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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.77721/22.04.2019 
 
 
                                                                                                   Se aprobă, 

           PRIMAR, 
        Mihail Genoiu 

 
 
 
 

                                                          Avizat, 
                                                               ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                            Marian-Sorin Manda 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea proiectului de hotărâre având ca obiect  

aprobarea Bugetului General Consolidat al 
Municipiului Craiova pe anul 2019 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 19, alin 1 din Legea privind Finanţele 

Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 50/2019 

a bugetului de stat pe anul 2019, se aprobă  Bugetul General Consolidat al Municipiului 

Craiova.  

 Bugetul Local al Municipiului Craiova  se modifică, în sensul diminuării cu suma 

de 120,00 mii lei la titlul ”Bunuri și servicii ” și se suplimentează la ” Cheltuieli de 

capital” în mod corespunzător. 

 Drept urmare se modifică următoarele poziții din anexa la raportul nr.75117/2019:  

Cheltuieli curente buget 2019 (- 120,00 mii lei) , Bunuri și servicii buget 2019 (- 120,00 

mii lei), Cheltuieli de capital  buget 2019 (+ 120,00 mii lei). 

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Craiova aprobarea 

Bugetului General Consolidat al Municipiului Craiova pe anul 2019, conform anexei la 

prezentul raport, după cum urmează: 



-  

• total  venituri – 934.595,00 mii lei 

• total cheltuieli – 946.972,00 mii lei 

 
 

 

Ordonator principal de credite 
delegat, 

Director executiv, Întocmit, 

Lucia Ștefan Daniela Militaru Insp. Daniela Purcărescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vizat , 
Control financiar preventiv 
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  - mii lei -

A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

VENITURI  TOTAL  (rd.02+18+19+20+23)                 01

Buget 2019 584.864,00 445.932,00 0,00 5.309,00 0,00 1.036.105,00 -101.510,00 934.595,00
Estimari 2020 718.890,00 471.644,00 0,00 42.291,00 0,00 1.232.825,00 -108.397,00 1.124.428,00
Estimari 2021 755.695,00 482.394,00 0,00 23.800,00 0,00 1.261.889,00 -108.303,00 1.153.586,00
Estimari 2022 595.763,00 486.486,00 0,00 0,00 0,00 1.082.249,00 -103.193,00 979.056,00
Venituri curente   (rd.03+17)                       02
Buget 2019 459.713,00 236.017,00 0,00 0,00 0,00 695.730,00 0,00 695.730,00

Estimari 2020 477.628,00 252.492,00 0,00 0,00 0,00 730.120,00 0,00 730.120,00

Estimari 2021 492.393,00 259.556,00 0,00 0,00 0,00 751.949,00 0,00 751.949,00

Estimari 2022 506.871,00 264.781,00 0,00 0,00 0,00 771.652,00 0,00 771.652,00

Venituri fiscale  (rd.04+06+09+10+11+16)                        03
Buget 2019 415.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.431,00 0,00 415.431,00

Estimari 2020 430.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.082,00 0,00 430.082,00

Estimari 2021 442.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.470,00 0,00 442.470,00

Estimari 2022 454.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.453,00 0,00 454.453,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane juridice,   din care: 04 0,00 0,00

Buget 2019 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Estimari 2020 4.546,00 4.546,00 4.546,00

Estimari 2021 4.773,00 4.773,00 4.773,00

Estimari 2022 5.012,00 5.012,00 5.012,00

Impozit pe profit                  05 0,00 0,00

Buget 2019 3.900,00 3.900,00 3.900,00

Estimari 2020 4.546,00 4.546,00 4.546,00

Estimari 2021 4.773,00 4.773,00 4.773,00

Estimari 2022 5.012,00 5.012,00 5.012,00

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la 
persoane fizice (rd.07+ rd.08) ,   din care: 06

Buget 2019 250.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.192,00 0,00 250.192,00

Estimari 2020 190.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.130,00 0,00 190.130,00

Cod                  

rând

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA
PE ANUL 2019 ŞI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate din 

venituri 

proprii și 

subvenții din 

bugetul local

Denumire

ANEXA 

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între 

bugete**)    

(se scad)

Total                     

buget          

general

Bugetul 

împrumuturilor 

externe si 

interne
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instituţiilor 

publice  

finanţate 

integral  din 

venituri proprii 

1



A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate din 

venituri 

proprii și 

subvenții din 

bugetul local

Denumire

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între 

bugete**)    

(se scad)

Total                     

buget          

general

Bugetul 

împrumuturilor 

externe si 

interne

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate 

integral  din 

venituri proprii 

Estimari 2021 191.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.462,00 0,00 191.462,00

Estimari 2022 192.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.775,00 0,00 192.775,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 

din patrimoniul personal *) 07

Buget 2019 653,00 653,00 653,00

Estimari 2020 562,00 562,00 562,00

Estimari 2021 590,00 590,00 590,00

Estimari 2022 620,00 620,00 620,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 08

Buget 2019 249.539,00 249.539,00 249.539,00

Estimari 2020 189.568,00 189.568,00 189.568,00

Estimari 2021 190.872,00 190.872,00 190.872,00

Estimari 2022 192.155,00 192.155,00 192.155,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 09
Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Impozite şi taxe  pe proprietate 10
Buget 2019 105.861,00 105.861,00 105.861,00

Estimari 2020 108.135,00 108.135,00 108.135,00

Estimari 2021 113.540,00 113.540,00 113.540,00

Estimari 2022 119.221,00 119.221,00 119.221,00

Impozite si taxe pe bunuri si servicii   (rd.12 la rd.15)               11
Buget 2019 55.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.478,00 0,00 55.478,00

Estimari 2020 127.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.271,00 0,00 127.271,00

Estimari 2021 132.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.695,00 0,00 132.695,00

Estimari 2022 137.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.445,00 0,00 137.445,00

Sume defalcate din TVA 12

Buget 2019 28.128,00 28.128,00 28.128,00

Estimari 2020 96.848,00 96.848,00 96.848,00

Estimari 2021 100.751,00 100.751,00 100.751,00

Estimari 2022 103.904,00 103.904,00 103.904,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri  si servicii 13

Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Taxe pe servicii specifice 14

Buget 2019 395,00 395,00 395,002



A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate din 

venituri 

proprii și 

subvenții din 

bugetul local

Denumire

Bugetul 

fondurilor 

externe 

nerambursabile

Total

Transferuri 

între 

bugete**)    

(se scad)

Total                     

buget          

general

Bugetul 

împrumuturilor 

externe si 

interne

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate 

integral  din 

venituri proprii 

Estimari 2020 335,00 335,00 335,00

Estimari 2021 352,00 352,00 352,00

Estimari 2022 370,00 370,00 370,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurarea de activitati 15

Buget 2019 26.955,00 26.955,00 26.955,00

Estimari 2020 30.088,00 30.088,00 30.088,00

Estimari 2021 31.592,00 31.592,00 31.592,00

Estimari 2022 33.171,00 33.171,00 33.171,00

Alte impozite si taxe fiscale 16
Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Venituri nefiscale                      17
Buget 2019 44.282,00 236.017,00 280.299,00 280.299,00

Estimari 2020 47.546,00 252.492,00 300.038,00 300.038,00

Estimari 2021 49.923,00 259.556,00 309.479,00 309.479,00

Estimari 2022 52.418,00 264.781,00 317.199,00 317.199,00

Venituri din capital                      18
Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Operatiuni financiare 19
Buget 2019 5.309,00 5.309,00 5.309,00

Estimari 2020 42.291,00 42.291,00 42.291,00

Estimari 2021 23.800,00 23.800,00 23.800,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Subvenţii (rd.21+22) 20
Buget 2019 43.501,00 209.557,00 0,00 0,00 0,00 253.058,00 -101.510,00 151.548,00

Estimari 2020 64.478,00 219.097,00 0,00 0,00 0,00 283.575,00 -108.397,00 175.178,00

Estimari 2021 56.019,00 222.838,00 0,00 0,00 0,00 278.857,00 -108.303,00 170.554,00

Estimari 2022 23.073,00 221.705,00 0,00 0,00 0,00 244.778,00 -103.193,00 141.585,00

Subvenţii de la bugetul de stat 21

Buget 2019 43.501,00 47,00 43.548,00 43.548,00

Estimari 2020 64.478,00 64.478,00 64.478,00

Estimari 2021 56.019,00 56.019,00 56.019,00

Estimari 2022 23.073,00 23.073,00 23.073,00

Subvenţii de la alte administratii 22

Buget 2019 209.510,00 209.510,00 -101.510,00 108.000,00

Estimari 2020 219.097,00 219.097,00 -108.397,00 110.700,00

Estimari 2021 222.838,00 222.838,00 -108.303,00 114.535,003



A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  

rând
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împrumuturilor 

externe si 

interne

Bugetul 
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venituri proprii 

Estimari 2022 221.705,00 221.705,00 -103.193,00 118.512,00

Sume primite de la UE  în contul platilor efectuate 23
Buget 2019 81.650,00 358,00 82.008,00 82.008,00

Estimari 2020 176.784,00 55,00 176.839,00 176.839,00

Estimari 2021 207.283,00 207.283,00 207.283,00

Estimari 2022 65.819,00 65.819,00 65.819,00

CHELTUIELI - TOTAL  (rd.25+36+37+40+41)           24

Buget 2019 589.851,00 453.316,00 0,00 5.309,00 6,00 1.048.482,00 -101.510,00 946.972,00
Estimari 2020 718.890,00 471.644,00 0,00 42.291,00 0,00 1.232.825,00 -108.397,00 1.124.428,00
Estimari 2021 755.695,00 482.394,00 0,00 23.800,00 0,00 1.261.889,00 -108.303,00 1.153.586,00
Estimari 2022 595.763,00 486.486,00 0,00 0,00 0,00 1.082.249,00 -103.193,00 979.056,00
Cheltuieli curente   (rd.26 la rd.35)                        25

Buget 2019 493.466,00 449.355,00 0,00 0,00 6,00 942.827,00 -101.510,00 841.317,00

Estimari 2020 653.387,00 465.236,00 0,00 0,00 0,00 1.118.623,00 -108.397,00 1.010.226,00

Estimari 2021 687.670,00 475.998,00 0,00 0,00 0,00 1.163.668,00 -108.303,00 1.055.365,00

Estimari 2022 525.091,00 480.136,00 0,00 0,00 0,00 1.005.227,00 -103.193,00 902.034,00

Cheltuieli de personal                26

Buget 2019 105.860,00 349.166,00 455.026,00 455.026,00

Estimari 2020 105.936,00 359.759,00 465.695,00 465.695,00

Estimari 2021 107.391,00 367.712,00 475.103,00 475.103,00

Estimari 2022 101.083,00 368.866,00 469.949,00 469.949,00

Bunuri si servicii                27

Buget 2019 133.553,00 97.725,00 231.278,00 231.278,00

Estimari 2020 145.150,00 103.880,00 249.030,00 249.030,00

Estimari 2021 145.133,00 106.700,00 251.833,00 251.833,00

Estimari 2022 134.084,00 109.635,00 243.719,00 243.719,00

Dobanzi 28

Buget 2019 5.946,00 5.946,00 5.946,00

Estimari 2020 6.881,00 6.881,00 6.881,00

Estimari 2021 5.985,00 5.985,00 5.985,00

Estimari 2022 5.101,00 5.101,00 5.101,00

Subventii                                  29 0,00 0,00

Buget 2019 37.580,00 37.580,00 37.580,00

Estimari 2020 39.789,00 39.789,00 39.789,00

Estimari 2021 40.384,00 40.384,00 40.384,00

Estimari 2022 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Fonduri de rezerva 30

Buget 2019 50,00 50,00 50,00

Estimari 2020 53,00 53,00 53,00

Estimari 2021 53,00 53,00 53,00

Estimari 2022 53,00 53,00 53,00

Transferuri intre unitati ale administratiei publice                             31

Buget 2019 101.510,00 101.510,00 -101.510,00 0,00

Estimari 2020 108.397,00 108.397,00 -108.397,00 0,004



A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  

rând

Bugetul             

local 
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instituţiilor 
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proprii și 
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bugetul local

Denumire

Bugetul 
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nerambursabile
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Total                     

buget          
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Bugetul 

împrumuturilor 

externe si 
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instituţiilor 

publice  

finanţate 

integral  din 

venituri proprii 

Estimari 2021 108.303,00 108.303,00 -108.303,00 0,00

Estimari 2022 103.193,00 103.193,00 -103.193,00 0,00

Alte transferuri 32

Buget 2019 8.821,00 6,00 8.827,00 8.827,00

Estimari 2020 8.727,00 8.727,00 8.727,00

Estimari 2021 8.727,00 8.727,00 8.727,00

Estimari 2022 7.727,00 7.727,00 7.727,00

Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 

postaderare 33

Buget 2019 76.763,00 412,00 77.175,00 77.175,00

Estimari 2020 213.267,00 55,00 213.322,00 213.322,00

Estimari 2021 245.690,00 245.690,00 245.690,00

Estimari 2022 110.107,00 110.107,00 110.107,00

Asistenta sociala 34

Buget 2019 17.997,00 17.997,00 17.997,00

Estimari 2020 21.156,00 21.156,00 21.156,00

Estimari 2021 21.980,00 21.980,00 21.980,00

Estimari 2022 20.694,00 20.694,00 20.694,00

Alte cheltuieli 35

Buget 2019 5.386,00 2.052,00 7.438,00 7.438,00

Estimari 2020 4.031,00 1.542,00 5.573,00 5.573,00

Estimari 2021 4.024,00 1.586,00 5.610,00 5.610,00

Estimari 2022 4.049,00 1.635,00 5.684,00 5.684,00

Cheltuieli de capital                     36

Buget 2019 80.881,00 3.961,00 5.309,00 90.151,00 90.151,00

Estimari 2020 50.612,00 6.408,00 42.291,00 99.311,00 99.311,00

Estimari 2021 53.143,00 6.396,00 23.800,00 83.339,00 83.339,00

5



A 0 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6-7

Cod                  

rând

Bugetul             

local 

Bugetul 

instituţiilor 

publice  

finanţate din 

venituri 

proprii și 

subvenții din 

bugetul local

Denumire

Bugetul 
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externe 

nerambursabile
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bugete**)    

(se scad)

Total                     

buget          
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Bugetul 

împrumuturilor 

externe si 
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instituţiilor 

publice  

finanţate 

integral  din 

venituri proprii 

Estimari 2022 55.800,00 6.350,00 62.150,00 62.150,00

Operatiuni financiare (rd.38+39) 37

Buget 2019 15.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.504,00 0,00 15.504,00
Estimari 2020 14.891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.891,00 0,00 14.891,00
Estimari 2021 14.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.882,00 0,00 14.882,00
Estimari 2022 14.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.872,00 0,00 14.872,00

Imprumuturi acordate                  38

Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Rambursari de credite externe si interne 39

Buget 2019 15.504,00 15.504,00 15.504,00

Estimari 2020 14.891,00 14.891,00 14.891,00

Estimari 2021 14.882,00 14.882,00 14.882,00

Estimari 2022 14.872,00 14.872,00 14.872,00

Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent 40

Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

Rezerve 41

Buget 2019 0,00 0,00

Estimari 2020 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)  1)                                                                

(rd.01-rd.23)   42

Buget 2019 -4.987,00 -7.384,00 0,00 0,00 -6,00 -12.377,00 0,00 -12.377,00

Estimari 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Estimari 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ordonator principal de credite delegat,   

Lucia Ștefan

PT.Director executiv, 

Daniela Militaru

Vizat,

Control financiar preventiv
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CASA DE CULTURĂ “TRAIAN DEMETRESCU”  

CRAIOVA  
Str.Traian Demetrescu, Nr. 31  

Nr. / 08.04.2019 
 
 
 

 

                       
FUNDAMENTARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

PENTRU ANUL 2019 
 
 
 

 
Suma necesară a fi alocată pentru anul 2019 este de 1.383 mii lei. Cheltuieli de personal 482 mii 

lei din care cheltuieli cu salariile lei: 
- 10.01.01 - salarii de bază - 351 lei, fond salarii – (30,21 mii lei / luna x 1 luna + 29,32 mii lei x 6 luni 

+ 29,42 X 5 luni), calculaţi pentru 8 persoane aflate în plată, dintre cei 9 salariaţi cuprinşi în statul de 
funcţii,  

- 10.01.05 sporuri pentru conditii de munca – 37 mii lei 
- 10.01.06 alte sporuri (CFP – 10%) – 6 mii lei 
- 10.01.17 indemnizatie de hrană – 27 mii lei (0,347 mii lei x 11 luni x 7 salariați) 
- 10.01.13  deplasări  1 mii lei diurnă pentru deplasari în țară, 5 deplasari x 0.20 mii lei , 
- 10.02.06 tichete de vacantă – 10,15 mii lei 
-     10.03.07 contributie asiguratorie pentru muncă 2,25% - 10 mii lei, 
-    10.01.16 - Alocații pentru locuințe  -  39,85 mii lei (urmare a răspunsului primit din partea Primăriei 
Municipiului Craiova cu numărul  de înregistrare 7318/11.02.2019, prin care se aduc la cunoștință 
următoarele: 

“- Potrivit art.14, alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale:“ Nicio cheltuială 
din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, 
și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare” 

- în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 5, alin. 1, litera c din contractul de management 
nr 80347/14.06.2017, vă solicităm să fundamentați propunerea bugetară pentru Casa de Cultură “Traian 
Demetrescu” aferentă anului 2019, care să include și sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor 
pentru cazare” 

astfel, cheltuielile de personal se vor majora pentru anul 2019 luând în calcul recuperarea pentru 
fiecare an în parte după cum urmează: 

- anul 2017 – caștigul salarial mediu net pe economie conform Institutului Național de Statistică 
avea următorii indicatori:  

iulie 2017 – 2391 lei   ~ 1195 lei 
august 2017 – 2364 lei ~  1182 lei 
septembrie 2017 – 2376 lei  ~ 1188 lei 
octombrie 2017 – 2392 lei ~ 1196 lei 
noiembrie 2017 – 2464 lei ~ 1232 lei 
decembrie 2017 - 2629 lei ~ 1314 lei  
Total pentru anul 2017 ( iulie  – decembrie ) – 7307 lei 
- anul 2018 – caștigul salarial mediu net pe economie conform Institutului Național de Statistică 

avea următorii indicatori::  
ianuarie  2018 – 2484 lei   ~ 1242 lei 
februarie  2018 – 2487 lei   ~ 1243 lei 
martie 2018 – 2704 lei   ~ 1352 lei 
aprilie  2018 – 2713 lei   ~ 1356 lei 
mai 2018– 2704 lei   ~ 1352 lei 



  

iunie 2018 – 2721 lei   ~ 1360 lei 
iulie 2018  – 2708 lei   ~ 1354 lei 
august 2018 – 2669 lei ~  1334 lei 
septembrie 2018 – 2688 lei  ~ 1344 lei 
octombrie 2018 – 2720 lei ~ 1360 lei 
noiembrie 2018 – 2792 lei ~ 1396 lei 
decembrie 2018 - 2957 lei ~ 1478 lei  
Total pentru anul 2018 (ianuarie – decembrie) – 16.171 lei 
- Pentru anul 2019 se va lua ca referinta caștigul salarial mediu net pe economie la luna decembrie 

2018 adică 2957 lei. 
Total estimat ianuarie – decembrie 2019 – 1478 x 11  luni = 16.258 lei  

 
La CHELTUIELILE MATERIALE suma necesara a fi alocata pentru anul 2019 este de 901 mii lei 
compusă din:  

  -    20.01.01 furnituri birou – 6 mii lei - tus stampile 5 buc x 7 lei / buc. = 35 lei, biblioraft A4 50 buc. x 
8,50 lei/ buc. = 425 lei registru intrare – ieşire corespondenţă l buc. x 20 lei / buc .= 20 lei , registru de 
casa 5 buc.x 7 lei= 35 lei, capsator birou 30 coli  2buc. X 30  lei /buc. = 60 lei , dosare cu şină 150 buc.x 
0.85 lei /buc.= 127,5 lei , ace cu gămalie 10 buc.x  0.7 lei /buc. = 7 lei, agrafe de birou 10 cut . x 18 lei 
/buc. =180 lei, pixuri 100 buc.x 2 lei /buc. = 200 lei, , folie protectie coli 10 set x 20 lei =400 lei, hartie 
premium pentru imprimanta 50 top x 15,28 lei /buc.= 764 lei , registre carton 5 buc. x 20 lei /buc.=100 lei,  
rigla 5 buc.x 8 lei = 40 lei, marker – 30 buc x 2,5 lei = 75 lei, rezervă cub hârtie – 10 buc. X 7,5 lei = 75 
lei, scotch – 20 buc. X 3,2 lei = 64 lei, sfoară – 20 buc. X 3,50 lei = 70 lei, alonje – 10 set x 3,6 lei = 36 
lei, creion – 20 lei x 0,99 lei = 19,8 lei , fluid corector – 20 buc. x 2,50 lei = 50 lei, lipici – 20 buc. X  5 lei 
= 100 lei, cub notiţe curcubeu – 5 buc. X 19,27 lei = 96,36 lei, decapsator -10 buc x 6,50 lei = 65 lei, 
dispoziţie plată -5 buc. X 2,26 lei = 11,30 lei, dosare PVC –  50 buc. X 0,85 lei = 42,50 lei, elastic bani -5 
buc. X 2,25 lei = 11,25 lei, foarfecă birou – 9 x  9,50 lei = 85,50 lei si altele. 
   -  20.01.02  materiale pentru curăţenie – 5 mii lei - ajax –  12 buc. X 6,5 lei = 78 lei, ajax gresie – 12 
buc. X 8,5 lei = 102 lei, antikalk -12 buc. X 19 lei = 228 lei, antimucegai – 8 buc. x 25 lei = 200 lei, asevi 
gresie – 20 buc. X 13,5 lei = 270 lei, cif crema – 12 buc. X 9,99 lei = 118,80 lei, cilit banc – 12 buc. X 12 
lei = 144 lei, domestos –  30 buc. X  8 lei = 240 lei, hârtie igienică – 60 set x 10 lei = 600 lei, lavete umede 
– 60 buc. X  3  lei = 180 lei, pronto mobila – 24buc. x 15  lei = 360 lei, matura exterior – 5 buc. X 29,25 
lei = 146.25 lei , mături interior – 10 buc x 15 lei = 150 lei, rezervă  mop -10 buc. X 5 lei =  50 lei, mr. 
Muscle gel – 12 buc. X  16 lei = 192 lei, saci menaj – 100 buc. X 7,8 lei = 780 lei, saci europubelă – 50 
buc. x 8,5 lei = 425 lei, sapun lichid – 15 buc. X 15 lei = 225 lei, soluţie parchet – 12 lei, biocarpet  5 
buc.x 15 lei / buc.=75 lei, detartrant 12 buc. x 10 lei / buc = 120 lei , manusi menaj 10 set x 5 lei / set =50 
lei  si altele. 
- 20.01.03 încălzit, iluminat si forta motrica – 25 mii lei -   facturi gaze, facturi curent electric, radio tv. 
- 20.01.04 apă, canal, salubritate – 5 mii lei - fact. apa, factura salubriatate 
- 20.01.08 poştă, telefon, radio) – 15 mii lei - plată trimiteri poştale, abonament internet, plată telefon 

fix + tel. mobil , trimiteri colete curierat rapid si altele 
- 20.01.09 materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – 12 mii lei (toner xerox, cartuş alb-negru 
şi color, refill ptr. imprimantă, becuri, folii laminat, cartoane, arcuri indosariat, pioneze panou plută –
bandă adezivă cu dispenser, baterii apă,carton A3, carton alb A4, carton colorat, clipboard simplu –
plic B5, plic C5, plic C6, plic format DL, rezervă hârtie flipchart, sfoară bumbac, suport accesorii 
birou, întrerupătoare, prize, prelungitor şi altele; 

- 20.01.30 alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare –– 15 mii lei (asistenţă programe, 
aparate electrice, reparaţii imprimante,  intretinere sistem alarma, centrala , intetinere calc. si altele ) . 

- 20.02 Reparatii curente – 30 mii lei pentru amenajarea interioară în primă fază a spațiului nou 
reparaței gard, amenajare curte interioară, scară mobilă intrare principal. 

- 20.05.30 alte obiecte de inventar – 15 mii lei,   
- 20.06.01 deplasări interne s-a prevăzut o sumă de 15 mii lei - 20 deplasări x 0.5 mii lei. 
- 20.06.02 deplasări în străinătate s-a prevăzut o sumă de 20 mii lei ; 
- 20.11 cărţi, publicaţii s-a prevăzut abonament la indaco - legenet, abonamente pentru lucrari de 

specialitate - 4 mii lei. 



  

- 20.13 pregătire profesională s-a prevăzut o sumă de 10 mii lei –  6 ~ 10 cursuri x  1.000 lei. 
- 20.14 protectia muncii –  3 mii lei (plata prest serv protectia muncii + analize medicale). 
- 20.30.01 Reclama si publicitate – 60 mii lei publicitatea manifestarilor importante. 
-   20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii s-a prevăzut o sumă de 676 mii lei pentru următoarele 
activităţi culturale: 
I. Expoziție Atelier „4 Arts 4 You” 15 - 20 Februarie 

Promovarea artiștilor craioveni la nivel local și național prin creații originale realizate special în 
timpul expoziției. 

Se vor reuni 4 Arte: Pictură, Muzică, Cinematografie și Arta Fotografică ilustrând în timp real într-
o manieră contemporană aspecte socio-culturale pe o temă de interes general : „De ce să rămân ?”.  

Cunoașterea și valorificarea potențialului artistic al creatorilor locali; Crearea unui mediu de 
comunicare între tinerii artiști și iubitorii de artă din Craiova; Expunerea ideilor și conceptelor artiștilor 
către publicul craiovean;  

Valoarea adăugată a Atelierului: 
Realizarea unui catalog cu imagini fotografice neorealiste ca suport de promovare inedit al Casei 

de Cultură 
Realizarea unui teaser de prezentare al evenimentului. 
Realizarea unei lucrări de pictură în timpul perioadei de desfășurare a expoziției-atelier, care să 

rămână în patrimoniul Casei de Cultură. 
Produsele culturale realizate în timpul atelierului vor deveni suportul pentru următoarea expoziție-

atelier care va purta mesajul mai departe în alte orașe și state ale lumii. 
Invitarea unui curator internațional de artă pentru ridicarea standardului calitativ al evenimentrului 

și pentru promovarea turismului cultural. 
Buget : 15.000 lei 

II. Club Phi  1 Martie – 20 Noiembrie 
Clubul îşi propune să aducă în rândul iubitorilor de literatură noutățile din domeniu și să creeze un 

mediu special de dezbateri pe teme inedite. 
Identificarea tinerilor talentați cu ajutorul scriitorilor consacrați și al profesorilor universitari care 

vor iniția concursuri și întâlniri tematice. 
Biblioteca mobilă va fi prezentă în Galeria Vollard punând la dispoziția studenţilor cărţi şi 

materiale incitante pentru analiză şi dezbatere. Se vor aduna toate volumele scriitorilor olteni pentru a face 
cunoscut publicului larg oferta literară regională. 

Ateliere de creație literară unde vor fi prezente nume de referință ajutând participanții să înțeleagă 
rolul exercițiului de citire și mijloacele de succes prin care cei interesați vor putea să învețe regulile de 
bază ale artei literare. 

Susținerea de proiecte comune în parteneriat cu Instituții de cultură sau Direcția Județeană de 
Cultură Dolj privind dezvoltarea patrimoniului cultural local și regional. 

 Lansările de carte vor spori interesul beneficiarilor care îşi pot promova lucrările într-un spaţiu 
deschis (curtea interioară a Casei de Cultură) transformat într-o ceainărie literară. 
 Anul acesta va fi sărbătorit printr-un program comun cu instituțiile de cultură 
partenere, personalitatea scriitorului I.D. Sîrbu, comemorând 100 de ani de la naștere. 

Buget : 5.000  
III. Atelier de creație Actorie Film  1 - 14 Martie 

Unic ca format în arealul acțiunilor cultural-educaționale, acest proiect vizează pregătirea tinerilor 
și copiilor în domeniul artelor vizuale în contextul unei piețe a muncii în continuă dezvoltare cu o cerere 
mare din parte producătorilor. Acesta reprezită și o altenativă de petrecere a timpului liber în mod creativ 
potențând capacitatea individului de a descoperi tainele artei actorului de film împreună cu specialiști din 
domeniu. Întâlnirea beneficiarului cu profesori și specialiști din cinematografie prin invitarea unor nume 
de referință să prezinte prin experiențele personale mijloace de creație artistică va contura peisajul 



  

formatativ al cursantului. Acest demers va avea ca finalitate, după o săptămână de studiu, realizarea unui 
material audio-video (operă de creație artistică) cu paricipanții la aceste cursuri și prezentarea operei 
cinematografice publicului invitat să cunoască performanța unui studiu intensiv.   

Diseminarea informației și către public ne va oferi feed-back-ul necesar elaborării unui nou produs 
cultural.  

Acest produs cultural se va alătura celorlalte proiecte ale Casei de Cultură concretizând efortul 
creativ și financiar al instituției prin viziuni noi pe piața culturală sporind numărul de beneficiari.  

Partenerii media ai Casei de Cultură în numele unor televiziuni locale sau naționale se angajează să 
transmită prin canalele lor media acest produs cultural rezultat și astfel instituția noastră împreună cu 
municipalitatea se bucură de vizibilitate întărind ideea de turism cultural. 

Buget : 18.000  
Centrul de Creație Craiova (CCC): Pictură, Sculptură, Muzică, Film, Fotografie, Dans, Teatru, 
Instalații, Cyberart. 

Tinerii creatori ai Municipiului Craiova sunt resursa culturală inestimabilă a comunității din care 
facem parte. Viața culturală trebuie susținută prin oferirea unui mediu de manifestare liberă a celor mai 
talentați dintre artiști.  

Un prim pas îl reprezintă identificarea cu ajutorul Autorității Locale a unui spațiu care să permită 
activitatea creativă pe tot parcursul anului având utilități de bază : apă, canalizare, energie electrică și 
încălzire. 

Astfel, tinerii vor fi încurajați să rămână în localitate să creeze și să colaboreze între ei realizând 
punți culturale diverse cu alți artiști naționali și internaționali. 

În administrarea Autorității locale sau a Casei de Cultură „Traian Demetrescu” acest spațiu va 
deveni un simbol al apartenenței socio-culturale al comunității la viața culturală europeană conform 
strategiei de dezvoltare a sectorului culturii.  

După modele europene consacrate, Craiova poate deveni Capitala Tineretului din România, care 
funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital) 

Acest demers se dovedește funcțional, mulți dintre beneficarii acestor acțiuni de  identificare și 
susținere a nevoilor tinerilor din orașul Craiova s-au bucurat de-a lungul timpului de aprecierea publicului 
ridicând standardul cultural local și regional ducând mai departe bunul nume al orașului peste hotare. 

În procesul de dezvoltare durabilă, educaţia, cultura şi civismul, transparenţa şi eficacitatea 
deciziilor, diplomaţia, mediul devin repere strategice. 

Dinamica dezvoltării durabile se realizează cu o proiecţie activă şi complexă a mijloacelor 
culturale locale şi cu investiţii care să ofere accesul larg şi participarea la cultură. Într-o societate care îşi 
asumă dezvoltarea durabilă ca un obiectiv strategic fundamental, tinerii trebuie să aibă condiţii de acces la 
educaţia de bază, la procesul de formare continuă şi îmbogăţire culturală continuă, să beneficieze de şansa 
de a fi producători de cultură, depăşind astfel statutul de simpli consumatori de divertisment, statut cu care 
sunt deseori identificaţi. 

De aceea, o societate care îşi asumă obiectivul de dezvoltare durabilă trebuie să menţină şi să 
dezvolte practici şi instrumente libere şi diverse de acces la cultură.  

Ca atare, în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului culturii, puterea politică doljeană 
trebuie să susţină financiar şi să ţină seama de aceste influenţe şi de rolul central care revine culturii – în 
special Casei de Cultură – în societatea bazată pe cunoaştere şi în procesul de dezvoltare umană. 

Pentru acest an ca rezultat cultural propunem realizarea proiectului UNION (urban national 
instalation ornamental network)   1 - 30 Noiembrie 

Obiectivul principal al proiectului cultural UNION va fi stimularea artiștilor locali să realizeze o 
instalație de tip mobilier urban. Arhitectura va avea caracter simbolic al orașului Craiova.  



  

Conceptul acestui proiect poate avea dimensiunea cu o amprentă la sol de 8m² (L= 5m, l= 1,5m) și 
o înălţime de 2.5m putând fi adaptat pentru alte ocazii aniversare oferind un plus de calitate orașului 
Craiova ca factor cultural punând în lumină la propriu viziunile ce fac parte din strategia de ocupare a 
poziţiei de vârf a municipiului pe harta culturală a României. 
Atelierele de Pictură, Sculptură, Muzică, Film, Fotografie, Dans, Teatru, Instalații, Cyberart, vor aglutina 
toți stakeholderii locali în numele ONG-urilor de tineret din Municipiul Craiova în ideea de a participa 
activ la demararea procesului de creație și de identificare a celor mai buni tineri artiști. Astfel, resursa 
umană  tânără din Craiova este pregătită să intre în competiția națională susținând orașul pentru ocuparea 
poziției de Capitală a Tineretului din România. 

Buget : 30.000  
V. Interes.ro: „Bun venit” 8 -14 Aprilie 

Valorificarea patrimoniului imaterial se va materializa prin realizarea de materiale de promovare a 
activității Casei de Cultură în rândul beneficarilor. Într-un format tipărit cu informații despre autori și 
conținut foto vor ilustra două evenimente importante din arhiva culturală:  
Cărți poștale - Craiova a place we live. 
Album NAG 2018 – Zestrea Coolturală 
 Tipărirea a câte 100 de exemplare pentru fiecare eveniment se încadrează în spiritul național al anului 
2019: valorificarea patrimoniului imaterial al României. 

Buget : 10.000  
VI. Cursuri Atelier de Arta Magiei-Iluzionism Hocus Pocus !  22-27 Aprilie 

O incursiune în lumea iluzionismului, dezvoltând cunoștințele și personalitatea cursanților prin: 
Istoria iluzionismului; Magicianul actor și cum se folosesc instrumentele de magie. Îndrumar pentru cei 
care îşi doresc să descopere arta magiei sau sunt determinaţi să i se dedice în mod profesionist. Arta 
magiei ca spectacol. Un număr de 10 iubitori ai acestui domeniu se pregătesc să ne surprindă după două 
săptămâni de curs intensiv cu un produs cultural pentru cei mici.  

Buget : 7.000  
VII. Urban Movie   20-21 Aprilie 

Proiectul „Urban Movie” îşi propune să aducă cinematografia mai aproape de oameni, făcând-o 
accesibilă publicului larg, dornic să vizioneze filme de calitate, multe dintre ele distinse cu premii la 
festivalurile internaţionale de film. 

Proiectul are şi o latură educativă propunând o alternativă constructivă de petrecere a timpului 
liber ca divertisment cultural, dedicată atât tinerilor, cât şi celorlalte categorii de vârstă.  

Materiale cinematografice se vor proiecta outdoor (în format clasic pe pânză cu videoproiector) în 
două seri diferite câte un film în acord cu preferințele publicului. Evenimentul s-a născut din dorinţa 
noastră de a oferi o experienţă specială publicului prin vizionarea materialelor audio-video 
cinematografice de lung metraj creînd un nou prilej de socializare între spectatorii săi şi de a îi provoca pe 
aceştia la dialog despre filme. Un mixt de oameni sunt invitaţi să trăiască împreună, într-o atmosferă 
informală, experienţa unei seri de cinema. 

Scopul acestui proiect este de a crește gradul de cultură cinematografică și de a promova educația 
prin film în rândul craiovenilor. Publicul prezent la proiecţii va avea ocazia să se bucure de virtuozitatea 
creaţiilor artistice ale unora dintre cei mai apreciaţi regizori şi actori. Prin organizarea acestui eveniment 
instituția noastră de cultură înțelege să atingă obiectivele specifice diseminării informației în rândul 
consumatorilor săi care vor beneficia în mod gratuit de serviciile culturale propuse prin strategia de 
management actuală. 
VIII. Rezidență culturală  Story Wood Cut  ed. a II-a  6 -12 Mai  

Parcul Tineretului ca zonă de agrement și promenadă a Municipiului Craiova este un punct de 
atracție permanent pentru societatea civilă și prin urmare trebuie acordată o atenție deosebită. 



  

Vegetația parcului în continuă schimbare crează un mediu propice amenajărilor din peisajul urban 
dar se transformă de-a lungul timpului într-un mediu mai puțin prietenos din punct de vedere estetic. 

Pentru a da valoare resurselor din mediului ambiant propunem modelarea trunchiurilor de 
copacilor recuperați în urma reamenajării urbane împreună cu artiști sculptori din toată țara care, pe 
perioada rezidenței culturale vor crea opere de artă dedicate copiilor ilustrând prin sculpturi imagini cu 
eroi și personaje celebre din operele dramatice pentru copii. 

Se vor invita artisti sculptori din regiunile importante ale țării Transilvania, Banat, Oltenia, 
Moldova, Maramureș și Muntenia pentru a întării ideea diseminării creațiilor culturale la nivel național, 
susținând turismul cultural. 

Ediția de anul acesta are ca obiectiv decorarea spațiilor de joacă ale copiilor în municipiul Craiova. 
Buget : 30.000  

IX. Club de comedie – Amza    10 Mai - 20 Noiembrie 
 Se urmărește identificarea de noi valori culturale locale autentice în domeniul artei actorului de 
teatru din rândul celor care au o înclinație în interpretare de texte originale cu tematică comică. Amatori și 
profesiioniști sunt invitați o dată pe săptămână să se manifeste artistic în fața publicului pentru a 
descoperii experienta unei prezentări a talentului nativ. 

Anul acesta ne dorim să susținem pasionații ai acestui domeniu care vor prezenta publicului în aer 
liber (curtea interioară a Casei de Cultură) și ca alternativă în „Salonul Medieval” atunci când vremea nu 
este prielnică, momente de stand-up sau improvizație realizându-se în timp o selecție din cei mai buni 
interpreți pe care intenționăm să îi promovăm în festivaluri naționale de profil, un grup umoristic 
permanent al Casei de Cultură. Cu ajutorul unui specialist în domeniu, pe parcursul unei evoluții de câteva 
luni a acestui fenomen se va face o selecție a celor mai buni interpreți care vor deveni colaboratori 
permanenți ai Casei de Cultură. 

Printr-un studiul de opinie realizat de instituție în anul 2017 pentru identificarea nevoilor culturale 
locale, mulți dintre participanții chestionați au încurajat relizarea unui spațiu instituțional dedicat celor 
pasionați de arta interpretativă: teatrul de comedie  

Buget : 10.000  
X. Zilele Mihai Viteazul  ediția a VII-a 18 – 19 Mai 

Un proiect cu tradiție și amprentă culturală locală unde publicul este obișnuit să cunoască istoria 
sub un brand local cu mare însemnătate la nivel național. Imaginea unei personalități marcante care 
guvernează prin prezența sa spațiul cultural istoric al municipiului trebuie afirmată printr-un eveniment 
dedicat. Artiști din toată țara vor fi prezenți la Craiova în piața Mihai Viteazul pentru a susține momente 
de tip spectacol interactiv, demonstrații de vituozitate în arta magiei și a circului, în mânuirea armelor 
medievale, cascadorii, spectacole tematice, dansuri tradiționale, ateliere de dans medieval, atelier olărit, 
 atelier interactiv copist mănăstire, atelier interactiv pictat/decorat, ateliere de manufactură atașate unei 
tabere militare  (atelier confecționare zale, atelier întreținere și reparații echipament,  atelier pielărie), 
spectacol pirotehnic, prezentări de arme și echipamente militare din perioada medievală, concursuri de tir 
cu arcul etc.  

Un punct de atracție anul acesta va fi extinderea pentru public a festivalului în mai multe zone ale 
centrului vechi. Ateliere meșteșugărești și artiști interpreți de muzică vor anima timp de două zile centrul 
orașului Craiova. 

 Parada costumelor de epocă va invada Centrul Vechi al orașului la ore de seară pentru a fi 
admirate de trecători.  

Un program cultural pitoresc care timp de două zile va domina centrul Craiovei accelerând pulsul 
cultural local în ideea creșterii gradului de acces al publicului la evenimentele culturale outdoor și 
susținerea turismului cultural. Un plus valoare al evenimentului îl reprezintă spațiile special amenajate 
pentru public care vor oferi prin manieră artistică tradițională zone de relaxare pentru a asista permanent la 



  

evenimente și pentru savura băuturi tradiționale de la agenții economici invitați să-și promoveze 
produsele. 

Buget : 130.000  
XI. City Stock  - Street view  03 –  07 Iunie 

Scena vieții culturale cea mai animată și inepuzabilă o reprezintă spațiul urban. Pentru a surprinde 
secvențele ilustrate de aceasta cuprinzând în imagini și ansamblul architectural zonal având ca temă: 
Străzi ale Municipiului Craiova, propunem formarea unei tabere de creație de artă fotografică la Craiova. 
Acest proiect este dedicat artiștilor din toată țara.  

Vor fi selectați 5 artiști profesioniști în urma fișelor de înscriere iar criteriile de selecție vor avea ca 
suport cv-urile participanților și experiențele în domeniu urmărindu-se specificul creațiilor foto de 
prezentare și fotografie urbană.  

Specialiștii invitați vor prezenta la finele taberei de creație câte 100 de fotografii creații artistice cu 
imagini elocvente a zonelor de interes într-un cadru festiv la Casa de Cultură unde va fi organizată o 
proiecție pentru public. Aceste 500 de lucrări fotografice  în totalul lor vor face parte din arhiva instituției 
care se mândrește cu un produs cultural autentic prilej pentru a realiza un portofoliu autentic al Casei de 
Cutură și a mediului unde aceasta activează: Municipiul Craiova. La finele anului o parte din aceste 
materiale vor ilustra un calendar al anului 2020. 

Buget : 12.000  
XII. When is ?  20-30 Iunie  

Valorificarea patrimoniului imaterial se va materializa prin realizarea de albume, cataloage de 
prezentare, broșuri, reviste care să reflecte activitatea Casei de Cultură în rândul beneficarilor până la 
această dată. 
XIII. Urban Movie   27-29 Iulie 

Proiectul „Urban Movie” îşi propune să aducă cinematografia mai aproape de oameni, făcând-o 
accesibilă pentru publicul larg, dornic să vizioneze filme de calitate, multe dintre ele distinse cu premii la 
festivalurile internaţionale de film. 

Proiectul are şi o latură educativă, propunând o alternativă constructivă de petrecere a timpului 
liber ca divertisment cultural, dedicată atât tinerilor, cât şi celorlalte categorii de vârstă. Evenimentul s-a 
născut din dorinţa noastră de a oferi o experienţă specială publicului prin vizionarea materialelor audio-
video cinematografice de lung metraj, creând un nou prilej de socializare între spectatorii săi şi de a îi 
provoca pe aceştia la dialog în jurul filmelor. Un mix de oameni sunt invitaţi să trăiască împreună, într-o 
atmosferă informală, experienţa unei seri de cinema. 

Scopul acestui proiect este de a crește gradul de cultură cinematografică și de a promova educația 
prin film în rândul craiovenilor. Publicul prezent la proiecţii va avea ocazia să se bucure de virtuozitatea 
creaţiilor artistice ale unora dintre cei mai apreciaţi regizori şi actori. Prin organizarea acestui eveniment 
instituția noastră de cultură înțelege să atingă obiectivele specifice diseminării informației în rândul 
consumatorilor săi care vor beneficia în mod gratuit de serviciile culturale propuse prin strategia de 
management actuală. 
XIV. Festivalul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene” ediţia a VII-a  1 - 30 August 

Simpozionul Internaţional de Sculptură “Drumuri Brâncuşiene” va reuni la Craiova pe tot 
parcursul lunii august, 5 artişti din toată lumea care vor realiza câte o creaţie artistică din piatră și metal, 
având ca temă de inspirație: Sportul. 

În urma unui concurs de proiecte lansat de Casa de Cultură în luna Martie vor fi selecționate 4 
proiecte de arhitectură sculpturală în piatră și o lucrare în metal cu ajutorul unui juriu format din specialiști 
în domeniu și directori ai unor instituții de cultură locale. 

În lunile premergătoare simpozionului, vor fi achiziţionate: pietrele de marmură și materialele 
metalice cu dimensiunile estimate de creatori și elemente din lemn ca suport de schelă și platformă de 



  

lucru pentru lucrările de artă care vor fi realizate. Aceste opere de artă vor avea ca destinație decorarea 
diverselor obiective turistice ale Craiovei. Publicul va avea ocazia să participe în timp real la execuţia 
lucrărilor observând etapele realizării acestui proiect. După finalizarea proiectului, aceste lucrări vor fi 
expuse în zona vecină Stadionului Multifuncțional „Ion Oblemenco” și „Sala Polivalentă Craiova 

La începutul lunii august se va organiza un traseu cultural în orașul Craiova împreună cu sculptorii 
cărora le va fi prezentată cu ajutorul unui ghid istoria prezenţei remarcabile a artistului Constantin 
Brâncuși și influenţa culturală pe care acesta a avut-o pe teritoriul. În parteneriat cu instituțiile de cultură 
locale se vor creea evenimente asociate evenimentului (expoziții de sculptură sau pictură, concerte de 
muzică, spectacole de teatru) la care artiștii participanți vor fi invitați în perioada simpozionului. 
Programul cultural va fi finalizat de o întâlnire a sculptorilor cu istorici și critici doljeni din domeniu. 

Buget : 170.000  
XV. Festivalul de Epigramă „Traian Demetrescu” ediția a VII-a   13 - 15 Septembrie 

Ajuns deja la cea de-a VII-a ediție, acest proiect cultural vizează organizarea unui concurs de 
epigrame, la care sunt invitaţi să participe toţi epigramiştii români interesaţi, din ţară şi din străinătate. 
Acest festival este un prilej de întâlnire a creatorilor de gen pentru a identifica nivelul de performanță al 
compozițiilor și sporește vizibilitatea intituției pe plan internațional. Lucrările premiate de juriul special 
format vor fi publicate în reviste de specialitate sub egida festivalului iar arhiva culturală a intituției se va 
bucura de un nou produs cultural autentic. 

Participanții vor trimite câte 2 epigrame inedite (nepublicate în cărţi, reviste, ziare, sau pe internet, 
netrimise la alte concursuri, necitite în public) iar juriul va selecta și stabili care sunt creațiile performante 
din concurs. Ca în fiecare an se va stabili o temă de compoziție și se va elabora un regulament de concurs. 

Buget : 10.000  
XVI. Festivalul Național al Culturii Minorităților Etnice Craiova ediția I     27 - 29 Septembrie 

Romi, sârbi, maghiari, evrei, mecedoneni, bulgari și alte etnii vor porni în paradă prin Centrul 
Vechi al craiovei deschizând prin portul tradițional prima ediție a festivalului care timp de trei zile va 
cucerii spectatorii. Artiști ce reprezintă etniile din Craiova sau din țară își vor da întâlnire la o competiție 
artistică a Festivalului Minorităților Etnice. Vor avea loc ateliere meșteșugărești și prezentări 
gastronomice în spații special amenajate la Centrul Multifuncțional din Craiova. 

Rând pe rând, pe scena din centrul orașului vor urca formații artistice care își vor prezenta portul 
din țara de origine și vor interpreta momente muzicale și de dans tradițional având ca scop promovarea 
interculturală. 

Buget : 15.000  
XVII. Festivalul Național Arta Craiova  ediția I  2019    04 – 06 Octombrie 

Timp de 3 zile, Municipiul Craiova va fi gazda unui fenomen cultural unic ca format în țară: un 
festival  de artă cu o dimensiune a calității care să consolideze bunul renume al instituției de cultură printr-
o ofertă de consum cultural dirijată către potențialul local și național, un privilegiu de a întâlni creații și 
cretori cu rezonanță mondială. 

Tematica festivalului orientată către creații artistice din toate cele 7 Arte având ca subiect realități 
din spectacularul vieții sau destine aprinse în dramatizări de succes vor da dimensiunea artistică de mare 
rafinament a festivalului. 

Această provocare de a explora toate domeniile cultural artistice într-un mix-arte cu tematici de 
gen sub emblema unor iluștri creatori de teatru, dans, film, muzică, literatură, pictură, fotografie, sculptură 
ca instalație, sporesc emoția experienței și eleganța prezentării într-un cadru pe măsură.  

În parteneriat cu Muzeul de Artă din Craiova, Universitatea din Craiova, Teatrul Național „Marin 
Sorescu”, Direcția Județeană pentru Cultură, Patrimoniul Cultural National Dolj,  Centrul Național al 
Cinematografiei (CNC), R.A.D.P.F.L. Craiova, Poliţia Locală a mun. Craiova, Regia Autonomă de 
Transport Craiova (RAT), revistele culturale naționale, asociații și festivaluri internaționale de film, teatru, 



  

dans această primă ediție a festivalului “Arta Craiova” se va ridica la standardul și somptuozitatea unui 
eveniment de grație artistică.  

Se vor atrage surse de finanțare prin contracte de sposorizare de la agenți economici importanți din 
municipiul craiova: Statiunea didactica Banu Mărăcine s.a., SC. Ruris SRL, Casa Noastră SA, Elpreco 
SA, Ford România. 

Prin grija unor curatori invitați și specialiști PR, latura distinsă a organizării și fundamentarea unui 
program coerent și îngijit cu evenimente subtil alese să întregească atmosfera grațioasă vor crea ecouri 
pozitive la nivel internațional. 

Acest demers va fi un bun prilej pentru organizarea unui concurs local cu proiecte de pictură, 
muzică și de scurt metraj, grupul ţintă vizat fiind tinerii creatori interesaţi de aceste domenii. Concursurile 
vor fi premiate și vor purta numele marilor artiști olteni Ioana Radu  Jean Negulescu, Corneliu Baba 

Susţinerea creaţiilor autentice locale în peisajul urban existent va reflecta pulsul cultural al urbei și 
va oferi o evidenţă a percepţiei tinerei generaţii asupra mediului unde își petrece timpul liber. Aceste 
acţiuni suplimentare vor fi atent evaluate de specialiști invitaţi să coordoneze evenimentele propuse. 

Festivalul va oferi cadrul optim pentru proiecte și evenimente cultural-artistice din domenii conexe 
artei vizuale (grafică experimentală, spectacol de sunet și lumină, artă fotografică „la înălțime” ) acoperind 
întreg sectorul cultural de care regiunea are atâta nevoie.  

Numele unor specialiști, directori de festivaluri  și a unor critici de artă  invitaţi la acest eveniment 
vor aduce cu sine popularitatea acestui proiect cultural la nivel naţional și internaţional. Publicul vizat de 
această dată se diversifică substanţial identificându-se cu orice tip de consumator cultural din ţară sau din 
străinătate. 

Buget : 120.000  
XVIII. Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt !!” 
ediția a XV-a     19-20 Octombrie 

Proiectul cultural ,,VREAU SĂ CÂNT!” oferă oraşului Craiova un eveniment artistic de calitate, 
dedicat în special publicului tânăr, care are nevoie să fie modelat şi educat într-o manieră care să cultive 
gustul pentru artă şi cultură. La nivelul municipiului este o manifestare de gen care are deja tradiţie, care a 
atins un nivel înalt de performanţă şi care se bucură de un numar tot mai mare de participanţi şi de 
simpatizanţi. Este un proiect de amploare al Casei de Cultură ,,Traian Demetrescu” şi prin faptul că se 
adresează nu doar localităţii sau regiunii Oltenia, ci tuturor oraşelor din România, anual înregistrându-se o 
prezenţă tot mai numeroasă în cadrul Festivalului. 

Prin realizarea anuală a acestui eveniment, instituţia noastră îşi doreşte să ofere comunităţii un 
eveniment de calitate, care să corespundă nevoilor culturale actuale.  

Pentru cei care iau parte în calitate de concurenţi la acest Festival, contextul este oportun pentru a-
şi valorifica potenţialul, pentru a-şi cunoaşte propriul nivel prin comparaţia cu alţi concurenţi încadraţi 
într-o categorie de vârstă similiară, dar şi prin cunoaşterea părerilor avizate ale juriului.  

Vreau să cânt! este o rampă de lansare pentru cei care participă. Acest concurs oferă mediului 
artistic local, dar şi naţional o bază de selecţie, pune în legatură artişti, oraşe şi instituţii, motiv pentru care 
va rămâne în continuare unul dintre proiectele permanente ale Casei de Cultură ,,Traian Demetrescu”. 

Buget : 15.000  
XIX. Festivalul-Concurs Naţional de Poezie  TRADEM  ediția XLI  1- 4 Noiembrie 

Orizontul de aşteptare din partea publicului s-a lărgit, exigențele beneficiarului de acțiuni culturale 
au crescut şi e nevoie să fie descoperite noi modalități creatoare şi expresive care să racordeze 
personalități emblematice ale culturii craiovene la circuitul cultural actual, în ton cu principalele tendinţe 
similare de la nivel naţional şi internaţional.  

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” îşi propune să dedice o săptămână de manifestări culturale şi 
artistice personalităţii scriitorului Traian Demetrescu, cu ajutorul cărora să reconfigureze în plan local, 



  

regional şi național figura unui remarcabil om de cultură, preocupat de promovarea şi racordarea literaturii 
române la modelele europene ale timpului său. Acest demers este necesar pentru a repune în legătură 
publicul din țară, dar şi comunitatea locală cu o personalitate craioveană deosebit de interesantă a 
secolului al XIX-lea, o personalitate care merită să fie scoasă din uitare, să fie descoperită sau 
redescoperită. 

Ridicarea nivelului de vizibilitate a poetului Traian Demetrescu la nivel național, prin 
popularizarea Concursului Național de Poezie „Traian Demetrescu”, cu ajutorul unor strategii eficiente de 
marketing cultural. Acest fapt va duce la propagarea numelui său în toate colțurile țării.  

Susținerea artei contemporane, în special a literaturii, prin stimularea – inclusiv materială - a 
persoanelor cu aptitudini şi talent, indiferent de vârstă; Încurajarea debutului artistic şi identificarea 
tinerilor cu potențial creator; Intensificarea dialogului şi a colaborării între tineri artişti din domenii 
diferite; Creşterea nivelului de cunoaştere a operei şi personalității lui Traian Demetrescu, prin 
organizarea de recitaluri artistice sau de lecturi din creația sa. 

Buget : 7.000  
XX.  Distribuţia a fost următoarea: „Scufița Roșie”   12 - 18 noiembrie 

Proiectul cultural „Distribuţia a fost următoarea” se încadrează în programul cultural aliniat noii 
strategii manageriale care îşi propune studiul aplicat ca metodă de educare a beneficiarilor şi atragerea 
unui capital de imagine consistent, prin angrenarea în activităţile instituţiei a unor artişti consacraţi la nivel 
naţional şi internaţional.  

Atragerea acestui capital de imagine este necesară în contextul în care una dintre direcţiile 
manageriale o reprezintă turismul cultural. Astfel, prin produse culturale de calitate, având aportul unor 
artişti renumiți, Casa de Cultură va deveni un veritabil punct de reper pe harta culturală a țări. 

Promovarea tinerilor absolvenți ai Facultății de Litere : Comunicare, Jurnalism și ai 
Departamentului de Arte Craiova din cadrul Universității din Craiova prin participarea directă alături de 
specialiști în domeniul artelor vizuale, teatru, literatură și film va oferi orașului nostru un reper făcându-se 
cunoscut prin valorile culturale locale. Proiectul „Distribuţia a fost următoarea” îşi propune acordarea unui 
suport de pregătire practică în domeniul radiofonic a patru colaboratori aleşi în urma analizei din partea 
unei echipe de specialiști a nivelului educațional local în facultățile mai sus menționate și implicarea lor în 
realizarea unei înregistrări radio profesioniste, având ca suport textul „Scufița Roșie” de Frații Gimm şi 
dramatizat de un scenarist profesionist. Acest proiect cultural se adugă la celelalte proiecte similare ale 
Casei de Cultură care s-au dovedit a fi un succes pe piața culturală națională devenind un paşaport al 
instituției în contextul turismului cultural, sporind oferta de produse culturale şi de divertisment. 

Buget : 10.000  
Alte activități cu caracter ocazional sau permanent care sunt parte din programul extra minimal: 
XXI. Săptamâna educației permanente în România - Festivalul Șanselor Tale, ediția a XX-a     
  18 - 24  noiembrie 

Festivalul Şanselor Tale este manifestarea, cu tradiţie în Europa, are loc în peste 50 de ţări şi 
promovează conceptul de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. 

La nivel local, promotorii oficiali ai acestui Festival sunt: aşezăminte de cultură (case de cultură, 
universităţi populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie non-
formală cu activităţi în domeniul educaţiei adulţilor. 
„Săptămâna Educaţiei Permanente în România - Festivalul Naţional al Şanselor Tale  România” ajuns la 
cea de a XX-a ediţie, este organizată anual de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, promoterul 
naţional fiind Asociaţia „Euroed”. 

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv activităţi diverse, menite să-i 
motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, conştientizându-i 
asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării. 



  

Festivalul Şanselor Tale reprezintă o tradiţie în întreaga lume, fiind  un eveniment menit să 
îmbogăţească nivelul de cultură generală şi să le pună imaginaţia la încercare elevilor. Toate acţiunile 
desfăşurate  au ca scop lărgirea ariei festivalului, informarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor în 
Uniunea Europeană, creşterea credibilităţii instituţiilor de educaţie nonformală în comunitate, o mai bună 
cunoaştere a nevoilor de educaţie la nivelul individului şi al comunităţii, integrarea persoanelor cu 
dizabilităţi, prin educaţie, sporirea coeziunii sociale şi a cetăţeniei active. 

Buget : 10.000  
XXII. Festival concurs de colinde și obiceiuri de Crăciun     13 decembrie 2018 

Deja cu o tradiție la Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi în acest an, Festivalul-concurs de 
colinde şi obiceiuri de Crăciun „Dor de sărbători” se va adresa grupurilor şcolare de colindători din 
instituţiile de învăţământ din judeţul Dolj. Evenimentul va avea loc pe data de 13 decembrie, în 
Aula „Buia” a Facultăţii de Agronomie, şi se va desfăşura pe trei secţiuni: grupuri de colindători din 
învăţământul primar, gimnazial și liceal.  Fiecare grup va interpreta două colinde, iar membrii acestora se 
vor prezenta în costum naţional popular sau într-o ţinută adecvată sfintei sărbători a Crăciunului. 

Buget : 10.000   
XXIII. Cursurile de pictură pentru copii:  

Cursurile de dans sunt unele dintre cele mai distractive forme de activitate fizică pe care le pot face 
copii. Dansul are un impact pozitiv din punct de vedere emoţional asupra copiilor. Prin cursurile de dans 
copii învaţă să facă faţă expunerii publice şi interacţiunilor sociale şi cu fiecare reuşită sau progres îşi 
consolidează încrederea în sine. Dansul înseamnă nu în cele din urmă implicare şi responsabilitate.  

Copiii, la cursurile de dans își dezvoltă abilitățile de adaptare în grupuri, apare sentimentul de 
apartenenţă la grup şi învaţă să respecte reguli. Tot la cursurile de dans, vor învăţa să asculte, să îşi ajute 
echipa la nevoie, să îi încurajeze dar totodată apare şi spiritul de competiţie. 

Buget : 6.000   
XXIV. Activităţi organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Craiova 
Prin proiectul Zilele Municipiului Craiova instituţia Casa de Cultură „Traian Demetrescu” îşi propune să 
contribuie la manifestările culturale dedicate oraşului Craiova cu o serie de activităţi care se vor desfăşura, 
fie la sediul instituţiei, fie în aer liber. Prin acest proiect ne dorim să încurajăm participarea activă a 
publicului craiovean la manifestările desfăşurate în cadrul unuia dintre evenimentele importante dedicate 
zilelor municipiului Craiova. Prin acest proiect ne propunem să creştem vizibilitatea manifestărilor 
organizate de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, ajungând astfel şi la publicul care are mai puţin acces 
la informaţie. Acest lucru va putea permite creşterea şi inserarea grupurilor ţintă în actualitate. 

Buget : 5.000   
XXV. Concurs "Crăciunul în ochii copiilor"   
Susținut cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă fiind o activitate de tip cultural-artistic-sportivă, o activitate ce 
încearcă să promoveze mişcarea prin dans. Prin aceasta activitate încercăm să implemetăm copiilor gustul 
pentru frumos, îi ajutăm să se dezvolte armonios din punct de vedere fizic prin alte metode decât cele 
tradiţionale din ora de educaţie fizică, îi ajutăm să spargă barierele timidităţii, câştigând  concursul cu 
emoţii constructive, dezvoltăm o educaţie  a esteticului şi tot ce ţine de mişcarea segmentelor corpului, 
dezvoltăm calităţile interpretative şi formăm spiritul de competiţie. 

Buget : 5.000   
Acest proiect are ca scop promovarea activităţilor artistico-plastice din şcoală alături de cultivarea 
dragostei elevilor faţă de tradiţiile si obiceiurile legate de sărbătorile  de iarnă. Creaţia artistică înnobilează 
sufletul elevilor ajutându-i atât în exprimarea sentimentelor cât şi în stimularea gândirii creatoare. 
Servicii asistentă  IT și pagină site – 6.000 lei și alte cheltuieli neprevăzute în bugetele proiectelor mai 
sus menționate și altele asemenea. 
 



  

 
 
SUBVENTIA VA FI ALOCATA ASTFEL : 
* Cheltuieli de personal – 482 mii lei  
* Cheltuieli materiale    –  899 mii lei  
TOTAL SUBVENTIE pentru anul 2019 – 1.381 mii lei  
VENITURI PROPRII – 2 mii lei 
* Cheltuieli materiale    –  2 mii lei  
TOTAL BUGET 2019 – 1.383 mii lei 
 
 
 
 
 
 

Manager al Casei de Cultură Traian Demetrescu 
Conf. univ dr. Remus Bogdan Vlăsceanu 
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