
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
PROIECT  

                                           
 

   HOTĂRÂREA NR.____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

dlui. Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România 

  
 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 31.05.2018; 
     Având in vedere raportul nr.83739/2018 al Serviciului Imagine şi 

nr.85054/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al 
Municipiului Craiova, dlui. Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

dlui. Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, în semn de preţuire faţă de realizările 
ştiinţifice, didactice şi literare, pentru întreaga activitate dedicată 
evoluţiei, dezvoltării şi promovării culturii româneşti. 

 
 

 

 
            INIŢIATOR,     AVIZAT, 
              PRIMAR,       SECRETAR, 

                Mihail GENOIU         Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr. 83739 /23.05.2018 
                                                                                                                
                                                                                                      Se aprobă, 
                         Primar 
                                                                                                   Mihail GENOIU 
 
 

Avizat, 
Director Executiv. 

       Direcția Economico-Financiară, 
                                                                                           Lucia ȘTEFAN 

 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului  

CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Dlui. Profesor Universitar  

FLOREA FIRAN,  
MEMBRU AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA 

 
 Domnul Academician Prof. Univ. Dr. FLOREA FIRAN este o 
personalitate care se bucură de o notorietate consolidată în spaŃiul 
academic românesc şi internațional, prin contribuții ştiinŃifice, filosofice 
și literare. A obținut titlul de Doctor în Științe Filologice cu lucrarea Presa 
literară craioveană. Este un cunoscut scriitor, critic și istoric literar, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România și a fost distins cu Premiul 
„B. P. Hasdeu” al Academiei Române pentru volumul Ioan InocenŃiu 
Micu-Klein, Illustrium poetarum flores/Carte de înŃelepciune latină, ediŃie 
bilingvă română-latină. 
 
 Florea Firan s-a născut la 4 octombrie 1933, în comuna Giubega – 
Dolj. Este absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română – 
Universitatea București; fiind doctor al Institutului de Istorie și Teorie 
Literară „G. Călinescu” din București (1972-1976) cu Lucrarea de 
doctorat: Presa literară craioveană (1838-1975), publicată la Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 1976; 
 
 Ajuns la venerabila vârstă de 85 de ani, Profesorul Florea Firan este 
o prezență activă în viața socială, civică și culturală a urbei și are peste 60 



de ani de activitate didactică și științifică neîntreruptă desfășurată în 
învățământ și cultură, dedicat prin tot ce a făcut acestei urbe. 
 
 Din 2002, în calitate de director al Editurii Scrisul Românesc, 
revigorează activitatea acesteia. În 2003 înființează seria nouă a revistei 
„Scrisul Românesc” şi susține, din calitatea de redactor-şef, editorialele, 
dând publicației un pronunțat caracter de interculturalitate, colaboratorii 
fiind nume cunoscute din cultura română şi din străinătate, în special din 
America de Nord. În cadrul Editurii „Scrisul Românesc” continuă, din 2002, 
Colecția „Clasicii români comentați”, pe care o coordonează, tipărind 
operele lui Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Macedonski, Arghezi, Gib 
I. Mihăescu etc., precum şi a unor scriitori contemporani – Marin Preda, I. D. 
Sîrbu, Marin Sorescu, Irina Mavrodin, Dumitru Radu Popescu, Andrei 
Codrescu, Monica Spiridon, inițiind noi colecții – „Tudor Arghezi”, „Al. 
Macedonski. Prima-verba, Debut editorial”, „N. Iorga”, „C. Brâncuşi”, „M. 
Sorescu”, „I. Țuculescu”, „Memoria Craiovei” etc. 
 
 Din 2006 inițiază Colocviile „Scrisul Românesc”, importantă 
manifestare cultural-științifică, ce se desfășoară anual pe teme 
fundamentale și de mare actualitate, cu participarea unor personalități 
ilustre din țară și din străinătate. Editează şi repune în circulație 
principalele studii dedicate lui C. Brâncuşi de către criticul de artă V.G. 
Paleolog: Tinerețea lui Brâncuşi, C. Brâncuşi; monografie, ediție trilingvă în 
română, franceză, engleză; Brâncuşi – Brâncuşi, vol. I şi vol. II; Aforismele și 
textele lui Brâncuși, de Constantin Zărnescu; Așa grăit-a Brâncuși/ Ainsi 
parlait Brancusi/ Thus spoke Brancusi, ediție trilingvă de Sorana Georgescu-
Gorjan. Editează, postum, un număr însemnat de volume din creația lui 
Marin Sorescu: Poezii inedite, Sonete inedite, Proză scurtă, Jurnal inedit, vol. 
III, IV, V, VII, Marin Sorescu în scrisori şi documente inedite, Cronici dramatice, 
Cronici literare, Grafică şi pictură, având sprijinul profesorului universitar 
George Sorescu, fratele mai mare al scriitorului. 
 
 Prin inițiativele și demersurile sale, amintim: în 1972 pune bazele 
Teatrului de Operetă din Craiova, astăzi Teatrul Liric „Elena Teodorini” 
și contribuie la realizarea lucrării ecvestre „Mihai Viteazul”, expusă în 
piața ce-i poartă numele. 
 
 Florea Firan este membru al Uniunii Scriitorilor din România 
începând cu 1976, la recomandările academicienilor Mihnea Gheorghiu 
și Eugen Jebeleanu și este autorul a peste 40 de cărți, cele mai multe fiind 
dedicate culturii, învățământului, științei și artei craiovene, printre care:  
 



• Începuturile presei literare craiovene (1971, 110 p. cu reproduceri 
foto);  

• Rezonanțe culturale oltene. Studii și articole, Prefață de acad. 
Mihnea Gheorghiu (1971, 452 p.);  

• Parcul Romanescu din Craiova, ediŃie română-franceză (1971); 
• CorespondenŃa Ramuri. Documente literare (1972, 488 p.);  
• Doljul în imagini. EdiŃie română-franceză-engleză-italiană-

germană (1972, 152 p. + 136 ilustrații); 
• De la Macedonski la Arghezi. 176 de scriitori olteni (1975, 464 p.);  
• Din viaŃa Şcolii Doljului, 1975, 162 p. (în colab.); 
• Presa literară craioveană (1838−1975), Prefață de prof. univ. dr. 

Ovidiu Papadima (1975, 416 p.);  
• Cântecul popular românesc „Maria Tănase”, vol. I-III (1973-1975);  
• Istoria Craiovei, coordonator și autor la Viață social-culturală (1977); 
• 46 de scriitori în dialog cu Județul Dolj (în colaborare cu Uniunea 

scriitorilor din România) (1977, 222 p.);  
• Istoria Teatrului NaŃional din Craiova, coordonator și autor al 

capitolelor I, III, IV, VII (1978, 466 p.); 
• Pe urmele lui Tudor Arghezi [monografie] (1981, 268 p.); 
• Craiova – ghid de oraș (în colab.) (1982, 190 p. + 48 ilustrații);  
• Profiluri şi structuri literare. ContribuŃii la o istorie a literaturii 

române. Portrete de scriitori olteni, Vol. I  (1986, 444 p.); Vol. II 
(2003, 440 p.); 

• Folclor literar românesc. Vol. I, cuprinde comunicări științifice de la 
edițiile Festivalului „Maria Tănase” (1996, 122 p.); 

• Ramuri, 1905-1995. Studiu monografic. CorespondenŃă. 
Manuscrise. Bibliografie (1996, 420 p.);  

• Destinul unei reviste. Ramuri, 1905-1947. Studiu monografic. 
Bibliografie adnotată (2004, 598 p.); 

• Destinul unei reviste. Ramuri, 1964-2005. Studiu monografic. 
Bibliografie adnotată (2005, 780 p.); 

• Scrisul Românesc 80. Studiu monografic. Bibliografie adnotată. 
Antologie (2006, 690 p.); 

• Presa craioveană, 1838-2007 (2007, 430 p.); 
• Oltenia. Studii și cercetări. Antologie reeditată și prefațată (2008, 

550 p. cu reproduceri foto); 
• Craiova – Orașul întâlnirilor. Studii și articole. Antologie (ed. I, 

2008, 244 p., ed. II, 2014, 248 p.); 
• Portrete și restituiri literare. 80 de scriitori din Oltenia (2014, 450 

p.); 



• Amprente și voci. Cuprinde 41 de scriitori din Craiova și un mare 
număr de scriitori români din diaspora, parte din ei din spațiul 
Olteniei (2017, 368 p.); 

• Scrisul Românesc 90. Studiu monografic. Bibliografie adnotată. 
Antologie (2018, 564 p.) etc. 
 
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu 

numărul 83497/23.05.2018, Institutul de Cercetări Socio – Umane 
“Nicolăescu Plopșor” solicită autorității locale recunoașterea meritelor 
Profesorului Universitar Florea Firan care a dovedit o conduită 
remarcabilă în îndeplinirea misiunilor încredințate, respectiv conferirea 
titlului de "Cetățean de Onoare" al Municipiului Craiova. 
             
 Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local 
poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 
titlul de CetăŃean de Onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în 
baza unui regulament propriu.” 
  

În semn de preŃuire faŃă de realizările ştiinŃifice, didactice şi 
literare, pentru întreaga activitate dedicată evoluŃiei, dezvoltării şi 
promovării culturii româneşti, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 
(2), art. 36 alin. (8) și art. 44 (1) din Legea AdministraŃiei Publice Locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 
având în vedere H.C.L. 292/2010, prin care s-a aprobat Regulamentul 
cadru pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al Municipiului 
Craiova, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind conferirea 
TITLULUI DE CETĂłEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – Academician Prof. Univ. Dr. FLOREA FIRAN. 

 

 

Șef Serviciul Imagine, 
Marina ANDRONACHE 

 
 
          

                                                                                                  Întocmit                                                               
                                                                                            Cătălin PRAJA 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 

Nr.85054 /25.05.2018 

Raport de avizare  

Privind conferirea titlului cetățean de onoare al Municipiului Craiova d-lui Profesor 
Universitar Florea Firan, membru al Uniunii Scriitorilor din România  

 

Având în vedere: 

 -Raportul de specialitate al Serviciului Imagine din cadrul Primariei Municipiului 
Craiova nr. 83739/23.05.2018 ce include o amplă prezentare a personalității și activității 
domnului Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, nascut la 4 octombrie 1933, având o implicare activă în viața socială, civică și 
culturală a urbei noastre, cu peste 60 de ani de activitate didactică și științifică neîntreruptă 
desfășurată în învățământ și cultură. 

 - Având în vedere inițiativa d-lui Primar al Municipiului Craiova în sensul acordarii 
titlului de cetățean de onoare al municipiului Craiova în conformitate cu prevederile art.5 din 
actualul Regulament – anexă la HCL 292/2010  

-În conformitate cu prevederile cu prevederile art. 5 alin.(2), 36 alin. 8 și art.44 
alin.1 din legea nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - 
privind administrația publică locală, coroborate cu prevederile HCL 292/2010 – prin 
care s-a aprobat Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare” al 
municipiului Craiova 

-Potrivit Legii 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

Propunerea Serviciului Imagine privind conferirea titlului Cetățean de Onoare al 
Municipiului Craiova d-lui Profesor Universitar Florea Firan, membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. 

  

 

          DIRECTOR EXECUTIV,     Întocmit, 

Mischianu Ovidiu            c.j. Dan Zorilă 
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