baza de contract, ca de exemplu 
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SC FORD ROMANIA SA. 
Regularitatea transportului a fost asigurată de 3 unităŃi de dispecerat auto şi 9 

puncte de dispecerizare dispuse în întreaga reŃea de transport. 
Imbarcarea/debarcarea călătorilor a fost asigurată prin cele 236 staŃii pentru 

autobuze şi 48 staŃii pentru tramvaie. 
Asigurarea legitimaŃiilor de călătorie (bilete şi abonamente) s-a realizat de cele 

19 tonete şi 19 automate de bilete, vatmani, soferi şi agenŃi economici. 
 Urmărind în permanenŃă realizarea unui serviciu de calitate şi asigurarea siguranŃei 
şi confortului călătorilor R.A.T Craiova în această perioadă: 
       - a finalizat proiectul RECODRIVE  privind  îmbunătăŃirea eficienŃei energetice 
a vehiculelor; 

- a modernizat 3 tramvaie cu choppere în cadrul programului MODERN;    
- a inlocuit aprox. 95 m linie cale şi trecerea la sistemul clasic cu traverse beton 

în zona FORD şi Spitalul nr.2; 
        - a înlocuit 10 m şină uzată în zona Şcoala nr.12; 
        - a refăcut terasamentul în zona Fabrica de bere; 
        - a inlocuit capetele sprijin traverse lemn din zona podeŃ canal Hotel 
Casablanca;  
         - a refacut pavajul in zonele afectate de utilajele de dezapezire in zona  Pasaj 
Electro.  

Suma planificată pentru lucrările de investiŃii şi dotările independente propuse 
a fi finanŃate din surse proprii, conform BVC pentru anul 2010, este de aproximativ 
8 000 mii lei din care până la finele lunii mai s-au alocat 595 mii lei. 

Obiectivele propuse  pentru 2010 sunt următoarele: 
- ÎmbunatăŃirea situaŃiei economico-financiare prin: 

- creşterea veniturilor din activitatile de: control, inspecŃii tehnice 
periodice si publicitate; 
- reducerea cheltuielilor, în principal cu: motorina, uleiul şi piesele de 
schimb;  

- Optimizarea programului de transport în funcŃie de fluxul de călători, 
structurat pe intervale orare în cursul unei zile, în funcŃie de zilele lucrătoare sau de 
weekend şi sărbatori legale, vacanŃele elevilor, studenŃilor; 

- Elaborarea unui nou Program de transport mai flexibil, pe care il vom supune 
aprobării Consiliului de AdministraŃie al RAT Craiova şi Consiliului Local al 
Municipiului Craiova;  

- TransparenŃă în activitatea de achiziŃii, în sensul realizării într-o proporŃie cât 
mai mare prin sistemul electronic de achiziŃii publice (SEAP);  

- Implementarea proiectelor, în derulare, finanŃate din fonduri europene: 
 

Program Obiectiv 

MODERN 

- reducerea consumului de energie electrică la tramvai 
- validare electronică a cardurilor de călătorie  (e- ticketing) 
- monitorizare mijloace de transport prin GPS 
-supraveghere camere video  
- achiziŃie automate de bilete 
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MODTRAM - reducerea consumului de energie electrică 

EFESTREL 
 

- reducerea costurilor cu energia electrică de tracŃiune 

- Reabilitarea a 14 km de cale de rulare pentru tramvai (cu fonduri europene); 
- ImbunătăŃirea activităŃii de marketing printr-o mai bună adaptare la piaŃă;  
- Creşterea calităŃii lucrărilor de  întreŃinere şi reparaŃii a mijloacelor de 

transport în scopul asigurării condiŃiilor de siguranŃă şi confort calătorilor, fără a 
apela la noi achiziŃii în cursul anului 2010. 

In corelaŃie cu BVC, pentru anul 2010 au fost stabiliŃi următorii indicatori de 
performanŃă: 

- Cifra de afaceri: 37246000 lei; 
- Profit brut: 176000 lei; 
- Diminuare creante: 5651204 lei; 
- Cheltuieli la 1000 lei venituri: 996 lei;  
- Achitarea obligaŃiilor bugetare la scadenŃă;  
- Realizarea unei productivităŃi a muncii în preŃuri curente de 42181,2 lei/salariat; 
- Recuperarea creanŃelor în termen de aproximativ 55 zile; 
- Plata datoriilor în aproximativ 245 zile.  
 

Serviciul Public Salubritate  
 
In perioada 1 ianuarie - 31 mai 2010 Serviciul Public de Salubritate a 

desfăşurat următoarele activităŃi: 
In anexa 1 va prezentam planul de achizitii publice, precum si sumele alocate, 

pe anul 2010, achizitii care sunt necesare desfasurarii eficiente a activitatilor de 
salubrizare in municipiul Craiova; 
          -Privind activitatea de colectare selectiva se intentioneaza extinderea acestei 
activitati, fiind achizitionati in luna mai un numar de 11.500 saci, in valoare de 
3.105 lei, necesari pentru depozitare deseuri de hartie-carton si PET; 
         -Tot in luna mai, pentru asigurarea unui numar optim de recipienti pentru 
depozitarea deseurilor, au fost incheiate contracte pentru achizitionarea unui nr. de: 
- 1250 europubele cu capacitate de 0,24 mc, in valoare de 108.000 lei 
- 250 europubele cu capacitate de 0,12 mc, in valoare de 13.947,5 lei; 
- 120 eurocontainere cu capacitate de 1,1 mc, in valoare de 104.550 lei. 

In anexa 2 sunt prezentati indicatorii de performanta ai serviciilor de 
salubrizare aprobati prin HCLM 1/2008, indicatori care se monitorizeaza trimestrial, 
in scopul imbunatatirii continue a sistemului de management al calitatii, mediului si 
sanatatii si securitatii ocupationale. 

 
DirecŃia Servicii Publice 

 
Identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală şi creşterea 

calităŃii serviciilor au fost cele două obiective pe care l-am avut în vedere în anul 
2010 pentru îmbunătăŃirea activităŃii DirecŃiei Servicii publice. 

Principiile şi obiectivele activităŃii de gospodărie comunală sunt: protecŃia 
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sănătăŃii populaŃiei, responsabilitate faŃă de cetăŃean, conservarea şi protecŃia 
mediului, tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor, transparenŃă, 
consultarea şi antrenarea în discuŃii a cetăŃenilor, administrarea corectă şi eficientă a 
bunurilor din proprietatea publică şi a banilor publici, satisfacerea nevoilor 
populaŃiei, îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiei. 

O importanŃă deosebită s-a acordat activităŃii de administrare a domeniului 
public şi privat al municipiului Craiova. 

 Obiectivele propuse pentru anul 2010 în cadrul Serviciului Gospodărie 
Comunală şi ProtecŃia Mediului sunt: 

-Amenajare, întreŃinere şi înfrumuseŃare zone verzi: aproximativ 825 ha. 
-Plantarea a aproximativ 200 mii flori anuale, a 100 mii fire flori bienale şi 

perene, a 5.000 mp gazon rulou, a 1.000 arbori foioşi, a 500 bucăŃi arbori răşinoşi, 
500 bucăŃi thuya, 4.000 arbuşti, 3.000 bucăŃi trandafiri, 60.000 fire gard viu. 

-ÎntreŃinerea cimitirelor DorobănŃia, Sineasca, Ungureni, Cimitir Nord, 
Bobonete; 

-Lucrări de reparaŃii,montare şi întreŃinere mobilier stradal; 
-ÎntreŃinerea şi administrarea Grădinii Zoologice din Parcul Nicolae 

Romanescu; 
-IntervenŃii la inundaŃii; 
-AchiziŃii pergole din lemn, gard metalic pentru împrejmuire locuri de joacă şi 

zone verzi, achiziŃie bănci de agrement; 
Prin realizarea obiectivelor la activitatile de salubrizare, se va asigura protectia 

sanatatii publice, conservarea si protectia sanatatii mediului, responsabilitatea fata 
de cetatean. 

Indicatorul de performanta propus pentru 2010 este „numarul de reclamatii la 
care s-a raspuns in termen mai mic de 30 zile, cu tinta de indeplinire de 90% si 
frecventa de monitorizare semestriala. 

Desfasurarea activitatilor de salubrizare pe domeniul public al municipiului 
Craiova au vizat: 

-maturat manual pe cai publice, pe o suprafata de 209.514 mii mp, zilnic, dupa 
topirea zapezii; 

-intretinere manuala curatenia pe cai publice, pe o suprafata de 247.389 mii 
mp, zilnic; 

-razuire manuala rigole pe cai publice pe o suprafata de 178.570 mp, periodic, 
ori de cate ori este nevoie; 

-maturat mecanizat cai publice pe 67.412 mii mp- de la topirea zapezii pana la 
prima ninsoare si cand nu ploua; 

-spalat mecanizat cai publice cu autostropitoarea pe 9.212 mii mp, in perioada 
01 aprilie – 01 noiembrie; 

-incarcat, transportat la rampa reziduuri stradale, zilnic, cca 15.932 mc deseuri; 
Pentru aceste activitati, fondurile alocate sunt de 11.872 mii lei. 
Prin realizarea obiectivelor la activitatile de salubrizare, se va asigur protectia 

sanatatii publice, conservarea si protectia sanatatii mediului, responsabilitatea fata 
de cetatean. 

Indicatorii de performanta ai compartimentului Salubritate pe anul 2010, sunt: 
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- numarul reclamatiilor cetatenilor la care s-a raspuns in mai putin de 30 
zile (termen legal), sa fie mai mare de 90%; 

- numarul sesizarilor din partea agentiilor de protectia mediului si din 
partea agentiilor de sanatate publica sa fie mai mic de 50.  

Obiectivele compartimentului de Iluminat Public pe anul 2010 sunt: 
− continuarea reabilitării, modernizării şi extinderii sistemului de iluminat 

public. Pentru această activitate, fondurile alocate sunt de 6.700 mii lei. 
− întreŃinere – menŃinere sistem de iluminat public. Pentru această activitate, 

fondurile alocate sunt de 1.600 mii lei. 
− consum energie electrică iluminat public. Pentru această activitate, 

fondurile alocate sunt de 3.553 mii lei. 
− consum energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene. Pentru această 

activitate, fondurile alocate sunt de 1.000 mii lei. 
− lucrări de asistenŃă tehnică şi consum energie electrică pentru manifestări 

cultural- sportive. Pentru această activitate, fondurile alocate sunt de 300 mii lei. 
− realizarea iluminatului ornamental – festiv.  

 Indicatori de performanŃă pentru anul 2010: 
 Indicatorul de performanŃă pentru anul 2010 este: nr. sesizărilor scrise ale 
beneficiarilor sistemului de iluminat public la care s-a răspuns în în mai puŃin de 30 
zile (NSR/NSPx100 >90%).   
Activitatea Corpului de Control Gospodărire Comunală 

1. Obiectivele pentru anul 2010.  
- Asigurarea şi păstrarea curăŃeniei şi ordinei pe teritoriul Municipiului 
Craiova, buna      gospodărire  a acesteia şi respectarea normelor de igienă 

      -micşorarea termenului de comunicare a răspunsurilor la sesizările primite. 
 2. Sumele alocate. 

  Nu este cazul. 
 3. Indicatori de performanŃă. 
În anul 2010 Compartimentul Corp Control a  stabilit ca indicator: 

         -  Nr. comunicări efectuate în termen de 15 zile x100 
        Nr.total sesizări primite 

Indicatorul de performanŃă  în perioada 01.01.2010-30.05.2010 a fost realizat în 
proporŃie de 100 % . 

Pentru activitatea Biroului SiguranŃa CirculaŃiei, Parcări, a fost alocată suma 
totală de 1.100.000 lei pentru anul 2010.  

Activitatea în primele 5 luni ale  anului curent a constat în: 
- ExecuŃia de lucrări de sistematizare a circulaŃiei, respectiv: 

- completarea semnalizării rutiere pe verticală cu indicatoare,  
- înlocuirea indicatoarelor deteriorate în perioada iernii sau ca urmare a 

unor evenimente rutiere şi de reamplasare a altora ca urmare a modernizării unor 
străzi şi reconfigurării geometriei unor intersecŃii. 

Obiectivele pe activităŃi stabilite pentru anul 2010: 
- creşterea sigurantei circulatiei rutiere pe strazile municipiului Craiova  
- emiterea, înante de termenul legal, a unui numar cât mai mare de autorizatii în 

zona de interdicŃie a vehiculelor cu masa mai mare de 3,5t şi accesul vehiculelor în 
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Parcul Romanescu, alte parcuri şi grădini publice 
- eliberarea, înainte de termenul legal, a domeniului public al municipiului 

Craiova, de un număr cât mai mare de vehicule fără stăpân sau abandonate 
identificate şi incadrate in prevederile Legii nr. 421/2002 

Sumele aprobate pentru cheltuieli materiale aferente Biroului S.C.P. pentru 
anul în curs sunt: 

- achiziŃia de indicatoare rutiere – 73.000 lei 

- achiziŃia de stâlpi de susŃinere pentru indicatoare – 50.000 lei 

- cheltuieli aferente ridicării, transportului şi depozitării vehiculelor fără stăpân 
sau abandonate  - 8.000 lei 

- cheltuieli pentru evaluarea vehiculelor fărp stăpân sau abandonate (conf. 
Legii nr. 421/2002) – 2.000 lei 

- lucrări de întreŃinere în perfectă stare de funcŃionare a instalaŃiilor de dirijare 
a circulaŃiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor în municipiul 
Craiova (executate în baza atribuirii prin gestiune directă de R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova)  

Pentru cheltuieli de capital nu au fost aprobate sume pentru anul în curs. 

Indicatorii de performanŃă pentru anul 2010, stabiliŃi în baza procedurilor ISO 
9001-2008 sunt: 

- numărul total de sesizări primite din partea PoliŃiei Rutiere privind SiguranŃa 
CirculaŃiei Rutiere să fie mai mic de 19  

- numărul de situatii soluŃionate înainte de termen  privind vehiculele incadrate 
la Legea 421/2002 / număr total de situaŃii privind vehicule incadrate la Legea 
421/2002 x 100 să fie mai mare de 61% 

- numărul cererilor solutionate în termen privind accesul în zone restrictionate / 
numărul total de cereri în acest sens x 100 să fie mai mare de 91% 

Pentru anul 2010, Serviciul Transport Public Local are ca misiune 
coordonarea şi îmbunătăŃirea transportului public local pe raza municipiului 
Craiova.                               
    1.Obiectivele pe care Serviciul Transport Public Local le urmăreşte în anul 
2010 sunt: 

- Asigurarea unui transport public local în condiŃii de siguranŃă, calitate şi 
eficienŃă, cu respectarea principiilor concurenŃei asigurării serviciilor de transport 
public local. 

- Asigurarea necesităŃilor de transport din municipiul Craiova către alte 
localităŃi şi dinspre acestea către municipiul Craiova. 

-Asigurarea necesităŃilor de transport în regim de taxi şi persoane, pentru 
cetăŃenii municipiului Craiova. 

2. Sume alocate în perioada 01 ianuarie -30 mai 2010:  1000 RON 
3. Indicatori de performanŃă pentru anul 2010 

        Pentru activitatea de coordonare a transportului public local, indicatorii de 
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performanŃă sunt reprezentaŃi de: 
-raportul dintre numărul de cereri solutionate în termen de 20 zile şi numărul 

total de cereri*100 cu un grad de îndeplinire > de 86%. 
-raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 8 zile pentru 

eliberarea autorizaŃiilor de transport pentru capetele de traseu şi numărul total de 
cereri *100 cu un grad de îndeplinire >de 91%. 

-raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 30 zile pentru 
eliberarea autorizaŃiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local 
şi numărul total de cereri *100 cu un grad de îndeplinire >de 90%. 

-raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 30 zile pentru 
eliberarea licenŃelor de traseu pentru serviciul de transport local de persoane prin 
curse regulate efectuat cu autobuze şi prin curse regulate speciale şi numărul total de 
cereri *100 cu un grad de îndeplinire >de 90%. 
        Pentru activitatea de  transport public în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
indicatorii de performanŃă sunt reprezentaŃi de: 

-raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 8 zile pentru 
eliberarea autorizaŃiilor şi numărul total de cereri*100 cu un grad de îndeplinire 

>de 86%. 
-raportul dintre numărul total de cereri soluŃionate în termen de 20 zile şi 

numărul total de cereri*100 cu un grad de îndeplinire >de 91%. 
Pentru activitatea de înregistrare a vehiculelor care nu se înmatriculează, 

indicatorul de performanŃă este reprezentat de:  
- raportul dintre numărul de cereri soluŃionate în termen de 15 zile şi numărul 

total de cereri*100 cu un grad de îndeplinire >de 92%. 
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