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Descrierea municipiului Craiova 
Municipiul Craiova este persoana juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, cu 

patrimoniul propriu, în care autonomia locală se realizează de către autorităţi ale administraţiei 
publice locale, alese prin vot liber, egal, direct, secret şi liber exprimat, consiliul local, ca autoritate 
deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă. 
   Municipiul Craiova este subiect de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare  fiscală. 

Administraţia publică în municipiul Craiova, se organizează şi funcţionează în temeiul 
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 
autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor locale de interes deosebit.  

Cadrul fizico-geografic 
Municipiul Craiova este amplasat în zona centrală a Olteniei, de-a lungul râului Jiu, unul din 

principalele râuri din România. 

Situat la circa 227 km faţă de capitala României, este cel mai important municipiu din 
regiunea sud–vest Oltenia şi are următoarele distanţe faţă de municipiile apropiate: 120 km faţă de 
Piteşti, 120 km faţă de Râmnicu Vâlcea, 121 km faţă de Turnu Severin, 119 km faţă de Târgu Jiu. 

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 

La Nord: -   Işalniţa; 
- Şimnicu de Sus; 
- Mischii. 

La Vest: -   Breasta; 
- Bucovăţ. 

La Sud: -   Podari; 
- Malu Mare. 

La Est: -   Cârcea; 
- Malu Mare şi se află la intersecţia unor drumuri importante 

DN 6 – E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat şi Transilvania, prin culoarul Timiş 
Cerna şi Defileul Jiului; 
DN 56 – E70 ce reprezintă legătura între Craiova şi Calafat; 
DN 6 – E 70 Craiova – Caracal – Bucureşti; 
D 65 – E574 Craiova – Bechet; 
DN 65C Craiova – Râmnicu Vâlcea. 
În ceea ce priveşte poziţionarea spaţială faţă de principalii poli europeni, Craiova se află la 

următoarele distanţe: Moscova-2149 km, Helsinki-2386 km, Sofia-258 km, Budapesta-625 km, 
Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra-2292 km, Madrid-2798 km, Paris-2026 km, Atena-966 km, 
Bruxelles-2000 km, Istanbul-983 km.  

Relieful 
 Teritoriul pe care se desfăşoară cartierele municipiului Craiova este un produs exclusiv al 
activităţii morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfăşoară într-un ecart altitudinal de 
aproape 70 - 75 m (70 -75 m altitudinea la nivelul luncii şi 140-150 m, la nivelul terasei a-V-a). 
Dealurile piemontane:Bucovăţ, 165m; Cârligei, 160m; Drumul Mare, 158,5m, ale Piemontului 
Bălăciţei, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unităţile deluroase ale Piemontului Olteţului: Viilor, 
209,5 m; Mlecăneşti, 203,5 m şi Cârcea, 191,5 m, conturează limita estică a culoarului. 

Lunca prezintă o desfăşurare asimetrică, cu lăţimi ce depăşesc uneori 3 km, iar altitudinea 
absolută coboară de la 78-79 m, la confluenţa Jiului cu Amaradia, la 70 m, în dreptul localităţii Balta 
Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, excepţii prezentând sectoarele cu vechi braţe 
anastomozate sau arii înmlăştinite şi grinduri fluviale, unde altitudinea relativă creşte cu 2-3 m, 
datorită agestrelor afluenţilor, ori prezenţei dunelor de nisip. Nivelul piezometric se găseşte la 
adâncimea de 2-4 m, dar în ariile mai joase ale luncii apar apele suprafreatice sau epidermice care 
formează chiar luciu de apă şi zone umede, cu tendinţe de înmlăştinire. 
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Geologia şi litologia 
Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului Craiova a început să se formeze în Arhaic, 

prima eră din istoria pământului. Versanţii şi terasa s-au format în Levantin, preponderent formate 
din pietrişuri, nisipuri, argile şi marne. Lunca Jiului s-a format  în Holocenul Superior şi este 
reprezentată de depozite aluvionale.  

 Din punct de vedere litologic, pe terase se găsesc depozite de textură  lutoasă, argiloasă,  
luto-nisipoasă şi lutoargiloasă.  

 În Lunca Jiului s-au depus aluviuni, cu diferite texturi: uşoare, mijlocii, grele. Aluviunile 
uşoare, nisipoase, nisipo-lutoase se găsesc în lunca inundabilă a Jiului şi, în mică măsură, în cea 
neinundabilă.                 
          Aluviunile cu textura mijlocie se găsesc în cea mai mare parte a luncii, cele grele apar în 
zonele joase, din vechile meandre ale Jiului. 

Clima 
Temperatura medie anuală la Staţia meteorologică Craiova este de 10,8 oC,   de-a lungul 

anilor, valorile, variind între 9,1 oC, în 1933 şi 12,5 oC,în anul 2000.   
Mersul anual este unul normal pentru zona temperat-continentală, cu media lunară cea mai 

ridicată în iulie (22,5 oC) şi cea mai coborâtă în ianuarie (-2,4 oC), rezultând astfel o amplitudine 
medie anuală de 24,9 oC. Se remarcă faptul că valori negative ale mediilor lunare, apar numai în 
ianuarie şi februarie.  

Cele mai mari temperaturi medii lunare au valori pozitive în tot cursul anului, acestea fiind 
cuprinse între 3,7 oC (ianuarie) şi 25,8 oC (iulie). Cele mai mici valori medii lunare sunt negative, în 
intervalul noiembrie-martie  (-11,2 oC, în ianuarie) şi pozitive în restul anului, însă nedepăşind  
pragul de 20 oC (19,4 oC în iulie). 

Maximele şi minimele absolute lunare sunt mult diferite faţă de valorile medii. Astfel, 
temperaturile maxime absolute lunare variază între 19,5o C,  în luna decembrie şi 41,5 oC, în luna 
iulie. Temperaturile minime absolute lunare, au valori pozitive numai în lunile de vară (iunie-august), 
fără a depăşi însă 7,5 oC. În intervalul decembrie-martie, minimele absolute scad sub -25,0 oC, cea 
mai mică valoare fiind caracteristică lunii ianuarie (-35,5 oC). 

  Zilele de vară sunt cele cu temperatura maximă diurnă ≥ 25 oC,  zilele tropicale au 
temperatura maximă diurnă ≥ 30 oC, iar nopţile tropicale sunt cele în care temperatura minimă 
nocturnă este ≥ 20 oC. Procentual, din numărul total al zilelor anului, zilele de vară reprezintă 28,7 % 
(104,8 zile), zilele tropicale 9,5 % (34,7 zile), iar nopţile tropicale 1,3 % (4,9 zile). 
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STAREA ECONOMICĂ 

Evoluţii sectoriale  
Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului de 

dezvoltare durabilă, adoptat şi aplicat în ultimii ani de majoritatea statelor ca bază a dezvoltării lor 
economice în perspectiva ultimilor ani. Acest lucru s-a materializat, pe de o parte, prin utilizarea în 
procesele economice a acelor căi prin care activităţile să fie durabile, sustenabile să poată asigura 
protejarea mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raţională a resurselor naturale, în special a 
celor cu valoare economică şi potenţialul limitat în timp, pentru a se putea obţine o utilizare cât mai 
eficientă a acestuia. 

Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în concordanţă cu 

interesele naţionale impune implicarea profundă în acest proces, ca şi la nivel naţional, a industriei, 
aceasta având o contribuţie majoră în atingerea obiectivelor generale ale politicii industriale prin 
consolidarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, bazat pe principiile liberei concurenţe, pe 
asigurarea de condiţii egale tuturor agenţilor economici, pe un cadru instituţional şi legislativ 
corespunzător, armonizate cu cele din Uniunea Europeană, atragerea investiţiilor străine, stimularea 
creşterii producţiei industriale susţinută de organizarea parcurilor industriale şi promovarea 
investiţiilor cu impact semnificativ în economie. 

Evoluţia activităţii industriale realizată în judeţul Dolj evidenţiază, în anul 2019 o creştere cu 
1,2% faţă de anul 2018. Aceasta s-a datorat, unităţilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul 
municipiului Craiova şi în principal, ramurilor: fabricarea băuturilor, fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice, tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor, alte activităţi industriale 
n.c.a., industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii, 
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat. 
 

Rezultatele şi performanţele întreprinderilor  
Analiza delimitării activităţii economice, la nivelul municipiului Craiova, arată că unităţile 

active au avut o evoluţie ascendentă de la 10.242 unităţi active la începutul anului 2018 la 10.415 
unităţi active la începutul anului 2019. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 2019, marea 
majoritate a unităţilor (10.198) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaţi) cu o pondere de 
97,9% (98,0% la începutul anului 2018), întreprinderile medii (50 – 249 salariaţi) şi mari (250 
salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,1% (2,0% la începutul anului 2018) din totalul 
unităţilor active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total unităţi active atât la începutul anului 2019, 
cât şi la începutul anului 2018. 

Cifra de afaceri, obţinută de cele 10.415 unităţi active a fost de 33.425.080,6 mii lei, ceea ce 
înseamnă în medie 3.209,3 mii lei pe o unitate activă faţă de 2.427,3 mii lei pe o unitate activă la 
începutul anului 2018.  

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2019, a fost de 53,2%, 
comparativ cu începutul anului 2018, când ponderea acestora în total cifră de afaceri a fost de 
61,9%. 

Numărul mediu de persoane ocupate a crescut cu 2.075 la începutul anului 2019, 
comparativ cu începutul anului 2018. 

La începutul anului 2019 cele 87.642 persoane ocupate din cadrul unităţilor active au realizat 
în medie o cifră de afaceri de 381 mii lei pe persoană.  

După clasele de mărime, la începutul anului 2019, 35,0% din personalul ocupat se regăsea 
în întreprinderile mari (250 salariaţi şi peste), 23,8% în microîntreprinderi (până la 9 salariaţi), 21,8% 
în întreprinderile mici (10 - 49  salariaţi), iar 19,4% în întreprinderile medii (50 - 249 salariaţi). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2019 a fost de 
2.560.690,3 mii lei ceea ce reprezintă 246 mii lei pe o unitate activă. La începutul anului 2019 din 
totalul investiţiilor brute 63,8% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (65,9% la începutul anului 
2018). 
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Agricultură  
La sfârşitul anului 2019, suprafaţa agricolă1 a municipiului Craiova s-a menţinut constantă, la 

nivelul a 3.543 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44,0% din suprafaţa totală a localităţii, 
de 8.141 hectare. 

Structura suprafeţei agricole este următoarea: suprafaţa arabilă (2.568 hectare), livezi şi 
pepiniere pomicole (106 hectare), vii şi pepiniere viticole (35 hectare), păşuni naturale (830 hectare) 
şi fâneţele naturale (4 hectare).  
 În sectorul privat suprafaţa arabilă deţine 72,3% din suprafaţa agricolă, păşunile naturale 
deţin 23,7%, iar suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole, vii şi pepiniere viticole şi fâneţe deţin 
împreună 4,0%. 
 Suprafaţa cu terenuri neagricole, de 4.598 ha, reprezintă 56,5% din suprafaţa totală a 
municipiului. Ponderea cea mai mare în cadrul terenurilor neagricole o deţine suprafaţa ocupată cu 
construcţii (77,9%), urmată de suprafaţa ocupată cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 
(10,8%) şi de suprafaţa cu căi de comunicaţii şi căi ferate (7,0%). 
 În sectorul privat, suprafaţa cu terenuri neagricole de 3.351 ha reprezintă 72,9% din 
suprafaţa totală cu terenuri neagricole, 96,1% din suprafaţa terenurilor neagricole fiind ocupată cu 
construcţii (3.220 ha). 
 

Construcţii de locuinţe 
La sfârşitul anului 2019 fondul de locuinţe a fost format din 111.592 locuinţe, înregistrând o 

creştere cu 0,4% faţă de sfârşitul anului 2018. Din fondul locativ existent, 99,4%  reprezintă locuinţe 
aflate în proprietate privată. 

 Creşterii numărului de locuinţe cu 395 faţă de sfârşitul anului 2018 i-a corespuns o creştere a 
suprafeţei locuibile cu 14.240 m.p. 

 Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce revine 
pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,71 persoane pe o locuinţă la sfârşitul anului 2018 la 2,69 
persoane pe o locuinţă la sfârşitul anului 2019.  

În anul 2019 au fost date în folosinţă 517 locuinţe, în scădere cu 218 locuinţe comparativ cu 
anul 2018, revenind în medie 1,7 locuinţe la 1.000 locuitori.  

Din punct de vedere al surselor de finanţare, ponderea locuinţelor terminate finanţate din 
fondurile populaţiei a fost de 100,0% atât la sfârşitul anului 2019, cât şi la sfârşitul anului 2018. 

În anul 2019 s-au eliberat 366 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale cu o 
suprafaţă de 142.276 m2, 80 de autorizaţii de construire pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 
44.583m2, 17 autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul cu o 
suprafaţă de 4.434 m2, 6 autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o suprafaţă de 
1.513m2, 3 autorizaţii de construire pentru hoteluri şi clădiri similare cu o suprafaţă de 750 m2 şi o 
autorizaţie de construire pentru clădiri rezidenţiale pentru colectivităţi cu o suprafaţă de 87 m2. 

 
Infrastructura municipiului Craiova 
Proiecte finanțate din fonduri Europene Nerambursabile 
Municipiul Craiova a depus 29 de proiecte în actualul exercițiu financiar European. Toate 

aceste proiecte au fost aprobate deși s-a depășit alocarea inițială cu aproape 330%. Suma alocată 
inițial pentru Primăria Municipiului Craiova a fost de 47 milioane euro iar totalul final al proiectelor 
aprobate a fost de 159 milioane euro, fără a lua în considerare Masterplanul de apă care singur 
însumează 434 milioane euro. 
 

Lista proiectelor depuse și aprobate: 
1.Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului național și cultural – 

Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor) - 2,426,249 Euro 
2.MOTRIC T1 - Cale rulare tramvai Henry Ford și management de trafic aferent + 

Management trafic tramvaie + Stații de redresare - 12,891,689 Euro 
3.Modernizarea căii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industrială 

                                                 
1  Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  
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Cernele de Sus – Faza 1 si Faza 2 - 12,224,041 Euro 
4.Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a 

tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie - 13,345,153 Euro 
5.Achiziţie de mijloace de transport public -  tramvaie (17 buc) - parteneriat MDRAP - 

44,235,175 Euro 
6.MOTRIC A - Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi 

intersecții semaforizate cu funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunicații (Etapa 1, Faza 4) 
și Reorganizarea circulației în zona centrală (Etapa 2, Faza 4) + Înnoirea parcului de vehicule de 
transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 2 (5 buc) + Înnoirea parcului de vehicule 
de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 3 (3 buc) + Înnoirea parcului de 
vehicule de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 4 (8 buc) - 16,615,262 Euro 

7.Înnoirea parcului de vehicule de transport public urban - Achiziția de autobuze noi - Faza 1 
(30 buc) - 20,216,605 Euro 

8.Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate din 
municipiul Craiova – faza II – Zona Fantâna Popova  - 1,745,200 Euro 

9.Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, extindere cu lift exterior și amplasare rampă 
de gunoi (colectare selectivă) la Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Municipiul Craiova - 
2,393,175 Euro 

10.Creșterea calității infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Craiova - 2,497,771 Euro 

11.Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu - 
11,658,484 Euro 

12.Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova- 
CEERT L4.1 - 897,632 Euro 

13.Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova- 
CEERT L5.1 - 1,047,808 Euro 

14.Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Curcubeul Copilăriei - 987,537 Euro 

15.Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din municipiul Craiova - Grădinita cu program prelungit Căsuța cu povești - 1,570,645 Euro 

16.Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Ion Creangă - 987,928 Euro 

17.Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ 
din municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit Phoenix - 814,041 Euro 

18.Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova - 
CEERT L4 - 783,977 Euro 

19.Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova- 
CEERT L5 - 855,352 Euro 

20.ARCA - Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocrației și digitizare 
pentru Cetătenii BĂNIEI - 589,753 Euro 

21.Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin 
construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” - 
2,676,799 Euro 

22.Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova - 
4,446,690 Euro 

23.Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație - Gradinița cu program prelungit ”Elena Farago” inclusiv Creșa nr. 8 - 844,384 
Euro 

24.Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Floare Albastră” inclusiv Creșa nr. 3 - 
912,201 Euro 

25.Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Educație - Grădinița cu program prelungit ”Piticot”  inclusiv Creșa nr. 5 - 822,832 Euro 

26.Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din Municipiul Craiova prin 
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construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale „Gheorghe Țiteica” - 
875,977 Euro 

27.VENUS - Împreună pentru o viaţă în siguranţă! - Partener Direcția de Asistență Socială 
Craiova - 238,062 Euro 

28.Îmbătrânirea activă o şansă pentru o viaţă demnă - Direcția de Asistență Socială Craiova 
- 579,900 Euro 

29.PROIECTUL EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ - Compania de Apa Oltenia - 434,000,000 Euro 

 
Municipiul Craiova a primit în decursul anului 2019 o serie de premii care vin să recunoască 

eforturile depuse de administrația orașului. Cel mai important este premiul de excelență pentru 
promovarea și susținerea antreprenoriatului primit în cadrul Galei Asociației Municipiilor din 
România. Este pentru al treilea an consecutiv când primim un premiu în cadrul galei AMR. Mai mult, 
pentru anul 2020, Craiova a fost desemnată Capitala Antreprenoriatului din România.  

Primarul Craiova a primit Premiul de excelență pentru management modern în administrația 
craioveană în cadrul la Galei premiilor de excelență – 10 pentru Craiova organizată de Academia 
Internațională Mihai Eminescu. 

De asemenea, în cadrul celei de-a patra ediții a Galei Smart City Industry Awards, proiectul 
A.R.C.A. Accesibilitatea procedurilor administrative prin Reducerea birocratiei si digitizare pentru 
Cetatenii BANIEI, derulat de municipalitate a fost premiat cu titlul de „Best project”, în categoria 
Smart Citizen. Proiectul ARCA, ce se desfăşoară până în anul 2021, prevede o relaţionare între 
cetăţeni şi autoritatea locală. Practic acest proiect a fost considerat cel mai valoros în această zonă 
de smart city.  

Valoarea totală a proiectului este de 2.744.831 lei, din care: 
FSE: 2.333.106 lei, 
Bugetul de  stat: 356.828,04 lei, 
Bugetul local: 54.896,62 lei. 
Durata de implementare: 28 luni, 05.12.2018 – 04.03.2021 

 
Rezultate ale proiectului: 

 Un Portal de e-servicii pentru cetățeni. Portalul va facilita accesul utilizatorilor la serviciile digitalizate și 

va funcționa ca un birou virtual 

 Digitalizarea cu acces şi livrare online completă a minim 10 servicii gestionate exclusiv de primărie. 

Acces şi livrare online completă a minim 10 servicii gestionate exclusiv de primărie; 

 Actualizarea sistemului de management al documentelor prin digitalizarea fluxurilor interne ce 

deservesc serviciile online disponibile pe portal. Se va actualiza sistemul de management al 
documentelor prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc serviciile online disponibile pe portal 

 Modernizarea site-ului oficial al instituŃiei cu preluarea informaŃiilor existente şi dezvoltarea capacităŃii 

de adaptabilitate pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităŃi. 

Modernizarea site-ului instituŃiei cu preluarea informaŃiilor existente şi dezvoltarea capacităŃii de 

adaptabilitate pentru orice dispozitiv şi de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităŃi 

 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem online de colectare şi votare a proiectelor propuse în 
cadrul procedurii prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanŃărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităŃi nonprofit de interes general.  

 Instrument extranet pentru confirmare a veridicitaŃii actelor emise de primărie. Toate documentele 

eliberate în format electronic și disponibile pe portalul de servicii vor purta un cod QR ce va putea fi citit 

cu ajutorul unui dispozitiv mobil 

 Achiziționarea a 70 de semnături electronice calificate pentru funcționari din cadrul instituției care 
vor fi implicați în activitățile descrise în proiect; 
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 Retro-digitalizarea documentelor din arhiva instituției. 670000 documente constituite în 5000 dosare 
A4/A3, 1050 registre A3 si 500 registre A4. Documentele vor putea fi astfel puse la dispoziția 

solicitanților, pe portalul de servicii, în format electronic 

Alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare 
Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de operator regional, licenţiat A.N.R.S.C. al 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură furnizarea apei potabile, respectiv 
preluarea şi deversarea în emisar a apelor uzate pentru municipiul Craiova. 

Compania de Apă Oltenia S.A. este certificată în Sistemul de Management Calitate – Mediu –
conform standaredelor SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015 şi îşi concentrează continuu 
activitatea pentru îmbunătăţirea acestuia. 

Apa potabilă furnizată utilizatorilor casnici şi industriali din municipiul Craiova provine din surse 
de apă subterană şi de suprafaţă. 

 
Șituaţia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcţiune 

1 Gioroc (drenuri) 120 1909 
2 Popova (drenuri) 10 1953 
3 Izvarna (izvoare) 750 1966 
4 Işalniţa (râul Jiu) 770 1977 şi 1985 
5 Marica (foraje) 140 1993 - 1997 

 
Debitul de apă captat din surse este de 1790 l/s. Apa captată din surse ajunge atât 

gravitaţional, cât şi prin pompare la Staţia de Apă Şimnic, respectiv la Staţia de Apă Făcăi unde este 
tratată, înmagazinată şi distribuită utilizatorilor prin intermediul reţelei publice de distribuţie. Rețeaua 
de alimentare cu apa a Municipiului Craiova, cu o vechime cuprinsă între 20 şi peste 100 ani, are o 
lungime de 748,5 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, oţel, beton armat precomprimat, 
fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 1200 mm. Pentru asigurarea 
necesarului de apă utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim de înălţime p+4, p+8 şi p+10 există 83 
staţii de ridicarea presiunii de cartier, dintre care 29 sunt automatizate. 

Reţeaua de canalizare din municipiul Craiova este realizată în sistem mixt, zona centrală şi de 
nord-est fiind realizată în sistem unitar, iar zona de nord-vest şi de sud în sistem divizor. Lungimea 
reţelei de canalizare este de 580,6 km, din care cca. 40 km este realizată din tubulatură cu secţiune 
vizitabilă (diametru mai mare de 1500 mm). Sistemul de evacuare a apelor uzate a municipiului 
Craiova are următoarele elemente: 

- reţea de colectoare principală şi conducte de canalizare, în sistem unitar  şi în sistem divizor; 
- 17 staţii de pompare ape uzate; 
- 3 staţii de pompare ape pluviale; 
- descărcătoare de ape pluviale în canalul colector Craioviţa, descărcător amonte SP Grigore 

Gârtan, descărcător Bibescu, descărcător aferent SP Tismana, descărcător Tabaci, 
descărcător RAT, descărcător platforma Ford şi un descărcator în Lacul Craioviţa; 
- staţia de epurare ape uzate, cu evacuare în râul Jiu; 
Apele uzate preluate de pe platformele industriale de est şi de vest ale municipiului Craiova 

sunt descărcate in sistemul public de canalizare al Muncicipiului Craiova, după ce se realizează o 
preepurare, cu asigurarea încadrării în prevederile impuse de Normativul NTPA 002/2002 . 

Compania de Apă Oltenia S.A. are un program de monitorizare cu un număr de 498 agenți 
economici cu care sunt incheiate acorduri de preluare a apelor uzate (eliberat pentru fiecare agent 
economic considerat potențial poluator). Monitorizarea este efectuată în funcție de specificul 
activității, respectiv /lunar/trimestrial/semestrial. 

În funcție de rezultate se stabililesc măsuri corespunzătoare ale eventualelor depășiri ale 
indicatorilor de calitate ai apei uzate deversate în emisar. 

În anul 2019 au fost încheiate 16 procese verbale de penalități. 
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PROGRAM MONITORIZARE AGENȚI ECONOMICI ANUL 2019 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se automonitorizează  calitatea apei uzate evacuate în emisar prin rapoarte de încercări 

săptămânale. 
Conform politicii aprobate în domeniu, s-a identificat lista aspectelor de mediu semnificative pe 

baza căreia s-a întocmit un program de management de mediu. Obiectivele acestui program se 
regăsesc în planurile de investiţii, planuri ce au ca sursă de finanţare fonduri europene sau fonduri 
proprii. 

În anul 2019, din fonduri proprii ale companiei au fost finalizate următoarele lucrări: 

 
Complementar, Primăria Municipiului Craiova, din fonduri propii, a executat următoarele lucrări: 

Nr. 
Crt. 

Nume Stradă Tip Lucrare Lungime 
(m)/ 

1 Str.Fermierului Canalizare pluviala  
Canalizare menajera 
 

L=160 m 
L=460 m 

2 Str Carpenului Canalizare pluvială PVC 
Racorduri străzi adiacente 
Colector canalizare pluviala Pafsin 

L=2665 m 
L=395 m 
L=1885 m 

 
 

Nr. 
Crt. 

Nume Stradă Tip Lucrare Reţele Utilităţi Lungime 
(m)/ 

1 Str.Fermierului Canalizare pluviala canal L=379m 
2 Str Carpenului Canalizare menajera canal  L=234 m 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
(Panificaţie, ind laptelui, 
bere, băuturi 
alcoolice/nealcoolice, carne, 
produse din carne, ulei, 
margarină) 
- în evidenţă: 24 

- indicatori monitorizaţi: 

pH, MTS, CCOCr,Azot 

amoniacal, P total, 

detergenţi, reziduu filtrabil, 

subst extractibile 

INDUSTRIA UŞOARĂ 
(textile, pielărie, covoare, 
prel. lemnului,mase 
plastice,fibre 
sticla,papetarie) 
- în evidenţă: 27 
- indicatori monitorizaţi 

  pH, MTS, CCOCr, Azot 
amoniacal,detergenţi 
sintetici, substanţe 
extractibile, 
Cr,Pb,Cd,Ni,Cu,Zn 

INDUSTRIA GREA 
(constr. maşini, ind. 
electrotehnica, maşini 
agricole, depou CFR) 
- în evidenţă: 22 
- indicatori monitorizaţi 
  pH, MTS, CCOCr, prod. 
Petroliere, 
Fe,Zn,Cu,Ni,Cd,Pb,Al,Ag, 
cianuri,azot amoniacal, 
reziduu 
filtrat,sulfati,subst.extractibile 

 

SERVICII 

(service auto, staţii peco, 
spălătorii auto,  curăţătorii 
chimice) 

- în evidenţă: 145  
- indicatori monitorizaţi  
pH, MTS, CCOCr,produse 
petroliere,azot amoniacal,  
sulfati,subst extractibile,P 
total,cloruri,cianuri 

CONSTRUCŢII 

 
(depozite materiale, 
societăţi de construcţii, 
societăţi producătoare de 
materiale de construcţii) 
- în evidenţă: 19 
- indicatori monitorizaţi 
  pH, MTS, substante 
extractibile cu solventi 
organici si agenti de 
flotatie, Hg,Pb,reziduu 
filtrat  

 

COMERT 

 
(Hipermarketuri, 
restaurante, cantine) 

 
- in evidenta: 116 

 
- indicatori monitorizati:   
pH, MTS, CCOCr, 
detergenti, sulfuri, azot 
amoniacal, P total, subst. 
extractibile, sulfati, 
reziduu filtrat,  

ALTE ACTIVITĂŢI 

(tipografii,depozite 
deseuri) 

- în evidenţă: 52 
-indicatori 
monitorizaţi 
  pH, MTS, CCOCr, 
azot amoniacal, 
detergenţi, sulfuri, 
subst extractibile, 
sulfati, cianuri,Pb, Cd, 
prod. petroliere 
- frecvenţa de 
monitorizare: 
semestrial 

SPITALE, POLICLINICI 

 
- în evidenţă: 46 
-indicatori automonitorizaţi 
  pH, MTS, CBO5, CCOCr, 
azotamoniacal, N total,P 
total,subst 
extractibile,sulfati,cloruri,cian
uri 
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Compania de Apă Oltenia S.A.  a executat  lucrările necesare în scopul remedierii situațiilor 
neprevăzute, intervenind  în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. 
 

Lucrări/intervenții executate de Compania de Apă Oltenia S.A. pentru municipiul Craiova 
în anul 2019: (mai putin lucrările curente de întreținere, revizii și reparații a rețelelor de apă și 
canalizare) 

- 1731 intervenții pe domeniul public pentru întreținerea sistemului public de alimentare cu 
apă; 

- 186 intervenții în subsoluri de blocuri la sistemul public de alimentare cu apă; 
- 36 lucrări executate pentru imbunătățirea sistemului de alimentare cu apă (înlocuiri 

conducte, anulări conducte vechi, înlocuiri branșamente, montat vane sectorizare); 
- 388 intervenții și remedieri avarii rețea canalizare ; 
- 143 lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări 

la cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) ; 
- execuţii construcţii auxiliare: guri de scurgere  20 buc; 
- reparaţii şi refaceri racorduri – 61 buc.; 
- lucrări de spălare, decolmatare – canale nevizitabile – 20000ml; 
- 417 prestări cu autospeciale la terți: 

 autocurățitor tip womă: 2845 ore 
 autovidanjă: 2175 mc. 

- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 20 intervenţii însumând  
170 ore cu autospeciale; 

- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 
completări capace cămine de vizitare – 75buc; completări grătare guri scurgere – 23 buc; 
montări rame cu capac cămine de vizitare – 80 buc; montări rame cu grătar guri de scurgere 
– 6 buc; amplasari rame de beton armat – 2 buc; schimbari apometre defecte – 48 buc, 
montari camine cu apometru - 196 buc. 

În 2019 au  fost adresate către Compania de Apă Oltenia S.A. 907 solicitări pentru branșamente 
de apă și racorduri de canalizare, după cum urmează: 

- banșamente apă: 646 buc (din care finalizate 113 buc) .  
- racorduri canalizare: 261 buc (din care finalizate 56 buc) 
În scopul conformării la standardele de calitate a apei potabile și a apei uzate, pentru Municipiul 

Craiova  s-au realizat probe de laborator, după cum urmează: 
 
Teste apă potabilă 
Date de laborator UM Anul 2019 
 Efectuate     
Teste organoleptice efectuate nr. 61210 
Teste microbiologice efectuate nr. 5026 
Teste fizico-chimice efectuate nr. 62210 
 
Conforme    
      
Teste organoleptice conforme nr. 611670 
Teste microbiologice conforme nr. 4996 
Teste fizico-chimice conforme nr. 60680 

 
Teste apa uzata 
Date de laborator UM Anul 2019 
 Efectuate nr  5780 

Conforme nr. 4180 
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Compania de Apă Oltenia S.A.   automonitorizează  calitatea apei uzate evacuate în emisar 

prin rapoarte de încercari zilnice, săptămânale, lunare. De asemenea, există o  monitorizare 
permanentă  de către ABA JIU. 

În anul 2019 nu au fost constatate depășiri de la normele de încadrare impuse prin autorizațiile 
de gospodărire a apelor. 

Datorită capacităților existente și a experienței anterioare asigurată de către personalul 
companiei în direcționarea investițiilor complete a proiectelor derulate împreună cu autoritățile 
locale, ISPA și POS MEDIU, s-a finalizat etapa de aprobare a Studiului de Fezabilitate și s-a 
demarat etapa de elaborare a  documentațiilor de atribuire pentru investițiile Proiectului Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, perioada de finanțare 2014-2020.  

 Acest proiect reprezintă o etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării 
infrastructurii de alimentare cu apă și colectare a apelor uzate din  aria de operare.  

Proiectul este în stadiul de evaluare aplicație finanțare, respectiv licitație contracte lucrări. 
  

Distribuţia energiei termice 
Asigurarea încălzirii și a apei calde de consum la populație, instituții socio-culturale și agenți 

economici din municipiul Craiova se realizează de către S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. prin 
intermediul a 104 puncte termice (care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte furnizată de 
S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., Sucursala Electrocentrale II Craiova), 13 centrale termice de 
cvartal și 36 centrale termice la nivel de bloc (scară), care utilizează drept combustibil gazele 
naturale. 
 Sistemul de distribuție al agentului termic secundar și al apei calde la consumatori este 
constituit dintr-o rețea de conducte termice subterane vizitabile și necirculabile, având drept punct 
de delimitare limita incintei consumatorului de energie termică. 
 Cele 104 puncte termice, 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale termice la nivel de 
bloc (scară de bloc), asigură agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de consum 
pentru 59.000 apartamente fizice (populație), instituții socio-culturale (școli, grădinițe, spitale, 
cămine de familiști, cămine de bătrâni etc.) și pentru spații comerciale.  

Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordați la sistemul centralizat de 
alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate sub formă de agent 
termic secundar si apă caldă de consum la populație, instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.  

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de  853, din care 386 
încheiate cu asociațiile de proprietari și 467 contracte cu instituții publice și unități asimilate agenților 
economici.   
 

Energia termică cumpărată în anul 2019 de la Sucursala Electrocentrale II Craiova, a fost 
407614,01 Gcal, iar cea produsă prin centralele termice a fost 27072,77 Gcal. 

Volumul de gaze naturale cumpărat de la PREMIER ENERGY. pentru producerea căldurii și 
apei calde de consum în centralele termice a fost  3.222.248 mc, care exprimată în unități de 
energie reprezintă 48.431,43 MWh. 

Energia termică vândută în anul 2019 a fost 314.696,81 Gcal, din care 18.292,53  Gcal 
vândute prin CT și 296.404,28 Gcal vândute prin PT. 

În anul 2019, pierderea medie de energie termică (medie ponderată) pe ansamblul 
sistemului centralizat a fost 27,60 %  din total energie termică intrată în sistem. 

Pierderea de energie termică înregistrată la centralele termice și rețelele de distribuție 
aferente reprezintă 32,43 % din energia termică produsă, iar pierderea de energie termică 
înregistrată la punctele termice și rețelele de distribuție aferente este 27,28 % din energia termică 
cumpărată. 

Pierderile de energie termică din subsistemele de producere și distribuție se datorează 
numărului mare de debranșări, lipsei investițiilor și a vechimii instalațiilor. 

Volumul de apă necesar pentru umplerea și completarea instalațiilor termice (încălzire și apă 
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caldă de consum) a fost 391.456 mc, din care 140.142 mc cumpărați de la Sucursala 
Electrocentrale II Craiova sub formă de apă dedurizată și 251.314 mc de la Compania de Apă 
Oltenia. 

Volumul de apă pentru umplerea și completarea instalațiilor termice reprezintă cca. 0,85 % 
din volumul de apă al instalațiilor aflate în funcțiune.  

Cauzele principale ale pierderilor volumice din rețelele termice, atât cele din circuitul de 
încălzire cât și din circuitul de distribuție al apei calde de consum sunt: 

- Deprecierea morală a conductelor termice datorită vechimii acestora; 
- Coroziunea avansată a conductelor termice ca urmare a umezirii termoizolației cu apă 

provenită din infiltrații; 
- Pierderi din circuitul consumatorilor (stare necorespunzătoare a instalațiilor interioare din 

blocurile de locuințe, folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, 
sustrageri de apă). 

Pentru reducerea pierderilor de agent și energie termică de la plecarea din sursă până la 
utilizatorii finali se impune înlocuirea urgentă a conductelor cu grad ridicat de uzură.  

Soluția tehnică recomandată este înlocuirea conductelor clasice izolate cu vată minerală cu 
conducte preizolate ce pot fi montate direct în sol, ceea ce poate determina reducerea pierderilor de 
energie termică la cca. 15% din energia termică distribuită și înlocuirea  contoarele termice. 

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru producerea și distribuția energiei termice în 
anul 2019 a fost 5.009.425 kWh la PT-uri și 602.511 kWh la CT-uri. 

Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 16,9 kWh/Gcal în anul 2019. Trebuie 
menționat faptul că scăderea consumurilor specifice de energie electrică depinde de gradul de 
modernizare și de clasa de eficiență energetică a electropompelor de circulație.  

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 32,94 kWh/Gcal în anul 2019. 
În cursul anului 2019, au fost deconectate de la sistemul centralizat 143 apartamente din 

blocurile de locuințe situate în afara zonei unitare de încălzire. 
Proprietarii apartamentelor deconectate nu au pus în aplicare măsurile tehnice stabilite prin 

documentațiile care reconsideră  ansamblul instalațiilor din condominii, care să asigure protecția 
utilizatorilor rămași racordați la sistemul centralizat de încălzire.   

Cererile de deconectare de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al 
apartamentelor situate în condominii din zona unitară de încălzire, pentru care nu sunt îndeplinite în 
mod cumulativ condițiile prevăzute în reglementările legale în vigoare nu au putut fi soluționate 
favorabil. 

Motivele pentru care nu se poate executa deconectarea au fost aduse la cunoștința 
solicitanților.  

Menționăm că operatorul de energie termică nu are atribuțiuni legale în ceea ce privește 
constatarea abaterilor de la prevederile legale în vigoare (Legea 325/2006, O 91/2007 al 
președintelui ANRSC, Legea nr. 10/1995 și Legea nr. 196/2018) și aplicarea sancțiunilor. 

 
Situația economico – financiară a operatorului  

Cifra de afaceri estimată pentru anul 2019 este 82.143.676 lei.  
La sfârșitul anului 2019 s-a înregistrat o pierdere de 21.263.601 lei. 

Cauzele principale care au generat această pierdere sunt: 
 Nerecuperarea prin tarif a diferenței procentuale dintre pierderile tehnologice avizate de 

A.N.R.S.C. (19,31% din energia termică distribuită) și pierderea acceptată prin tarif - 16,20% din 
energia termică distribuită) la punctele termice și respectiv pierderea tehnologică de 21,05% la 
centralele termice; 

 Golirea instalațiilor de încălzire în vederea remedierii defecțiunilor apărute în sistemul de distribuție 
și în instalațiile utilizatorilor; 

 Imposibilitatea cuantificării separate pierderilor din instalațiile utilizatorilor (folosirea apei din 
instalațiile de încălzire în scopuri menajere, goliri ale instalațiilor utilizatorilor pentru reparații, lipsa 
contorizării apei pe circuitul de întoarcere la utilizatori, manevrarea abuzivă a robinetelor de golire 
și aerisire instalate în instalațiile utilizatorilor, etc.); 
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 Pierderea de energie termică ca urmare a stării necorespunzătoare a izolației termice 
(discontinuități, tasări, îmbibare cu apă provenită din infiltrații ale apelor meteorice sau ale apei 
potabile provenită din neetanșeitățile sistemului de distribuție); 

 Citirea nesimultană a mijloacelor de măsurare a energiei termice instalate la sursă și respectiv la 
utilizatori; 

 Acceptarea informațiilor transmise de către utilizatori referitoare la consumurile înregistrate de 
mijloacele de măsurare; 

 Rata ridicată de defectare a mijloacelor de măsurare a energiei termice instalate la utilizatori, care 
sunt depreciate fizic și moral. 

Totalul creanțelor la data de 31.12.2019 este în sumă de 104.940.863 lei, din care 
100.202.023 lei reprezintă creanțele din energie termică și dosarele date la executare. 

Totalul datoriilor la 31.12.2019 este de 493.438.894 lei, din care datoria către  Complexul 
Energetic Oltenia (C.E.O) este de 335.402.489 lei. 
 S.C. Termo Craiova S.R.L facturează energia termică livrată prin punctele termice cu un tarif 
de 321,57 lei / Gcal inclusiv TVA, iar la utilizatorii racordați la centralele termice se facturează cu un 
preț de 414,96 lei/ Gcal pentru populație. 
 Tariful la punctele termice de 321,57 lei inclusiv TVA a fost aprobat conform HCL nr. 
332/25.07.2019, cu aplicabilitate de la 01.08.2019. 
 Prețul la centralele termice este de 414,96 lei inclusiv TVA, conform H.C.L. nr. 343/2017. 

Prețul plătit de populație este de 277,00 lei / Gcal inclusiv TVA. Diferența între tariful/ prețul 
plătit de populație și prețul / tariful stabilit de S.C. Termo Craiova reprezintă subvenție pentru 
diferența de tarif, suportată de către autoritatea publică locală.  

 
Activitatea de întreținere și reparații  

 În vederea unei bune funcționări a instalațiilor de preparare a agentului termic secundar și a 
apei calde menajere, încă din luna decembrie 2018 au fost inventariate toate problemele, a fost 
întocmit planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 2019 s-a trecut la 
executarea reviziilor și reparațiilor în toate cele 12 zone ale municipiului.  

În vederea îmbunătățirii gradului de asigurare al confortului termic la consumatorii urbani s-
au executat lucrări de reparații la rețele termice, înlocuindu-se 14.467 m conductă, din care din 
țeava neagră 9.661m și țeavă zincată 4.806 m. Valoarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice 
de distribuție executate de S.C. Termo Craiova S.R.L. în regie proprie în anul 2019 se ridică la suma 
de 889.754 lei exclusiv TVA.  

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 2019 au fost 
reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum. Rețeaua de recirculare a apei calde de 
consum pusă în funcțiune în cursul anului totalizează 5460 m conducte, în valoare de 47.447,28 lei; 

După finalizarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor termice secundare au fost executate 
lucrări de refacere a sistemelor rutiere și pietonale afectate și eliminarea deșeurilor rezultate, 
valoarea acestor lucrări pentru anul 2019 fiind de 352.527 lei fără TVA, asigurată din fonduri proprii. 

Au fost achiziționate și montate 8 echipamente de circulație a agentului termic pentru 
încălzire și apă calde de consum (5 electropompe acționate cu turație variabilă pentru încălzire și 3 
pentru recircularea apei calde) în valoare de 118.380 lei exclusiv TVA. 

În cursul anului au fost efectuate lucrări de întreținere și reparații a echipamentelor și 
instalațiilor aferente CT și PT (revizuit armături, vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații 
exterioare, reparat electropompe, revizuit filtre impurități și instalații dedurizare, piese schimb 
(electropompe, convertizoare),  

Pentru menținerea indicilor chimici ai apei de adaos, utilizată pentru umplerea și completarea 
instalațiilor de încălzire, toate punctele termice au fost echipate cu instalații de completare automată 
a apei utilizate pentru încălzire din circuitul de termoficare – conducta retur.  

Au fost contractate activități de verificări metrologice periodice și reparații pentru 5126 bucăți 
contoare de energie termică din care, în anul 2019 au fost verificate metrologic 1478 bucăți și 
reparate 166 contoare de energie termică. Totodată au fost verificate metrologic 199 apometre 
pentru apă potabilă și apă caldă. Valoarea lucrărilor de reparații și verificări metrologice în anul 2019 
a fost 543.171 lei inclusiv TVA. 
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În vederea asigurării mijloacelor de măsurare a energiei termice pentru toți utilizatorii finali și 
a constituirii unui stoc de rezervă este necesară achiziționarea urgentă a cca. 6000 contoare de 
energie termică pentru înlocuirea celor depreciate fizic și moral. 

În cursul anului 2019, au fost achiziționate din alocații de la bugetul local 1000 contoare de 
energie termică, din care s-au montat 640 bucăți până la finele anului.  

În cursul anului 2019 a fost demarat și este în curs de punere în aplicare la PT 1 Sărari a 
unui proiect-pilot referitor la citirea la distanță a contoarelor de energie termică, colectarea și 
prelucrarea datelor, precum și gestionarea și facturarea consumurilor de energie termică la blocurile 
de locuințe arondate. 

Obiectivele implementării proiectului-pilot: 
- gestionarea eficientă a energiei termice consumate prin corelarea optimă între nevoi și resurse; 
- măsurarea corectă a energiei termice livrate în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, din 
punct de vedere al proprietății; 
- citirea la distanță a consumurilor de energie termică utilizată pentru încălzire și preparare apă 
caldă de consum; 
- facturarea operativă a consumurilor la utilizatorii finali.  

De asemenea, tot în anul 2019 conform procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale 
instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aprobată prin Ordinul ANRE nr. 179/2015, s-au executat 
lucrări de verificări și revizii periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale conform 
notificărilor emise de S.C. Gaz Sud S.A. Lucrările în valoare de 22.300 lei (inclusiv TVA), au fost 
executate de SC CAUK S.R.L, firmă autorizată pentru executarea lucrărilor de revizie periodică. 
 
 Distribuţia energiei electrice 

Activitatea operatorului Distributie Energie Oltenia la nivelul municipiului Craiova cuprinde 
activitățile de exploatare, întreținere și dezvoltare a rețelei electrice din zonă, în vederea asigurării 
distribuției energiei electrice în condiții de siguranță și calitate către consumatorii de energie. În 
decembrie 2019, pe raza localității Craiova erau înregistrați peste 125.862 de consumatori de 
energie electrică (aproximativ 11.624 agenți economici și 114.238 consumatori casnici), racordați la 
rețeaua de distributie. 

Cantitatea de energie electrică distribuită la nivelul Municipiului Craiova la nivelul anului 2019, 
este de 759,460240 GWh. 

Rețeaua electrică gestionată de operatorul Distribuție Oltenia în Municipiul Craiova este 
formată din: 

� aproximativ 45 de km de linie electrică aeriană de medie tensiune; 
� peste 395 de km linie electrică subterană de medie tensiune; 
� aproximativ 90 de km de linie electrică aeriană și subterană de înaltă tensiune; 
� 595 posturi de transformare din care 125 au fost integrate în SCADA; 
� 14 puncte de alimentare; 
� 10 stații de transformare 110/20 kV, șapte dintre ele fiind intergrate în SCADA. 

  

Distribuție Oltenia a vizat scăderea consumului propriu tehnologic, investind 23.917.889 lei în: 
� Modernizare branșamente 2.116.847 lei în localitatea Craiova, jud. Dolj 

- Modernizare  branșamente aferente PTCZ 253 Craiova, jud. Dolj - 411.922 lei; 

- Modernizare branșamente aferente PTCZ 258 Craiova, mun, Craiova, jud. Dolj - 1.222.412 lei; 

- Modernizare branșamente aferente PTAB 714 Craiova, Municipiul Craiova, jud. Dolj - 482.513 lei. 
� Modernizarea rețelei de joasă tensiune și a branșamentelor aferente 3.331,724 milioane 

lei în Craiova, jud. Dolj; 

- Modernizare rețea joasă tensiune și branșamente aferente PTA 629 Craiova, jud Dolj- 1.367.689 lei; 

- Modernizare rețea joasă tensiune și branșamente aferente PT 314 Craiova, jud Dolj - 608.212 lei; 
- Modernizare rețea joasă tensiune și branșamente aferente PT 579 Craiova, jud Dolj - 1.024.734 lei; 
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- Modernizare rețea joasă tensiune și branșamente aferente PTA 615 Craiova, Dolj - 331.089 lei. 

De asemenea, în 2019, Distribuție Oltenia a efectuat lucrări de investiții care vizează 
extinderea capacităților de distribuție în zone neelectrificate: 

- Extindere rețea pentru alimentarea cu energie electrică a locuințelor situate în Craiova - 55.888 lei; 

- Extindere retea jt pentru alimentare cu energie electrică locuințe situate în localitatea Cârcea, 
T144/P5, jud. Dolj -  9.819 lei; 

- Extindere de rețea pentru alimentarea cu energie electrică locuințe situate în com. Malu Mare, sat 
Preajba, aleea VII Teilor și Mesteacănului, jud.Dolj - 46.069 lei; 
 

Alimentare dezvoltatori în valoare de 183.820 lei; 

- Alimentare cu energie electrică bloc locuințe, str. Bariera Vâlcii, nr. 47, Craiova, jud.Dolj - 40.920 lei; 
- Alimentare cu energie electrică blocuri de locuințe situate în Mun. Craiova, Str. Făgăraș, nr. 51 și 
59B, Jud. Dolj_BOBOC MIHAI - 73.000 lei; 

- Alimentare cu energie electrică bloc locuințe situat în Mun. Craiova, str. Dimitrie Cantemir, Nr. 20, 
Jud. Dolj - 47.000 lei; 

- Alimentare cu energie electrică bloc locuințe colective situat în mun.Craiova, str.Victor Papilian 
nr.39, jud.Dolj - 22.900 lei. 

Rezultatele privind calitatea energiei electrice distribuite în Municipiul Craiova, în 2019: 
Consumul Propriu Tehnologic (reprezentând pierderile de energie electrică în elementele 
componente ale rețelei, precum și energia electrică preluată din rețea dar nefacturată datorită 
neînregistrării de către grupurile de măsurare (contoare defecte, racordări ilegale etc): 

 
Evoluția Consumului Propriu Tehnologic pe raza Municipiului Craiova 

Anul Cantitate (GWh) Procent 

2015 142,12 22,73% 
2016 117,23 18,10% 
2017 96,84 15,11% 
2018 88,66 13,59% 
2019 80,65 12,94 

 
La nivel de acțiuni de responsabilitate socială, în anul 2019 am continuat dezvoltarea 

programului Ucenic Electrician, inițiat în anul 2016 din dorința de a ne implica în formarea generației 
de electricieni ai viitorului. 

Pentru anul școlar 2019 - 2020, 15 elevi continuă ultimul an din ciclul școlar în cadrul 
Programului Ucenic Electrician. Anul 2019 a prezentat livrabilul Proiectului, și anume: 10 Ucenici 
Electricieni au trecut în stagiul de Electrician Junior, într-un intership plătit, timp de 6 luni, în cadrul 
operatorului Distribuție Oltenia și la partenerii săi. Intershipul a avut loc în perioada 02.09.2019 – 
28.02.2020, iar la final, Electricienii Juniori au intrat în posesia Certificatului de Intership. Este 
important de menționat faptul că marea majoritate a Electricienilor Juniori au fost angajați în cadrul 
Distribuție Oltenia înaintea finalizării perioadei de intership. 

Transport urban 
Serviciul de transport local este un serviciu de utilitate publică cu o importanță valentă 

socială, influenţând direct calitatea vieţii într-un oraş, prin asigurarea dreptului fundamental la 
mobilitate a oricărui cetăţean.  
 RAT S.R.L., cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr. 103, este un agent economic cu 
capital integral de stat, având ca asociat unic Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
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 Activitatea de bază a societății este transportul public de persoane, ca serviciu regulat și se 
desfășoară cu autobuze și tramvaie. 
           Activitatea de transport călători se desfășoară în baza  licenței de transport - document 
eliberat  de către Autoritatea Rutieră Română, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2011 
privind transporturile rutiere și licenței de traseu - document care cuprinde în principal cerințele 
pentru asigurarea programului de circulație și realizarea unui transport în condiții de siguranță și 
confort.     
 Ca activități secundare, RAT S.R.L. prestează serviciul de transport prin curse speciale, 
serviciul de inspecție tehnică periodică a mijloacelor de transport, serviciul de tractări și ridicări auto, 
precum și activitatea de publicitate pe mijloacele de transport în comun. 

Infrastructura 
 Suprafața municipiului Craiova este de 81,4 kmp din care suprafața deservită prin activitatea 
de transport public este de 64,5 kmp. 

În ceea ce priveste rețeaua de transport, aceasta este compusă din 182.6 km c.d., din care 
164.2 km c.d. (94%), o reprezintă transportul rutier, iar 18,4 km c.d. (6%), transportul electric.  

Numărul de stații existent este de 271 pentru autobuze  și 53 pentru tramvai, RAT S.R.L 
deservind un număr de 20 de trasee de transport în comun și 18 curse speciale. Activitatea este 
monitorizată prin unități de supraveghere și control, existând în prezent 7 puncte de  dispecerizare.  

Parcul de vehicule 
 RAT S.R.L. dispune de un parc de mijloace de transport format din: 

- 228 autobuze, reprezentând 88.7% din totalul parcului; 
- 29 tramvaie reprezentând 11.3 % din totalul parcului; 
Capacitatea totală de transport a societății este de 23.193 călători/cursă, din care 18.761 

aferent transportului rutier și 4.432 aferent transportului electric. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 70%.  
 Referitor la gradul de uzură: 
           -    uzura fizică:    - autobuze medie 40%; 
                                        - tramvaie medie 65%.    
            În anul 2019 parcursul pentru transportul  auto de persoane, a fost de  4.803.061,10 km  și 
665.511,10 km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorină pentru transport persoane 
a fost de  2.274.676,74 litri motorină, iar consumul de energie electrică înregistrat pentru transportul 
electric a fost de 1447.56 MWh. 

Organizare 
          În anul 2019, RAT SRL a funcționat din punct de vedere organizatoric conform organigramei 
aprobate de Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
         Evolutia numărului de salariați în anul 2019 a fost următoarea: 
 - ianuarie 2019: 686 
 - februarie 2019: 693 
 - martie 2019:  691 
 - aprilie 2019:  691 
 - mai 2019:  686 
 - iunie 2019:  690 
 - iulie 2019:  688 
 - august 2019:  687 
 - septembrie 2019: 695    
 - octombrie 2019: 698 
 - noiembrie 2019:    704 

     - decembrie 2019:    711 
Se constată o evoluție aproape  liniară a numărului de salariați pe parcursul anului 2019. 

În anul 2019 au fost acordate tichete de masă către salariați. Valoarea unui tichet este de 15 
lei pentru fiecare zi de activitate. Efortul financiar pentru acordarea acestor tichete în anul 2019 fiind 
de 1.945.814 lei.  

De asemenea resursele bugetare pentru anul 2019 au făcut posibilă o creștere salarială. În 
anul 2019 față de anul 2018, creșterea fondului de salarii de la 25.325.994 în 2018 la 28.308.808 lei 
în 2019, fiind de 2.982.814 lei, rezultând o creștere medie de 11.77%. 
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Aspecte financiare  
          Din cifra de afaceri netă în sumă de 68.266.712 lei înregistrată în evidența financiar-contabilă 
la 31.12.2019, veniturile din vânzări  bilete și abonamente, curse speciale și alte venituri din 
exploatare reprezintă 32.15%.  
 Veniturile din I.T.P., tractări și ridicări auto, închiriere spații publicitare și chirii spații 
reprezintă 2,35% din cifra de afaceri, iar  veniturile din subvenții de exploatare și prestări servicii 
aprobate de Primăria Craiova pe parcursul anului 2019 au fost în suma de 44.404.309 lei, 
reprezentând 65.05% din cifra de afaceri. 
         Subvenția a fost primită de RAT Craiova în anul 2019, urmare a  facilităților acordate de  
Primăria Municipiului Craiova, pentru anumite categorii de persoane astfel: 

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova, cu un venit net din pensie de 
până la 1.350 lei/lună până la luna septembrie 2019 și pensie de până la 1553 lei/luna 
începând cu luna octombrie 2019,  

- gratuitate pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul Craiova și vârsta peste 70 ani; 
- subvenționarea cu 50% pentru orice tip de abonament pentru pensionarii  cu domiciliul în 

municipiul Craiova cu un venit net din pensie de peste 1.350 lei/lună 
- subvenționarea cu 50% din prețul abonamentului, pentru elevii și studenții care frecventează 

prin cursuri de zi, instituții de învățământ autorizate din  municipiul Craiova. 
 De asemenea, subventia de exploatare primită de la Primaria Municipiului Craiova în anul 
2019 a cuprins și gratuitățile pentru transportul în comun de care beneficiază  anumiți cetățeni în 
baza unor legi speciale: Legea 44/1994, Legea 341/2004, Legea 448/2006 și Decret-lege 118/1990.
 Și în anul 2019 o atenție deosebită s-a acordat corelării capacității de transport a mijloacelor 
de transport în comun cu fluxul de călători. Astfel, s-a urmărit în permanență ca graficele de 
circulație ale tuturor traseelor să fie flexibile și adaptate la traficul fiecărei zone. 
 S-a urmărit continuu îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor, dar și reducerea 
cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului în comun și prin achiziții de piese, materiale 
și servicii cu costuri reduse. 
 Conform execuției bugetare pentru anul 2019, situația cheltuielilor planificate și realizate se 
prezintă astfel: 

 
Nr.crt CHELTUIELI Planif.2019 Realizat2019 Diferente 

1 Total chelt.materiale 13.755.400 13.509.201 -246.199 

2 Total chelt.terti 1.828.500 1.787.964 -40.536 

3 Chelt.cu personalul 32.332.000 32.284.050 -47.950 

4 Chelt. amortizare 1.874.000 1.821.542 -52.458 

5 Chelt. publicitate 100.000 84.624 -15.376 

6 Total chelt exploatare 65.494.700 67.326.470 1.831.770 

7 Cheltuieli cu redeventa 9.578.000 9.563.593 -14.407 

8 Profitul brut realizat  
pentru anul 2019  3.007.616  

 
 

Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 
 Această activitate este deosebit de importantă în continuitatea şi stabilitatea serviciului de 
transport local. Ea se impune a se adapta continuu, funcţie de cerinţele clientului, astfel încât 
operatorul să nu motiveze lipsa măsurilor tehnice şi organizatorice pentru a-şi exercita această 
obligaţie. Fără o minimizare a cheltuielilor şi o maximizare a veniturilor, nu se poate vorbi de un 
serviciu continuu, sigur şi stabil. 
 Vânzarea titlurilor de călătorie s-a realizat prin intermediul a 16 tonete deservite de 42 
casieri, 38 agenți economici, 12 impegați mișcare cap linie și prin intermediul conducătorilor auto și  
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vatmanilor. 
  Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxă 

         În anul 2019 valoarea biletelor de suprataxă vândute călătorilor frauduloși prin acțiunile de 
control s-a ridicat la suma de 119.820 lei, iar  Poliția Locală a Municipiului Craiova  a acordat 2.267 
amenzi. Activitatea de control s-a efectuat, cu un numar mediu de 12 controlori, susținuți și de alte 
categorii de  angajați ai societății. 
         Dotări tehnice şi tehnologice 

În ceea ce privește activitatea RAT SRL Craiova pe anul 2019, transportul public urban a fost 
într-un amplu proces de îmbunătățire privind, în principal calitatea prestării, confortul și siguranța 
cetățenilor.  
 Având în vedere creșterea condițiilor de calitate a serviciului de transport public, în anul 2019 
au fost achiziționate de Primăria Municipiului Craiova 38 autobuze marca BMC PROCITY, având o 
lungime de 12 metri și o capacitate de transport de 98 de persoane care corespund standardelor de 
calitate și confort.     

De asemenea, având în vedere accesul nediscriminatoriu al tuturor cetățenilor, cele 38 
autobuze sunt adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilități. În tendința de a asigura un confort 
sporit pasagerilor, aceste autobuze sunt dotate cu instalație de aer condiționat care menține un 
climat optim chiar și în perioade caniculare, specifice zonei geografice a municipiului nostru. 

Pentru modernizarea Secției 1 Transport Auto, investiție ce prevede modernizarea clădirilor, 
a platformelor și drumurilor de acces, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul de 
intreținere, a fost demarată ca etapă premergătoare obținerea DALI, care este în prezent în faza de 
recepție. 

În anul 2019 au fost achiziționate 50 validatoare electronice pentru a fi montate în autobuzele 
noi achiziționate de către Primăria Craiova. Acestea sunt utilizate pentru validarea legitimațiilor de 
călătorie. Valoarea acestora, de 134.250, a fost suportată din surse proprii de către RAT SRL 
Craiova. 
 A fost achiziționat un autoturism de intervenție cu o valoare de 74.062 lei, investiție suportată 
din bugetul propriu al RAT SRL Craiova. 
 Valoarea totală a investițiilor din anul 2019 a societății RAT SRL Craiova a fost de 208.312 
lei, din surse de finanțare proprii ale societății. 
         Managerial 
  Rezultatele activității în  anul 2019 sunt reflectate și prin indicatorii de performanță stabiliți 
prin contractul de administrare. 

La 31.12.2019, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în anexa la contractul de 
administrare calculate în baza balanței de verificare preliminate se prezintă astfel: 

Obiective 
- cifra de afaceri -  49.608.000 lei 
- profit brut -               748.000 lei                     
La 31.12.2019, conform balanței de verificare preliminate, situația realizării principalilor 

indicatori de referință este: 
- cifra de afaceri 68.266.712 lei, 
- profit brut 2.356.230 lei, 
- creanțe 11.738.137 lei, 
- datorii 17.218.011 lei, 
- cheltuiala la 1000 lei venituri 967 lei, 
- despăgubiri plătite pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu 0 lei, 
- productivitatea muncii în prețuri curente 98.509 lei, 
- durata de recuperare a creanțelor 63 zile, 
- durata de plată a datoriilor 92 zile.       
Ca urmare a realizării nivelului planificat al indicatorilor, conform  Anexei 2 a contractului de 

administrare, la 31.12.2019  salariului Administratorului nu a fost diminuat.   
 Managementul RAT SRL a asigurat cadrul necesar pentru stabilirea și analizarea 
obiectivelor calității, obiectivelor și țintelor de mediu în vederea implementării cu succces a politicii 
propuse.    
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Rețeaua stradală 
În anul 2019, Sectorul Reparații Străzi din cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova a efectuat lucrări de 

refacere pavaj piatră brută (piatră cubică și bolovani râu) – 15573 mp, 3.11 km și îmbrăcăminte din 
piatră spartă – 105242 mp, 26.31 km, Pavaj uniloc – 1592 mp, Travertine și granit – 3185 mp.   
 În anul 2019, pentru asigurarea sistemului de comunicații rutiere și pietonale în condiții de 
calitate și siguranța în exploatare din municipiului Craiova, activitățile desfășurate, au fost 
următoarele: 
 I. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. București în anul 2019 conform Contractului de 
achiziție publică de lucrări nr. 24082/05.02.2019 în valoare de 172.436,160 lei, și anume:  

 Plombe (diferite zone în Municipiul Craiova) 
II. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova”, 

executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2019 conform Contract subsecvent 
de lucrări nr. 54257/20.03.2019 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
8.464.317,44 lei, și anume: 

 Strada Lalelelor 
 Cartier 1 Mai – Insulă 
 Strada Ceahlăului 
 Cartier Calea București -Pod Electro 
 Strada Castanilor 
 Strada Putnei+Alee Strada Putnei 
 Strada Anul 1848 
 Cartier Valea Roșie 
 Strada Nifor Criveanu/Str. Soarelui 
 Parcare Patria 
 Zona blocuri ANL 
 Strada Arhitect Dan Nicolae 
 Strada George Coșbuc 
 Strada Mihai Eminescu 
 Cartier Sărari   

III. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2019 conform Contract subsecvent 
de lucrări nr. 106239/12.06.2019 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
13.363.225,67 lei, și anume: 

 Cartier 1 Mai – Insulă 
 Parcare Patria 
 Zona blocuri ANL 
 Strada Arhitect Dan Nicolae 
 Strada George Coșbuc 
 Strada Mihai Eminescu 
 Strada Popoveni 
 Târg Romanescu 
 Strada.V.Conta+ Strada Jean Negulescu 
 Strada Vânători 
 Școala Romanescu 
 Strada Vântului 
 Zona Billa 
 Aleea Castanilor 2 
 Parc Craiovița 
 Strada Feldioara 
 Cartier George Enescu 
 Școala generala 24 
 Strada Licurici 
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 Strada Opanez 
 Școala 32 Aleea Castanilor 
 Școala 14 Aleea Toamnei 

IV. Lucrări de ”Reparații si întreținere străzi, alei, trotuare și parcări în municipiul Craiova”, 
executate de către S.C. DOMARCONS S.R.L. Craiova în anul 2019 conform Contract subsecvent 
de lucrări nr. 194014/07.11.2019 la acordul-cadru de lucrări nr. 40299/27.02.2019 în valoare de 
3.999.998,25 lei, și anume: 

 Strada Mihai Eminescu 
 Aleea Castanilor 2 
 Grădinița nr. 51 – Floarea Soarelui 
 Aleea Rovinari 
 Bvd Decebal – Parcare 
 Strada Opanez 
 Ana Ipătescu 
 Cart Brazda lui Novac – Zona Complex Baba Novac 
 Milcov – Gilortului 
 Str. Primăverii 
 Vasilescu Carpen – Sărarilor 
 Fântâna Popova 
V. Lucrări de reparații străzi executate în anul 2019 de către RAADPFL Craiova, în baza 

gestiunii directe pentru activitatea de ”Întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de 
piatră brută, piatră spartă și amestec optimal” aprobată prin H.C.L. nr. 56/2006, modificată prin 
H.C.L. nr. 42/2013 în valoare de 4.840.681,48 lei, și anume: 

Îmbrăcăminte cu piatră brută:  
 Str. Progresului (parțial), 
 Olănești (parțial), 
 Ineului, 
 Al Bucura, 
 Al Bechetului,  
 Reparatii locale Crangului, Sinaia,  
 Al 2 Bechetului, 
 Reparatii locale Trotusului, Viilor, Bucegi, Rodnei, 
 Nasaud, 
 Raureni,  
 Floresti (reparatii locale) 
 Buzaului, Peroseni, Teslui, D. Bolintineanu (reparatii locale)    

                                  
Pavaj uniloc:  

 Trotuar Mofleni –Banu Stepan, 
 Alee bl Aeroport, Traian Lalescu, 
 Gradinita Sf. Ana,  
 Craiovita dale loc joaca. 
 Granit Biserica Sf. Treime,  
 Travertin – zona Atlantis(partial) 
 Îmbrăcăminte piatra sparta:  
 Str. Coacazelor, 
 Al 1,2,3,4 Poligonului, 
 Aleea Fragilor, 
 Aleea 1,4,8 Fulger, 
 Emil Racovita,  
 Parcare Valeea Rosie bl G,  
 Drumul Industriilor, 
  Moldova (partial) 
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  Braila (partial), 
 Muntenia, (partial) 
 Al. 4 Primaverii, 
 Al Garlesti, 
 Mihail Sadoveanu, 
 Al 4,5,6 Doicesti, 
 Al 5,7 Brestei, 
 Al Cernele (partial), 
 Al 1 Balteni, 
 Al 1,3 Calusari,  
 Tismana (partial), 
 Aleea 4 Dr. Apelor, 
 Al Calugareni, 
 Iasi, 
 Aleeile Fermierului, 
 Iasomiei, 
 Aleea Dr. Frabicii, 
 Aleea 6 Dr. Apelor, 
  Plaiul Vulcanesti,  
 Al. 2,3,4 Izvoru Rece, 
  Mihail Drumes, 
  Fazanului, 
 Mesteacanului,  
 Regimentul1 Artilerie Grea, 
 Aleea Bechetului, 
 Al Raului, 
  Erou Emanoil Ciobanu, 
  Ederei, Al Fluturi, 
  Al 7 Parangului,  
 Al Cocorului, 
 Cocorului, 
  Jieni,  
 Rugului,  
 Salcioarei,  
 Pelinului,  
 Barbu Druga, 
 Al Nectarului, 
 Al. Braila,  
 Al 1,3 Roznov, 
 Gen. Ghe. Angelescu, 
 Al Balcesti,  
 Aleea Cosuna 

Sistemul public de iluminat 
          Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de investiţii pentru 
reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, lucrări de menţinere – 
intreţinere a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public şi activitatea de iluminat 
ornamental-festiv. 
           a) Au fost executate lucrări de investiţii,  după cum urmează:  
 1. Modernizare iluminat public străzi: s-au modernizat 145  străzi din cartierele: Centru, 
Bariera Vâlcii, Brestei, Catargiu, Romanești, Popoveni, 1 Mai, Craioviţa Nouă, Brazda lui Novac, 
Rovine, Valea Roşie, Sărari şi Lăpuş. Lucrările au constat în înlocuirea corpurilor de iluminat 
existente cu corpuri de iluminat echipate cu surse cu vapori de sodiu moderne şi performante din 



24 
 

punct de vedere energetic. Au fost utilizate următoarele  componente: corp iluminat cu LED - 223 
buc; corp iluminat cu sursă sodiu - 485 buc; console - 1.082 buc; cablu de alimentare -  3,852 Km 
 2. Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public.  S-a continuat 
implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public ce permite controlul, comanda şi 
varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: modul universal pornire–oprire -  1.715 buc; 
router local de comunicaţii - 30 buc; concentrator de date - 30 buc; analizor parametrii reţea 
electrică - 30 buc. 
 3. Extinderea sistemului de iluminat public. S-au executat lucrări de extindere a sistemului de 
iluminat public pe străzile: str. Mihail Sebastian; Drumul Industriilor; Alee de acces din str. 
Pescăruşului; str. Victor Daimaca; Aleea Doamna Stanca; Str. Ana Aslan; Aleea 1 Teilor; str. 
Agrisului. 
 Au fost utilizate următoarele  componente: stâlpi metalici - 52 buc; linie electrică subterană - 
2,539 Km; corp iluminat cu sursă sodiu - 43 buc, console - 58 buc; cablu de alimentare - 0,622 Km; 
tub protecţie PVC - 506 m. 
 b). Pentru activitatea de întreţinere - menţinere a Sistemului de Iluminat Public au fost 
utilizate următoarele  componente: surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 1.384 buc; 
balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice –  604 buc; dispozitive 
amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 515buc, echipament de 
iluminat LED - 319 buc. 
          c)  Realizarea iluminatului ornamental - festiv: 

      În perioada sărbătorilor de iarnă 2019-2020 au fost executate lucrări de punere în 
evidenţă a zonelor de importanţă sporită pentru următoarele obiective: Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa 
Fraţii Buzeşti, străzile aparţinătoare centrului vechi (Lipscani, R. Rolland, Olteţ, Panait Mosoiu, 
Traian Demetrescu, România Muncitoare) precum şi parcurile aferente (English Park şi Parcul 
Mercur), clădirile de importanţă istorică (Primăria Municipiului Craiova, Prefectura şi Clădirea 
Palace), Calea Bucureşti şi străzile din centru oraşului (A.I. Cuza, Popa Şapcă, Unirii, Romul, N. 
Plopşor şi Th. Aman).  

                 Au fost utilizate următoarele  componente: montare element decorativ festiv - 7.927 buc; 
montare banner iluminat festiv  - 147 buc; împodobire brad ornamental - 32 buc. 

Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2019, s-au  cheltuit  5.090 
mii lei 

Administrarea zonelor verzi 
Activitatea de amenajare, întretinere şi înfrumuseţare zone verzi este dată în gestiune 

directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu modificările ulterioare.   
  Suprafaţa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 845 ha.  

În perioada ianuarie - decembrie 2019, pe această activitate au fost desfăşurate următoarele 
lucrări: 
  -  curăţire a zăpezii;  
  -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti și garduri vii; 

   -  tăieri de corecţie la arbori; 
   - tăieri arbori uscaţi, înclinaţi, arbori care afectează reţelele de apă, canalizare, termoficare, 

scos rădăcini; 
   -  lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, parcuri; 
   -  defrişat manual suprafeţe; 

  -  încărcat şi transport resturi vegetale;  
  -  întreţinerea curăţeniei; 
  -  lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari; 
  -  măturat alei, întreţinerea curăţeniei la locurile de joacă şi foişoare; 
  -  tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
  În municipiul Craiova, în anul 2019, au fost plantaţi 1132 arbori ( platan, frasin, arţar roşu, 
mesteacăn, salcâm, catalpă, corcoduș roşu, molid, cireș japonez, brad argintiu, albizia, gingobiloba, 
stejar, ulm,), 6853 arbuşti (ienupăr virginian, ienupăr târâtor, forstitia, spirea, lamâiţa, thuia, berberis,  
glicina, tecoma, paducel, tamarix etc.), gard viu 28774 bucăţi (ligustrum vulgare, ligustrum  
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ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.), flori anuale 24.6397 bucăţi (begonia, salvia, tagetes, dhalia, 
impatiens, petunia, irizinia, gazania, celosia, cineraria, campanula, salvie,etc.), flori bienale 296.859 
bucăţi (bulbi gladiole, pansele, bănuţei, lalele, narcise, zambile, crini, gladiole), plante perene 36.868 
bucăţi (cana indica, lavanda, iarba de pampas, iarba ornamentală, rododendron, astilbe, verbena, 
mac, margarete), trandafiri  610 bucăţi,  jardiniere şi ghivece cu flori 1109 buc zona centrală, gazon 
seminte 366kg, rulou de gazon 4075 mp.  
  Activitatea de administrare a Grădinii Zoologice situată în Parcul Nicolae Romanescu 
constă în întreţinerea a 17 animale carnivore, 41 omnivore, 56 ierbivore, 169 păsări decorative şi 
carnivore. 
             Intreţinerea Grădinii Zoologice presupune: 
  - asigurarea hranei speciilor ce le adăposteşte; 

- cheltuieli cu personalul deservent; 
- cheltuieli cu energia electrică, apa, curăţenie;  
- cheltuieli cu medicamentele (vaccinuri, alte medicamente obligatorii necesare îngrijirii 

speciilor de animale și păsări). 
                

 Mobilier urban 
   S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de pe 
domeniul public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene s-a făcut ori de cate ori a fost nevoie, 
suprafaţa totală a bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această perioadă fiind de cca 6032 mp.  
            De asemenea, s-au executat lucrări de reparaţii la instalaţiile de udare aflate pe domeniul 
public al municipiului Craiova. (înlocuire aspersoare pop-up - cca 600 buc. ) 
          De asemenea, la nivelul anului 2019, s-au executat o serie de lucrări după cum urmează: 
Bănci montate – 188 buc; coșuri gunoi montate - 297 buc; gard metalic ornamental și gard metalic 
bordurat  montat – 7809 lacre; reparatii bănci – 2174 ml scândură, vopsit pergole -1700 mp, vopsit 
bănci – 1457,9 mp; montat gard  – 442 ml, reparații gard  - 587 lacre, demontat bănci - 40 buc, 
vopsit elemente locuri joacă – 150 mp; intervenții reparații locuri de joacă în urma distrugerilor și 
vandalismului 111 buc, reparaţii elemente – tobogane fibră – 5 buc. 
 

Marcaj rutier  
Siguranţa circulaţiei din Municipiul Craiova este un obiectiv general și permanent, avut 

mereu în vedere la realizarea proiectelor de investiții.  
Marcajele termoplastice antiderapante sunt singurele elemente de siguranţă activă care pot fi 

implementate pe drumurile publice şi care reduc cu până la de 10 ori spaţiul de frânare în condiţii în 
care coeficientul de frecare scade foarte mult (drum ud, alunecos etc). 

Covoarele termoplastice antiderapante sunt elemente de semnalizare rutieră orizontală, care 
au apărut și s-au dezvoltat din necesitatea de a asigura un grad de siguranță ridicat pentru pietonii 
angajați în traficul stradal, în special în zonele cu trafic de autovehicule intens: vecinătatea școlilor, 
grădinițelor, spitalelor, altor instituții de interes public, în anul 2019 fiind executate lucrări de aplicare 
a marcajelor termoplastice pe o suprafaţă de 4.586 mp. 

Pentru creşterea gradului de siguranţă a traficului auto şi pentru a reduce riscul de producere 
a accidentelor au fost executate lucrări de marcaj rutier – 51.342 mp , constând în: 

- marcaje axiale- 20.966 mp 
          - marcaje diverse- 30.376 mp 
            Au fost achiziţionate următoarele produse: 

- indicatoare rutiere standardizate        - 1.812 buc 
- stâlpi susţinere indicatoare rutiere       -    700 buc 
- oglinzi rutiere retrovizoare       -      20 buc 
- indicatoare”Trecere pentru pietoni”, dotate cu leduri- 20 buc 
- componente semaforizare        -      30 buc 

 Tot in această perioadă de referinţă, pentru o mai bună gestionare şi utilizare a locurilor de 
parcare cu plată din centrul municipiului, au fost achiziţionate şi montate 14 parcometre, care permit 
plata cu monede sau card bancar. 
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STAREA SOCIALĂ 
 

Populaţia şi fenomenele demografice 
 
Populaţia reprezintă elementul constitutiv esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de 

calitatea populaţiei, două valori aflate într-o complexă conexiune, depind atât intensitatea proceselor 
socio-economice, cât şi specificitatea derulării lor. 

La 1 iulie 20192, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 300.375 locuitori 
din care 141.189 bărbaţi (47,0%) şi 159.186 femei (53,0%). Densitatea populaţiei a fost de 3.689,7 
locuitori/km2. 

La 1 iulie 2019, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că ponderile 
cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste de 40-44 ani (8,9%), de 35-39 ani (8,7%) şi de 30-
34 ani (8,5%). 

Fenomenul îmbătrânirii demografice este un fenomen prezent la nivel mondial, populaţia 
înregistrând un declin natural şi o îmbărânire excesivă.   

Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are un profund impact asupra tuturor generaţiilor 
viitoare şi asupra domeniilor de activitate economică şi socială: piaţa muncii, protecţia socială, 
educaţia, cultura, etc. 

Schimbările demografice vizează în special structura pe grupe a populaţiei, ridicând 
probleme economice şi sociale deosebite. 

Structura pe grupe de vârstă a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de 
îmbătrânire demografică, cauzat în principal de scăderea natalităţii, care a determinat reducerea 
absolută şi relativă a populaţiei tinere   (0-14 ani) şi creşterea numărului şi ponderii populaţiei 
vârstnice (de 65 ani şi peste). 

În anul 2019, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani (13,2%) a 
fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (15,9%). 

La nivelul municipiului Craiova, fenomenele demografice au fost caracterizate de scăderea 
natalităţii şi a căsătoriilor, şi de creşterea mortalităţii generale, a divorţurilor şi decedaţilor sub 1 an. 

În anul 2019 s-au înregistrat 2527 născuţi-vii în scădere cu 3,0% faţă de anul 2018. Rata 
natalităţii în anul 2019 a fost de 8,4‰ în scădere faţă anul 2018 (8,6‰).  

Numărul decedaţilor a crescut cu 13 persoane de la 2.772 decedaţi în anul 2018 la 2.785 
decedaţi în anul 2019. Rata mortalităţii a fost de 9,3‰ în creştere faţă anul 2018 când aceasta a 
atins nivelul de 9,2‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2019 de 0,91 
născuţi-vii la 1 decedat (0,94 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2018).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2019 (-258 persoane), cât şi în anul 2018 (-166 
persoane).   

Numărul căsătoriilor a scăzut cu 293 cazuri, iar cel al divorţurilor a crescut cu 53 cazuri 
faţă de anul 2018, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, a fost de un divorţ la 4 
căsătorii în anul 2019 şi  de un divorţ la 6 căsătorii în anul 2018. 

 
Forţa de muncă şi şomajul   

 
Piaţa forţei de muncă se formează şi funcţionează după principiile de bază ale pieţei, 

manifestându-se confruntarea dintre cerere şi ofertă.  
Oferta de forţă de muncă este determinată în primul rând de factori demografici, populaţia 

ţării reprezentând sursa de alimentare a pieţei muncii. 
Mărimea, structura şi caracteristicile acesteia sunt puternic influenţate de evoluţia 

                                                 
2  Notă explicativă: Populaţia după domiciliu la 1 iulie cuprinde numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, 
delimitat după criterii administrativ teritoriale.  
 Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în 
evidenţa organelor administrative ale statului. 
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fenomenelor demografice şi de oferta sistemului de educaţie şi de formare profesională (formală, 
non-formală şi informală). 

Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a crescut la începutul anului 
2019 cu 5.931 persoane faţă de începutul anului 2018, acesta ajungând la 106.841 persoane.  

La sfârşitul anului 2019, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 1.372 persoane, în scădere cu 114 
persoane comparativ cu sfârşitul anului 2018. Din totalul şomerilor 825 persoane sunt de sex 
feminin (cu 42 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2018). 
 
       

Pensii 
Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din 

domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale. 
     Casa Județeană de Pensii Dolj, ca serviciu public investit cu personalitate juridică, a asigurat, în 
intervalul 01 Ianuarie – 31 Decembrie 2019, servicii unui număr total de  368.001 persoane  
împărţite în următoarele categorii, astfel : 
-  169.593 pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 
- 14.459 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor sociale pentru 
agricultori; 
- 5.478 beneficiari de legi speciale 
- 177.109 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 
- 1.362 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 
 La nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj se află înregistrate, pe bază de contract, 1.362 
persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria unităţii. 
  Execuţia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2019 conform 
destinaţiei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit și transmis de către CNPP Bucuresti. 
 În cursul anului 2019, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată, în medie,  
67.778  pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au achitat pensii în valoare de 
aproximativ 111.217.441  lei/lună. 

Totodată, în cursul anului 2019 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare de 
19.856.898 lei, pentru 3.846  persoane decedate cu domiciliul în municipiul Craiova. 

Casa Judeţeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurând 
execuţia bugetară în profil teritorial, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Dolj fiind 
ordonator terţiar de credite. 
   Asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de muncă angajată cu contract 
individual de muncă. 

Sunt asigurate obligatoriu persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract 
individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici, şomerii - pe toată 
durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii precum si ucenicii, 
elevii şi studenţii - pe toată durata efectuării practicii profesionale. 

 Raporturile de asigurare, se stabilesc între angajatori şi asigurator (CNPP, prin Casele 
Teritoriale de Pensii) . 

 Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: 
a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; 
b) reabilitare şi reconversie profesională; 
c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; 
d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru 

reducerea timpului de muncă; 
e) compensaţii pentru atingerea integrităţii; 
f) despăgubire în caz de deces; 
g) rambursare de cheltuieli. 

 Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afectiunilor cauzate de 
accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi 
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recuperarea capacitatii de muncă. 
 Precizăm că în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova îşi desfăşoară 
activitatea Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de Medicina Muncii unde se 
acordă servicii medicale pentru cazurile de boli profesionale, valoarea cheltuielilor suportate din 
cadrul bugetului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale fiind în anul 2019 de 
aproximativ 726.000  lei. 

În intervalul Ianuarie – 31 Decembrie 2019 au fost întocmite 126 tablouri de prevenire la 
societăţile la care a fost acordată consultanţă. 

În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale înregistrate în 
anul 2019, situaţia se prezintă astfel: 

- nr. accidente de muncă înregistrate - 99 
- nr. accidente de munca mortale - 10 
-  nr. boli profesionale declarate - 14 
În perioada Ianuarie – 31 Decembrie 2019 CJP Dolj a acordat 11 despăgubiri de deces în 

valoare de 178.816 lei, 4 compensaţii pentru atingerea integrităţii în valoare de 19.280 lei şi a vizat 
283 concedii medicale. 

Au fost identificaţi 252 beneficiari de pensii de invaliditate şi pensii de urmaş cauzate de un 
accident de muncă sau boală profesională a căror plată s-a efectuat conform prevederilor art.187 
alin. 3, 4 si 5. 
 În anul 2019 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în municipiul 
Craiova 16.669 solicitări de înscriere la o categorie de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată 
parţială, urmaş, pensii comunitare, indemnizaţii prevăzute de legi speciale) modificări de drepturi ( 
schimb grad, adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc..) cereri privind plata pensiei în conturi 
bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea domiciliului, cereri privind 
schimbarea numelui, cereri privind schimbarea mandatarului sau tutorelui, sesizări privind stabilirea 
sau plata drepturilor de pensie precum şi contestaţii la deciziile de pensie emise în baza Legii 
nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de soluţionare al acestor cereri este  
de 93%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP 
DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2019, pentru evaluărea capacităţii de muncă în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice 11.445 persoane . 
 Dintre acestea, 8.000 persoane ce au domiciliul în  municipiul Craiova s-au prezentat la 
Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul CJP DOLJ în 
vederea revizuirii medicale periodice prevăzută de legislaţia în vigoare și evaluarea capacitații de 
muncă fiind stabilit și gradul de invaliditate. 

În anul 2019, în cursul celor 18 serii alocate, la nivelul județului Dolj au fost repartizate 6.171 
bilete de tratament şi au fost valorificate 5.770 bilete. 

Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 94%. 
Din totalul de 5.147 bilete de tratamenat, 623 bilete au fost acordate gratuit persoanelor 

care beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 9.959. 
În anul 2019 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat prin intermediul 

activităţii ghişeelor de relaţii cu publicul întreaga activitate de preluare, verificare şi înregistrare a 
cererilor şi dosarelor de pensie. A soluţionat 1.150 petiţii şi sesizări ce fac obiectul OUG nr.27/2002, 
transmise de persoane ce îşi au domiciliul în municipiului Craiova. 

În anul 2019, în cadrul procedurii prealabile, s-au întocmit 464 note de prezentare la 
dosarele de pensie ai căror beneficiari ce au domiciulul în municipiul Craiova, au depus contestaţii. 
În perioada menţionată au fost eliberare de către salariaţii acestui compartiment 3.802 adrese 
pentru eliberarea pensiei pe luna în care a avut loc decesul pensionarului. 

În intervalul 01.01-31.12.2019 urmare a solicităriilor primite au fost eliberate  795 adeverinţe 
care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, pentru persoane ce își au domiciliul 
în municipiul Craiova. 

Au fost întocmite 847 adrese către Birouri Executări Judecătorești, ANAF/ Primării privind 
înfințările de poprire ce nu îndeplinesc condițiile legale în sensul că debitorii pentru care se face 
solicitarea nu se regăsesc în evidența CJP DOLJ, se regăsesc în baza de date dar sunt decedați 
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sau au drepturile de pensie suspendate, sau încetate sau documentele depuse sunt incomplete. 
În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public au fost înregistrate şi soluţionate 

în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001, 4 cereri. 
Au fost difuzate 3 comunicate de presă în cadrul cărora au fost furnizate informaţii ce privesc 

activităţile şi acţiunile de interes public organizate de CJP Dolj şi CNPP . 
La solicitarea ziariştilor din municipiul Craiova, au fost soluţionate 72 cereri privind furnizarea 

informaţiilor de interes public care privesc activitatea CJP Dolj. 
 
Învăţământ  

 

 Reţeaua şcolară 
 ÎNVĂȚĂMÂNT PUBLIC DE MASĂ 

În municipiul Craiova există 65 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat cu 
personalitate juridică și 17 unități de învățământ particulare. Dintre acestea, 21 sunt grădiniţe, 17 
sunt şcoli gimnaziale, 14 sunt licee, 11 sunt colegii, 2 seminarii şi 1 este centru de excelenţă. Pe 
lângă aceste unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică există 30 de structuri, 
dintre care: 24 sunt grădiniţe, 2 sunt şcoli primare, iar 4 sunt şcoli gimnaziale. 
 
 
Învățământ special 
 

Tipul unităţii de 
învăţământ 

Număr Din care, cu PJ 
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Grădiniţe - - - - 
Şcoli primare - - - - 
Şcoli gimnaziale 2 2 2 2 
Şcoli profesionale - - - - 
Licee 2 2 2 2 

Total unităţi 4 4 4 4 
 
 
Învăţământ particular 
 

Nr. 
crt 

Localitat 
ea 

Reţea existentă 
2018-2019 

Acred 
itate 

Aut 
oriz 
ate 

Reţea 2019-2020 Acred 
itate 

Autor 
izate 

  Grădiniţe - 5 3 2 Grădiniţe - 7 3 4 
  Şcoli primare -1 1 - Şcoli primare -1 1 - 
  Şcoli gimnaziale -

2  
1 1 Şcoli gimnaziale-2 1 1 

1 Craiova Licee -1 1 - Licee -1 1 - 
  Şcoli postliceale -7 3 4 Şcoli postliceale - 7 3 4 
  Colegiul 

Universitar "Spiru  
Haret" Craiova -1 

- 1 Colegiul Universitar 
"Spiru Haret Craiova-l 

 1 

 Total 17 9 8 19 9 10 
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Unități conexe 
 

Tipul unităţii de 
învăţământ 

Număr Din care, cu PJ 
2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Clubul Sportiv Şcolar 1 1 1 1 
Palatul Copiilor 1 1 1 1 
Casa Corpului Didactic Dolj 1 1 1 1 
Centru de excelenţă 1 1 1 1 
Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Dolj 

1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 
 

 
 Numărul elevilor și al preșcolarilor 
 

La începutul anului şcolar 2018-2019, în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 
municipiul Craiova existau 46.959 elevi şi preşcolari, dintre care: 40.002 sunt elevi, iar 6957 sunt 
preşcolari 

În învățământul preșcolar: program normal – 1430 preșcolari, program prelungit - 5527 preșcolari 
În învățământul primar: zi – 11.630 elevi 
În învățământul gimnazial: frecvență redusă - 209 elevi, zi - 8803 elevi 
În învățământul liceal: frecvență redusă - 297 elevi, seral - 2766 elevi, zi - 12050 elevi 
În învățământul postliceal: seral - 201 elevi, zi - 2613 elevi 
În învățământul profesional: zi - 1433 elevi 

 

Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în anul şcolar 2018-2019  

Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învăţământul de 
stat 

Nr. norme 
învăţământul 
special 

Nr. norme în 
unităţi conexe 

1. Personal didactic 6023,75 284 121,75 
2. Personal didactic auxiliar 715 70,5 9 
3. Personal nedidactic 1586,25 47,5 41,25 

 
Număr personal didactic de conducere 
În municipiul Craiova, situaţia încadrării cu directori a unităţilor de învăţământ se prezintă astfel, 

la 1 septembrie 2019:  

Nr. 

crt. 

Categoria de personal Posturi ocupate 
prin concurs 

Posturi ocupate 
prin detaşare în 

interesul 
învăţământului 

1. Directori 67 4 
2. Directori adjuncţi 39 8 
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Beneficiarii programelor guvernamentale 
 
PROGRAMUL „BANI DE LICEU" 

 
În luna ianuarie 2019 au beneficiat de Programul „Bani de liceu" 919 elevi, din unităţile de 

învăţământ liceale, iar în luna decembrie 2019, 705 elevi. 

 
PROGRAMUL „BURSA PROFESIONALĂ" 
 

Numărul de burse profesionale acordate în anul şcolar 2018-2019  

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţilor de învăţământ Număr total de burse 
profesionale Decembrie 

2019 
1. Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu" Craiova 2386 
2. Liceul tehnologic Auto Craiova 2182 
3. Liceul tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret,, Craiova 1922 
4. Liceul Tehnologic ,, Gheorghe Bibescu,, Craiova 1728 
5. Liceul Tehnic de Arte și Meserii ,, Constantin Brâncuși,, 

Craiova 
1414 

6. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 980 
7. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 891 
8. Liceul Tehnologic Special ,, Beethoven,, Craiova 803 
9. Liceul Tehnic Energetic Craiova 652 
10 Colegiul ,,Ștefan Odobleja,, Craiova 619 
11. Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova 384 
12. Liceul Traian Vuia Craiova 316 
13. Liceul „ Matei Basarab,, Craiova 242 

TOTAL 14519 
 

 PROGRAMUL „RECHIZITE ŞCOLARE" 
 

În anul şcolar 2018-2019 (luna septembrie 2018), au beneficiat de rechizite şcolare gratuite 331 
de elevi, care studiază în unităţile de învăţământ din municipiul Craiova, după cum urmează:  

Lot Clasa Pachete 
1 Pregătitoare 827 
2 I 852 
3 înv 2197 
4 V-VII 1548 
5 VIII 600 

 
PROGRAMUL „EURO 200" 

În anul 2019 au existat 11 elevi, beneficiari ai programului „Euro 200", în Municipiul Craiova. 
PROGRAMUL NAŢIONAL "FIECARE COPIL ÎN GRĂDINIŢĂ" 
La nivelul municipiului Craiova, în anul şcolar 2018-2019, Legea nr. 248/2015 privind 

stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a fost 
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aplicată în 35 unităţi şcolare din cele 45 de grădiniţe şi unităţi de învăţământ din municipiul Craiova 
care şcolarizează copii de nivel preşcolar. 

 
 

 Admiterea în liceu și în învăţământul profesional 
La admiterea în învăţământul profesional, în anul şcolar 2018-2019, cele mai căutate 

specializări din municipiul Craiova sunt: 
1. mecanic auto; 
2. bucătar. 

 
 La admiterea în învăţământul liceal, mediile cele mai mari s-au înregistrat Ia următoarele 

specializări: 
 La Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti" Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la 

următoarele specializări: 
1. ştiinţele naturii, ultima medie: 9,91 
2. matematica-informatica bilingv-engleză, ultima medie: 9,84 
3. matematica-informatica, ultima medie: 9,69 

La Colegiul Naţional "Carol I" Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 
specializări: 

1. ştiinţele naturii, ultima medie: 9,31 
2. matematica-informatica bilingv-engleză, ultima medie: 9,24 
3. matematica-informatica, ultima medie: 9,21 
La Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova, mediile cele mai mari s-au înregistrat la următoarele 

specializări: 
1. ştiinţele naturii, ultima medie: 9,17 
2. filologie bilingv engleză, ultima medie: 9,03 
3. matematica-informatica, ultima medie: 8,97  

 

Premii naţionale/internaţionale 
 
În anul şcolar 2018-2019, elevii din municipiul Craiova au obţinut 122 de premii şi menţiuni la 

etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare. 
 

 
Evaluarea naţională la clasa a VlII-a 2018-2019 
 
PROMOVABILITATEA LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 

 

Nr.crt Denumire uitate 
Procent dupa 

contestatii 
Inainte de 
contestatii 

1. SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 100,00% 100,00% 

2. SCOALA GIMNAZIALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA 100,00% 100,00% 

3. COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 98,67% 98,67% 

4. 
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 

97,56% 97,56% 
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Nr.crt Denumire uitate 
Procent dupa 

contestatii 
Inainte de 
contestatii 

5. 
SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" 
CRAIOVA 

97,56% 97,56% 

6. SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 97,48% 97,48% 

7. SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 96,61% 96,61% 

8. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 95,83% 95,83% 

9. COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 95,00% 95,00% 

10. COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 94,57% 94,57% 

11. 
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 
CRAIOVA 

92,31% 92,31% 

12. SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA 92,31% 92,31% 

13. LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 90,32% 88,71% 

14. 
SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" 
CRAIOVA 

90,32% 90,32% 

15. COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 90,00% 90,00% 

16. SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA 88,89% 88,89% 

17. SCOALA GIMNAZIALA "SF. GHEORGHE" CRAIOVA 88,12% 89,11% 

18. SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA 86,84% 86,84% 

19. LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 86,27% 86,27% 

20. SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 81,82% 81,82% 

21. LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 80,95% 80,95% 

22. COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 76,92% 76,92% 

23. SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 76,64% 77,57% 

24. LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 76,00% 76,00% 

25. SCOALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA 69,23% 69,23% 

26. LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 67,19% 67,19% 
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Nr.crt Denumire uitate 
Procent dupa 

contestatii 
Inainte de 
contestatii 

27. SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 55,88% 55,88% 

28. SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CRAIOVA 50,00% 50,00% 

29. 
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" 
CRAIOVA 

48,44% 48,44% 

30. SCOALA GIMNAZIALA "LASCAR CATARGIU" CRAIOVA 45,45% 45,45% 

31. 
LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA 

41,67% 41,67% 

32. 
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA "SF. 
VASILE" CRAIOVA 

37,50% 37,50% 

33. LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 21,74% 21,74% 

34. SCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN" CRAIOVA 0,00% 0,00% 

 
 
NOTE DE 10 LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A VIII-A 2018-2019 

Nr.crt Denumire uitate 
Medii 

10 

1 SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 7 

2 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 6 

3 COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 3 

4 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 3 

5 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 2 

6 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 1 

7 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 1 

8 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 1 

9 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 1 

10 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 1 

11 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 1 
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Examenul naţional de bacalaureat 
 
PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT (Sesiunea iunie-iulie 2019) 
 
Nr.crt Unitate Promovabilitate 

1 COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA         100.00 
2 COLEGIUL NATIONAL MILITAR "TUDOR VLADIMIRESCU" CRAIOVA         100.00 
3 COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA          99.26 
4 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA          98.52 
5 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA          96.40 
6 LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA          95.45 
7 COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA          89.83 
8 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA          87.79 
9 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA          85.22 

10 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA          79.41 

11 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" 
CRAIOVA          73.91 

12 LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA          72.80 
13 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA          69.70 
14 COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA          64.10 
15 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA          55.81 
16 COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU" CRAIOVA          48.78 
17 COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" CRAIOVA          48.76 
18 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA          48.33 
19 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" CRAIOVA          46.67 

20 
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" 
CRAIOVA          26.50 

21 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA          24.51 
22 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRAIOVA          17.65 
23 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA          16.67 
24 LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA          15.79 
25 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA          15.56 
26 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA          12.50 
27 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "BEETHOVEN" CRAIOVA          11.11 
28 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA           9.38 

 
 
Medii de 10 obținute la bacalaureat 2018-2019 

Nr.crt Unitate 
Medii  

10 
1 COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 3 
2 COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 1 
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 Abandon Şcolar 
Se înregistrează o scădere a abandonului școlar față de anii anteriori. 
Cazuri de abandon pe cicluri de învăţământ - Municipiul Craiova 

 
 
 

 

 

 

Situaţia clădirilor unităţilor şcolare din Craiova care deţin autorizaţie de la I.S.U. 
Număr 

instituţii de 
învăţământ cu 
personalitate 

juridică 

Număr total 
de clădiri care 

compun 
instituţiile de 
învăţământ 

din care: 
 
 

Număr 
clădiri 

autorizate 

Număr clădiri 
neautorizate, pentru 
care este obligatorie 
obţinerea autorizaţiei 

de securitate la incendiu 

Număr clădiri 
neautorizate, pentru care 

nu este obligatorie 
obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu 
65 instituții 
de stat și 17 

instituții 
particulare 

275 22 10 247 

 

Situaţia autorizaţiilor sanitare 
În urma controlului realizat de către inspectorii şcolari ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 

împreună cu reprezentanţii Instituţiei Prefectului - judeţul Dolj, în perioada august -septembrie 2019, 
s-a constat că în Craiova nu există unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară. 

Inspecţii programate şi realizate în anul 2018-2019 

 În anul şcolar 2018-2019 au fost efectuate 6 inspecţii şcolare generale, 14  inspecţii de 
specialitate, 36 inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii şcolare generale și 
2 inspecții tematice 

În semestrul I an şcolar 2019-2020 au fost efectuate:  
- 8 inspecţii de revenire  
- 4 inspecţii generale - 3 şcoli din Craiova  
- 4 inspecţii tematice  
- 19 inspecţii de specialitate - în 3 şcoli din Craiova  

 
Proiecte, parteneriate şi acţiuni comune 

 

La nivelul judeţului Dolj s-au implementat şi se derulează o serie de proiecte după cum urmează: 

• Proiectul ERASMUS + „My Europe - Your Europe - Your Say"(ME-YOU-US) -  perioada 
implementare 01.09.2018-31.08.2021 
Organizaţiile implicate în desfăşurarea proiectului: Fundaţia Prosveta din Sofia, Bulgaria - 
organizaţia aplicantă;  Şcoala nr. 17 „Damian Gruev" din Bulgaria - organizaţie parteneră; 54 SU St. 
Ivan Rilski din Bulgaria — organizaţie parteneră; Şcoala Primară,,Bratya Miladinovi" din Bulgaria - 
organizaţie parteneră; S.Instituto Politecnico De Santarem din Portugalia - organizaţie parteneră;  
Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia Aenao din Grecia - organizaţie parteneră; SpoIeczna Akademia Nauk 
din Polonia — organizaţie parteneră; Fundacion Altius Francisco De Vitoria din Spania - organizaţie 
parteneră;  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj - organizaţie parteneră. 
 Obiectivele proiectului sunt: 

Cicluri de învăţământ          Nr. elevi abandon 
învăţământul primar 88 
învăţământul gimnazial 
învăţământul liceal 117 
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- înţelegerea, respectarea şi promovarea drepturilor omului; 
- promovarea toleranţei, deschiderii către valorile specifice altor culturi şi a dialogului intercultural; 
- valorizarea fiecărui membru al societăţii ca fiinţă umană autentică; 
- participarea elevilor, în calitate de cetăţeni activi şi responsabili, la viaţa comunităţii; 
- dobândirea unor cunoştinţe de bază cu privire la incluziunea socială şi diversitatea culturală; 
- obţinerea unor capacităţi de transformare a potenţialelor conflicte în dialoguri interculturale. 

Grupul ţintă este format din: elevi cu vârstele cuprinse între Uşi 14 ani și profesori care predau la 
gimnaziu. 

 
• Proiectul "TOTVET - Instruirea cadrelor didactice şi a cadrelor didactice din domeniul VET 
pentru învăţământul de lucru de înaltă calitate şi învăţarea duală" - perioada implementare 
01.09.2018-31.08.2020 Beneficiar I.S.J. DOLJ 
Parteneri:CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSLA, KSZTALCENIA DUALNEGO I ZAWODOWEGO 
Polonia; CĂMARA   OFICIAL   DE   COMERCIO,   INDUSTRIA   Y   SERVICIOS   DE ZARAGOZA-
Spania; BEST      INSTITUT   FUR   BERUFSBEZOGENE   WEITERBILDUNG   UND 
PERSONALTRAINING GMBH-Austria; IHK- PROJEKTGESELLSCHAFT MBH-Germania EDUNET 
Craiova; CASA CORPULUI DIDACTIC OLT  
Proiectul urmăreşte creşterea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul VET. 

 

• Proiectul:   TERAPI - Teritoriul de învăţare, protocoale inovatoare în serviciul învăţării - 
perioada implementare 01.09.2017- 31.08.2020  

Puncte cheie: Cooperarea în materie de inovaţie şi schimburi de bune practici  

Durata proiectului: 36 luni (01.09.2017-31.08.2020)  

Principalele teme abordate în proiect:Inovaţia în curriculum, metodele educative, realizarea formării; 
Cercetare şi inovare; Abandonul şcolar şi combaterea eşecului şcolar 

 

• Towards Inclusive Education For Refugee Children / TIEREF  - perioada implementare  
01.01.2018-31.12.2020 

Cadrele didactice din şcoli, ministerele educaţiei şi elevii migraţi sunt beneficiarii proiectului. 
Proiectul vizează dezvoltarea şi implementarea unor practici şi metode inovatoare care să permită 
educaţia incluzivă şi/sau pentru tineret în contexte specifice, sprijinind incluziunea migraţilor nou 
sosiţi prin intermediul unei educaţii de calitate, inclusiv prin evaluarea cunoştinţelor şi validarea 
învăţării anterioare. 

 

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj partener, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării 
în educaţie (IDEE) – beneficiar, Cod MySMIS: 104980 
Perioada de derulare 21.05.2018 - 22.05.2018 
 
Obiectiv general: Promovarea accesului egal la învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii 
timpurii a mediului educaţional, promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar şi şcolar şi 
reducerea segregării între copii în judeţul Dolj. (Şcoala Gimnazială "CONSTANTIN ARGENTOIANU" 
Argetoaia, Şcoala Gimnazială "EUFROSINA POPESCU" Botoşeşti Paia, Şcoala Gimnazială 
Braloştiţa, Şcoala Gimnazială Teasc, Şcoala Gimnazială Ghindeni, Liceul teoretic "GHEORGHE 
VASILICHI" Cetate, Şcoala Gimnazială "Ion Creangă" Craiova, Şcoala Gimnazială Greceşti, 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Craiova, Liceul "Traian Vuia " Craiova, Liceul "MATEI 
BASARAB" Craiova. 
 
• Program integrat de sprijin în carieră pentru elevii din judeţul Dolj 
POCU/90/6.13/6.14//109384-PRIMASERV SRL – Lider 
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Palace Tour SRL 
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Perioadade implementare: 14 iulie 2018 -14 iulie 2020  
Obiectivul general al proiectului: Facilitarea tranziţiei de la studiu la viaţa activă pentru elevii 
înmatriculaţi in liceele/şcolile profesionale din judeţul Dolj ca urmare a accesului la activităţi integrate 
de învațare la un potențial loc de munca si in firmelor de exerciţiu înfiinţate. 

 

• Hai la şcoală! Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar al copiilor din grupuri 
defavorizate." 
Asociaţia Vasiliada - beneficiar 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj - Partener  
Perioadade implementare: 14 iunie 2018 - 15 iunie 2021  
Obiectivul general: Dezvoltarea de masuri integrate pentru reducerea si prevenirea abandonului 
şcolar si promovarea accesului la educaţie pentru copiii din categorii sociale vulnerabile, din judeţul 
Dolj. 
Grupul ţintă vizat cuprinde un total de 1030 de beneficiari, din judeţul Dolj, atât din oraşul Craiova, şi 
anume, Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu" Craiova; Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul 
Vasile" Craiova cât şi din mediul rural, Şcoala Gimnazială „Petre Mănărcescu" Lipovu; Şcoala 
Gimnazială Cerat; Şcoala Profesională Valea Standului; Şcoala Gimnazială Bratovoeşti; Şcoala 
Gimnazială Gângiova. 

 

• Qual Form - Asigurarea Calităţii educaţiei prin Formare profesională continua 
UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" beneficiar  

Parteneri: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 
GORJ 
Perioadade implementare 10 iunie 2018 -10 iulie 2021  
Obiectivul general: Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului 
egal la î nvăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate 
Unităţi şcolare implicate: Şcoala Gimnazială „Anton Pann", Şcoala Gimnazială Sălcuţa, Şcoala 
Gimnazială Cerat, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă" Craiova având în componenţă structurile: 
Grădiniţa cu Program Normal „Casa cu Pitici" Craiova, Grădiniţa cu Program Normal „Voinicel" 
Craiova, Scoală Gimnaziala Nr. 38 Craiova, Grădiniţa cu Program Normal Rovine 2 Craiova; Şcoala 
Gimnazială comuna Greceşti, având în componenţă structurile: Scoală Primara Busuleţu, Scoală 
Primară Busu, Grădiniţa cu Program Normal Greceşti; Şcoala Gimnazială, comuna Coşoveni. 

 
 

Universitatea din Craiova 
Prin Legea nr. 138/25 aprilie 1947, s-a aprobat înfiinţarea Universităţii din Craiova şi a Eforiei 

sale, fiind, în ordine istorică, cea de-a cincea universitate din România.   
 Primele instituţii de învăţământ universitar în Craiova, întemeiate după promulgarea Legii  
din 1947, au fost: Facultatea de Agronomie (1947), Institutul Agronomic "Tudor Vladimirescu" 
(1948), Institutul de Maşini şi Aparate Electrice (1951), Grădina Botanică (1953), Institutul 
Pedagogic de 3 ani (1959) cu secţiile: Filologie, Chimie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Matematică-
Fizică, devenind, în anul 1960, facultăţi; Facultatea de Istorie-Geografie (1961), Staţiunea Didactică 
"Banu Mărăcine" (1965) cu o suprafaţă de 60 ha. 

 Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene și 
internaționale, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia, fiind 
afiliată la EUA - European Universities Association (Asociaţia Universităţilor Europene); CER -
 Conference of European Rectors (Conferinţa Rectorilor Europeni); IAU- International Association of 
Universities (Asociaţia Internaţională a Universităţilor); IAUP- International Association of University 
Presidents (Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi); AUF - Agence Universitaire de 
la Francophonie (Agenţia Universitară a Francofoniei); BSUN - Black Sea Universities 
Network (Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră); AEUA - Association of Arab and European 
Universities (Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene) etc. Universitatea din Craiova are 122 de 
parteneri ERASMUS și 25 de alți parteneri în Europa, Africa, Asia, America de Nord și de Sud. 
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Universitatea oferă servicii variate studenților: cazare în cămine modernizate, cantine, 
biblioteci ultramoderne, facilități sportive și culturale, burse de studiu, burse de mobilitate, 
consultanță în vederea dezvoltării parcursurilor individualizate, încurajează spiritul civic și 
antreprenorial și promovează voluntariatul. 

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire la 
calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate comunităţii, 
punând un accent deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerinţele pieţei muncii, contribuind la 
dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilităţii absolvenţilor. 
  Începând cu anul universitar 2018/2019  în cadrul Universităţii din Craiova îşi desfăşoară 
activitatea 840 cadre didactice titulare iar componenţa comunităţii academice cuprinde 12 facultăţi 
care oferă studenţilor români şi străini condiţii de studiu, în cele trei cicluri de pregătire, respectiv: 

 studii universitare de licenţă; 
 studii universitare de masterat;  
 studii universitare de doctorat. 
Universitatea din Craiova are calitatea de Instituţie organizatoare de studii universitare de 

doctorat (IOSUD). 
 În cadru instituției își desfășoară activitatea două departamente independente: 
Departamentul de Matematici Aplicate și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

 
Structura Universității din Craiova se prezintă astfel: 

   
Studii universitare de licenţă  

 
 

Facultatea 
 

Domeniul de licenţă 
 

Specializarea/Programul de studii 
universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţămân

t 

Nr. 
 total 
stu- 
denți 

 
Ştiinţe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică Informatică A IF 

1153 

Matematică 
Matematică  A IF 
Matematică informatică A IF 

Chimie 
Chimie  A IF 
Biochimie tehnologică  A IF 
Chimie farmaceutică AP IF 

Ştiinţa mediului Chimia mediului  A IF 

 
Fizică 

Fizică  A IF 
Fizică informatică  A IF 
Fizică medicală  A IF 

Geografie 
Geografie  A IF 
Geografia turismului  A IF 

Educaţie 
Fizică  
şi Sport 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 

872 

Educaţie fizică şi sportivă  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

A IF 

Kinetoterapie şi 
motricitate specială 

Kinetoterapie şi motricitate specială A IF 
Kinetoterapie şi motricitate specială  
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Litere 
 
 
 
 
 
 
 

Limbă şi literatură 
 
 
 
 
 
 
 

Limba şi literatura română – Limba şi 
literatura latină 

 
A 

 
IF 

1308 

Limba şi literatura română – O limbă 
şi literatură modernă (engleză, france-
ză, italiană, germană, spaniolă) 

 
A 

 
IF 

Limba şi literatura română – O limbă 
şi literatură modernă (engleză, france-
ză, italiană, germană, spaniolă) 

A 
 

ID 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţămân

t 

Nr. 
 total 
stu- 
denți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Limba şi literatura română – O limbă 
şi literatură modernă (franceză, 
engleză)  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

A 
 

IF 
 

O limbă şi literatură modernă (A) – O 
limbă şi literatură modernă (B)/ Limba 
şi literatura latină 

A IF 

Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (engleză, 
franceză) 

 
A 

 
IF 

Ştiinţe ale comunicării 
Comunicare şi relaţii publice A IF 
Jurnalism A IF 

Muzică 
 

Interpretare muzicală – canto A IF 
Interpretare muzicală – instrumente A IF 
Muzică A IF 

Teatru şi artele 
spectacolului Artele spectacolului (actorie)   

A 
 

IF 

Cinematografie și media 
Cinematografie, fotografie, media 
(comunicare audiovizuală, scenaris-
tică, publicitate media, filmologie) 

AP IF 

Ştiinţe ale educaţiei 
 

Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar A IF 

Pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar (la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF  
342 

Arte vizuale 
Artă sacră AP IF 
Arte plastice (pictură, sculptură) AP IF 

Drept 
 
 
 
 

Drept 
Drept A IF 

1717 
Drept A IFR 

Ştiinţe administrative 
Administraţie publică A IF 
Administraţie publică  
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Ştiinţe 
Sociale 
 
 
 
 
 

Filosofie Filosofie A IF 

568 

Relaţii internaţionale şi 
studii europene 

Relaţii internaţionale şi studii 
europene A IF 

Istorie Istorie A IF 
Asistenţă socială Asistenţa socială A IF 
Sociologie Sociologie A IF 
Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 

Economie 
şi 
Administrar
ea 
Afacerilor 

Administrarea afacerilor 

Administrarea afacerilor  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

 
A 

 
IF 

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor A IF 

Marketing Marketing A IF 
Cibernetică, statistică și 
informatică economică 

Statistică şi previziune economică A IF 
Informatică economică A IF 

Contabilitate 
Contabilitate şi informatică de 
gestiune A IF 

Contabilitate şi informatică de A ID 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţămân

t 

Nr. 
 total 
stu- 
denți 

gestiune 
Contabilitate şi informatică de 
gestiune  
(la Drobeta-Tr.Severin) 

A IF 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie şi afaceri internaţionale A IF 
Economie şi afaceri internaţionale  
(în limba engleză) A IF 

Finanţe 
 
 
 

Finanţe şi bănci A IF 
Finanţe şi bănci A ID 
Finanţe şi bănci (în limba engleză) AP IF 
Finanţe şi bănci (DrobetaTr.Severin) A IF 

Management 
 

Management A IF 
Management A ID 
Management (la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Mecanică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF  
 
 
 
 
 

1189 

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului A IF 

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor  
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie (la Drobeta-Tr.Severin) 

A 
 

IF 
 

Inginerie şi management 

Inginerie economică în domeniul 
mecanic A IF 

Inginerie economică industrială 
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini A IF 
Inginerie marină şi 
navigaţie 

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial 
(la Drobeta-Tr.Severin) A IF 

Inginerie civilă Construcţii civile industriale şi agricole AP IF 

Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 
 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
industrie A IF 

757 

Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare A IF 

Informatică aplicată în inginerie 
electrică A IF 

Electromecanică A IF 
Electromecanică A IFR 

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 

Automatică, 
Calculatoar
e şi 
Electronică 
 
 
 

Ingineria sistemelor 
Automatică şi informatică aplicată A IF 

1366 

Ingineria sistemelor multimedia A IF 
Calculatoare şi teh-
nologia informaţiei 

Calculatoare A IF 
Calculatoare (în limba engleză) A IF 

Inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi teh-
nologii informaţionale 

Electronică aplicată A IF 

Mecatronică şi robotică 
Mecatronică A IF 
Robotică A IF 

Agronomie 
 

 
Agronomie 

Montanologie A IF 
902 Agricultură A IF 
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Facultatea 

 
Domeniul de licenţă 

 
Specializarea/Programul de studii 

universitare de licenţă 

 
A/ 
AP 

Forma 
de 

învă-
ţămân

t 

Nr. 
 total 
stu- 
denți 

 
 
 
 
 

 Agricultură AP IFR 
Ingineria produselor 
alimentare 

Controlul şi expertiza produselor 
alimentare 

 
AP 

 
IF 

Silvicultură Silvicultură A IF 
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru A IF 

Horticultură 
 
 
 
 
 

Ingineria produselor 
alimentare 

Tehnologia prelucrării produselor 
agricole A IF 

508 
Biologie Biologie A IF 

Horticultură Horticultură A IF 
Peisagistică AP IF 

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în 
agricultură A IF 

 
 

Studii universitare de master 
 

 
Facultatea 

Domeniul de studii 
universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

Ştiinţe  
 
 
 
 
 

Chimie Chimia compuşilor biologic activi IF  
 
 

403 

Fizică Fizica aplicata/Applied Physics IF 
Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială IF 
Matematică Matematici aplicate IF 
Ştiinţa mediului Calitatea mediului IF 
Geografie Turism și dezvoltare durabilă IF 

Educaţie Fizică  
şi Sport 
 
 
 

Ştiinţa sportului 
şi educaţiei fizice 
 
 
 

Activitate motrică curriculară şi 
extracurriculară IF  

 
298 Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie IF 

Performanţă în sport IF 
Managementul organizațiilor și evenimentelor 
sportive IF 

 
Litere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filologie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii de limba și literatura română IF 

489 

Studii de limba engleză și literaturi anglo-
americane IF 

Perspective lingvistice și literare în spațiul 
francofon IF 

Traducere și terminologii în context european  IF 
Paradigme ale comunicării interculturale 

IF 

Teatru şi artele 
spectacolului 

Arta actorului  
Management și antreprenoriat cultural IF 

Ştiinţe ale educaţiei 
 

Management educațional IF 
Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei 
(la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Ştiinţe Sociale 
 Filozofie Filosofie aplicată în organizații și mediul de 

afaceri IF 254 
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Facultatea 

Domeniul de studii 
universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană IF 
Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică IF 
Istorie Români în istoria Europei IF 

Drept 
 
 
 
 
 
 
 

Drept 
 
 
 
 
 
 

Drept privat IF  
 
 
 

298 
 
 

Drept public IF 
Dreptul afacerilor IF 
Drepturile omului /Droits de l'homme  
(în lb.franceză) IF 

Ştiinţe penale IF 
Dreptul afacerilor/Business law (în lb.engleză) IF 

Ştiinţe 
administrative 

Ştiinţe administrative IF 
Administrație publică/Public administration în 
limba engleză IF 

Teologie 
Ortodoxă 

Teologie Teologie şi cultură IF 85 
Arte vizuale Conservare și restaurare IF  

Economie şi 
Administrarea 
Afacerilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatică 
economică Managementul afacerilor electronice  IF  

 
 
 
 
 
 
 
 

956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilitate 

Audit şi management financiar-contabil  IF 
Contabilitate şi raportări financiare conforme 
cu standardele internaţionale  IF 

Audit și consultanță în afaceri  IF 
Management contabil, expertiză şi audit  
(la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Economie şi afaceri 
internaţionale 

Economie și afaceri europene IF 
Economie  şi administrarea afacerilor  
internaţionale /International Economics and 
Business Administration (în lb.engleză) 

IF 

Finanţe 
 

Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor  IF 
Finanţe şi administrarea afacerilor  IF 
Management financiar-bancar  IF 

Administrarea 
afacerilor 

Administrarea afacerilor în turism, comerţ  
şi servicii (la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Administrarea afacerilor (în lb.engleză) IF 
Management 
 
 
 
 

Managementul afacerilor  IF 
Managementul organizaţiei   
(la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Managementul organizaţiilor publice  IF 
Managementul resurselor umane  IF 

Marketing Marketing şi comunicare în afaceri IF 

Mecanică 
 
 

Ingineria 
autovehiculelor 
 

Concepţia şi proiectarea autovehiculelor 
moderne IF  

Optimizarea sistemelor de transport rutier IF 
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Facultatea 

Domeniul de studii 
universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proiectare, fabricare şi dezvoltare în ingineria 
automobilelor (în lb. engleză - Automotive 
Engineering - Design, Manufacture and  
Development) (la Drobeta-Tr.Severin) 

IF 
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Ingineria 
materialelor Materiale avansate (la Drobeta-Tr.Severin) IF 

Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor 
tehnologice IF 

Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică IF 

Inginerie şi 
management 

Managementul producţiei şi logisticii IF 
Ingineria şi managementul calităţii  
(la Drobeta-Turnu Severin) IF 

Managementul sistemelor logistice  
(la Drobeta-Turnu Severin) IF 

Ingineria mediului 

Managementul mediului şi energie durabilă  
(la Drobeta-Turnu Severin) IF 

Inginerie 
Electrică 
 
 
 
 
 

Inginerie 
aerospaţială 

Sisteme complexe pentru inginerie 
aerospaţială IF 

260 Inginerie electrică 

Calitatea energiei şi compatibilitate electro-
magnetică în sisteme electrice IF 

Inginerie electrică aplicată în protecţia şi 
managementul mediului IF 

Sisteme electromecanice complexe IF 
Sisteme electrice avansate/ Advanced 
Electrical Systems 

 IF 

Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate IF 

Automatică, 
Calculatoare  
şi Electronică 

Calculatoare  
şi tehnologia 
informaţiei 

Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor IF  
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Inginerie software IF 
Sisteme informatice pentru comerţ electronic  
(în limba engleză - Information Systems for  
e-Business) 

IF 

Ingineria sistemelor 
Sisteme automate încorporate IF 
Automatica sistemelor complexe IF 
Tehnologii informatice în ingineria sistemelor IF 

Inginerie 
electronică şi 
telecomunicaţii 

Sisteme electronice avansate IF 

Mecatronică şi 
robotică Sisteme de conducere în robotică IF 

Horticultură 
 
 
 
 
 

Horticultură 
Management şi consultanţă în horticultură şi 
dezvoltare rurală  IF  

 
 

187 
Expertizare viti-vinicolă IF 

Ingineria mediului Managementul ecologic al resurselor naturale IF 
Ingineria produ-
selor alimentare 

Siguranța alimentară și protecția 
consumatorului  IF 
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Facultatea 

Domeniul de studii 
universitare  
de master 

 
Programul de Master 

Forma 
de 

învăţă-
mânt 

Nr.total  
studenți 

 Biologie Evoluția ecosistemelor naturale și 
conservarea biodiversității IF 

Agronomie 
 
 
 

Agronomie 

Consultanţă şi management în agricultură IF 

275 Management în agroturism şi calitatea 
produselor agroalimentare IF 

Protecţia mediului în agricultură IF 
       

Studii universitare de doctorat 
 

În cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova își desfășoară activitatea 10 școli doctorale, cu 
26 domenii de doctorat acreditate, 550 doctoranzi îndrumați de 140 de conducători de doctorat. 
 

Activități de referință la nivelul Universității din Craiova 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
Noaptea Cercetătorilor Europeni, se înscrie în seria evenimentelor Marie Curie și își 

propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca 
de cercetare. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar 
vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei şi oamenii din spatele experimentelor. Proiectul 
se adresează minţilor curioase și tinerilor care se doresc să înceapă o carieră în cercetare, oferind o 
mare varietate de activităţi ştiinţifice şi educative. Această ediţie s-a bucurat de prezenţa a peste 
3000 de vizitatori, pe data de  27 septembrie 2019 
 “60 de ani de învăţământ academic craiovean în domeniul ştiinţelor” (Chimie, Fizică, 
Matematică, Geografie şi 45 de ani de Informatică),  în perioada  7-10.11.2019.  
Conferinţa s-a bucurat de participarea a peste 150 de invitaţi din ţară şi străinătate, specialişti 
internaţionali de prestigiu din domeniul stiinţelor, reprezentanţi ai principalelor universităţi din ţară 
(rectori/prorectori/decani) precum şi actuali şi fosti studenţi remarcabili, ce au absolvit specializările 
Facultăţii de Ştiinţe de la înfiinţare până în prezent. Activităţile au cuprins:  
 - sesiuni de prelegeri ştiinţifice plenare, sustinute de cercetători de prestigiu international, 
unde vor fi prezentate rezultate cu caracter interdisciplinar;  
 - prezentări pe larg ale istoriei departamentelor (profesori, absolvenţi, evoluţie, rezultate 
deosebite);  
 - sesiune de discursuri ale profesorilor/absolvenţilor, ale invitaţilor de la celelalte universităţi 
din ţară (activităţi de colaborare cu Universitatea din Craiova) şi ale invitaţilor de la alte facultăţi ale 
Universităţii din Craiova;  
 - mese rotunde pe teme actuale ce privesc invăţămantul universitar şi preuniversitar 
(perspective si oportunităţi); 

  „Catalysts Coding Contest”, este un concurs internațional de programare organizat de 
firma româno-austriacă Catalysts Software, la Craiova, în colaborare cu Departamentul de 
Informatică al Facultății de Științe și cu Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației al 
Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică. Concursul s-a desfășurat în laboratoarele 
Departamentului de Informatică, din clădirea centrală a Universității din Craiova,  pe 8.11.2019 

  Open4Tech – Summer School 2019, Seria de cursuri desfășurate în cadrul Open4Tech – 
Open for Technology. Temele abordate sunt de mare actualitate, în concordanță cu cerințele pieței 
muncii internaționale din domeniul IT, 24.06.2019 – 12.07.2019 

  Sesiunea națională de comunicări științifice studențești – Ediția a 13-a. Organizată de 
către Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Științe și Asociația „Societatea pentru 
Tehnologii Computaționale” sub egida Universității din Craiova, sesiunea se desfășoară sub forma 
unui concurs adresat studenților ce prezinta înclinații și interes pentru cercetare în domeniul 
informaticii și pentru crearea de aplicații informatice. Sunt invitați să participe studenții informaticieni 
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din ciclul de licență sau master. Se încurajează utilizarea de tehnologii noi. S-a desfășurat în zilele 
de 23– 24.05.2019 . 
 Sesiunea de referate și comunicări științifice studențești, organizată de Departamentul 
de Chimie, eveniment la care s-au înscris cu lucrări un număr de 10 studenți de la ciclul licență sau 
master, coordonați de cadre didactice ale Departamentului. În urma prezentărilor orale comisia 
constituită din cadre didactice și un student a acordat un Premiu I, un Premiu II, un Premiu III și 
două mențiuni, pe data de 17 mai 2019. 

Simpozionul Național de Chimie - Ediția a XI – intitulat: Contribuții la creșterea calității 
învățământului și cercetării în domeniul chimiei, organizat de Departamentul de Chimie,  
eveniment la care s-au înscris cu lucrări în domeniul chimiei cadre didactice ale Departamentului dar 
și foarte mulți profesori din învățământul preuniversitar. În cadrul simpozionului au fost o serie de 
prezentări orale ale participanților iar toate rezumatele lucrărilor au constituit un număr special al 
Analelor Universității din Craiova - seria Chimie, desfășurat pe 16 noiembrie 2019 

 Expoziția „Marțișoare de la Mate”, organizată pe 8 martie 2019. Au fost expuse 
mărțișoare/picturi/lucrări pe teme matematice, realizate de către studenții de la specializările 
Matematică și Matematică Informatică. 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 Departamentul Teoria și metodica activtăților motrice 
 În cadrul proiectului intitulat ”Stagii de practică pentru studenții Facultăților de Educație Fizică 
și Sport, Științe Sociale și Drept”  evenimentul intitulat Ziua Unirii prin Mișcare, desfășurat  în 
Parcul Tineretului și Water Park Craiova, studenții Universității din Craiova organizând activități 
sportive în apă. Parteneri ai evenimentului au fost Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj și 
Primăria Craiova, 24 ianuarie 2019. 
 Departamentul  Teorie și Metodică a Activtăților Motrice, în parteneriat cu ALDO CET 
Băilești, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj și Primăria Craiova a organizat, pe 
Esplanada Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova, un flashmob la care au participat 
persoane cu sindrom Down din toată țara cu scopul de a conștientiza nevoile și drepturile 
persoanelor cu dizabilități, 21 martie 2019. 
 Crosul “Ziua Olimpică”, organizat de către DJTS Dolj în parteneriat cu Facultatea de 
Educație Fizică și Sport și LPS “Petrache Trișcu”, în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, 9 iunie 
2019. 
 În cadrul proiectului ROSE s-a organizat Școala de Vară ”Fii activ vara prin sport!”, în 
cadrul căreia 58 de elevi, proveniți din medii defavorizate, din zona Olteniei (Dăbuleni, Craiova, Tg. 
Jiu și Drobeta-Turnu Severin), au luat contact cu mediul academic în cadrul Universității din Craiova 
și timp de 14 zile au participat la activități menite să îi acomodeze cu cerințele și obligațiile mediului 
de învățământ terțiar. De asemenea, au vizitat punctele turistice importante ale Municipiului Craiova 
precum și atracțiile culturale și sportive, 15-30 iunie 2019. 
  Conferința științifică națională studențească ”Exercițiul fizic de la profilaxie la 
performanță” –  Ediția a II-a: 1-02 noiembrie 2019 

Evenimentul științific, aflat la prima ediție, s-a bucurat de un real succes, reunind peste 80 de 
studenți, majoritatea susținând prezentări științifice în cadrul temei anunțate. Au participat și studenți 
de la Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Titu Maiorescu din Tg. Jiu, Universitatea de 
Medicină și Farmacie din Craiova, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin, Universitatea 
Pamukalle din Turcia și Universitatea Coventry din Anglia.  
 Departamentul Kinetoterapie și Medicina Sportivă 
 Cercetari privind influenta factorilor naturali balneo-fizio-kinetoterapeutici in 
tratamentul bolilor cronice, 19-24 mai 2019.  

Scopul activității: Dobândirea și dezvoltarea capacitățiilor de cercetare în domeniul evaluării 
complexe și a stabilirii căilor de intervenție practică în tratamentul bolilor cronice, utilizând factori 
naturali terapeutici și  tehnici kinetice de reabilitare neuromotorie. 
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FACULTATEA DE LITERE 
 Martenitza, 1 martie 2019. Martenița este numele bulgăresc al Mărțișoarelor, micile podoabe 
făcute din fire albe și roșii, care se poartă de pe 1 Martie, până pe 30 martie sau până când 
persoanele care le poartă văd o barză, o rândunică sau un copac înflorit.  
Ziua națională a Bulgariei, 3 martie 2019. Conferințe organizate la Facultatea de Litere în 
colaborare cu lectoratul bulgar, cu participare internațională. 
 Picnic poetic HAIKUNOI, martie 2019, la sediul central al Ucv 
 Editia a XI-a a concursului de traducere si critica literara, Student Competition – American 
Studies, 10 aprilie 
 Beyond Language Ediţia a III-a: Simpozion naţional studenţesc (pentru ciclurile de licenţă şi 
masterat), aprilie 2019, 
 Conferinţa internaţională Creativitate, Imaginar, Limbaj, editia a VI-a, luna mai, cu 
participarea a 50 români și 15 străini 
 ”Sărbătoarea Ştiinţei, educaţiei şi culturii bulgare”, 24 mai 
 Receptarea Antichitatii greco-latine, editia a 11-a, luna mai 
 Concurs internaţional studentesc - Text and Image – 10 mai – 21 iunie 
 Editia a III-a a Conferintei Studentesti, Perspectives of the Victorian Age si a Balului 
Victorian, 21 iunie 
 THEATER NETWORKING TALENTS (T.N.T),  Festival Internațional dedicat Tinerilor 
Regizori, ediția a III-a,  în colaborare cu Teatrul Național din Craiova, 27-30 iunie 
 Conferința internațională - Comparativism, Identity, Communication, 11th edition, 12-13 
octombrie 

Conferinţa Naţională a Facultăţii de Litere: Tradiţie şi continuitate. Sub semnul lui Liber 
Pater, 19-20 octombrie 
 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 
 Facultatea de Teologie Ortodoxă a continuat parteneriatele de colaborare universitară, 
încheiate anterior pe perioadă determinată  (LLP/ERASMUS), cu facultăţi şi institute de teologie din 
Belgia, Turcia, Malta, Grecia şi Bulgaria și a încheiat noi convenţii de parteneriat cu facultăţi şi 
institute de teologie din Malta, Bulgaria, Turcia şi India. 

Cele 28 de cadre didactice titulare ale Facultății de Teologie Ortodoxă au reușit o activitate 
științifică de excepție, după cum urmează: au fost scrise 13 cărți, s-au editat 6 volume, s-au publicat 
100 studii în reviste de specialitate și în volume colective din țară și străinătate. Totodată, s-a 
realizat un număr de peste 100 participări la simpozioane, conferințe și manifestări științifice din țară 
și din străinătate.  

Facultatea a organizat un număr impresionant de simpozioane naționale și internaționale, 
precum și o serie de manifestări științifice: 

Mânăstirea Lainici, Simpozionul Naţional Studenţesc cu secțiunile „Responsabilitatea 
preotului față de satul românesc în contextul realității contemporane” și „Traducători și traduceri 
biblice și patristice din Oltenia”, 14-16 aprilie 2019 

Ministerul Educației Naționale a premiat câștigătorii Concursului Național 
„Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”, printre aceștia numărându-se 3 studenți ai Facultății de 
Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova care au câțtigat Premiile I, II și III. Acest 
concurs s-a organizat  ca o modalitate de recunoaștere a efortului înaintașilor noștri care au 
contribuit la întregirea neamului și la realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 7 mai 2019 

Sub egida Institutului de Filosofie și Psihologie al Academiei Române „Constantin 
Rădulescu-Motru” și în cadrul „6th International Conference „Politics. Diplomacy. Culture” a avut loc 
cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național Constantin Noica, intitulat „Rațiune și credință la 
Constantin Noica și în școala lui Nae Ionescu”, 30 mai – 1 iunie 2019 

Vernisajul lucrărilor absolvenților domeniului de licență Arte vizuale, promoția 2016-2019, la 
Galeria Vollard Craiova, 3 iunie 2019 
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Conf. univ.dr. Scott Maark Kenworthy, de la Universitatea din Miami, Ohio, SUA, a fost invitat 
pentru a conferenția  studenților teologi, 3 iunie 2019, 

Facultatea de Teologie Ortodoxă a organizat lansarea națională a volumului I – Istoria  
Bisericii Universale, realizat de un colectiv de cadre didactice universitare de la Facultățile de 
Teologie Ortodoxă de referință din țară, 5 iunie 2019 

Sub egida Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei 
Române, a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca și a Centrului de Spiritualitate și Îndrumare Psiho-Pastorală s-a desfășurat Simpozionul 
Naţional „Mintea umană: restructurare și iluminare”, 21-23 octombrie 2019 

Secțiunea dedicată satului românesc în cadrul Conferinţei Internaţionale „Stat și societate în 
Europa” organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman », 24 
octombrie 2019 

 

FACULTATEA DE STIINȚE SOCIALE 
Școala de vară „Gheorghe I. Brătianu”, Craiova, 29 octombrie – 2 noiembrie 2018;  

Conferința națională: „Unirea românilor: deziderat și finalitate”, Craiova, 12-14 noiembrie 2018; 

Forumul Carierei la Facultatea de Științe Sociale, Craiova, 8-9 noiembrie 2018; 

Prelegerea: „Unirea Principatelor Române la 24 ianuarie 1859: acțiune și reacțiune”, Craiova, 22 
ianuarie 2019; 

Prelegeri de istorie, Craiova, 25 februarie 2019; 

Sesiunea științifică studențească, ediția a III-a, Craiova, 13-15 martie 2019; 

Conferința internațională: „After communism. East and West under Scrutiny”, ediția a IX-a, Craiova, 
29-30 martie 2019; 

Workshop: „România și N.A.T.O. Mediul euro-atlantic de securitate”, ediția a II-a, Craiova, 3-5 aprilie 
2019. 

 

FACULTATEA DE DREPT 
         ”Conferința de Drept penal al afacerilor”, ediția a V-a, în parteneriat cu Baroul Dolj, Baroul 
Olt, Baroul Gorj și INPPA, 8 februarie 2019. 

 La Universitatea din Fribourg, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității 
din Craiova, s-a organizat „Seminarul Comun de Drept penal”, concurs studenţesc de tradiţie, 
organizat anual, ce reuneşte cadre didactice şi studenţi din cadrul celor două facultăţi, 10-13 
martie 2019 

 Competiția „Hexagonul Facultăţilor De Drept” eveniment desfășurat la Facultatea de Drept a 
Universităţii din Bucureşti. Este o manifestare studenţească, devenită tradiţie, la care, ca în 
fiecare an, studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova au obţinut premii importante, 
17 – 20 aprilie 2019 

 Conferința "Medierea și accesul la justiție", în colaborare cu Asociația Centrul de Mediere și 
Arbitraj Propact, și Baroul Dolj, 14 iunie 2019 

 Proiectul privind învăţământul secundar – ROSE, Școala de vară intitulată “Adolescenţa” – 
Responsabilităţi şi certitudini în viziunea dreptului (ARC). Timp de două săptămâni, 52 de elevi 
de la două licee din Oltenia – Liceul Teoretic “Dr. Victor Gomoiu ” din Vânju Mare (Mehedinţi) şi 
Colegiul Naţional “Gheorghe Chiţu” Craiova – au fost oaspeţii campusului Facultăţii de Drept, 
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beneficiind de toate dotările şi facilităţile acestuia, 7 – 21 iulie 2019 

 La Nurnberg, Germania a avut loc o competiţie internaţională de prestigiu, având ca tematică 
„procese simulate în domeniul dreptului internaţional penal". „Nuremberg Moot Court” este o 
competiţie internaţională de înaltă ţinută academică, care s-a desfăşurat în oraşul german 
Nurnberg, având rolul de a promova valorile dreptului internaţional penal. Acest eveniment este 
organizat de două prestigioase instituţii de învăţământ şi cercetare în domeniu – „Internaţional 
„Internaţional Nuremberg Principles Academy” şi „Friedrich – Alexander University Erlangen – 
Nuremberg” – şi este destinat studenţilor de la „drept” întreaga lume. „Anul acesta, în faza finală, 
s-a calificat echipa facultății noastre, compusă din trei studenţi, fiind singura echipă din România 
care a fost selectată pentru ultima etapă a concursului, 24 – 27 iulie 2019 

 Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, , în parteneriat cu Baroul Dolj, a organizat 
Şcoala de vară „Ştefan Nestor Craiovescu”, ediţia a IX-a. Evenimentul a avut loc la Călimăneşti 
– Căciulata, în perioada 26 – 30 august 2019, iar de pe 2 septembrie şi până pe 6 septembrie 
2019, cursurile s-au desfăşurat la Craiova. La eveniment au participat şi o echipă a Facultăţii de 
Drept a Universităţii de Stat din Republica Moldova şi reprezentanţi ai Baroului din Chişinău, 26 
– 30 august 2019 

 Conferința de Drept al Afacerilor, a avut ca tema „Impactul economic al creanțelor bănești și 
al dobânzilor. Rolul creditorilor financiari în redistribuirea averilor”, organizată de Societatea de 
Avocatură „Piperea și Asociații” în parteneriat cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din Craiova. 
Printre specialiștii care au susținut prezentări în cadrul evenimentului s-au numărat cadre 
universitare, avocați, practicieni în insolvență, 18 – 19 octombrie 2019 

 Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul Juridic, între Stabilitate şi Reformă”, în 
colaborare cu Universitatea de Vest din Timişoara. Aceasta face parte din aniversarea a 30 de 
ani de învăţământ juridic superior la Craiova. Conferinţa a debutat cu decernarea titlului de 
„Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Craiova, prof.univ.dr Valeriu Stoica, 1-2 noiembrie 
2019 

 ”Zilele Dreptului”, eveniment organizat de Facultatea de Drept în parteneriat cu Colegiul 
Național Carol I din Craiova, cu sprijinul Ministerului Educației Naționale. Acest eveniment este o 
activitate dedicată educației juridice în școli, la care au fost organizate work-shop-uri și întâlniri 
alumni ale studenților doctoranzi și elevilor pe teme de actualitate și de interes pentru tineri și 
pentru întreaga societate, 14-15 noiembrie 2019 

 Facultatea de Drept a organizat, împreună cu Asociaţia Studenţilor în Drept din Universitatea 
din Craiova – ASDUC, evenimentul academic “Autostrada de Drept”, aflată la cea de-a XII-a 
ediţie. Proiectul este dedicat studenţilor de la facultăţile de drept din ţară, la care se adaugă 
invitaţi speciali. Evenimentul a găzduit 12 studenţi ai facultăţilor de drept din Bucureşti, Cluj, Iaşi, 
Craiova şi Chişinău, 18 – 24 noiembrie 2019 

 A patra ediție a Forumului Carierei (FoCar 2019). Continuând programul edițiilor anterioare și 
în acest an s-au organizat la nivelul Facultății de Drept, ateliere de lucru tematice, destinate atât 
studenților, cât și tuturor celor interesați, 28 noiembrie 2019 

 Facultatea de Drept, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, Centrul de studii şi 
cercetări de drept privat „Ion Dogaru” și Şcoala Doctorală de Drept - Universitatea din Craiova - 
Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, a organizat Conferința Națională a Doctoranzilor în 
Drept, ediţia a II-a, cu tema ,,Inflația normativă si protecția drepturilor omului  în dreptul public și 
privat”, adresată studenților – doctoranzi, 6-7 decembrie 2019 

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR 
        Competiția ”Cea mai bună idee de afaceri” - 2019, ediția a VI-a, 17 mai 2019: competiție 
interjudețeană acreditată de Ministerul Educației Naționale privind dezvoltarea de planuri de 
afaceri.  

 Workshop “Învățământul economic liceal și universitar – atractivitatea și perspectivele de 
carieră în rândul tinerilor din România” - 2019, ediția a VI-a, 29 martie 2019: Workshop-ul va 
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reprezenta o oportunitate de dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre cadrele didactice din 
mediul economic preuniversitar și universitar, o contribuție adusă activității didactice desfășurate 
cu elevii și studenții noștri, dar și pentru identificarea unor proiecte comune între cadre didactice 
– elevi – studenți cu implicarea mediului de afaceri. 

 Mindcraft Academy by BRD, editia a III-a, 2019, martie - mai 2019: Proiectul îţi oferă acces la 
stagii de pregătire în cadrul BRD, ateliere de dezvoltare personală şi profesională în domeniul 
bancar, evenimente «open days», mentorat. Şi multe alte oportunităţi pe parcursul întregului an 
universitar 2018-2019. 

 Laboratorul Academic - 6 martie 2019: Autoritatea de Supraveghere Financiară și 
Universitatea din Craiova, prin protocolul de colaborare nr. PVP-DRPPEF 1199 din 30.05.2018,   
și-au asumat colaborarea în vederea îmbunătățirii calității învățământului universitar specific 
pieței financiare nebancare. Parteneriatul nostru presupune o strânsă cooperare în vederea 
organizării unor evenimente, workshop-uri și/sau seminarii prin intermediul cărora studenții să 
poată aprofunda informațiile referitoare la piețele financiare nebancare studiate în cadrul 
programelor de licență și/ sau masterat. 

 Studenții noștri pot mai mult! – editia a VIII-a, Ediția a VIII-a,  21-22 mai 2019:  
Proiectul ”Studenții noștri pot mai mult!” vizează stimularea creativității, dorința de implicare a 
studenților Universității din Craiova în derularea unor activități practice, în vederea dezvoltării 
acestora atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. În plus, participarea la aceste activități 
are drept efect creşterea vizibilităţii oportunităţilor pentru studenți, promovarea voluntariatului și a 
unui stil de viață sănătos prin activități recreative. 

 ACCA Accelarate Programme - 21 mai 2019: program acreditat de către ACCA, cea mai 
cunoscută calificare internaţională în domeniul financiar-contabil și, prin urmare, se poate 
beneficia de echivalari ale examenelor ACCA si de burse speciale pentru inscriere. 

 
 EVENIMENT - Program de educație și asistență juridică pentru îmbunătățirea accesului 
cetățenilor la justiție – "JUST ACCESS”, 21 mai 2019. 

 Zilele porţilor deschise - 2019 (ZPD 2019), 5-6 iunie 2019: Proiectul vizează informarea 
elevilor claselor terminale în ceea ce privește condițiile de admitere, respectiv oferta 
educațională a fiecărei facultăți în parte, în contextul curriculum-ului universitar și al sistemului 
de credite transferabile ale celor 12 facultăți și creării unui context favorabil de comunicare dintre 
reprezentanții facultăților și beneficiarii/viitori beneficiari ai ofertei educaționale a Universității din 
Craiova. 

 Școala de vară ”CR-Activ” 2019, 24-30 iunie 2019: Școala de vară ”CR-Activ” își propune: 
stimularea spiritului antreprenorial în rândul studenților din cadrul facultăților cu profil economic 
din țară; schimbul de bune practici între studenții din diferite centre universitare; dezvoltare 
personală. 

 Să vorbim despre piața financiară nebancară!, 12.09.2019: Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor a găzduit evenimentul organizat de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară: Seminar de tip train-the-trainer dedicat lectorilor voluntari care participă și susțin 
programul național de educație Financiară  - Să vorbim despre piața financiară nebancară! 

FACULTATEA DE MECANICĂ 
         Conferința de sudură ASRo în perioada 10-12.04.2019. Detalii: http://www.asr.ro/conf-
asr/conferinta%20craiova%202019/ASR_Conferinta_Sudura_Craiova_2019_Circulara_1.pdf  

 WorkShop Craiova SmartCity în data de 8.05.2019, eveniment sprijinit de Asociația de 
Standardizare din România și Asociația Generală a Inginerilor din România. 

 Conferința Internațională de Grafică și Design IGECD – 2019, în perioada 15-17 Mai 2019. 
Detalii: http://mecanica.ucv.ro/ViataAcademica/Conferinte/ICEGD2019/index.html  

 Cercuri științifice studențești organizate de Facultatea de Mecanică în data de 24 Mai 2019. 
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Detalii: http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Cercuri/cercuri_studentesti.html  

 Competiția studențească Kart Low-Cost organizată de Facultatea de Mecanică în perioada 
10-11 Mai 2019. Detalii: http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Distinctii/distinctiistudenti.html  

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 
 Activități desfășurate în anul 2019, în cadrul facultății: 
 Simpozionul ştiinţific studenţesc în inginerie electrică “EL-SES 2019“ a creat cadrul pentru 
prezentarea şi dezbaterea articolelor ce au conţinut rezultatele ştiinţifice şi tehnice ale studenţilor, 
masteranzilor şi elevilor de liceu participanți; 

 Concurs interdisciplinar regional la discipline tehnice: Electrotehnică-Electromecanică-
Electronică, participanți elevi de la licee tehnologice, clasele IX-X din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea. 
Facultatea de Inginerie Electrică este coorganizator împreună cu MEC și ISJ Dolj; 

 Conferința Internațională SIELMEN 2019 împreună cu Facultatea de Inginerie Electrică, 
Energetică și Informatică Aplicată din IAȘI și Facultatea Energetică și Inginerie Electrică din 
CHIȘINĂU. 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ȘI ELECTRONICĂ 
 Evenimente relevante desfășurate în anul 2019 la nivelul Fac. de A.C.E.: 

 Conferința internațională ICCC 2019 (https://iccc.agh.edu.pl/) – co-organizată de Facultatea 
de A.C.E. 

 
 Conferința internațională ICSTCC 2019 ( http://icstcc2019.cs.upt.ro/) – co-organizată de 
Facultatea de A.C.E. 

 Zilele Tehnicii Studențești 2019  

(http://www.robotics.ucv.ro/index.php/Blog1?cmd=post&id=22)  

 Concursul de programarea calculatoarelor dedicat liceenilor PROCON 2019 

 Concursul de programarea calculatoarelor CATALYST Coding Contest Craiova 2019, co-
organizat de Facultatea de A.C.E. 

 Târgul de carieră Jobs4IT 2019 ( http://www.ace.ucv.ro/media/det.php?id=1231) 

FACULTATEA DE AGRONOMIE 
Informatii relevante privind evenimentele derulate în anul 2019:   

 International Student Scientific Conference "THE ENVIRONMENT-RESEARCH, CHARGE, 
ADMINISTRATION", Iunie 2019. La acest eveniment afalat la a V-a ediție au participat 60 de 
studenti din cadrul Universității din Craiova, dar și elevi de la Colegiul National "Elena Cuza", Liceul 
"Matei Basarab"; 

 "NATURA DĂRUIEȘTE", ed. a VIII-a, eveniment realizat în scop caritabil, la care au 
participat peste 200 de invitați. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu: studentii Cercului de 
Botanică și  Conservarea Biodiversității, A.S.A.C. Craiova, CONSAGRO CRAIOVA, Liceul de Arte 
"Marin Sorescu",  Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Liceul "Matei Basarab", 12.XII.2019 

 Simpozion și prezentare port popular "Datini și obiceiuri populare din Oltenia" organizat în 
cadrul proiectului ROSE "Dă valoare pașilor tăi pentru viitor" în colaborare cu studenții Cercului de 
Botanică și Conservarea Biodiversității. Au participat 75 de persoane, elevi, student si profesori din 
cadrul Facultășii de Agronomie și de la liceele implicate în proiect, iulie 2019.  

 Sesiunea de referate "Importanța conservării plantelor și animalelor protejate din România" 
organizat în cadrul proiectului ROSE "Dă valoare pașilor tăi pentru viitor" în colaborare cu studenții 
Cercului de Botanică și Conservarea Biodiversității. Au participat 80 de persoane, elevi, studenți și 
profesori din cadrul Facultății de Agronomie și de la liceele implicate în proiect, iulie 2019 
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 Simpozion "Oltenia și patrimoniul agricol și silvicultural" organizat în cadrul proiectului  ROSE 
"Dă valoare pașilor tăi pentru viitor" în colaborare cu studenții Cercului de Botanică și  Conservarea 
Biodiversității. Au participat 110 de persoane, elevi, studenți și profesori din cadrul Facultății de 
Agronomie și de la liceele implicate în proiect, iulie 2019 

FACULTATEA DE HORTICULTURA 
Evenimente derulate în anul 2019:  

 Vizită tehnică cu studenții din domeniul Horticultură la USAMV București, la Pepiniera și 
ferma pomicolă Istrița și la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație 
Pietroasa, în vederea cunoașterii oportunităților de dezvoltare a carierei unui inginer horticultor, 18-
19.04.2019 

 Ziua Pământului - Vizită de studiu. Activitatea urmărește să asigure studenților de la 
Ingineria Mediului o şansă sporită şi consolidată de pregătire, în acord cu realitatea, precum şi 
orientarea şi consilierea celor ce doresc să îmbrăţişeze cariere de succes în domenii prioritare ale 
ingineriei mediului, să se perfecţioneze prin practică, corelând învăţarea cu piaţa muncii, 
27.06.2019. 

 Sesiunea de comunicări știinţifice a studenţilor şi a masteranzilor, eveniment la care au fost 
prezentate lucrări ştiinţifice realizate de studenţi şi masteranzi sub îndrumarea cadrelor didactice. 
Acestea au fost grupate pe două secţiuni (Horticultură - Ştiinţa alimentelor şi Biologie - Ingineria 
mediului) fiind ulterior publicate cele care s-au dovedit valoroase din punct de vedere ştiinţific, 7 
iunie 2019. 

 Workshop-ul "Parcuri istorice din Oltenia", organizat în data de 20 iunie 2019, a avut ca scop 
prezentarea și caracterizarea unor parcuri istorice din Oltenia, astfel încât studenții specializării 
Horticultură și Peisagistică să își îmbogățească bagajul de cunoștințe din domeniu. 

 Workshop-ul "Biodiversitatea ariilor protejate din Oltenia", organizat în data de 19 iunie 2019, 
a avut ca scop cunoașterea de către studenții și masteranzii Facultății de Horticultură a 
biodiversității din ariile protejate ale Olteniei. 

 Workshop-ul "Ziua Europeană a Parcurilor Naționale", 26 iunie 2019, a avut drept scop 
informarea studenților despre biodiversitatea Parcului Natural Porțile de Fier și despre importanța 
conservării acesteia. 

 Workshop-ul "Viticultura și vinurile Olteniei", 12 iulie 2019. Evenimentul a avut ca scop 
realizarea unor schimburi de idei privind provocările din domeniul viticulturii, oenologiei şi 
oenoturismului. 

 Simpozionul Ştiinţific Internaţional HORTICULTURĂ, ALIMENTAŢIE, MEDIU (24 - 25 
octombrie 2019). La manifestare au participat cu lucrări cercetători din România şi din străinătate 
(Turcia, Grecia, Moldova) care au prezentat 96 de comunicări sub formă de prelegeri invitate, 
prezentări orale şi postere. De asemenea, manifestarea s-a constituit într-un prilej de omagiere a 
cadrelor didactice care au activat în trecut la Facultatea de Horticultură şi care şi-au adus aportul la 
dezvoltarea acestui domeniu.  

 Workshop-ul "Horticultura Olteniei", 25 octombrie 2019. Evenimentul a fost organizat de 
Facultatea de Horticultură şi a avut ca scop realizarea unor schimburi de idei privind provocările din 
domeniul horticulturii. 

 Şcoala de Toamnă "Horticultură performantă" (24-26 octombrie 2019) a fost organizată 
pentru doctoranzii din Domeniul Horticultură şi Agronomie cu scopul de a le oferi un cadru de 
întâlnire şi dezbatere precum şi posibilitatea contactului cu specialişti din domeniu. Programul a 
cuprins o sesiune de comunicări ale doctoranzilor şi o vizită de documentare. 

 Workshop-ul "Alimente, nutriție și sănătate" organizat în data de 01.11.2019 a reunit 
specialiști din domeniul nutriției umane, medicinei, farmaciei, sociologiei și industriei alimentare 
pentru a promova în rândul studenților un dialog privind incidența crescută a bolilor care pot fi 
corelate cu dezechilibrele alimentare, alimentația corectă și practicarea unui stil de viață sănătos. 
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 Evenimentul FoCar 2019 organizat în cadrul proiectului ASPIC "Implementarea de politici 
instituționale privind inițierea și dezvoltarea de activități specifice, de promovare, informare și 
consiliere, menite să sporească accesul la oferta educațională a UCV". Atelierele de lucru tematice 
organizate de Facultatea de Horticultură, în perioada 27 – 28 noiembrie 2019, în cadrul 
evenimentului FoCar 2019 au fost următoarele: 

  - Cariere în auditul sistemelor de management pentru calitatea produselor alimentare 
(28.11.2019), în parteneriat cu Mișcarea Română pentru Calitate; 
  - Vinul – o afacere de succes (28.11.2019), în parteneriat cu S.C. Vie - Vin Vânju Mare și 
G.A.L. Ținutul vinului, jud Vâlcea; 

  - Legumicultura între artă și profesie (28.11.2019), în parteneriat cu I.F. Baronescu Marian; 

  - Biodiversitatea încotro? (27.11.2019), în parteneriat cu Agenția pentru protecția Mediului 
Dolj; 

  - Avifauna Luncii Dunării, (28.11.2019), în parteneriat cu Centrul Județean pentru Protecția 
Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj. 

  - Winterland 2019, Târg de Crăciun ajuns la cea de-a IX-a ediţie, organizat miercuri, 11 
decembrie, începând cu ora 11.00, în Holul Central al Universităţii din Craiova. Ca în fiecare 
an, studenţii Facultăţii de Horticultură au realizat decoraţiuni deosebite, unicat, cu specific de 
sărbătoare. Din suma obținută au fost cumpărate daruri pentru ca Moș Crăciun să ajungă și în casa 
unor orfani din satul Izvoare, jud Dolj. 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității din Craiova 

are ca priorități următoarele tipuri de activități: 
- formarea inițială psihopedagogică, metodică și practică a studenților și absolvenților 

învățământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic, organizată pe două 
nivele: Nivelul I, pentru învățământul obligatoriu (3 ani), adresat studenților înscriși la Facultățile 
Universității din Craiova și Nivelul II pentru învățământul post-obligatoriu, pentru masteranzii 
Universității din Craiova (2 ani);  

- formarea continuă și dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe de 
formare/perfecționare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire și a examenelor de obținere 
a gradelor didactice;  

- activități de cercetare psihopepedagogică și științifică în domeniul educațional, concretizate 
în publicarea de studii, articole, volume în edituri acreditate din România și străinătate. 

Numărul de studenți ai Universităţii din Craiova care frecventează Modulul de pregătire 
psihopedagogică în anul universitar 2019-2020: 

Nivelul I: 3288 
Nivelul II: 637 
Numărul de cursanţi care frecventează Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 

universitar 2019-2020, în regim postuniversitar:  225 cursanți 
 

BIBLIOTECA Universității din Craiova este o structură infodocumentară universitară cu 
profil enciclopedic care are rol de susținere a procesului academic de instruire, formare și cercetare, 
adresându-se în principal studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor. La 72 de ani de la 
înființarea primului depozit de carte, colecția bibliotecii numără peste 1 milion de volume, fiind 
găzduită de 14 filiale în cadrul cărora funcționează și Centrul de Documentare Europeană în 
colaborare cu Comisia Europeană, Deutscher Lesesaal – partener Goethe Institut și Shakespeare 
Corner.  

Biblioteca Universităţii din Craiova, prin activitatea sa, are ca obiective dezvoltarea continuă a 
colecţiilor care să satisfacă în mod eficient cerinţele utilizatorilor, îmbunătăţirea infrastructurii existente, 
mărirea spaţiilor de depozitare şi creşterea spaţiilor de studiu, precum şi dotarea lor corespunzătoare, 
îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor oferite, îmbunătăţirea relaţiei cu utilizatorii prin organizarea de 
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manifestări educative, culturale şi ştiinţifice specifice, extinderea colaborării cu bibliotecile din ţară şi din 
străinătate pentru realizarea de împrumuturi şi schimburi de publicaţii. 

Biblioteca oferă o gamă largă de servicii precum: asistarea utilizatorilor în vederea utilizării 
optime a instrumentelor de căutare, acces la catalogul online, acces la Internet și la bazele de date 
științifice full-text, împrumutul publicațiilor din fondurile proprii, împrumutul interbibliotecar, bibliografii 
la cerere și referințe online. 

 
EDITURA  UNIVERSITARIA participă activ la procesul de instruire a studenților și de 

sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, impunându-se ca o prezenţă 
activă în peisajul academic prin calitatea şi diversitatea materialelor editate.  

 În cei peste 27 de ani de activitate, Universitaria a editat și tipărit peste 4000 de titluri de 
carte și peste 40 de reviste științifice periodice, indexate în baze de date internaționale.  

În cadrul celor 24 de colecţii ale sale, Editura Universitaria a editat şi tipărit lucrări de 
specialitate în variate domenii (ştiinţe umaniste, tehnice, cursuri şi scrieri fundamentale în domeniile 
lingvisticii, filologiei, economiei, dreptului, filosofiei, educaţie fizică și sport etc), contribuind  la 
promovarea valorilor culturale şi ştiinţifice la nivel național, dar și internațional. 

Datorită  prestigiului  dobândit  Editura Universitaria a reușit să atragă din ce în ce mai mulți 
autori din alte centre universitare (Bucuresti, Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani, Târgu Jiu, 
etc.), fiind singura editura din zona Olteniei care prezinta o largă acoperire a celor mai variate 
domenii științifice. 

Editura a participat la principalele târguri de carte organizate în România, fiind o prezență 
constantă și valoroasă, recunoscută prin premiile obținute la aceste participări (Craiova, Cluj, Iași, 
Constanța, Academia Româna). 

Lucrările apărute în cadrul editurii se vând prin intermediul site-ului propriu și prin librării. 
 
TELEUNIVERSITATEA 
În anul 2019, în cadrul programelor Tele U, s-a acordat o atenție deosebită în mod constant 

promovării ofertei de studiu, corelarea acesteia cu cererea pieței muncii, oportunităților de învățare-
instruire, precum și corelării informațiilor teoretice cu practica realizată în cadrul laboratoarelor si 
bazelor de practică de care beneficiază studenții Universității din Craiova.  
În spaţii ample de difuzare au fost prezentate sesiunile de admitere la Universitatea din Craiova prin 
realizarea de spoturi, de materiale pentru jurnalul de ştiri şi emisiuni dedicate fiecărui domeniu de 
studiu atât la ciclul de licență, cat şi la master sau studii doctorale. 
 O importanţă deosebită s-a acordat ştirilor, principala sursă de informare pentru cetăţenii 
interesaţi de evenimentele care se petrec zilnic în Craiova.  
 Reporterii Tele U au reuşit să fie prezenţi la toate evenimentele importante care au avut loc 
în cadrul Universităţii din Craiova, fără a neglija însă evenimentele cotidiene, care sunt de interes 
pentru cetăţeni. 

Parteneriatele Universității din Craiova cu agenții economici din regiune au fost intens 
mediatizate, s-au realizat materiale de prezentare cu privire la beneficiile pe care le aduc aceste 
protocoale pentru studenți. 
 
 Stațiuni didactice și de cercetare 

Universitatea din Craiova dispune de 3 stațiuni cu profil agricol:  
- Stațiunea Didactică Banu Mărăcine este o unitate de cercetare, învățământ și producție, 

formată din centrele Banu Mărăcine și Tâmburești; are ca obiect de activitate instruirea practică a 
studenților, desfășurarea activității de cercetare de către cadrele didactice și implementarea 
rezultatelor cercetării în producție, producerea de semințe și material săditor, alte activități legate 
direct dau indirect de obiectul de activitate; 

În cadrul Stațiunii Didactice Banu Mărăcine s-au înființat 10 ha de viță de vie prin programul 
de reconversie viticolă. 

- Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Caracal are ca obiective: cercetarea 
fundamentală și aplicativă în domeniul științelor agricole, producerea, multiplicarea și 
comercializarea de semințe cerealiere și plante tehnice;  

- Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea are ca obiective 
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principale: cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul pomiculturii și în cel al protecției 
mediului, producerea și comercializarea de semințe, material săditor pomicol și dendrologic, 
dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul pomiculturii, transferul tehnologic și diseminarea 
rezultatelor cercetării. 

 
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa 
În anul 2019, Universitatea din Craiova a acordat titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA  unor 

personalități din România și străinătate: 
Prof. univ. DAN DEDIU, compositor și interpret de elită 
Data decernării: 25 martie 2019, la propunerea facultății de Litere, departamentul de Arte. 
Prof.univ.dr.emerit VALERIU STOICA,  fostul ministru al justiției (1996-2000) 
Data decernării: 1 noiembrie 2019, la propunerea Facultății de Drept. 
Prof. univ.dr. NIKOLAOS PAPAGEORGIOU, profesor de matematică la Universitatea Tehnică 
din Atena  
Data decernării: 8 noiembrie 2019, la propunerea Facultății de Științe. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
La 10 februarie 1970 apare Decretul de înfiinţare a Facultăţii de Medicină din Craiova în 

cadrul Universităţii din Craiova. În anul 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi 
la Craiova.  În continuare facultatea a dat anual promoţii de aproximativ 200 de absolvenţi, medici 
români, în facultate studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul. 
 În anul 1990 s-a înfiinţat specializarea Stomatologie iar în anul 1996 s-a înfiinţat 
specializarea Farmacie. 

În anul 1998 Parlamentul României a înfiinţat prin Lege (Legea nr. 119/05.06.1998) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova prin desprindere de Universitatea din Craiova.  

Structura actuală a Universității de Medicină şi Farmacie din Craiova este următoarea: 
Facultatea de Medicină:  

- program de studiu Medicină (6 ani - 360 credite) 
- program de studiu Medicină in limba engleză (6 ani - 360 credite) 

Facultatea de Medicină dentară:  
-program de studiu Medicină dentară (6 ani - 360 credite) 
-program de studiu Medicină dentară  în limba engleză(6 ani - 360 credite) 
-program de studiu Tehnică dentară (3 ani - 180 credite) 

Facultatea de Farmacie: 
-program de studiu Farmacie (5 ani - 300 credite) 
-program de studiu Farmacie în limba engleză (5 ani - 300 credite) 

Facultatea de Moaşe  şi  Asistenţă Medicală: 
-program de studiu Asistenţă medicală generală(4 ani - 240 credite) 
-program de studiu  Radiologie și imagistică(3 ani - 180 credite) 
-program de studiu Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare medicală  (3 ani - 180 credite) 

Masteratele care funcționează în prezent in cadrul UMFCV sunt: 
- Managementul  serviciilor  de sãnãtate – 2 semestre 
- Dezvoltarea  serviciilor   de nursing  comunitar – 3 semestre 
- Restaurari  protetice cu sprijin implantar   - 2 semestre 
- Farmacologie  si  toxicologie - 2 semestre 
- Laborator clinic si de analiza medicamentului – 4 semestre 

În anul 2019 sunt înmatriculaţi un număr de 153 studenţi-masteranzi. 
În prezent, U.M.F. din Craiova îşi desfăşoară activitatea în trei clădiri, amplasate în imediata 

vecinătate a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, care asigură spaţiul necesar desfăşurării 
procesului de învăţământ preclinic, dispunând de amfiteatre şi săli de curs, săli de lucrări practice şi 
laboratoare, biblioteci, săli de lectură. Activitatea clinică se desfăşoară cu precădere în clinicile 
universitare din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Spitalul Clinic Municipal „Filantropia”, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş”, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Spitalul Clinic Universitar C.F., Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Ştefan Odobleja”, Institutul de 
Medicină Legală, cele cinci Policlinici medicale, serviciile de salvare ale oraşului şi alte unităţi de 
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asistenţă medicală din municipiul Craiova. 
În anul 2019 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova funcţionează cu 484 cadre 

didactice, 132 angajați - personal didactic auxiliar, și 117 angajați - personal de execuție. 
În anul 2019 sunt înmatriculaţi aproximativ 3911 studenţi, din care 630 sunt cetăţeni străini. 

  În cadrul pregătirii postuniversitare în rezidenţiat, în centrul universitar Craiova îşi desfăşoară 
stagiile de specialitate peste 1583 de medici rezidenţi, în 54 de specializări.  

Din anul 1999 U.M.F. din Craiova a devenit Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D) în 
care îşi desfăşoară activitatea  83 de conducători de doctorat cu 450 de studenți-doctoranzi. 

Biblioteca U.M.F. din Craiova s-a reorganizat în noul local din Str. Petru Rareș nr. 2, 
devenind Centru de Documentare, o structură ino-documentară care sprijină prin colecţiile şi 
serviciile sale continuitatea studiului şi activitatea de cercetare ştiinţifică din Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Craiova. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova este pivotul asistenţei medicale, sub 
aspect metodologic şi practic, în judeţele din Oltenia.  

 
Sănătatea  
La sfârşitul anului 2019 în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1575 medici de 

diverse specialități, 87 stomatologi, 49 farmacişti şi 2741 cadre sanitare medii. În rețeaua publică de 
ocrotire a sănătăţii funcţionau, în principal, 6 spitale, cu 3129 paturi, un dispensar medical, două 
centre de sănătate mintală, 51 cabinete medicale școlare, 3 cabinete medicale studenţesti, 6 
ambulatorii de specialitate, 9 crese, 43 cabinete stomatologice individuale, 5 farmacii. 

La sfârşitul anului 2019, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 572 
medici medici de diverse specialități, 196 medici de familie, 382 stomatologi, 449 farmacişti şi 1798 
cadre sanitare medii care își desfăşurau activitatea în 34 spitale private cu 230  paturi spitalizare 
continuă și 480 paturi  spitalizare de zi, 24 policlinici cu 287 cabinete, 127 centre medicale cu 441 
cabinete în peste 35 specialități, 392 cabinete medicale de specialitate, 35 cabinete medicale de 
medicină generală, 188 cabinete medicale de familie, 379 cabinete stomatologice, 107 laboratoare 
medicale, 38 laboratoare de tehnică dentară, 156 farmacii,  și 41 de drogherii. 

Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se prezintă astfel: 
Natalitatea în municipiul Craiova este de 7,96 ‰, valoare  ce se  situează ușor sub valoarea 
natalității înregistrată la nivelul județului (8,1‰) și a mediului urban al județului Dolj (8,0 ‰), dar 
peste valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia de 
7,9 ‰. 
 Mortalitatea generală înregistrează o valoare de 9,14 ‰ în municipiul Craiova, valoare sub cea 
înregistrată la nivelul județului Dolj (13,7 ‰) și a mediului urban județean (10,0 ‰), dar ușor peste 
valoarea înregistrată la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia (9,0 ‰). Pe 
primele 3 locuri, în randul cauzelor de deces, se situează bolile aparatului cardiovascular, tumorile și 
bolile aparatului digestiv. 
Durata medie a vieții  locuitorilor a fost calculată la 77, 07 ani.  
 Numărul populației stabile în vârstă peste 65 ani își păstrează trendul ușor ascendent de circa 1 
procent pe an, 15,26% din populația Craiovei fiind peste 65 ani, procent sub cel înregistrat la nivelul 
județului Dolj (17,91%) și al mediului urban județean (15,44%).  
 Mortalitatea infantilă (4,16 ‰) înregistrează valoare sub valoarea mortalității infantile înregistrată 
la nivelul judeţului Dolj (6,4 ‰) și a mediului urban județean (4,6 ‰), dar și sub valoarea înregistrată 
la nivelul mediului urban a Regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia de (5,3 ‰) 
Morbiditatea prin boli transmisibile nu a înregistrat vârfuri epidemice pentru principalele boli 
transmisibile. Pe primele locuri s-au situat: infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare, infecțiile 
acute ale căilor respiratorii inferioare, pneumonia acută virală, parazitozele intestinale  boala 
diareică acută, varicela.  
Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate care se evidenţiază din 
analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidență (rămași în evidență la 100 locuitori) 
sunt: diabetul zaharat 4,52% (valoare care situează Craiova pe locul 17 pentru aceasta afecțiune), 
gușa simplă și nodulară netoxică 1,48 % (valoare care situează Craiova pe locul 22 pentru aceasta 
afecțiune) și obezitatea 1,31% (valoare care situează Craiova pe locul 32 pentru aceasta afecțiune) 
valori înregistrate în municipiu în quartila 4.  
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În Craiova se înregistrează valori peste limita superioară a intervalului de încredere 
corespunzătoare  fiecărei afecțiuni după cum urmează: tumori maligne (1,42%), diabet zaharat 
(4,52%), gușă simplă și nodulară netoxică (1,48%), obezitatea (1,31%), tulburari mentale și de 
comportament (2,07%) boli psihice (1,37%), boli hipertensive (12,71%), cardiopatia ischemică 
(4,87%), boli cerebro-vasculare (1,33%), boli pulmonare cronice obstructive (1,81%), boală 
ulceroasă (1,48%), ciroză și alte hepatite (1,82%). 
Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, circulator și 
digestiv. Față de anul precedent sunt creșteri pentru maladii ale aparatului respirator, aparatului 
circulator, sistemului osteo-articular, boli sistem nervos și organe de simt, boli endocrine, boli piele și 
țesut celular subcutanat, traumatisme,otrăviri, anomalii congenitale. Se remarcă la grupa de vârsta 
15-64 ani predominenta bolnavilor externati pentru tulburări mintale, iar la grupa de vârstă peste 65 
ani bolnavii externați pentru afecțiunile aparatului circulator și în cadrul acestora bolnavii externați 
pentru bolile cerebro-vasculare. Se remarcă infarctul miocardic ca admisibilitate și număr zile de 
spitalizare. 

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu a reieșit faptul că în anul 2019 la nivelul 
Municipiului Craiova  
Calitatea aerului s-a menţinut în limite normale cu unele depășiri nesistematizate (pulberi, SO2, 
NO2) în zonele industriale și cu trafic intens, principalele surse de poluare a aerului: CET1 Ișalnița, 
CET2 Șimnic, RA Termoficare Craiova, traficul rurier și încălzirea locuințelor. Din anul 1998 OMS a 
propus un studiu a calității aerului din comunitate prin urmărirea a 3 parametrii:  
1. mortalitatea infantila datorita bolilor aparatului respirator, 
2. mortalitatea generala prin boli respiratorii,  
3. mortalitatea generala prin boli ale sistemului circulator.  

Urmărirea multianuală (1998-2018)  a celor 3 indicatori a demonstrat o scădere ușoară a 
acestora cu cele mai reduse valori în 2010-2016. Concluzia studiului este că aerul și-a îmbunătățit 
calitatea prin mecanisme de reducere a poluării (scăderea poluării industriale precum și a 
alergenilor casnici, fum de țigară, praf, păr animale, etc). 
Calitatea apei potabile corespunde normei în vigoare neînregistrându-se epidemii hidrice sau 
cazuri de îmbolnăvire prin boli posibile asociate apei. 

Supravegherea calității apei din cișmelele publice  arată un nivel crescut al azotaților și 
frecvente neconformități ale parametrilor microbiologici, cu precădere a bacteriilor coliforme. 
Eliminarea deșeurilor urbane. În Craiova s-au colectat peste 82.461,92 tone de deșeuri menajere 
și fără date pentru deșeuri comerciale (25.531 tone în 2017), cu un indice de producere a deșeurilor 
menajere și asimilabile cu deșeul menajer de 0,8 kg/persoană/zi.  

În ceea ce privește modul de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală în 
judeţul Dolj toate unităţile medicale cu paturi, raportează trimestrial datele privind modul de 
gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 

Rețeaua sanitară din municipiul Craiova prezenta, în anul 2019, următoarea configuraţie 
organizată pe patru niveluri de bază:  
Asistenţa primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate sau asociate, 
dispensare școlare, cabinete stomatologice, farmacii și staţie de salvare): 
            - Medicină de familie - 188 cabinete de medicină de familie aflate in contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Dolj; 
  Din anul 2013 în municipiul Craiova funcționează și două Centre de permanență, care 
asigură asistență medicală în afara orelor de programn a cabinetelor de medicină de familie, în 
cartierele Craiovița Nouă și Impăratul Traian.                      
            - Asistenţa medicală stomatologică - 401 cabinete de medicină dentară, urgenţele 
stomatologice fiind asigurare de două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova și Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 
            - Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor școlare primare, gimnaziale și liceale - 
51 dispensare școlare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor și cuantificarea lor se poate 
aprecia că reţeaua de medicină şcolară  este suficientă din acest punct de vedere, la nivelul strict al 
municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reţeaua de medicină școlară a fost transferată din 
subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Dolj în cadrul Primăriei Craiova, Serviciul Public 
Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din municipiul Craiova. Acestora li se adaugă 2 
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dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul pentru sportivi și cel destinat evaluării stării de sănătate 
primară a studenţilor. 
             - Asistenţa medicală la locul de muncă - 20 dispensare de întreprindere, localizate în 
principalele entităţi productive. 

Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de întreprindere 
depășesc, ca pondere raportată la populaţie, media pe ţară. 
 Asistenţa ambulatorie de specialitate  
   Unităţile ambulatorii ale spitalelor au număr de 98 cabinete in 31 de specialităţi: 
- Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
-  Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
- Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babes” 
- Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
- Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
- Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Stefan Odobleja” 

Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr de 392 
cabinete de specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 24 policlinici cu 287 
cabinete precum și 127 centre medicale cu 441 cabinete în peste 35 specialități. 
Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească a fost asigurată de serviciul S.M.U.R.D. care 
funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, de Serviciul Judeţean de 
Ambulanţă cu Staţia Centrală Craiova și substaţia Craioviţa Nouă și de 7 Servicii private de 
Ambulanţă autorizate pentru transport sanitar. 
   - Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată de 6 spitale publice clinice din care 5 de 
interes interjudeţean (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș, Spitalul Universitar C.F.R., 
Spitalul Militar Craiova) și un spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumând cele 
din reţeaua publică, un număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităţi și de 34 spitale private cu 
230 paturi spitalizare continuă și 480 paturu spitalizare de zi.  

Asistenţă medicală, spitale, creşe  
Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiul Craiova are 

ca activităţi principale: asistenţa socială acordată prin cele nouă creşe de pe raza municipiul 
Craiova, cât şi activitatea de asistenţă medicală pentru preşcolarii, elevii şi studenţii din Municipiul 
Craiova, prin cabinetele medicale şi stomatologice din unitatile de învăţământ din Craiova, cât şi 
asigurarea unui  management eficient şi eficace în unităţile sanitare publice pentru care se transferă 
managementul asistenţei medicale, conform OUG nr.162/2008. 

Totalul fondurilor consumate la 31.12.2019 au fost următoarele :   
La capitolul 66.08.00  totalul fondurilor consumate au fost în valoare de 19.787.714,82 lei 

din care: 
1. Secţiunea de funcționare  a reprezentat  19.533.840,22 lei, din care cheltuieli de personal 

pentru 175 salariați în sumă de 19.340.982 lei și cheltuieli cu bunurile şi serviciile  în sumă de 
192.858,22 lei  pentru achitarea facturilor de furnituri de birou 2996,78 lei, prestări servicii colectare 
deșeuri medicale și service aparatură cabinete stomatologice 22.312,08 lei, medicamente 64.018,55 
lei,  materiale sanitare 62.988,34 lei, dezinfectanți  12.993,97 lei, alte obiecte de inventar 27.452,11 
(cântare mecanice cu taliometru, tensiometre, termometre digitale, gulere cervicale), verificat 
stingătoare 96,39 lei.  

 2. La Secţiunea de dezvoltare s-au făcut plăți de 253.874,60 lei pentru achiziționarea a: 

- 14 buc autoclave în valoare de 97.461 lei 

-  7 buc unituri dentare în valoare de 140.301 lei 

-  4 buc defibrilatoare în valoare de 16.112,60 lei. 
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La capitolul 68.11.00 - asistență socială creșe, îngrijire și asistență pentru persoanele 
vârstnice, totalul fondurilor consumate au fost în valoare de 9.809.276,63 lei din care: 

1.Secţiunea de funcționare 9.788.780,51 lei, din care : 

  -  Cheltuieli de personal efectuate pentru un număr mediu de 154 salariați: 8.987.360 lei.  

  -  Cheltuieli cu bunurii și servicii în sumă de 833.116,51 lei din care: 

-furnituri de birou (hârtie xerox, dosare, imprimate birou ) 3.976,67 lei; 

-materiale de curățenie (detergenți, saci menajeri, tablete clorigene, etc.)  19.990,41 lei; 

-utilități (iluminat, încălzit, apă, canal, salubritate) la creșe și sediu 221.000 lei;  

-carburanți, lubrifianți s-au achiziționat în valoare de 4.000 lei, pentru autoutilitară ; 

-piese de schimb 997,70 lei pentru autoutilitară; 

- poștă, telecomunicații, radio, internet 11.254,21 lei (abonamente telefonie mobilă, internet 
pentru cele 9 creșe  și sediu); 

-materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 357 lei; 

-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 24.000 lei: asistență programe 
informatice,  întreținere lift creșa 9, actualizare LEX, deratizare creșe, reparații lăzi fri-gorifice, 
analize medicale, etc; 

-reparații curente în sumă de 23.996,18 lei pentru reparat canalizare subsol creșa 6, înlocuit 
podea, zugrăvit, vopsit lamperie creșa 1, reparat instalații sanitare și electrice creșe; 

-hrană în sumă de 513.000  lei reprezentând costul alimentelor utilizate la  pregătirea 
meselor pentru copiii din creșe; 

-alte obiecte de inventar (fiare de călcat, sonerii, imprimante, măști calorifer) 6.983,26 lei ; 

-deplasări interne în sumă de 511,96 lei, fonduri consumate pentru deplasarea în interes de 
serviciu a directorului general și șef serviciu creșe; 

-pregătire profesională 880 lei reprezentând cursuri de igienă; 

-protecția muncii 885,36 lei pentru încărcat și verificat stingătoare;  

-prime de asigurare non-viață 975,65 lei pentru polița RCA și CASCO;  

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii 308,11 lei  pentru taxa parcare autoturisme din dotare, 

reactualizare semnătură electronică. 

  - Ajutoare sociale în numerar 1.338 lei, pentru un copil cu cerințe educaționale speciale.   

  - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de -32.944 lei. 

2. La Secţiunea de dezvoltare s-au făcut plăți de 20.406,12 lei pentru achiziționarea a 4 hote pentru 
bucătăriile creșelor. 
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Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova 
 
 Activitatea economico-financiara a spitalului aferenta anului 2019 este reflectată fidel în 
situațiile financiare anuale  respectiv: bilanțul contabil și anexele  aferente acestuia, întocmite și 
aprobate de ordonatorul principal de credite – Primăria Municipiului Craiova. 
 Evidența veniturilor și a cheltuielilor spitalului este ținută pe surse de finantare: CAS, DSP, 
Primărie, Venituri proprii, subvenții de la FNUASS, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat 
pe anul 2019. 
 Analizând contul de rezultat patrimonial întocmit la data de 31.12.2019, veniturile spitalului s-
au ridicat la suma de 137.748.628 lei, iar cheltuielile la 140.519.142 lei rezultând un deficit de 
2.770.514 lei. 
 Așa cum reiese din execuția bugetară încheiată la 31.12.2019, încasările anului 2019 s-au 
ridicat la suma de 126.811.797 lei, plățile -130.815.539 lei, excedent an precedent - 6.294.151 lei, 
rezultând un disponibil în cont la sfârșitul anului 2019 (excedent bugetar) de 2.290.409 lei. 
 Încasările totale sunt constituite din: 

 venituri din contractele  încheiate cu CAS Dolj privind contravaloarea serviciilor 
medicale prestate  în valoare de 54.287.904 lei ( 42.80 % din încasările totale ) - 
fonduri din care au fost suportate drepturile aferente plății - drepturi salariale, 
medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți,  hrană  atât pentru activitatea 
curentă a spitalului cât și pentru desfățurarea  programelor naționale de sănătate 
(Oncologie, Diabet, Hemofilie și Talasemie); 

 venituri  din contractele  încheiate  cu Direcția de Sănătate Publică Dolj  în suma de  
13.129.286 lei (10.35 % din încasările totale ) – fonduri destinate plății – drepturi 
salariale ale rezidenților,  planningului  și cercetării precum și achizițiilor de  
medicamente, materiale sanitare, reactivi, dezinfectanți, necesare  derulării 
programelor naționale de sănătate. 

 Venituri proprii ale spitalului în sumă de 391.136 lei reprezentând contravaloarea 
serviciilor medicale prestate în afara contractului cu CAS Dolj  (0.30 % din încasări); 

 Subvenții din FNUASS în sumă de 50.354.409 lei (39.70 % din încasări) 
reprezentând contravaloarea  fondurilor necesare acoperirii diferențelor  salariale ale 
personalului spitalului  conform Legii unice de salarizare; 

 Subvenții de la bugetul local în sumă de 8.617.738 lei (6.79 % din încasări). 
 
Suma alocată de Primăria Mun.Craiova  8.617.738 lei a fost utilizată în cursul anului 2019 

pentru acoperirea  cheltuielilor curente și de capital, astfel: 
a) cheltuieli de capital  - 4.519.969 lei au fost utilizate pentru: 

 construcția secției de Hematologie (3.204.610 lei), instalație electrică (269.810 
lei) și asistență tehnică în Secția de Hematologie (19.635 lei)  

 achiziția și plata de aparatură medicală și nemedicală (1.025.914 lei) imperios 
necesară desfășurării activității medicale  din cadrul secțiilor spitalului precum și 
funcționării în condiții optime a celorlalte compartimente funcționale ale spitalului. 

 Dotarea cu aparatura medicală și nemedicală a fost efectuată în secțiile spitalului, astfel: 
sterilizator automat cu aburi de mare capacitate (300 l) – 1 bucată, rampă oxigen cu accesorii (9 
buc.), lavoar apă sterilă (3 buc.), licență fortigate (1 buc.), sistem climatizarwe Bloc Operator (1 
buc.), console medicale (59 buc.) 

b) Suma de 4.097.769 lei a fost utilizată pentru acoperirea cheltuielilor curente, respectiv: 
b1) cheltuieli cu utilitățile (energie electrică, termică, gaze, apă, salubritate, telefonie) 

în sumă de  1.403.000 lei; 
b2) cheltuieli materiale de întreținere  și funcționare în sumă de 1.374.982 lei din 

care:     
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-    furnituri birouri ( hârtie xerox, cartușe, etc ) 35.000 lei; 
- materiale de curățenie (detergent, săpun, pungi, cutii infectogene etc.) 69.940 lei; 
- carburanți 52.000 lei; 
- piese de schimb aferente reparării aparaturii din dotarea spitalului 18.518 lei; 
- materiale de întreținere și reparații efectuate de către personalul propriu al spitalului 

39.996 lei; 
- prestări servicii (service aparatură medicală, servicii dozimetrie, deșeuri infectogene, 

servicii de întreținere și mentenanță lift, program informatic servicii de dirigenție) 644.273 
lei. 

b3) cheltuieli  cu achizițiile de obiecte de inventar 305.043 lei din care: 
- uniforme și echipamente de protecție (halate operație) 2.992 lei; 
- lenjerii și accesorii de pat (cearșaf pat, cearșaf plic, față pernă, câmpuri operație, 

scutece) 43.994 lei; 
- alte obiecte de inventar - aparatură medicală ce nu face obiectul mijloacelor fixe 

(negatoscop, cititor carduri), mobilier medical pentru secția Neonatologie (dulapuri, 
birouri, paturi, saltele, banchete) și alte obiecte de inventar (jaluzele, scară recuperare 
medicală, scaun recoltare etc.) 258.056 lei.  

b4) cheltuieli cu chirii  430.000 lei; 
b5) cheltuieli cu reparațiile 1.100.000 lei, reprezentând: 

 reparații curente și igienizări inclusiv sistem control acces pentru ușa 
exterioară în Secția Neonatologie (442.697 lei) ; 

 reparații curente acoperiș clădirea situată în Nicolae Titulescu nr. 40; 
 reparații curente și igienizări clădirea situată în str Nicolae Titulescu nr. 40, în 

care va funcționa RMN, în valoare totala de 657.303 lei. 
 

În cursul anului 2019, Primăria Municipiului Craiova a semnat contractul de finantare 
pentru proiectul „Reabilitare corp C1- Ambulatoriu, pavilion A, extindere cu lift exterior și 
amplasare rampă gunoi (colectare selectivă) situat în Craiova, str. N. Titulescu, nr. 40”, 
POR/266/8/1/Operațiunea 8.1.A: Ambulatorii, având sprijinul persoanelor desemnate din cadrul 
spitalului. 
 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
 
Transferuri curente: 

Denumire indicator COD Credite bugetare (lei) Plati efectuate 
(lei) 

Titlul I: Bunuri si Servicii 20 1.983.000 1.983.000 
 
 Fondurile alocate au fost folosite pentru: 
- plata furnizorilor de utilități (energie electrică, energie termică, gaze, apă canal și salubritate): 
588.217 lei; 
- plata materialelor și a serviciilor pentru întreținere și funcționare (materiale curățenie, carburanți, 
piese de schimb, servicii spălătorie, serv. verficări, întreținere și reparații aparatură medicală, 
echipamente IT, instalații termice, electrice și sanitare, amenajare incintă spital, etc.): 593.743 lei; 
- plata lucrărilor de reparații: 685.764 lei: 

 Psihiatrie I – reparații și igienizări hol principal, camera de gardă cu încăperile aferente, 
sistemele de închidere ale saloanelor de urgență, traseele conductelor de canalizare și 
căminele de ape reziduale 288.411 lei 

  Psihiatrie II – reparații și igienizări cabinet medici și asistenți, sală curs, primiri urgențe, spațiu 
generator - 44.982 lei 

  Clinica Neurologie - reparații și igienizări la scara principală, hol intrare - 54.978 lei 
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 Neurologie I - reparații și igienizări camera de gardă, cabinet medici, saloane - 287.630 lei 

 Reparații tâmplărie – spital - 9.763 lei. 

 Achiziții obiecte de inventar (mobilier ) 115.276 lei: mobilier pentru Farmacie, stingătoare, lampă 
bactericidă pentru Laborator, paturi și saltele pentru secția de îngrijiri Paliative 

Transferuri de capital: 

Denumire indicator COD Credite bugetare (lei) 
Plati efectuate 

(lei) 

Cheltuieli de capital 70 564.565 564.565 

 
1. studiul de fezabilitate Extindere Secția Recuperare-Neurologică: 79.040 lei 

2. achiziție aparat Analizor Imunologie pentru Laborator: 119.952 lei 

3. sistem climatizare Clinica Neurologie I: 200.000 lei 

4. achiziție centrale termice: 39.984 lei 

5. expertiză și proiectare instalație electrică Clinică Neurologie, CSM adulți, NPI și Psihiatrie I: 
50.000 lei 

6. cofinanțare aparatură medicală: 75.589 lei. 

 
 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie “Victor Babes” Craiova 
 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 
 

BVC 
752000 

Plăți efectuate 
705896.34 

Containere modulare pentru depozitare 160000 160000 
Echipamente de climatizare 160000 159936 
Echipamente termice 160000 160000 
Paturi copii 30000  
Multifunctionale laser 25000 24990 
Statie de lucru tip desktop 50000 49999.04 
Antivirus profesional 20000 19991.29 
Echipament firewall 50000 49980 
Echipamente bucatarie servire masa 20000 19999.90 
Paturi adulti (set compus din par, saltea, 
noptiera) 20 buc 61000 61000.11 
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Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Căminul pentru Persoane Vârstnice  are sediul în Municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3, în 

imobilul proprietatea Municipiului Craiova, dat în administrare prin H.C.L. nr.147/31.08.1999 cu 
modificările și completările ulterioare, având o capacitate de 320 de locuri. Căminul pentru Persoane 
Vârstnice funcționeaza cu trei  secții, respectiv: 

 secție pentru persoane dependente, 

 secție pentru persoane semidependente  

 secție pentru persoane independente 

 Obiectul de activitate îl constituie îngrijirea în Cămin a persoanelor vârstnice, prin asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și readaptare, activități 
de ergoterapie și petrecerea timpului liber, asistență socială și psihologică. 

Beneficiarii serviciilor furnizate în Cămin sunt persoane vârstnice din Municipiul Craiova, care 
se regăsesc în una din următoarele situații: 

a) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 
potrivit dispozițiilor legale în vigoare 

b) nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor 
proprii 

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare 

d) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată 
e) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice 
Astfel, în Cămin sunt internate cu prioritate persoanele vârstnice pensionate pentru munca 

depusă și limita de vârstă care au posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere 
din pensie, precum și cei cu pensii mici dar cu susținători legali care se angajează să plătească 
diferența de plată până la costul integral al contribuției de întreținere, și care se află în situația de 
pierdere parțială a autonomiei, care sunt de natură medicală, socio-medicală ori psiho-afectivă.   

Căminul pentru Persoane Vârstnice asigură următoarele servicii: 
- servicii socio-medicale și de îngrijire; 
- servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena 

eliminărilor, hrănirea și hidratarea, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 
- servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsuratorilor antropometrice, monitorizarea 

parametrilor fiziologici - tensiune arterială, glicemie, temperatură, respirașie, puls, administrarea 
tratamentului; 

- servicii de recuperare și reabilitare, conexe domeniului medical și social: kinetoterapie, 
fizioterapie, psihoterapie; 

- servicii sociale; 
- găzduire pe perioada nedeterminată; 
- consiliere juridică și psihologică; 
- socializare și petrecerea timpului liber. 
Căminul poate oferi și alte prestații la solicitarea organizațiilor neguvernamentale, a unor 

instituții publice de profil, a organizațiilor de pensionari, a unităților de cult recunoscute în România 
ori în cooperare cu acestea: 

 organizarea sărbătorilor naționale sau religioase; 

 organizarea aniversărilor tradiționale (ziua de naștere sau ziua numelui); 

 activități recreative sau de petrecere a timpului liber; 

 activități cultural – educative și de socializare; 

 activități manuale și artistice; 
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 activități și jocuri sportive; 

 organizarea de excursii și alte activități recreative.   

Serviciile se acordă în baza unui contract pentru acordarea serviciilor socio-medicale. 
Astfel, prin activitățile desfășurate la nivelul instituției, persoana vârstnică beneficiază de 

servicii socio-medicale și de îngrijire și servicii sociale la nivelul standardelor europene, al căror 
impact generează încurajarea și exploatarea capacităților de autoîngrijire și autogospodărire, 
creșterea asertivității, dezvoltarea abilităților sociale. 
          Serviciile sociale acordate se realizează de personal calificat, cu responsabilități și 
competențe specifice. Pentru a răspunde nevoilor reale ale persoanelor vârstnice internate și a 
asigura  servicii de calitate, normarea  personalului se face pe tipuri de servicii  –160 posturi. 
         Activitatățile desfășurate la nivelul Căminului, având ca scop menţinerea sau readaptarea 
capacităţilor fizice sau intelectuale, sunt: 
Activităţi practice: 
- lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea spaţiilor 
de locuit, de relaxare şi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon. 
Produsele realizate de persoanele vârstnice au fost oferite colaboratorilor, partenerilor şi 
sponsorilor. 
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate săptămânal în activităţi de grădinărit şi de 
curăţenie în curtea căminului; 
Activităţi de grup 
- jocuri de grup: beneficiarii participă la jocuri de rummy pentru stimularea cognitivă; 
- discuţii libere: religioase, medicale, de organizare a activităţilor şi timpului liber; 
Activităţi informative: 
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmărirea programelor TV, filme artistice şi documentare; 
- activităţi de informare: cu privire la  drepturile / obligațiile pe care le au în calitate de beneficiari de 
servicii în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, activităţile care se desfăşoară în comunitate. 
 
 Activităţi de socializare 
 Activităţi intergeneraţii 
- participarea la serbarea de 8 Martie organizată în parteneriat cu diferite instituții culturale sau 
școlare 
- confecţionarea de tablouri decorative împreună cu copiii /adolescenți voluntari- confecţionarea de 
vaze  
 
Activităţi în comunitate: 
- participarea la evenimentele culturale: spectacole organizate la nivel de Municipiu Craiova dar și 
cele organizate la nivel de instituție : 

- Ziua Internaţională a Persoanelor cu Alzheimer; 
- zile de naştere, 
- Ziua Centrului Mihail şi Gavril, 
- Ziua Centrului Constantin şi Elena, 
- Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice,etc  

      Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 a cuprins sursele financiare necesare 
finanțării cheltuielilor care au privit buna funcționare a activității instituției. 

 C.P.V. Craiova are o capacitate aprobată de 320 paturi, din care ocupate în anul 2019, în 
medie, în proporție de 95 - 98%. 

 În anul 2019 a fost aprobat Statul de funcții cu 160 posturi, din care ocupate au fost în 
proporție de 98 % 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a avut aprobat, pe anul 2019, un Buget de 
venituri și cheltuieli inițial în suma de 12438 mii lei, având ca surse de finanțare : 
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 - subvenții de la bugetul local — 10.038 mii lei 

 - contribuția de întreținere a beneficiarilor – 2.400 mii lei 

 La ultima rectificare, în anul 2019, Bugetul de venituri și cheltuieli a avut ca sursă de 
finanțare următoarele: 

 - subvenții de la bugetul local — 10.778 mii lei  

- contribuția de întreținere a beneficiarilor – 2700 mii lei 

 La data de 31.12.2019 veniturile totale au fost de 13.215.988 lei din care: 

- subvenția de la Consiliul Local a reprezentat 80,04 %,  

- contribuția de întreținere a reprezentat 19,96 %, 

 Cheltuielile totale aferente anului 2019 au fost de 13.423.111 lei din care: 

 - cheltuieli de personal – 10.454.629 lei  

- cheltuieli cu bunuri și servicii – 2.968.482 lei. 

 Analizând cheltuielile, pe articole, în total cheltuieli, se observă următoarele : 

- cheltuielile de personal au reprezentat 77,88 %; 

- cheltuieli salariale în bani 74,51 %;   

- contribuții (C.A.S, Șomaj, Sănătate) 2,25 %  

- cheltuielile cu bunurile și serviciile au reprezentat 22,12% din totalul cheltuielilor cu bunuri și 
servicii, care au reprezentat: 

 - hrana pentru oameni reprezintă 57,32 %; 

 - cheltuielile cu încălzirea și iluminatul reprezintă 10,14%, 

 - apă, canal, salubritate 5,03%;  

 - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 7,8%, 

 Analizând veniturile și cheltuielile la finele anului 2019, Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Craiova a realizat un deficit de 234456 lei. În anul 2019 instituția nu a beneficiat de programe 
naționale (programe care se derulează prin Casa de Sănătate sau Ministerul Muncii sau alte 
ministere), fondurile fiind subvenții de la Consiliul Local al Municipiului Craiova și contribuțiile de 
întreținere ale beneficiarilor. 
        În anul 2019 au fost instituționalizate 112 de persoane,  40 de externări și 78 de decese din 
care 3 au fost fără susținători legali, iar demersurile necesare pentru înhumarea acestora au fost 
asigurate de către cămin.  La internarea în CPV Craiova, beneficiarilor li s-a întocmit fișa de 
monitorizare servicii, cu înscrierea acestora în registrul de internare în care s-au consemnat datele 
personale și diagnosticul de internare, sub semnatura și parafa managerului de caz, sau în lipsa 
acestuia, a locțiitorului.  

Serviciile medicale și de îngrijire oferite beneficiarilor CPV au constat în: 

- servicii de îngrijire de bază: igiena corporală, hrănire, hidratare, transfer, mobilizare, igiena 
eliminărilor 

- servicii de îngrijire de suport: igienizarea spațiilor de locuit și anexelor, igiena efectelor 
personale, a lenjeriei de pat și a veselei, prepararea hranei, companie, însoțire la consultații, 
investigații 

- servicii medicale: supravegherea medicală activă a bolilor cronice 

- prescripția și administrarea de tratament medicamentos 

- asigurarea regimului igienico-dieteticin funcție de tipul afecțiunii 

- coordonarea evaluărilor periodice ale bolilor cronice 

- asistența curentă a solicitărilor acute și a decompensărilor 
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- intervenții de primă necesitate în urgențele medico-chirurgicale 

- proceduri de mică chirurgie 

- îngrijiri terminale/paleative 

- imunizări 

- asigurarea accesului la consulturi de specialitate 

În cursul anului 2019 s-au efectuat 255 de analize de laborator, investigațiile fiind 
consemnate de către medic în Registrul pentru investigații medicale.  

 În luna noiembrie 2019 s-au imunizat, cu vaccin antigripal, 100 de beneficiari și 50 persoane 
- personal medico-auxiliar. 

 În anul 2019, în colaborare cu medicii curanți și medicul voluntar de medicină fizică s-au 
asigurat servicii de recuperare fizică și psihologică  la patul beneficiarului, la sala de kinetoterapie și 
la cabinetul de fizioterapie.  

 În perioada anului calendaristic 2019 salariații Compartimentului Social din cadrul CPV au 
desfășurat următoarele activități:  

- au elaborat planuri de îngrijire şi asistenţă pentru toţi beneficiarii institutionalizați; 

- au aplicat  chestionare anuale/beneficiar privind satisfacţia acestora, 

- au fost aplicate chestionare de evaluare a beneficiarului în vederea identificării formelor de abuz 
sau exploatare; 

- au fost încheiate parteneriate educaționale cu școli și grădinițe din Municipiul Craiova pe diverse 
teme cu privire la persoanele vârstnice ; 

- activităţi de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor, având ca rol menţinerea capacităţilor 
intelectuale şi stimularea participării la viaţa socială; 

- activităţi de informare: informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora, 
conform Regulament intern şi R.O.F ale C.P.V. Craiova; 

- activităţi recreative: au fost organizate jocuri de societate precum:  jocuri de şah, table, rummy, 

- activităţi religioase: dezbateri pe teme religioase, participări la slujbele religioase desfăşurate la 
Biserica din curtea instituţiei 

 În cursul anului 2019: 

- a fost organizată o excursie la Mănăstirile Dealul Mare și Strâmba din Județul Gorj la care au 
participat 50 de beneficiari; 

- au fost organizate trei spectacole folclorice, precum și două spectacole de Crăciun la care au 
participat  50 beneficiari/spectacol; 

- beneficiarii instituţionalizaţi, au participat cu ocazia sărbătorilor de iarnă la programele de colinde 
desfăşurate în cadrul instituţiei; 

- 20 de beneficiari au participat la piesa de teatru “1,2,3 BEBE” 

- a fost organizată sărbătoarea Zilei Internaționale a Persoanei Vârstnice în cadrul instituției; 

- au fost întocmite reevaluările beneficiarilor de servicii sociale; 

- a fost desfasurata o sesiune de informare cu privire la riscul consumului de alcool, cu participarea 
unui numar de 50 de beneficiari; 

- a fost desfășurată o sesiune de informare privind prezentarea ghidului beneficiarului, carta 
drepturilor beneficiarului și obligațiile beneficiarilor, cu participarea  a 115  beneficiari. 

Totodată, în cursul anului 2019, au fost făcute demersurile necesare pentru întocmirea 
cărţilor de identitate provizorii, pentru aplicarea vizelor de reşedinţă pentru 160 de beneficiari. 
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Cultura  
 Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităţi specializate, 
distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin care se 
adresează publicului. 
 Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate, prin cele 5 unităţi, s-a materializat în 572 
spectacole şi concerte, mai  puţin cu 201 faţă de  anul  precedent. Din totalul de 572 spectacole şi 
concerte, 37 au fost  premiere.  
 Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul anului 
2019 de 648.421 persoane, în creştere cu 40.588 persoane comparativ cu începutul anului 2018. 
 Cele 86 de biblioteci au în dotare 3.215.260 volume. La începutul anului 2019 s-au 
înregistrat 56.648 cititori activi (cu 728 mai mulţi decât la începutul anului 2018) care au împrumutat 
704.725 volume (cu 38.958 volume mai puţin decât la începutul anului 2018). 
 La începutul anului 2019 au funcţionat 9 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 177.031 în 
creştere cu 10.043 faţă de începutul anului 2018.  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
În anul 2019, Teatrul Național „Marin Sorescu” a fost implicat în mai multe categorii de 

activități culturale care cuprind premierele teatrului, participarea la festivaluri naționale și 
internaționale, organizarea unui festival internațional și alte evenimente culturale notabile:    

 
Premierele Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova din  anul 2019 

1. „Cântecul vârstelor”, scenariul Emil Boroghină, regia Alina Hiristea / data premierei 22 febr. 

2019 

2. „De la Ovidiu la Eminescu”, scenariul Emil Boroghină, regia Alina Hiristea / data premierei 

17 martie 2019 

3. „Ciuf și ciuf în spațiu”, de Vlad Drăgulescu, Alina Mangra, Ștefan Cepoi, regia Vlad 

Drăgulescu / data premierei 15 aprilie 2019 

4. „Caragiale best of”, după texte de I.L.Caragiale, regia Vlad Drăgulescu / data premierei 15 

aprilie 2019 (debut: actorii Mihai Viță și Ovidiu Cârstea / nume de scenă Dodo)  

5. „Under(re)Construction”, de Marco Tesei, traducerea Raluca Niță, regia și scenografia 

Alex Teodorescu / data premierei 19 aprilie 2019 (*debut regizoral Alex Teodorescu) 

6. „Casa cu suricate”, de David Drábek, traducerea Mircea Dan Duță, regia Radu Afrim, 

scenografia Irina Moscu / data premierei 20 aprilie 2019  

7. „Bang”, de Marius von Mayenburg, traducerea Elise Wilk, regia Theodor-Cristian Popescu, 

scenografia Mihai Păcurar / data premierei 5 iunie 2019 

8. „1, 2, 3...Bébé, de André Roussin, regia Raluca Păun și Alexandru Boureanu, scenografia  

Andreea Simona Negrilă / data premierei 8 iunie 2019  

9. „Adio, Europa!”, după Ion D. Sîrbu, dramatizare de Nicolae Coande, regia și scenografia 

Bogdan-Cristian Drăgan / data premierei 27 iunie 2019 

10. „Obsesii”, de Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia Yiannis Paraskevopoluos, decor și costume Lia 

Dogaru / data premierei 15 sept. 2019 

11. „Operațiunea Marte”, de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia 

Iuliana Vîlsan / data premierei 18 sept. 2019 
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12. „Vești bune. Final”, de Davide Carnevali, regia Alexandru Dabija, scenografia Andreea 

Simona Negrilă / data premierei 10 nov.2019 

13. „Playground”, de Raul Coldea, regia Raul Coldea, scenografia Alexandra Budianu / data 

premierei 6 dec.2019 / spectacol câștigător al Concursului de Proiecte pentru Tineri Regizori 

și Scenografi Români, 2018 (*debut scenografie Alexandra Budianu) 

14. „Democrisis”, de Jules Buchholtz, regia Vlad Drăgulescu, scenografia Lia Dogaru / data 

premierei 18 dec. 2019 

15. „Radio”, de Eric Bogosian, regia Bobi Pricop, scenografia Nikola Toromanov / data 

premierei 14 dec. 2019 

 

Proiectul 11+1 independent/contemporan - la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova au 
fost prezentate cele mai bune 12 producții de teatru independent și de dans contemporan din țară. 
Au ajuns la Naționalul craiovean artiști, regizori, coregrafi, dansatori, actori din toată țara, iar publicul 
craiovean a avut ocazia să vadă spectacole cu teme dintre cele mai diverse.  
 

REACȚIE URBANĂ este proiectul de teatru comunitar inițiat de Teatrul Național „Marin 
Sorescu” din Craiova în anul 2018, iar meritul acestui priect este acela de a aduce în ipostază de 
actori peste 50 de persoane din comunitatea craioveană, care timp de câteva luni au făcut repetiții, 
au învățat roluri și au participat creativ la spectacolele acestui proiect: „Etichetează-mă”, regia 
Laurențiu Tudor. 

 
Festivalul Internațional dedicat tinerilor regizori- Theater Networking Talents TNT (ediția a III-a/ 

28-30 iunie 2019)  
Festivalul s-a desfășurat sub forma unei platforme de prezentare a tinerilor regizori, o importantă 

rampă de lansare pentru absolvenții specializării regie de teatru, unde participanţii au prezentat 
spectacolul de licență/disertație. Astfel, ei au luat contact cu mediul teatrului profesionist, un loc de 
întâlnire a absolvenților nu doar cu viitori colegi și colaboratori, ci și cu manageri de teatre, directori 
artistici, producători independenți sau programatori de festivaluri. 

A treia ediție TNT a adus în centrul atenției șase regizori de teatru absolvenți în anul universitar 
2019 ai Facultăților de Teatru din România, Polonia și Serbia. Din partea Universității Naționale de 
Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București sunt prezente spectacolele COCK, 
regia Tony Adam, REVIZORUL, regia Slava Sambriș, CALIGULA, regia Iulia Grigoriu, din partea 
Universității Babeș-Bolyai Cluj este prezent spectacolul O VIAȚĂ NORMALĂ, regia Norbert Boda, 
din Polonia vedem WEIRDOS, regia Natasza Soltanowicz, iar din Bulgaria GEORGE KAPLAN, 
regia Pavle Terzić. 

 

Participări la Festivaluri de Teatru naționale și internaționale  
1. Festivalul Internațional de Teatru de la Turda / Turda / 1 iulie 2019 / „De la Ovidiu la Eminescu”, 

recital de poezie cu Emil Boroghină.  
2. Reuniunea Teatrelor Naționale – Chișinău / „Miroase a pradă”, de Michele Lowe, regia Al. 

Boureanu / 22 sept. 2019; „Retroelectro”, regia Bogdan Georgescu / 23 sept. 2019. 
3. Festivalul de Teatru și Film de scurt metraj pentru tineret „FesTin”, ediția a XI-a, 2019/ Caracal / 

„Salvatorii melcilor”, de Bogdan-Cristian Drăgan, regia Bogdan-Cristian Drăgan (30 aug. 2019).  
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Alte evenimente culturale notabile organizate de Teatrul Național „Marin Sorescu”:  
1. Programul Întâlnirile SpectActor.  
 9 martie 2019 / Întâlnirile SpectActor / Dumitru Prunariu, primul român care a zburat în 

Cosmos, personalitate marcantă a lumii științifice spațiale, a conferențiat pe tema „Cosmosul – o 
aventură umană”.  

 27 oct. 2019 / Întâlnirile SpectActor / Istoricul Marius Oprea, întemeietor al arheologiei 
victimelor comunismului în România, a susținut conferința „În căutarea poporului pierdut. 
Arheologia victimelor comunismului în România”.  

 17 nov. 2019 / Întâlnirile SpectActor / invitat Bogdan Murgescu a susținut conferința „Acum 100 
de ani, România Mare a votat. Alegerile parlamentare din noiembrie 1919”.  

2. Programul Adunarea Poeților (spectacole de poezie și lansări de carte) 
 10 mai 2019 / poetul și editorul Claudiu Komartin a susținut conferința „Poză de veac. Poeți ai 

generației războiului”, urmată de lansarea antologiei de poezie Sârmă ghimpată. Când focurile 
se vor stinge printre ruine (Ed. Cartier, 2019), o selecție personală a poeților români care au 
debutat în perioada 1939-1947.  

 22 martie 2019 / Poeta Ana Blandiana a susținut conferința „Nu sunt scriitor, sunt numai poet”, 
dedicată Zilei Internaționale a Poeziei (21 martie). Conferința a fost urmată de spectacolul-lectură 
de poezie „O iubire continuă”, susținut de actrițele Tamara Popescu, Ioana Manciu, Petronela 
Zurba, Anca Dinu, pe adaptarea semnată de Nicolae Coande după cel mai recent volum al 
poetei, „Variațiuni pe o temă dată” (Ed. Humanitas, 2018). 

 15 nov. 2019 / Poetul Romulus Bucur, unul dintre cei mai importanți poeți români contemporani 
a susținut conferința Mantrele poeziei. 

3. Spectacole-lectură:  
 15 ianuarie 2019, sala Ia te uită!, spectacolul Eminescu în 15 poeme – un recital susținut de 

actori ai Naționalului craiovean, o întâlnire cu poezia lui Mihai Eminescu, alături de trei actori 
reputați ai Naționalului craiovean: Constantin Cicort, Angel Rababoc, Nicolae Vicol.  

 26 febr. 2019 / „Pluta Meduzei”, de Marin Sorescu, spectacol-lectură la Naționalul craiovean, 
regia Bogdan Cristian Drăgan, cu actorii Anca Dinu, Constantin Cicort, Eugen Titu, Geni Macsim, 
Petronela Zurba și Liviu Topuzu.  

 21 nov. 2019, sala „Ia te uită!” / „În căutarea lui Ionescu sau Nimeni nu e ceva“ – spectacol-
lectură dedicat împlinirii a 110 ani de la nașterea lui Eugène Ionesco. Cu o distribuție importantă, 
actorii Angel Rababoc, Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Ștefan Cepoi, Marian Politic, textul 
reprezintă o adaptare de Nicolae Coande după volumul „Căutarea intermitentă” (trad. Barbu 
Cioculescu), cu inserții din cărțile „Elegii pentru ființele mici”, „Jurnal în fărâme”, „Alb și negru” și 
pasaje din jurnalul lui Mihail Sebastian. 

 

Opera Română Craiova 
Misiunea Operei Române Craiova, ca instituţie publică de cultură, prin activităţile pe care le 

desfăşoară, se adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând asigurarea accesului 
tuturor cetăţenilor la informaţie şi instrucţie muzicală, contribuind la dezvoltarea intelectuală şi 
spirituală a personalităţii umane, la formarea sistemului estetic şi al judecăţilor de valoare în 
domeniul culturii muzicale. 
 Opera Română Craiova a realizat, în anul 2019, 122 de manifestări artistice, dintre care 69 
au fost manifestări artistice proprii astfel: 
 - Premiere - 2 (dintre care 1 în cadrul Festivalului) 
 - Spectacole - eveniment  - 5 (dintre care 3 în cadrul Festivalului) 
 - Spectacole în cadrul ediției a XVI-a a Festivalului Internațional „Elena Teodorini” – total 17: 
  - 1 este inclus la capitolul Premiere,  
  - 3 sunt incluse la capitolul Spectacole-eveniment  
  - 1 este inclus la capitorul Spectacole în turnee artistice naționale, celelalte 12 fiind: 
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 Spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului în Craiova (4) 
 Spectacole ale altor instituții din Craiova prezentate la sediile lor  (3) 
 Spectacole ale altor instituții din afara țării prezentate în Craiova (3) 
 Spectacole ale altor instituții din țară prezentate în afara Craiovei (2) 

 - Stagiunea estivală - 2 
 - Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători  - 5 dintre care: 

 Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole  (3) 
 Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice (2) 

 - Spectacole dedicate elevilor - 1 
 - Reluări/Spectacole curente – 28 
 - Repetiții cu public - 3 
 - Spectacole în turnee artistice naționale – 3 
 - Spectacole în turnee artistice internaționale – 16 
 - Spectacole desfășurate de alte instituții/organizații la Teatrul de Vară sub coordonarea 
Operei Române Craiova –  45 
Acestea intră în următoarele categorii: 
 - Spectacole susținute de Opera Română Craiova în turnee în țară și străinătate – 19  
 - Spectacole susținute de Opera Română Craiova în Craiova, în săli de spectacol - 42 
 - Spectacole susținute de Opera Română Craiova în Craiova, în spații publice – 5 
 - Spectacole ale unor alte instituții din Craiova desfășurate la sediul acestora sub egida 
festivalului Internațional Elena Teodorini - 3 
 - Spectacole ale unor alte instituții din țară desfășurate la sediile acestora, în afara Craiovei, 
sub egida Festivalului Internațional Elena Teodorini - 2 
 - Spectacole ale unor companii din străinătate susținute în săli de spectacol din Craiova 
invitate de  Opera Română Craiova în cadrul Festivalului Internațional Elena Teodorini - 3 
 - Repetiții cu public ale Operei Române Craiova la Teatrul de Vară - 3 
 - Spectacole/concerte/manifestări ale altor instituții și organizații susținute la teatrul de vară 
din parcul Nicolae Romanescu - 45 

 

În anul 2019 Opera Română Craiova a susţinut trei spectacole în țară, în afara orașului 
Craiova: 

 5 mai 2019, ora 19.00 – CAVALLERIA RUSTICANA de P. Mascagni 
Spectacol susținut pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, în cadrul 
Zilelor orașului Drobeta Turnu Severin 

 21 octombrie 2019, ora 19.00 – UITE TATA, NU E TATA de M. Joldea  
Spectacol susținut pe scena Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea, în cadrul Festivalului 
Internațional Elena Teodorini 

 9 decembrie 2019, ora 19.00 – LILIACUL de J. Strauss 
Spectacol susținut pe scena Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu-Vâlcea, în cadrul stagiunii 
aniversare Filarmonica 25 

 

În cadrul celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Internațional „Elena Teodorini”, organizat de 
Opera Română Craiova, două prestigioase instituții de cultură din România au susținut 
spectacole/concerte pe scenele lor astfel: 

 14 octombrie 2019, ora 19.00 – GLORIA - Fragmente din Requiem și Kr nungmesse de W. 
A. Mozart  

Spectacol susținut de Filarmonica „Ion Dumitrescu” Râmnicu-Vâlcea pe scena Filarmonicii „Ion 
Dumitrescu” Râmnicu-Vâlcea, în cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini” 

 25 octombrie 2019, ora 19.00 – FAMILIA ADDAMS, de Andrew Lippa 
Spectacol susținut de Teatrul Excelsior București pe scena Teatrului Excelsior București, în cadrul 
Festivalului Internațional „Elena Teodorini” 

În anul 2019 instituția a susținut 16 spectacole în afara României, continuând tradiția 
turneelor în Franța și Germania:  
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 01 – 06.01. 2019 / FRANȚA (L’Association de Gestion de l’Orchestre Filarmonica) (6)  

- 1 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Bagnols sur Cèze 
- 2 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Sauveterre 
- 3 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Pouzargues 
- 4 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Fourques 
- 5 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Aramon 
- 6 ianuarie 2019, Gala de Anul Nou, Orgon 
 

 12.03 – 25.03.2019 / GERMANIA (Compania ArtStage) (10) 
- 12 martie 2019, ora 19.30 (ora Germaniei), „Voievodul țiganilor”, de Johann Strauss fiul, Theater 
Wolfsburg, Wolfsburg 
- 13 martie 2019, ora 19.30, Stele ale Operei, Neues Theater Emden, Emden 
- 15 martie 2019, ora 19.30, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Theater Wolfsburg, Wolfsburg 
- 16 martie 2019, ora 20.00, „Voievodul țiganilor”, de Johann Strauss fiul, Theater an der 
Wilhelmshöhe, Lingen 
- 17 martie 2019, ora 17.00, „Voievodul țiganilor”, de Johann Strauss fiul, Heinz-Hilpert-Theater, 
Lünen 
- 20 martie 2019, ora 20.00, Gala de Operetă, Festhalle, Zweibrücken 
- 21 martie 2019, ora 20.00, „Pescuitorii de perle”, de Georges Bizet, Theater am Ring, Saarlouis 
- 23 martie 2019, ora 20.00, „Elixirul dragostei”, de Gaetano Donizetti, Bürgerhaus, Unterföhring 
- 24 martie 2019, ora 16.00, Gala Strauss, Das Wormser Theater, Worms 
- 25 martie 2019, ora 20.00, „Voievodul țiganilor”, de Johann Strauss fiul, Das Wormser Theater, 
Worms 
 
În Municipiul Craiova: 
PREMIERE 

 PREMIERĂ / 23 aprilie 2019, ora 19.00 – MEFISTOFELE de A. Boito  
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova  

 PREMIERĂ/20 octombrie 2019, ora 19.00 – GIANNI SCHICCHI de G. Puccini  
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova în cadrul Festivalului Internațional Elena 
Teodorini 
 
SPECTACOLE-EVENIMENT 

 30 mai 2019, ora 18.00  - OPERA 40 – Ceremonia Festivă a Consiliului Local al Municipiului Craiova 
Spectacol susținut pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

 11 octombrie 2019, ora 17.00 – THE ARTIST AWARDS 2019 
Spectacol eveniment susținut în Piața Mihai Viteazul Craiova în cadrul Festivalului Internațional 
Elena Teodorini 

 12 octombrie 2019, ora 17.00 – THE ARTIST AWARDS 2019 
Spectacol eveniment susținut în Piața Mihai Viteazul Craiova în cadrul Festivalului Internațional 
Elena Teodorini 

 12 decembrie 2019, ora 19.00 – POP OPERA CONCERT/invitat special LARA FABIAN 
Spectacol eveniment susținut la Sala Polivalentă Craiova, în cadrul Festivalului Internațional Elena 
Teodorini 

 22 decembrie 2019, ora 19.00 – CRĂCIUN LA OPERĂ 
Spectacol eveniment susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
 
FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ELENA TEODORINI 
 În cadrul ediției a XVI-a a Festivalului Internațional „Elena Teodorini” au fost incluse 17 
spectacole, dintre care 7 au fost deja menționate. Premiera Gianni Schicchi și spectacolele 
eveniment The Artist Awards (2) și Pop Opera Concert au fost prezentate mai sus. Spectacolul Uite 
tata, nu e tata susținut de Opera Română Craiova la Râmnicu Vâlcea, precum și cele două 
spectacole ale Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, respectiv Teatrul Excelsior, 
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desfășurate la Râmnicu Vâlcea și București, incluse în programul festivalului, au fost enumerate mai 
sus. Celelalte 10 evenimente din cadrul Festivalului sunt grupate astfel: 
 
Alte spectacole spectacole ale Operei Române Craiova prezentate în cadrul Festivalului în 
Craiova (4): 

 31 octombrie 2019, ora 19.00 – LA TRAVIATA de G. Verdi 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 07 noiembrie 2019, ora 19.00 – GALĂ DE OPERĂ 
Spectacol susținut pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova  

 09 noiembrie 2019, ora 19.00 – COMORI ALE ROMANȚEI  
Spectacol susținut de Opera Română Craiova în colaborare cu Centrul Cultural pentru UNESCO 
„Cetatea Romanței” Târgoviște pe scena Filarmonicii „Oltenia” Craiova  

 16 noiembrie 2019, ora 18.00 – MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
 
Spectacole ale altor instituții din Craiova prezentate în Craiova, la sediile lor (3): 

 11 octombrie 2019, ora 18.00 – CHIRIȚA ÎN IAȘI după Vasile Alecsandri 
Spectacol al Teatrului Colibri pe scena Teatrului Colibri Craiova  

 19 octombrie 2019, ora 19.00 – OPERAȚIUNEA MARTE de Alex Băcanu 
Spectacol susținut de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova pe scena Teatrul Național „Marin 
Sorescu” Craiova 

 08 noiembrie 2019, ora 19.00 – CONCERT SIMFONIC 
Spectacol susținut de Orchestra filarmonică a Filarmonicii „Oltenia” Craiova pe scena Filarmonicii 
„Oltenia” 
 
Spectacole din afara țării prezentate la Craiova (3) 

 28 octombrie 2019, ora 19.00 – NORMA de V. Bellini 
Spectacol susținut de Opera din Varna, Bulgaria pe scena Cercului Militar Craiova 

 29 octombrie 2019, ora 19.00 – WEST SIDE STORY de L. Bernstein 
Spectacol susținut de Opera din Varna, Bulgaria pe scena Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 

 03 noiembrie 2019, ora 19.00 – DELIRIUM 
Spectacol balet susținut de balerini ai Teatrului „La Scala” din Milano, Italia pe scena Cercului Militar 
Craiova 
 
STAGIUNEA ESTIVALĂ (2) 

 24 august 2019, ora 21.00 – DANCE WITH ME 
Spectacol susținut pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu Craiova 

 8 septembrie 2019, ora 21.00 – DANCE WITH ME 
Spectacol susținut pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu Craiova 

Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători (5) 
 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în săli de spectacole (3) 

 03 martie 2019, ora 20.00 – Gala operei MĂRȚIȘOR 
Spectacol susținut pe scena Teatrului Național Marin Sorescu Craiova 

 21 martie 2019, ora 19.00 – Spectacol dedicat ZILEI OLTENIEI 
Spectacol susținut pe scena Teatrului Național Marin Sorescu Craiova – 

 01 decembrie 2019, ora 19.00 – UNIREA CEA MARE de Eugen Doga  
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
 
Spectacole în cadrul unor evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice (2) 

 6 iunie 2019, ora 19.00 – DANCE WITH ME 
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Spectacol susținut în Piața Mihai Viteazul, în cadrul Zilelor Craiovei 

 6 decembrie 2019, ora 19.00 – CONCERT DE COLINDE 
Spectacol susținut în Piața Mihai Viteazul, în cadrul Galei Sărbătorilor de Iarnă 
 
Spectacole dedicate elevilor (1) 

 28 mai 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova, în cadrul programului Școala Altfel 
 
Reluări/spectacole curente (28) 

 13 ianuarie 2019, ora 19.00 – LILIACUL de J. Strauss 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 19 ianuarie 2019, ora 19.00 – LA TRAVIATA de G. Verdi 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 26 ianuarie 2019, ora 18.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 28 ianuarie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 02 februarie 2019, ora 19.00 – DON CARLO de G. Verdi 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 09 februarie 2019, ora 19.00 – LA TRAVIATA de G. Verdi 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 11 februarie 2019, ora 18.00 – ZÂNA PĂPUȘILOR – balet de J. Bayer 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 16 februarie 2019, ora 19.00 – PESCUITORII DE PERLE de G. Bizet 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 18 februarie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 19 februarie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 24 februarie 2018, ora 19.00 – VOIEVODUL ȚIGANILOR de J. Strauss (fiul) 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 26 februarie 2019, ora 18.00 – CENUȘĂREASA, după Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 04 martie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 05 martie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 01 aprilie 2019, ora 11.00 – – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 02 aprilie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 13 aprilie 2019, ora 19.00 – LILIACUL de J. Strauss 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova - 

 25 aprilie 2019, ora 19.00 – MEFISTOFELE de A. Boito  
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova  
 

 11 mai 2019, ora 19.00 – CAVALLERIA RUSTICANA/PAGLIACCI 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar 

 18 mai 2019, ora 20:30 – DANCE WITH ME 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
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 20 mai 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 21 mai 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 27 mai 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 3 iunie 2019, ora 11.00 – CENUȘĂREASA, după  Charles Perrautt 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 15 iunie 2019, ora 21.00 – CARMINA BURANA – C. Orff 
Spectacol muzical-coregrafic susținut pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu  

 23 noiembrie 2019, ora 19.00 – UITE TATA, NU E TATA de M. Joldea  
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 25 noiembrie 2019, ora 11.00 – MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 

 26 noiembrie 2019, ora 11.00 – MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu 
Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
 

În anul 2019 Opera Română Craiova a continuat să coordoneze activitatea desfășurată la 
Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, ca urmare a Hotărârii nr. 208 din 25.05.2017 privind 
aprobarea asocierii între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Opera 
Română Craiova, în vederea administrării în comun a Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae 
Romanescu”. În afara celor 3 spectacole susținute de Opera Română Craiova pe scena Teatrului de 
Vară (incluse în enumerarea de mai sus la categoria Spectacole în cadrul unor 
evenimente/festivaluri/sărbători în spații publice), și a 3 repetiții cu public ale acestor spectacole, în 
perioada 11 mai – 28 septembrie 2019, la Teatrul de Vară s-au desfășurat alte 45 manifestări 
organizate de alte instituții sub coordonarea Operei Române Craiova, pe această scenă anul trecut 
derulându-se un total de 51 de manifestări. Cele 45 de acțiuni sunt prezentate în continuare: 

 11 mai 2019, ora 09.00-18.30 – Festivalul Iosif 
Eveniment educative-recreativ organizat de Asociația „Exploratori pentru viitor”, filiala Oltenia 

 14 mai 2019, ora 10.00 - Vocea populară pentru copii 
Emisiune concurs organizată și înregistrată de TVR Craiova 

 25 mai 2019, ora 17.00 – Spectacol muzical 
Spectacol organizat de Școala de Muzică și Arte „Shine’s Arts” 

 30 mai 2019 - Occident Expres 
Spectacol de teatru organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, în cadrul Zilelor 
Municipiului Craiova 

 6 iunie 2019, ora 16.00 – Un copil, o floare, o bucurie 
Activitate cultural-artistică organizată de Grădinița cu program prelungit „Căsuța cu povești” 

 7 iunie 2019, ora 11.00 – Concursul Județean de Dans pentru elevi 
Competiție organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova 

 7 iunie 2019, ora 17.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Școala Gimnazială „Traian”, clasa I 

 9 iunie 2019, ora 10.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, clasa a II-a C 

 9 iunie 2019, ora 17.00 – Spectacol de dans 
Spectacol de dans organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” în colaborare cu Asociația 
Dance Beat 

 10 iunie 2019, ora 16.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Grădinița cu program prelungit „Phoenix”, grupa 
Ciupercuțele 

 10 iunie 2019, ora 19.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, clasa a III-a A 
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 11 iunie 2019, ora 10.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Colegiul Național „Frații Buzești”, clasa a II-a C 

 11 iunie 2019, ora 16.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Colegiul Național „Carol I”, clasa a II-a D 

 11 iunie 2019, ora 18.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”, clasa a III-a B 

 12 iunie 2019, ora 16.00 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Școala Gimnazială „Sfântul Dumitru” 

 12 iunie 2019, ora 18.00 - Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Colegiul Național „Carol I”, clasa pregătitoare C 

 12 iunie 2019, ora 19.30 – Activitate cultural-artistică 
Activitate cultural-artistică organizată de Colegiul Național „Carol I”, clasa a II-a A 

 21 iunie 2019, ora 17.00 – Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu” 
Eveniment organizat de Academia Internațională „Mihai Eminescu” 

 22 iunie 2019, ora 10.00 – Spectacol de dans 
Spectacol de dans susținut de clasa de balet „Attitude” a Operei Române Craiova, în parteneriat cu 
Asociația I.S.Drăgulescu – Profesor Olguța Ilie 

 29 iunie 2019, ora 15.00 – Spectacol muzical 
Spectacol organizat de Școala de Muzică și Arte „Shine’s Arts” 

 30 iunie 2019, ora 10.00 – Spectacol de dans 
Spectacol de dans susținut de clasa de balet „Attitude” a Operei Române Craiova, în parteneriat cu 
Asociația I.S.Drăgulescu – Profesor Erna Negruță 

 7 iulie 2019 - Cursuri de dans în aer liber 
Proiect organizat de Casa de Cultură a Studenților și Freaks Dance Company, parte din 
#UPtoYOUth și Craiova - Oras candidat la Capitala Tineretului din Romania 

 19 iulie 2019, ora 18.00 - Festivalul de datini şi obiceiuri „Tradiţiile verii“, ediţia a VIII-a 
Festivalul de datini şi obiceiuri „Tradiţiile verii“, ediţia a VIII-a, eveniment organizat de Consiliul 
Judeţean Dolj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, în 
parteneriat cu Opera Română Craiova și cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Municipal 
Craiova. Spectacole susținute de ansamblurile folclorice: „Sânziene bănățene“ din comuna 
Giarmata – Timiș, „Cununa“ din Agnita – Sibiu, „Liliacul“ din Baia de Aramă – Mehedinţi, „Roua“ din 
Cloşani – Padeş – Gorj, Ansamblul Școlii Gimnaziale Izvoarele din Teleorman, „Doina Mischiului“ 
din Mischii – Dolj, „Hora Desnăţuiului“ al Casei de Cultură „Adrian Păunescu“ din comuna Bârca – 
Dolj, „Trandafirul“ al Casei de Cultură din orașul Dăbuleni – Dolj; precum și soliștii: Mădălina Stoica, 
Livia Celea – Streață, Luiza Turcu, Marius Gheorghe, Alexandru Lilea, Liviu Olteanu. 

 20 iulie 2019, ora 19.00 – Cenaclul Flacăra 
Spectacol grandios organizat de Fundația Culturală Iubirea în memoria poetului Adrian Păunescu, în 
cadrul celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional Adrian Păunescu, susținut de Cristi 
Minculescu, Victor Socaciu, Mircea Baniciu, Vasile Șeicaru, Magda Puskas, Vali Moldovan, 
Mădălina Amon şi Generația Folk din Craiova, George Nicolescu, Arpad Domokos, Walter 
Ghicolescu, Cristian Buică, Andrei Păunescu şi trupa „Totuși”, Dinu Olărașu, Mircea Vintilă, Ducu 
Bertzi. 

 26 iulie 2019, ora 20.00 – Concert Oltenia Big Band 
Concert susținut de Oltenia Big Band, inclus în stagiunea estivală a Filarmonicii „Oltenia”. 

 27 iulie 2019 – Spectacol muzical 
Spectacol organizat de Școala de Muzică și Arte „Shine’s Arts” 

 16 august 2019, ora 18.00 – Concert de muzică creștină 
Concert organizat de Asociația Tineri pentru Misiune Craiova 

 17 august 2019, ora 18.00 – Concert de muzică creștină 
Concert organizat de Asociația Tineri pentru Misiune Craiova 

 27 august 2019, ora 18.00 - Someone here is not normal 
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Spectacol susținut de Gjurcinowsky, Macedonia de Nord, în cadrul Puppets Occupy Street Festival 
– Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 27 august 2019, ora 19.00 - Laboratorul de marionete 
Spectacol susținut de Tărâmul Poveștilor Dollo, Arad, România, în cadrul Puppets Occupy Street 
Festival – Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 27 august 2019, ora 20.00 - More than magic 
Spectacol susținut de Trio Theatre, Bulgaria, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – Revolution  
Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 27 august 2019, ora 21.00 - Kalo – Son of the wind 
Spectacol susținut de Os Buriti, Brazilia, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – Revolution  
Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 28 august 2019, ora 18.00 - Franktastico 
Spectacol susținut de Banjocircus, Elveția, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – Revolution  
Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 28 august 2019, ora 19.00 - The dance of the world of the shadows and colours 
Spectacol susținut de Theater 916, Germania, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – 
Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 28 august 2019, ora 20.00 -  Günişini 
Spectacol susținut de Uçaneller Kuklaevi, Turcia , în cadrul Puppets Occupy Street Festival – 
Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 28 august 2019, ora 21.00 - Kalo – Son of the Wind 
Spectacol susținut de Os Buriti, Brazilia , în cadrul Puppets Occupy Street Festival – Revolution  
Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 29 august 2019 – Festivalul-Concurs pentru copii și tineret „Maria Tănase”  
Festivalul-Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret „Maria Tănase”, ediția a XII-a, 
organizat de Palatul Copiilor, Asociația Cultural-Sportivă Oltenia Art Craiova, Primăria Municipiului 
Craiova și Consiliul Local Municipal 

 31 august 2019, ora 18.00 - Lumiere Tales 
Spectacol susținut de Theatre Dom Solntsa, Belarus, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – 
Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 31 august 2019, ora 19.00 - Albă ca Zăpada 
Spectacol susținut de Compania Muschetarii, București, România, în cadrul Puppets Occupy Street 
Festival – Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 31 august 2019, ora 20.00 - Circus of Oblivion 
Spectacol susținut de Picuentos, Spania, în cadrul Puppets Occupy Street Festival – Revolution  
Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 31 august 2019, ora 21.00 - White Queen and Lotus 
Spectacol susținut de Light Performance Theatre Svetlitsa, Rusia, în cadrul Puppets Occupy Street 
Festival – Revolution  Edition 2019, organizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Colibri” 

 18 septembrie 2019, ora 18.00 – Travelling On Music Notes Festival 
Concert cu valsuri, polci și prelucrări folclorice din patrimonial cultural al românilor și bulgarilor, 
eveniment organizat de Filarmonica „Oltenia” din Craiova și Sinfonietta din Vidin, în cadrul 
festivalului Travelling on music notes, desfășurat în cadrul proiectului european „Călătorind pe note 
muzicale – popularizarea moștenirii naturale și a patrimoniului cultural al regiunii transfrontaliere”. 

 19 septembrie 2019, ora 18.00 – Travelling On Music Notes Festival 
Concert cu valsuri, polci și prelucrări folclorice din patrimonial cultural al românilor și bulgarilor, 
eveniment organizat de Filarmonica „Oltenia” din Craiova și Sinfonietta din Vidin, în cadrul 
festivalului Travelling on music notes, desfășurat în cadrul proiectului european „Călătorind pe note 
muzicale – popularizarea moștenirii naturale și a patrimoniului cultural al regiunii transfrontaliere”. 

 27 septembrie 2019, ora 19.30 - Festivalul Național de Dans StuDance Craiova - prima ediție - concurs 
Eveniment organizat de Casa de Cultură a Studenților Craiova, finanțat de Ministerul Tineretului și 
Sportului, parte a proiectului „Craiova - oraș candidat pentru Capitala Tineretului din România 2020-
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2021". Participanți: Trupele Jump In, X-Tazy, Roya (Casa de Cultura a Studentilor Cluj), M&M (Casa 
de Cultura a Studentilor Sibiu), The Sky, Hometown (Casa de Cultura a Studentilor Iasi), Ansamblul 
Artistic "Parangul" (Casa de Cultura a Studentilor Petrosani), Starfix (Casa de Cultura a Studentilor 
Pitesti), Freaks ( Casa de Cultura a Studentilor Craiova). Parteneri: Europe Hip Hop Movement Italy; 
International Dance Open Zagreb; Festi Dance Belgia; Global Dance Supreme Romania;Master 
Dance Festival Lukec Slovenia. 

 28 septembrie 2019, ora 19.30 -  Festivalul Național de Dans StuDance Craiova - prima ediție - Gala de 
premiere și spectacol artistic  

Eveniment organizat de Casa de Cultură a Studenților Craiova, finanțat de Ministerul Tineretului și 
Sportului, parte a proiectului „Craiova - oraș candidat pentru Capitala Tineretului din România 2020-
2021". Gala de premiere și spectacol artistic susținut de invitații speciali: K.M.N.A. Dance School, 
Fabrica de Dans, Freaks Dance Company. Parteneri: Europe Hip Hop Movement Italy; International 
Dance Open Zagreb; Festi Dance Belgia; Global Dance Supreme Romania; Master Dance Festival 
Lukec Slovenia. 
 

Filarmonica ”Oltenia” 
Filarmonica „Oltenia” Craiova, înființată în anul 1947, prin Legea nr. 131, promulgată de 

Regele Mihai I, ca Șef al Statului, a desfășurat și în anul 2019, al 72-lea an al existenței sale, o 
intensă și diversă activitate concertistică, atrăgând atenția prin seriozitatea demersului artistic și 
înalta calitate interpretativă.  
 
Stagiunea  2019 / „Muzica inspiră!” - 18 ianuarie – 28 iunie 2019 

Deschiderea stagiunii 2019, Muzica inspiră!, a avut loc la filarmonica olteană în data de 18 
ianuarie, cu un concert susținut de artiști din Italia, dirijorul Simone Valeri, flautistul Giuseppe Nese 
și pianistele Gemma di Battista și Marilena Liso. Împreună cu simfonicul craiovean, invitații au 
prezentat un program complex - uvertura Coriolan de Beethoven, Concertul în Sol major pentru flaut 
de Mozart, Concertul în La bemol major pentru două piane de Mendelssohn-Bartholdy și uvertura 
operei Rienzi de Wagner. 

Stagiunea 2019, o stagiune aparte a Filarmonicii ”Oltenia” Craiova, a explorat în mod special 
calitatea muzicii de a face viața mai frumoasă, mai plină de culoare și de creativitate. Muzica 
inspiră!, o călătorie de 22 de concerte, în spații și zone culturale diverse, a păstrat ca filon principal 
romantismul muzical, curent al marilor trăiri sufletești. 

 
Stagiunea pentru elevi 
 Stagiunea pentru elevi s-a desfășurat în timpul anului școlar, ținând cont de disponibilitatea 
instituțiilor de învățământ și de planificarea individuală în cadrul proiectului „Săptămâna Altfel!”. 
Această stagiune a avut un caracter divers, de la concertele simfonice și corale organizate la sediu, 
până la atelierele muzicale și proiectul „Filarmonica merge la școală”, în care muzicienii instituției au 
susținut microrecitaluri și prezentări de instrumente în cadrul orelor de muzică.  
 
Plácido Domingo jr. & friends - Sala Polivalentă, 20 aprilie 2019 
 Plácido Domingo jr. & friends a fost o premieră muzicală absolută în România prin 
concertele susţinute de către Plácido Domingo jr. împreună cu alte nume rezonante ale scenei 
naționale și internaționale. Favorita publicului la ediția 2019 a concursului Eurovision, Laura Bretan, 
s-a numărat printre invitații speciali ai evenimentului Placido Domingo jr. & fiends,  alături de 
soprana Irina Polivanova. 
 Sâmbătă, 20 aprilie, începând cu ora 20.00, publicul Sălii Polivalente din Craiova s-a bucurat 
de o interpretare vocală impresionantă și plină de emoție,  Plácido Domingo jr. fiind acompaniat de 
de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „Oltenia” Craiova, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu. O 
combinaţie de muzică clasică și de ritmuri, care amintesc de epoca swing, sunt îmbinate cu o bază 
solidă de jazz și un aranjament orchestral fluent, ducând clasicul crossover într-o direcție cu totul 
nouă. 
Craiova Jazz Festival, ediţia a III-a, 10 - 13 septembrie 2019  
 Filarmonica „Oltenia” Craiova a invitat publicul de toate vârstele la unicul eveniment din zonă 
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dedicat libertăţii şi improvizaţiei în muzică, Craiova Jazz Festival, ajuns la cea de-a III-a ediţie. 
Nume consacrate ale genului au evoluat timp de 4 seri, în perioada 10-13 septembrie, de la ora 
19:00, pe scena filarmonicii oltene: Oltenia Big Band; Arya Jazz Band; Ana Mardare - Tudy 
Zaharescu Jazz&Soul Band; Cico's Jazz Orchestra (GERMANIA) Feat. Oltenia Big Band.  
 
Festivalul Craiova Muzicală 2019, ediţia 46, 15 noiembrie – 6 decembrie 2019 
 Ediţia 2019 a Festivalului „Craiova Muzicală” a adus o diversitate de concerte, explorând 
zone culturale şi epoci diferite. Deschiderea evenimentului, pe 15 noiembrie, cu  „Degeaba 30/ 
TUDOR GHEORGHE”, dirijor şi orchestrator - MARIUS HRISTESCU, este cel mai complex şi cel 
mai dramatic mesaj social exprimat pe o scenă, de la revoluţie până în prezent. Spectacolul are la 
bază un concert mai vechi al lui Tudor Gheorghe, intitulat "Mie-mi pasă", realizat în memoria 
martirilor de la Timişoara şi a tuturor victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989. 
 Al doilea concert, din data de 20 noiembrie, a fost, de fapt, o conferință „la patru mâini” unde 
VALENTINA SANDU-DEDIU și DAN DEDIU au vorbit despre „Mentori și maeștri ai muzicii 
românești”. Nu a lipsit, desigur, muzica - „Idile și guerrille” (pian la patru mâini), compozitor  - Dan 
Dediu.  
 CONCERTINO  ACCORDION  BAND (REPUBLICA  MOLDOVA), sub conducerea muzicală 
a lui EUGEN NEGRUȚĂ, artist emerit, a demonstrat încă o dată pentru publicul larg, pe 26 
noiembrie, că la acordeon se poate interpreta nu doar muzică populară, dar și clasică, şi jazz.  
 Ansamblul de muzică veche „ANTON PANN” a ales ca misiune să redescopere frumusețea 
muzicii vechi românești și să o împărtășească publicului aflat în seara de 29 noiembrie în sala de 
concerte a Filarmonicii „Oltenia” Craiova.  
Conducerea muzicală a fost asigurată de CONSTANTIN RĂILEANU, fondatorul și liderul 
Ansamblului „Anton Pann”, compozitor, dirijor, cântăreț și percuționist, cercetător al vechii muzici 
orientale.  
 Unicul concert coral al Festivalului „Craiova Muzicală” - ediţia 46 a fosu programat pe 3 
decembrie, în preajma zilei de Sfântul Nicolae, cu Formația de muzică bizantină „PSALMODIA” a 
Universității Naționale de Muzică din București.  

Închiderea festivalului a avut loc pe 6 decembrie cu un concert simfonic susţinut de 
ORCHESTRA SIMFONICĂ A FILARMONICII NAȚIONALE „SERGHEI  LUNCHEVICI”  CHIȘINĂU 
(REPUBLICA  MOLDOVA), sub bagheta dirijorului  DUMITRU  CÂRCIUMARU.  

 
Stagiunea 2019/2020 Classic+ 10 octombrie 2019 – 26 iunie 2020 
 Stagiunea 2019/2020 Classic+ este o invitaţie de a reveni la clasic sau de a aduce o notă 
de clasic în tot ceea ce face omul contemporan, ca reper al certitudinii, al echilibrului şi al armoniei. 
Zilele grăbite şi risipa specifică vremurilor actuale îmbie mai mult ca oricând spre întoarcerea la 
momente calme şi senine pe care muzica clasică le oferă din abundenţă.  
 Deschiderea Stagiunii 2019/2020 Classic+ a Filarmonicii „Oltenia” Craiova a avut loc joi, 
10 octombrie, cu o premieră în România, sub bagheta maestrului Marius Hristescu: „Symphonic 
Adiemus” de Karl Jenkins, compozitor apreciat pentru stilul său original, îmbinând muzica clasică şi 
stilul world music.  
 Prima parte a stagiunii a inclus, fie compoziţii din perioada clasicismului muzical, scrise de 
Mozart, Beethoven sau Haydn, fie o lucrare semnată de un compozitor de referinţă din România. 
Artiştii invitaţi sunt din generaţii diferite, muzicieni consacraţi alături de tinere talente venind din 
Rusia – violonista Anna Savkina, din Italia – dirijorul Gian Luigi Zampieri, din Taiwan - dirijorul Brian  
Liao. Desigur, pe scena acestei stagiuni evoluează şi artişti români: dirijorii Marius Hristescu, Radu 
Postăvaru şi Matei Pop, violonistul Ciprian Oraveţ, pianistul Mihai Ungureanu, flautistul Cătălin 
Opriţoiu şi oboista Cristina Ordean. 
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Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
Într-un oraş cu o îndelungată tradiţie culturală, aşa cum este Craiova, Teatrul pentru Copii şi 

Tineret Colibri completează oferta instituţiilor de spectacol locale: Teatrul Național Marin Sorescu, 
Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia, Ansamblul folcloric Maria Tănase. 

Teatrul pentru copii și Tineret Colibri este subordonat Primăriei Municipiului Craiova și 
Consiliului Local Municipal Craiova, având 28 de angajați permanenți, dintre care 11 actori 
permanenți și 3 actori colaboratori, fiind o instituție de repertoriu. 

În repertoriul Teatrului Colibri se află 36 de titluri din literatura română și universală: Vrăjitorul 
din OZ, Invitație la joacă, Rățușca cea urâtă, Pinocchio, Cântăreții din Bremen, Frumoasa și Bestia, 
Inimă de piatră, De-a capra cu trei iezi, Jocuri magice, Prietenii Motanului Încălțat, Sarea în bucate, 
Albă ca Zăpada, Frumoasa din pădurea adormită, Alis în lumea păpușilor, Prințul Broască, Cavalerii 
Mesei Rotunde, Fantezii pentru copii, Bună dimineața, noapte bună, Zorro, Ursul păcălit de vulpe, 
Fata babei și fata moșneagului, Poveste despre Hansel și Gretel, Eu sunt Shakespeare, Povestea 
celor trei purceluși, Punguța cu doi bani, Gogoașa și Năzdrăvanul Petrișor, Furtuna, Puiul de om din 
Cartea Junglei, Cenușăreasa, Chirița în Iași, plus spectacole realizate special pentru a fi jucate în 
spații neconvenționale: Beatles, my love, Pe urmele lui Harap Alb, La bulivar, birjar!, Cheița 
fermecată, Vintage Puppets, Păcală (refacere). 

Spectacolele din repertoriu se desfășoară săptămânal, în week-end-uri, sâmbăta de la ora 
18:00, iar duminica de la ora 11:00. În cursul săptămânii porțile teatrului sunt deschise instituțiilor de 
învățământ și nu numai.  

Din luna octombrie 2019, Teatrul Colibri a început seria de spectacole lectură, ce au loc 
săptămânal, sâmbăta, de la ora 11:00, în Sala Studio a instituției. Conceptul de spectacol lectură 
cuprinde titluri ce nu se regăsesc în repertoriul teatrului, utilizând mijloace de expresie artistice 
specifice instituției, având caracter interactiv. Scopul lor este încurajarea lecturii și atragerea copiilor 
foarte mici în vederea familiarizării cu actul cultural.    

Noile proiecte implementate de teatru, atât la sediu, cât și în spații neconvenționale, menite 
să faciliteze accesul la cultură publicului larg, dar și să îl educe în acest sens, au generat un public 
numeros. 

Teatrul Colibri este unic în Oltenia prin specificul său, dar și prin proiectele anuale pe care le 
desfășoară în afara obiectului principal de activitate, producția de spectacole, ele fiind:  

Festivalul Internațional Puppets Occupy Street 
- primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, 
creat pentru comunitate; 
- aduce la un loc companii de teatru private și artiști independenți din țară și din străinătate, 
încurajând astfel parteneriatul public-privat; 
- festivalul se desfășoară anual în perioada 25 august - 01 septembrie; 
- este structurat tematic, fiecare ediție având o temă; 
- evenimentele (spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, 
happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc.) desfășurându-se simultan în mai 
multe zone ale orașului; 
- are caracter necompetitiv; 
- punctul forte al festivalului este dat de cele 2 parade cu păpuși supradimensionate, care alegorice, 
realizate în regim propriu; 
 -evenimentele sunt gratuite și se adresează tuturor categoriilor de public. 
  Atelierele de creație ale Fabricii de Povești electroColibri 
- primele ateliere de creație, realizate de o instituție publică de spectacol din localitate, cu taxă de 
participare; 
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- anual se desfășoară 3 serii de ateliere, unde participă aproape 400 de copii, menite să contribuie 
la dezvoltarea creativității și apetenței publicului pentru această formă de teatru. 

Săptămâna Teatrului  
- se desfăşoară anual în perioada 20 - 27 martie, când sunt celebrate şi promovate mesajele celor 
trei zile importante pentru lumea teatrului: Ziua Internaţională a Teatrului pentru copii şi tineret - 20 
martie; Ziua Internaţională a Marionetiştilor şi Păpuşarilor - 21 martie şi Ziua Mondială a Teatrului - 
27 martie. 

Stagiunea Colibri într-un ACT - Colibri. ACTul 3 și Colibri. ACTul 4 
- microstagiuni realizate în parteneriat cu Teatrul ACT din București, cu frecvență lunară, având ca 
scop atragerea tinerilor și adulților la teatru, facilitându-le accesul la spectacole și prin prețul 
biletului, 20 lei. 
 

Muzeu - Memoria păpușilor jucate 
- expoziție itinerantă, constituită din donația de marionete, păpuși și decoruri a Asociației GAG, care 
completează patrimoniul Teatrului Colibri.  
Noaptea Muzeelor la Teatrul Colibri 
- o călătorie prin istoria de 70 de ani a teatrului de păpuși din Craiova și o incursiune în frumoasa și 
fascinanta lumea a artei animației; 
- Teatrul Colibri se transformă pentru câteva ore într-o galerie cu exponate (păpuși, elemente de 
decor, recuzită, costume, fotografii, afișe), care s-au regăsit în spectacolele din repertoriu sau au 
însuflețit Muzeul Memoria păpușilor jucate, primul de acest fel din România, premiat UNITER; 
- nu lipsesc jocurile și culorile, surprizele și provocările, întâlnirile cu actorii, confruntările, în cele mai 
nebănuite locuri ale teatrului, cu personaje din spectacole, emoția mânuirii păpușilor, curiozitatea 
descoperirii diverselor tipuri de păpuși 
Gala Colibri 70 
- o istorie de 70 de ani, povestită într-o seară de gală ce a reunit creatori din teatrul de animație din 
Craiova și din țară, directori ai unor importante instituții de profil din România, autorități locale și 
județene; 
- evenimentul a fost prefațat de întâlnirea profesională Retrospective și perspective ale teatrului de 
animație și ale teatrului pentru copii, dar și de vernisajul expoziției Colibri 70. 
 

 În anul 2019 Teatrul Colibri a participat la: 
a) Târgul Jucăriilor - Cinci, organizat de Centrul Misionar - Educativ al Parohiei Oota - Craiova 

şi Asociația Bucurie pentru Viață, 19 mai 2019;  
b) Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ARLECHINO - Caravana Poveştilor - a V-a 

ediție, organizat de Teatrul Arlechino Brașov, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei, 26 - 27 
mai 2019; 

c) Festivalul de Teatru pentru copii Fest Kids, ediția a III-a, Caracal, cu spectacolele 
Cenușăreasa - 29 mai și Prietenii Motanului Încălțat - 30 mai 2019; 

d) Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina, la invitația Clubului Rotary Slatina cu 2 
reprezentații ale spectacolului Puiul de Om din Cartea Junglei - 11 iunie 2019; 

e) Tabăra bucuriei, prima tabără pentru copii cu afecțiuni oncologice din Oltenia, organizată de 
Asociația Bucurie pentru viață - 14 iunie 2019, participare cu ateliere de creație și animație; 

f) Festivalul Stradal WonderPuck - ediția a 3 - a, organizat de Teatrul de Păpuși Puck Cluj-
Napoca, cu spectacolul De-a capra cu trei iezi - 14 septembrie 2019; 

g) Festivalul de Arte şi Tradiții Românești, organizat de Centrul Județean de Artă și Cultură Olt, 
cu spectacolul Prietenii Motanului Încălțat și cu animație stradală, 18 - 19 septembrie 2019; 
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h) Festivalul Internațional de Teatru de Animație EUROMARIONETE - ediția 20, organizat de 
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, participare cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei - 2 
octombrie 2019; 

i) Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin - ediția a IV-a, organizat de 
Teatrul pentru copii și tineret Merlin Timișoara, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei -  3 
octombrie 2019; 

j) Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck - ediția 18, organizat de 
Teatrul de Păpuși Puck din Cluj-Napoca, cu spectacolul Chirița în Iași - 16 octombrie 2019; 

k) Festivalul de Comedie, organizat de Centrul Cultural Municipal Radu Șerban de la Caracal, 
cu spectacolul Inimă de piatră, 21 noiembrie 2019; 

l) Târgul de Crăciun din  Craiova, cu spectacolul Poveste de iarnă - 22 noiembrie 2019; 
m) Atelierul lui Moș Crăciun din Piața Mihai Viteazu, cu Căsuța cu povești, activitate susținută 

de actorii Teatrului Colibri, 25 noiembrie 2019 și 2 - 16 decembrie 2019; 
n) Inaugurarea Teatrului de păpuși Prichindel din Alba Iulia - 30 noiembrie 2019; 
o) Evenimentul Brașov Oraș de Poveste 2019, cu păpușile supradimensionate din cadrul 

Festivalului Puppets Occupy Street, 4 - 6 decembrie 2019. 
 

Teatrul Colibri a fost gazdă și/sau partener în evenimente precum:  
- Imagine Europe Workshop: Primii pași în videografie, eveniment organizat de Asociația 

April Hub în parteneriat cu Teatrul Colibri - 15 februarie 2019; 
- Competiția Tinereții, concurs organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Dolj, în parteneriat cu Teatrul Colibri; 
- Vernisajul expoziției Deutsche Seele, organizată de Asociația Gutenberg Craiova, în 

parteneriat cu D.J.S.T. Dolj și Teatrul Colibri - 2 martie 2019; 
 Campania UNITER Artiștii pentru artiști, partener, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea 

Junglei; 
 Gazdă și partener al celei de-a patra expoziții #InstaCraiova dedicată pasionaților de 

Instagram din Craiova, eveniment organizat de Asociația April Hub, mai 2019;  
 Caravana teatrului românesc pentru copiii din Timocul sârbesc și Timocul bulgăresc, cu 

spectacolul De-a capra cu trei iezi, cu 8 reprezentații în Timocul sârbesc (Golobăț, Petrovăț, Bor și 
Zaicear) și Timocul bulgăresc (Gâmzova, Vidin, Pocraina, Slanotran), la invitația ICR, fiind partener 
alături de Filiala Serbia a Forumului European pentru Istorie și Cultură, Uniunea  Etnicilor Români 
din Bulgaria - AVE, 19 - 24 mai 2019; 

 Festivalul de scurt-metraj pentru adolescenți, ediţia a II-a, organizat de Liceul Voltaire, în 
parteneriat cu Teatrul Colibri, 6 iunie 2019; 

 Vernisaj Expoziție de pictură, colaje și pasteluri Simfonia culorilor, realizată de Lia Maria 
Gașpar - 11 iunie 2019; 

 Vizită elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile“, în cadrul proiectului 
Când voi fi mare, voi fi… - 11 iunie 2019; 

 Porți Deschise la Teatrul Colibri pentru liceenii din Oltenia, prezenți la Școala de vară ROSE 
a Facultăţii de Litere din cadrul Universității din Craiova - 16 iulie 2019; 

 Campanie de strângere de cărți cu povești, sub genericul O poveste pentru fiecare, pentru 
clubul de lectură al Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota din Craiova, 12 octombrie - 15 
decembrie 2019; 

 Prezentarea, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, a  spectacolului 
S.O.S. Dispar poveștile - 23 octombrie 2019; 



82 
 

 Workshop Fabula, susținut de actorul Marcel Iureș și regizorul Alexandru Dabija, în cadrul 
proiectului Colibri într-un ACT - 11 și 12 noiembrie 2019;  

 Alaiul Datinilor Din bătrâni, din oameni buni, eveniment organizat de Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 8 decembrie 2019; 

 Concert de Crăciun… pentru odihnit sufletul, organizat de Asociația Bucurie pentru viață - 15 
decembrie 2019; 

 Spectacole de balet și dans contemporan; 
 Partener și gazdă pentru Teatrul ACT București. 
 Partener al Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota Craiova în cadrul Festivalului 

Puppets Occupy Street 
 Partener la Târgul de Turism al Olteniei, găzduit de Centrul Multifuncțional Craiova, alături de 

celelalte instituții de cultură din subordinea Primăriei Craiova, 8 - 10 martie 2019 
 Zilele Craiovei cu: Regatul Copilăriei - desene pe asfalt pe esplanada Teatrului Colibri și 

mânuire păpuși pe scenă, Carnavalul Poveștilor (1 iunie) - Piața Mihai Viteazu, spectacole în 
cartiere (Invitație la joacă în Valea Roșie și Rovine;  Jocuri magice în Brazda lui Novac și în 
Craiovița Nouă), sub genericul Prin lumea poveștilor, 01 - 06 iunie 2019 

 
În anul 2019 s-au realizat operațiuni de ignifugare materiale textile scenă, operațiuni de 

verificare și înlocuire hidranți, reparații și modificări la ușile de acces cu bări antipanică necesare 
desfășurării în siguranță a activității, atât a personalului, cât și a copiilor care participă la spectacole, 
dar și la atelierele de creație. 

 

Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei 
Programul Universalia 
- Proiectul Cultural Săptămâna Teatrului, 20 - 27 martie 2019 cu: Porți Deschise la electroColibri, 
vernisaj expoziție foto #InstaPuppets - ediția a II-a, spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei 
prezentat în Campania UNITER „Artiștii pentru artiști“, atelierele Laboratorul creativ, Poveste de 
hârtie, Lumea piticilor, precum și Competiția Tinereții - proba de teatru, organizată de D.J.S.T. Dolj 
- 2 premiere: 12 ianuarie 2019 - Puiul de Om din Cartea Junglei și 9 februarie 2019 -  
Cenușăreasa, spectacole concepute, executate și jucate în avanpremieră în 2018 
 
Programul Restitutio 
Conceperea și premiera spectacolului Chirița în Iași, după Vasile Alecsandri, în regia lui Beczásy 
Balázs Áron, cu scenografia semnată de Judit Dobre-Kóthay, asistent scenografie Gyopár Papp, 
muzica Bakk-Dávid László. Un spectacol eveniment, provocator, care plasează celebra piesă a lui 
Alecsandri în spațiu și timp nedeterminate și în care ne regăsim acum, în contemporaneitate 
Este un spectacol pentru segmentul de vârstă adolescenți și adulți și se înscrie în seria producțiilor 
destinate acestei categorii de vârstă: Eu sunt Shakespeare (de Alina Nelega, regia: Gavril Cadariu, 
scenografia: Oana Micu - costume, păpuși și Tiberiu Toitan - decoruri, 2014) și Furtuna (scenariul și 
regia: Cristian Pepino, decoruri: Remus Alexandru Gabor, costume: Raluca Aionițoaie, muzica: 
Marin Fagu, 2016). Premiera: 19 aprilie 2019 
 
Programul Fabrica de poveşti electroColibri 
Proiectul Atelierele Fabricii de poveşti electroColibri, în cadrul căruia s-au desfășurat 3 serii de 
ateliere de creație, la care au participat 434 de copii. 

 
Programul Cultural Maratonul Păpușilor 
Festivalul Internațional Puppets Occupy Street, cu desfășurare anuală, în perioada 25 august - 1 
septembrie: 8 zile de festival cu aproape 55.000 de spectatori și 416 evenimente (spectacole, 
ateliere, parade, expoziții, proiecții video, happening-uri, arte plastice și arte vizuale, videomapping, 



83 
 

jocurile copilăriei, Sand Art, facepainting etc.) desfășurate în 25 de spații. REvolution Edition 2019 a 
adus la Craiova companii de teatru private și artiști independenți din 22 țări. 
 
Programul Memoria păpușilor jucate 
Proiectul Cartea, păpușa, povestea și proiectul Păpuși de colecție au cuprins expoziția 
Memoria păpușilor jucate, o galerie cu exponate (păpuși, elemente de decor, recuzită, costume, 
fotografii, afișe), din spectacolele de patrimoniu. 

 

Teatrul Colibri a participat la:  
- Târgul Jucăriilor - Cinci, organizat de Centrul Misionar-Educativ al Parohiei Oota - Craiova şi 

Asociația Bucurie pentru Viață, 19 mai 2019;  
- Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii ARLECHINO - Caravana Poveştilor - a V-a 

ediție, organizat de Teatrul Arlechino Brașov, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei, 26 - 27 
mai 2019; 

- Festivalul de Teatru pentru copii Fest Kids, ediția a III-a, Caracal, cu spectacolele 
Cenușăreasa - 29 mai și Prietenii Motanului Încălțat - 30 mai 2019; 

- Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina, la invitația Clubului Rotary Slatina cu 2 reprezentații 
ale spectacolului Puiul de Om din Cartea Junglei - 11 iunie 2019; 

- Tabăra bucuriei, prima tabără pentru copii cu afecțiuni oncologice din Oltenia, organizată de 
Asociația Bucurie pentru viață - 14 iunie 2019, participare cu ateliere de creație și animație; 

- Festivalul Stradal WonderPuck - ediția a 3-a, organizat de Teatrul de Păpuși Puck Cluj-
Napoca, cu spectacolul De-a capra cu trei iezi - 14 septembrie 2019; 

- Festivalul de Arte şi Tradiții Românești, organizat de Centrul Judeţean de Artă şi Cultură Olt, 
cu spectacolul Prietenii Motanului Încălțat și cu animație stradală, 18 - 19 septembrie 2019; 

- Festivalul Internațional de Teatru de Animație EUROMARIONETE - ediția 20, organizat de 
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, participare cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei -        2 
octombrie 2019; 

- Festivalul Internațional de Animație Sub bagheta lui Merlin - ediția a IV-a, organizat de Teatrul 
pentru copii și tineret Merlin Timișoara, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea Junglei -   3 
octombrie 2019; 

- Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete Puck - ediția 18, organizat de 
Teatrul de Păpuși Puck din Cluj-Napoca, cu spectacolul Chirița în Iași - 16 octombrie 2019; 

- Festivalul de Comedie, organizat de Centrul Cultural Municipal Radu Șerban de la Caracal, cu 
spectacolul Inimă de piatră - 21 noiembrie 2019; 

- Târgul de Crăciun din  Craiova, cu spectacolul Poveste de iarnă - 22 noiembrie 2019; 
- Atelierul lui Moș Crăciun din Piața Mihai Viteazu, cu Căsuța cu povești, activitate susținută de 

actorii Teatrului Colibri, 25 noiembrie 2019 și 2 - 16 decembrie 2019; 
- Inaugurarea Teatrului de păpuși Prichindel din Alba Iulia - 30 noiembrie 2019; 
- Evenimentul Brașov Oraș de Poveste 2019, cu păpușile supradimensionate din cadrul 

Festivalului Puppets Occupy Street, 4 - 6 decembrie 2019. 
 

Teatrul Colibri a fost partener în evenimente precum:  
- Imagine Europe Workshop: Primii pași în videografie, eveniment organizat de Asociația April 

Hub în parteneriat cu Teatrul Colibri - 15 februarie 2019; 
- Competiția Tinereții, concurs organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, în 

parteneriat cu Teatrul Colibri; 
- Vernisajul expoziției Deutsche Seele, organizată de Asociația Gutenberg Craiova, în 

parteneriat cu D.J.S.T. Dolj și Teatrul Colibri - 2 martie 2019; 
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 Campania UNITER Artiștii pentru artiști, partener, cu spectacolul Puiul de Om din Cartea 
Junglei; 

 Gazdă și partener al celei de-a patra expoziții #InstaCraiova, dedicată pasionaţilor de 
Instagram din Craiova, eveniment organizat de Asociația April Hub, mai 2019 

 Caravana teatrului românesc pentru copiii din Timocul sârbesc și Timocul bulgăresc, cu 
spectacolul De-a capra cu trei iezi, cu 8 reprezentații în Timocul sârbesc (Golobăț, Petrovăț, Bor și 
Zaicear) și Timocul bulgăresc (Gâmzova, Vidin, Pocraina, Slanotran), la invitația ICR, fiind partener 
alături de Filiala Serbia a Forumului European pentru Istorie și Cultură, Uniunea  Etnicilor Români 
din Bulgaria - AVE, 19 - 24 mai 2019; 

 Festivalul de scurt-metraj pentru adolescenți, ediţia a II-a, organizat de Liceul Voltaire, în 
parteneriat cu Teatrul Colibri - 6 iunie 2019; 

 Vernisaj Expoziție de pictură, colaje și pasteluri Simfonia culorilor, realizată de Lia Maria 
Gașpar - 11 iunie 2019; 

 Vizită elevi ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Sf. Vasile“, în cadrul proiectului 
Când voi fi mare, voi fi… - 11 iunie 2019; 

 Porți Deschise la Teatrul Colibri pentru liceenii din Oltenia, prezenți la Școala de vară ROSE 
a Facultăţii de Litere din cadrul Universității din Craiova - 16 iulie 2019; 

 Campanie de strângere de cărți cu povești, sub genericul O poveste pentru fiecare, pentru 
clubul de lectură al Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota din Craiova - 12 octombrie 2019; 

 Prezentarea, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Educație prin Artă, a  spectacolului 
S.O.S. Dispar poveștile - 23 octombrie 2019; 

 Workshop Fabula, susținut de actorul Marcel Iureș și regizorul Alexandru Dabija, în cadrul 
proiectului Colibri într-un ACT - 11 și 12 noiembrie 2019;  

 Alaiul Datinilor Din bătrâni, din oameni buni, eveniment organizat de Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj - 8 decembrie 2019; 

 Concert de Crăciun… pentru odihnit sufletul, organizat de Asociația Bucurie pentru viață - 15 
decembrie 2019; 

 Spectacole de balet și dans contemporan; 
 Partener și gazdă pentru Teatrul ACT București; 
 Partener al Centrului Misionar - Educativ al Parohiei Oota Craiova în cadrul Festivalului 

Puppets Occupy Street; 
 Partener la Târgul de Turism al Olteniei, găzduit de Centrul Multifuncțional Craiova, alături de 

celelalte instituții de cultură din subordinea Primăriei Craiova, 8 - 10 martie 2019; 
 Zilele Craiovei cu: Regatul Copilăriei - desene pe asfalt pe esplanada Teatrului Colibri și 

mânuire păpuși pe scenă, Carnavalul Poveștilor (1 iunie) - Piața Mihai Viteazu, spectacole în 
cartiere (Invitație la joacă în Valea Roșie și Rovine; Jocuri magice în Brazda lui Novac și în Craiovița 
Nouă), sub genericul Prin lumea poveștilor, 01 - 06 iunie 2019; 

 Teatrul Colibri a încheiat multiple parteneriate cu instituțiile de învățământ din Craiova, dar și 
din județele Olteniei. 
 

Organizarea / Sistemul organizaţional al instituţiei 

Tabelul managementului resurselor umane: 
Posturi Anul 2019 

Total 30 

Personal conducere 2 

Personal marketing & PR 4 

Personal artistic 11 
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Personal tehnic scenă 5 

Personal producție 4 

Personal juridic 1 

Personal administrativ, financiar, contabilitate 3 

 
Situaţia economico-financiară a instituţiei: 

 
Execuţia bugetară a perioadei raportate: 
- bugetul de venituri (subvenţii/ alocaţii, surse atrase/ venituri proprii) 

Nr. 
crt. 

Sursa venit Planificat Realizat 

1. Subvenție 2.984.000 2.971.126 

2. Venituri proprii    270.000   270.595 

 Total: 3.254.000      3.241.721 

 
Sursa de realizare a veniturilor proprii o  reprezintă: 
- veniturile din spectacole, în sumă de  - 184.810 lei 
- venituri din susținerea atelierelor de creație - 73.780 lei 
- închirieri de spații  -  11.925 lei 
- venituri din vânzarea produselor realizate în atelierele de producție - 80 lei 
Total venituri proprii: 270.595 lei.                                                                                                                             
Prețul mediu al unui bilet este de 7 lei/ spectator. 
Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activități: 

 Spectacole Spectatori 
Planificat Realizat Planificat Realizat 

Spectacole - la sediu 115 130 23.000 17.295 

 în deplasare   15 30   1.500   5.350 

  gratuite                200 220                                                                         50.000 55.000 

Total: 330 380 74.500 77.645 

 
 Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenţii / contracte încheiate în baza 

legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru 
reparaţii capitale): 

- Cheltuielile de personal cuprind salariile și contribuțiile aferente acestora, conform legilor în 
vigoare, pentru 28 de persoane precum și contravaloarea sporurilor și a voucherelor de vacanță.  

- Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind: cheltuieli cu furnituri de birou în sumă de 2.998 lei, 
cheltuieli cu materiale de curățenie în sumă de 2.927 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare în sumă de 112.181 lei,  utilități în sumă de 87.928 lei, carburanți în sumă 
de 4.170 lei, cheltuieli pentru întreținerea microbuzului și asigurări auto în sumă de 11.581 lei, 
obiecte de inventar în sumă de 31.879 lei, cheltuieli cu reparații curente în sumă de 5.540 lei, cărți și 
publicații în sumă de 1.910 lei, cheltuieli pentru spectacole în sumă de 1.037.942 lei. În capitolul 
cheltuieli pentru spectacole sunt cuprinse cheltuielile pentru spectacolele curente, cheltuieli pentru 
premiere, cheltuieli pentru proiecte culturale și obligații de plată față de organisme de gestiune 
colectivă a drepturilor de autor. 
- Cheltuielile de capital cuprind cheltuieli cu alte active corporale și cu active necorporale în sumă de 
25.000 lei. 
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Date comparative de cheltuieli ale proiectelor culturale (estimări şi realizări) perioada raportată: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%) - în anul 2019 
indicele de ocupare a sălii a fost de 47,08%.  
 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local 

al Municipiului Craiova, conform prevederilor O.U.G. nr. 118/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale legii 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Într-o prezentare cronologică a agendei culturale cu o descriere pe scurt a activităților evoluția 
culturala a TRADEM arată astfel:  

 5 Ianuarie – Vernisajul expoziției de pictură – Aniversare Eminesciană. Au expus artiştii 
plastici: Ţicudeanu Valentina, Stuparu Hane Hanelore, Grădinaru Florin, Sălcianu Nela Marinela, 
Carmen Popa, Rădulescu Gabriela, Lia Gaşpar, Mihaela Grosan. A prezintat prof. Magda Buce-
Răduţ – critic de artă. Invitat special - lector universitar doctor Emilia Burlan. 

 30  -  31 Ianuarie – Workshop în cadrul proiectului „Justice has no gender” 
 În perioada 1 Mai 2017 – 31 Octombrie 2019 Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 

între Femei și Bărbați (ANES) a implementat proiectul cu titlul ”Justice has no gender”. Proiectul se 
încadrează în linia de granturi co-finanțate de către Comisia Europeană prin Directoratul General 
pentru Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, prin 
linia de finanțare „Granturi acordate pentru sprijinirea activităților naționale de informare, 
conștientizare și educare în vederea prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor” ANES 
derulează acest proiect în parteneriat cu Agenția Națională pentru Persoane cu Dizabilități (ANPD) 
și Asociația ActiveWatch. 

Obiectiv general al proiectului l-a reprezentat creșterea gradului de conștientizare în rândul a 
peste 15.000 de elevi români cu privire la efectele negative ale stereotipurilor de gen față de 
persoanele cu dizabilități și/sau de etnie, în societatea românească.  

Denumire Program Denumire proiect Planificat Realizat 
Maratonul Păpușilor Puppets Occupy Street 720.000 661.621 

Universalia Săptămâna Teatrului 10.000 2.700 

Fabrica de poveşti 
electroColibri 

Atelierele Fabricii de poveşti 
electroColibri 

25.000 
25.000 

Restitutio Chirița în Iași 70.000 70.000 

Memoria păpușilor jucate 
Cartea, păpușa, povestea  
și Păpuși de colecție 

- 
 
- 

*Alte evenimente, activități 
specifice instituţiei, 
planificate pentru perioada 
de management 

Gala Colibri 70 46.000 40.218 

Colibri. ACTul3 și ACTul4 117.000 
 
108.500 

  

Nr. 
crt. 

Articol de cheltuială Planificat Realizat 

1 Cheltuieli de personal 1.920.000 1.917.224 

2 Bunuri și servicii 1.309.000 1.299.497 

3 Cheltuieli de capital 25.000 25.000 

 Total:         3.254.000 3.241.721 
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 31 Ianuarie – Vernisajul expoziției de pictură - Salonul de Iarnă al artiştilor  Asociației „Seniori 
Art” Craiova. În cadrul expoziţiei au fost expuse lucrările atiştilor plastici craioveni: Daniel Guţă 
(curator), Mariana Montegaza (președinte A.S.A.C.), Dragoș Gorgorin (invitat), Cornelia Șendroiu, 
Noni Mogoșeanu, Virginia Neacşu, Nicolae Pârvulescu, Marian Rada, Dan Scurtu, Olimpia 
Zdrenghea, Smaranda Belciug. Prezentarea vernisajului a fost realizată de către Magda Buce Răduţ 
- critic de artă, Ovidiu Bărbulescu – artist vizual și prof. Nicolae Marinescu. 

 7 Februarie – Clubul Oamenilor Fericiți – „Ora de fericire”. Seminarii despre succes, team-
building-uri, cu menirea de a ne înnobila zilnic şi a ne menţine starea de fericire cât mai mult. 

 7 Februarie –  ANTER (National Association for Support of Ecological Youth of Romania) – 
Cursuri de limba română – Casa de Cultură a fost gazda unui proiect internațional în care 
participanții (studenți voluntari străini) au cunoscut misiunea instituției și au beneficiat de cursuri 
alternative de învățare a limbii române prin mijloacele programului „Learning by doing”. 

 11 Februarie – Clubul Oamenilor Fericiți – „Ora de fericire”. Seminarii despre succes, team-
building-uri, cu menirea de a ne înnobila zilnic şi a ne menţine starea de fericire cât mai mult. 

 15 - 20 Februarie – Post. com face parte din programul „4 Arts 4 You” fiind o iniţiativă 
culturală care vizează două obiective culturale de mare însemnătate: susținerea tinerilor creatori de 
artă contemporană și promovarea turismului cultural pe o temă de larg interes –  De ce să rămân în 
România-Oltenia? 

Cu ajutorul a 4 Arte: Pictură, Muzică, Cinematografie și Arta Fotografică au fost ilustrate în timp 
real într-o manieră contemporană aspecte socio-culturale pe o temă de interes general : „De ce să 
rămân în România - Craiova?” prin proiectul „Post. com”. Această manifestare live a adus în prim 
plan tema sensibilă analizată și cercetată în prealabil de tinerii artiști care au compus timp de cinci 
zile, opere de creație având ca suport răspunsurile la acestă întrebare pe mai mulți subiecți din 
Craiova.  

 1 Martie – Expoziție de mărțișoare a Cercului de pictură „Junior Art” 
 1 Martie – Vernisajul expoziției de pictură - Descoperă lumea. A expus tânăra pictoriță 

Ștefania Teodora  Popescu, membră a grupului Junior Art. Curatorul expoziției a fost Magda Buce 
Răduţ - critic de artă. 

 1 - 15 Martie – Atelier de creaţie artistică – Actorie Film „move for a movie” care a propus 
facilitarea întâlnirii participanţilor cu profesori de specialitate din domeniul cinematografiei și actori 
consacrați invitaţi să participe prin seminarii şi lecţii deschise la acest atelier, transformând această 
acţiune într-un proiect cutural dedicat amatorilor de divertisment cultural. Atelierul s-a desfăşurat 
timp de 2 săptămâni, cuprinzând atât întâlniri teoretice, în timpul cărora s-au acumulat cunoştinţe de 
bază din domeniul cinematografiei şi al lucrului pe un platou de filmare, cât şi întâlniri practice, care 
au cuprins filmările propriu-zise pentru realizarea produsului cultural cinematografic „Tărâmul 
întunecat” (mediu metraj). 

 8 Martie – Expoziție de pictură – Asociația „Art Amicis” 
 18 Martie – Clubul Oamenilor Fericiți – „Ora de fericire”. Seminarii despre succes, team-

building-uri, cu menirea de a ne înnobila zilnic şi a ne menţine starea de fericire cât mai mult. 
 8 Aprilie – Club Phi – ședința inaugurală. Cuvânt de deschidere: Ioan Lascu, presedinte au 

USR, Filiala Craiova, invitat Aurelien DEMARS, Université de Savoie Mont Blanc, EHIS - Université 
de Limoge, cu conferința: „Le mal du temps et le temps du mal selon Cioran et Fondane”. A 
prezentat prof. univ. dr. Ionel Buse. 

 9 Aprilie – Vernisajul Expoziției  de pictură și grafică a grupului Art Amicis. Au expus artiștii: 
Andrei Anuca Balaure, Boldea Gabriel, Cîrstoiu Robert, Gaspar Maria, Grădinaru Florin, Pantelimon 
Alina, Preda Elena, Rădulescu Gabriela, Sălcianu Nela Marinela, Țicudeanu Valentina. A prezintă 
prof. Ovidiu Bărbulescu, invitat lector univ. dr. Emilia Burlan. 

 24 Aprilie – Vernisajul expoziţiei de pictură „Înălțare spre Lumină” a artistului plastic Marius 
Turaiche. 

 5 -12 Mai – Rezidență culturală ”Story Wood Cut” ediția a II-a. Sub deviza ”susținem turismul 
cultural”, la fel ca și la prima ediție, șase sculptori din întreaga țară au realizat live în „Parcul 
Tineretului din Craiova”, opere de creație – mobilier urban, ilustrând cu măiestrie eroi şi personaje 
celebre din lumea poveștilor. 

Artiștii invitați au continuat povestea lucrărilor realizate la prima ediţie cu personaje precum 
„Mickey Mouse”, „Tom şi Jerry”, „Winnie the Pooh”, „Scufiţa Roşie”, „Pinocchio și Geppetto”. 
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Lucrările au fost expuse în noul parc „Hanul Doctorului”, care va fi dedicat copiilor. 
 6 Mai – Asociația Explorator Craiova – cursuri de limba română. Activitatea s-a desfășurat în 

cadrul proictului „Unlock the World”, un proiect care se implementează la nivel global, având ca scop 
îmbunătățirea situației persoanelor cu TSA (tulburări din spectrul autismului). La acest proiect 
desfășurat la Craiova au participat un grup de 14 voluntari din Georgia, Iordania, Egipt și Rusia. 

 10 Mai – Asociația Explorator Craiova – proiecție film în cadrul proiectului „Unlock the World”. 
 13 Mai – Asociația Explorator Craiova – cursuri de limba română în cadrul proiectului „Unlock 

the World”. 
 17 Mai – Asociația Explorator Craiova – proiecție film în cadrul proiectului „Unlock the World”. 
 15 Mai – Vernisajul Expoziției de arte vizuale „Muguri de culoare”. Au expus copii cu vârstele 

între 3 și 12 ani, partcipanți la cursurile de artă inițiate de președinta A.S.A.C., doamna   Mariana   
Montegaza. Expoziția a fost organizată în cadrul proiectului - program „Să trăim sănătos într-un 
mediu frumos”, inițiat de dl. Daniel Guță. A prezintat doamna Magda Buce Răduț -critc de artă, 
domnul Ovidiu Bărbulescu - artist vizual și domnul prof. Nicolae Marinescu. 

 18 - 19 Mai – Festivalul Zilele „Mihai Viteazul” ed. A VII- a își propune să contribuie la 
păstrarea vie a memoriei domnitorului intrat în conștiința neamului ca primul înfăptuitor al unirii 
Țărilor Române, proiectul contribuind la păstrarea sentimentelor identitare și a idealurilor de unitate 
națională. Pe lângă popularizarea figurii lui Mihai Viteazul, în special în rândul tinerei generații, și 
creșterea interesului pentru istoria țării, proiectul și-a propus și implicarea creatoare a publicului în 
diverse activități cultural-sportive sau de divertisment. În Centrul Vechi al Craiovei a fost pregătit un 
program special cu spectacole de muzică și teatru, ateliere, expozții de arme, jonglerii, meșteșuguri 
medieval și tot felul de activități dedicate celor mici. 

150 de persoane purtând costume de epocă: artiști invitați, actori, reprezentanți ai intituțiilor de 
cultură din oraș, tineri, studenți, au ocupat Piața „Mihai Viteazul”, sâmbătă 18 Mai, începând cu ora 
18:00, pornind într-un circuit spectaculos acompaniați de instrumentiști, jongleuri, păpuși uriașe și 
animatori, spre Piața „Frații Buzesti” din Centrul Vechi al Craiovei. 

În cadrul proiectului Zilele „Mihai Viteazul”, au avut loc numeroase manifestări și evenimente 
unele oficiale, altele culturale, sportive sau de petrecere agreabilă a timpului liber: o ceremonie 
militară de depunere de coroane de flori la statuia lui Mihai Viteazul, spectacole de prezentare de 
arme medievale și momente de interacțiune cu publicul a „cavalerilor”, „domnițelor” și altor artiști 
invitați, spectacole de dansuri și lupte, dar și spectacole regizate menite să redea atmosfera 
medievală, spectacole interactive cu foc.  

 30 Mai – Cenaclul Literar Uniunea Artelor - lansarea volumului „Viața ca un cânt”, despre 
lumea interpreților de folclor românesc, aparţinând poetului Constantin Chelaru. 

 31 Mai – Vernisajul epoziției - 1 Iunie - al Cercului de pictură „Junior Art” 
 3 Iunie – Vernisajul expoziției „Culoare și Lumină”. Expoziția a adus pe simeze lucrările de 

grafică, pictură și sculptură a studenților și masteranzilor celor două secții Artă Sacră cu 
specializările: Restaurare și Conservare Icoană și Pictură Muralădar, și secția laică de Arte   Plastice 
cu specializările Pictură și Sculptură, din cadrul departamentului de Arte Vizuale a Facultății de 
Teologie Ortodoxă. De asemenea, au fost expuse lucrările care au primit premii naționale cu prilejul 
Centenarului Unirii organizat de Ministerul Educației Naționale. Coordonatorii studenților 
departamentului de Arte Vizuale sunt cadrele de didactice: lector univ. dr. Emilian Popescu, lector 
univ.dr. Emilia Burlan, lector univ.dr. Alexandrina Bădescu, asistent univ.drd. Adrian Bănică, asistent 
univ. drd. Gabriel Giodea, asistent univ. drd. Dan Nica. Curatorul expoziției - criticul de artă Magda 
Buce-Răduț. 

 7 Iunie – Concurs județean de Dans realizat în parteneriat cu  Inspectoratul Școlar Județean 
Dolj constând în desfășurarea unor activități educative (dans), adresate preșcolarilor, elevilor, dar și 
cadrelor didactice și părinților, pe scena Teatrului de vară din Parcul Nicolae Romanescu, Craiova. 

 12 - 13 Iunie – Festivalul „Alexandru Macedonski” ed  I – 165 de ani de la naşterea 
scriitorului. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, și în 
colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Direcția de Cultură, Culte și 
Patrimoniu Cultural Național Dolj. 

Prima ediţie a acestei manifestări a reunit personalităţi ale literaturii naţionale şi locale, scriitori, 
critici şi istorici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care s-au întâlnit în două sesiuni 
de comunicări ştiinţifice dedicate vieţii şi operei scriitorului, dar şi actori, muzicieni profesionişti, 
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rapsozi populari, dansatori, pictori, sculptori şi graficieni inspiraţi de opera lui Alexandru Macedonski. 
 18 - 31 Iunie – Ateliere de creație artistică „Practica Spectacolului” în domeniul scenografie, 

pictură, grafică, muzică. Această iniţiativă cultural-educaţională unică la nivel local a vizat publicul 
larg, indiferent de vârstă, sex, formarea educaţională sau profesională susținând educația 
permanentă și nonformală. Prin acest demers, cetăţenii Craiovei au fost invitaţi să descopere tainele 
artelor plastice și ale muzicii prin intermediul unor seminarii, timp de două săptămâni, în care 
metode originale de predare teoretice și practice au fost aplicate de specialişti în domeniu. Proiectul 
face parte din programul cultural al Centrului de Creație Craiova (CCC) - Pictură, Literatură, 
Sculptură, Muzică, Film, Fotografie, Dans, Teatru, Instalații, un program amplu, orientat pe 
dezvoltarea capacităţilor de creație ale beneficiarilor, îmbunătăţirea mijloacelor de expresie şi 
dezvoltarea unor tehnici noi prin metode bazate pe o cercetare ştiinţifică riguroasă. 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 pasionați. Astfel, 
tinerii vor fi încurajați să cunoască și să urmeze domenii vocaționale, să creeze și să colaboreze 
între ei realizând punți culturale diverse cu alți artiști și specialiști. După modele europene 
consacrate acest demers s-a dovedit funcțional, mulți dintre beneficarii acestor facilități au ridicat 
standardul cultural local și regional ducând mai departe bunul nume al orașului peste hotare. 

 19 Iunie – Vernisajul expoziției ”Inainte să ne fi nascut” a artistei plastice Clara Tănăsie. 
Curatorul expoziției Magda Buce-Răduț  - critic de artă. 

 27 Iunie – Cenaclul Literar Uniunea Artelor - lansarea volumului „Iubire, energie, viață” al 
autoarei Rodica Nicoleta Ion. 

 1 Iulie – Vernisajul expoziției „Întâlnire în Bănie”, ediția a II-a. Lucrările expuse au fost 
realizate în cadrul ”Taberei Naționale de Pictură și Sculptură” organizată în perioada 20 – 30 iunie 
2019 de doamna Ilinca Butucea. Au participat artiștii: Lidia Mărgelu Petrescu (Craiova) – curatorul 
expoziției - cu   lucrări   de  pictură, Costel Lupu (Alexandria) -  lucrări de sculptură și  grafică 

 2 Iulie – Vernisajul expoziției de fotografie „Incursiuni fotografice”. A expus fotograful 
Constantin David. 

 8 Iulie – Vernisajul expoziției de fotografie “Jocurile Evei”. A expus fotograful Negoiță 
Bogdan, deținător al distincției de Excelență a Federației Internaționale a Artiștilor Fotograți 
(E.FIAP), precum și a Asociației Artiștilor Fotografidin România (E. AAFR). 

 8 - 12 Iulie – City Stock - Street View s-a desfășurat a II-a ediție a rezidenței culturale 
dedicată fotografiei. Proiectul a reunit la Craiova, timp de 5 zile, 4 artişti fotografi locali care au avut 
ca zonă de studiu spațiul urban al orașului Craiova. 

Participanții au fost fi invitați în urma unui proces de evaluare a experiențelor profesionale pe 
baza portofoliilor în ceea ce privește compoziția imaginilor fotografice urbane. 

Prin această acțiune culturală ne-am dorim să promovăm Craiova ca destinație pe harta 
culturală a țării ilustrând orașul prin compoziții fotografice originale. S-a urmărit surprinderea de 
cadre fotografice inedite și elocvente cu imagini ale spațiului urban care să pună în evidentă orașul 
Craiova ca destinație culturală. 

 15 Iulie – Vizitarea instituției de către participanții la Proictul „Rose” desfășurat la 
Universitatea din Craiova. 

 23 Iulie – Vernisajul expoziției de pictură și grafică „Salonului de vară”. Au expun membri și 
prieteni ai grupului Art Amicis. a prezentat doamna Magda Buce Răduț, critic de artă și doamna 
Emilia Burlan, lector universitar. 

 25 Iulie – Cenaclul Literar Uniunea Artelor - lansarea volumelor „Zbuciumul unui suflet însetat 
de iubire” – poeme de dragoste -  și „Subochelarii unui papuc umoristic” – epigrame polițienești, 
catrene, madrigaluri -  ale autoarei Nana Ileana Filip. 

 27 Iulie – Open Space face parte din evenimentele organizate de către Primăria Municipiului 
Craiova sub denumirea „Summer Intencity @ Craiova”. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a 
participat la aceste evenimente în calitate de așezământ cultural aflat în subordinea Consiliului Local 
și al Primăriei Municipiului Craiova. Contribuția instituției noastre la acest eveniment a fost 
reprezentată de concertul de muzică folk, susținut sub numele  „Te salut generație în blugi”. 

 1 - 31 August – Simpozionul Internațional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene”  ed a VII-a; 
pentru al șaptelea an consecutiv, pe parcursul întregii luni august, Craiova a devenit polul artei 
sculpturale din România. Timp de o lună, cinci artişti au realizat câte o creaţie sculpturală avînd ca 
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temă „Sportul, expresivitatea mișcării ”. Cele cinci sculpturi de tip mobilier urban vor constitui un 
ansamblu sculptural și vor fi amplasate, cu acordul Autorității, în proximitatea Sălii Polivalente a 
Municipiului Craiova și a Stadionului “Ion Oblemenco”, pentru a putea fi admirate de cetățenii și 
vizitatorii orașului. 

La această ediţie iniţial s-au înscris 37 de participanţi din 20 de ţări (Argentina, Bulgaria, Egipt, 
Georgia, Germania, Iran, Japonia, România, Franța, Italia, Republica Moldova, Armenia, Ucraina, 
Ungaria, Peru, Ecuador, Spania, Israel, Mexic, Turcia). În urma unui concurs de proiecte sculpturale 
au fost selectate 5 proiecte de un juriu de specialitate, format din - Mircea Diaconescu (arhitect) 
Primăria Craiova; Emilian Ştefîrţă (arhitect) – Manager Muzeul de Artă Craiova; Lucian Rogneanu 
(muzeograf, artist plastic) Muzeul de Artă Craiova; Lucian Dindirică - (manager) Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”; Marcel Voinea – (sculptor, preşedinte) Uniunea Artiştilor 
Plastici Craiova. 

 2 August – Vernisajul expoziției de fotografie „City Stock Craiova 2019”. Au expus 4 artiști 
fotografi din Craiova, care timp de 5 zile au reușit în stil personal să valorifice creativ zona urbană cu 
ajutorul artei fotografce. Pentru a oferi publicului o varietate culturală permanentă Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu” a pus în practică această inițiativă într-un program coerent de dezvoltare a 
creațiilor organizând o expoziție colectivă de fotografie a celor patru artiști implicați în proiectul „City 
Stock – Street View”: Bogdan Dănescu, Cristian Floriganța, Cătălin Corneanu și Orlando Edward. 

 2 August – Urban movie în Centrul Vechi al Craiovei - „Piața Frații Buzești” publicul a fost 
invitat la „Cinema în aer liber”. Casa de Cultură în  parteneriat  cu  Primăria  Municipiului  Craiova, în 
cadrul programului „Summer Intencity @Craiova”, a oferit craiovenilor proiecția unui concert live al 
trupei „Queen”. 

 9 August – Urban movie în  Centrul Vechi al Craiovei - „Piața Frații Buzești” publicul a fost 
invitat la „Cinema în aer liber”. Casa de Cultură, în cadrul programului „Summer Intencity 
@Craiova”, a oferit publicului proiecția unui concert live al trupei „The Rolling Stones”. 

 2 Septembrie - 3 Noiembrie – Concursul Naţional de Poezie „TRADEM”, ediţia a XLI-a dedict 
personalităţii scriitorului Traian Demetrescu. Proiectul configureză şi să reajusteză axiologic figura 
unui om de cultură dedicat promovării, înnoirii şi racordării culturii române a epocii la modele 
europene novatoare. Prin acest demers ne dorim să îi repunem pe contemporani în legătură cu o 
personalitate interesantă a secolului al XIX-lea, pentru a înţelege mai bine rolul şi locul avut de 
Traian Demetrescu în perioada activităţii sale. Organizarea Concursului Național de Poezie 
TRADEM constituie o contribuţie necesară la consolidarea brandului „Traian Demetrescu”, la nivel 
local, regional şi naţional, ca unul dintre reperele vieţii culturale craiovene. Proiectul focalizează 
atenţia comunităţii locale, dar şi pe cea a creatorilor sau a unor actanţi culturali din întreaga ţară, 
propunând prin organizarea de manifestări novatoare, să atingă o cointeresare şi participare a 
publicului, căruia i se oferă posibilităţi de contact cu personalităţi din diverse domenii literarartistice. 

 9 Septembrie – 7 Octombrie – Festivalul Arta Craiova - 30 de ani de libertate culturală, a 
reunit la Craiova prin puterea artelor, tineri artiști, operatori culturali și valori cultural-educaționale, 
într-un eveniment unic la nivel local și foarte rar la nivel național, care a acoperit de această dată 
toate genurile de expresivitate: paradă muzicală, concerte live, proiecții de film, pictură live, expoziții 
de pictură, dans, literatură, lansări de carte, stand-up, spectacole și ateliere de teatru, instalație 
grafică, ședințe foto interactive, vernisaj picturi murale, simpozion de analiză culturală, atelier de 
pictură pentru copii, tur cultural-istoric, ș.a. 

 11 Septembrie – Asciația de studii Umaniste și Antreprenoriat Cultural (AX) - Atelier public 
local 

 28 Septembrie – Expoziția „Mișcare sufletească”, aflată la cea de-a opta ediție. Lucrările 
expuse au fost realizate în cadrul ”Taberei Internaționale de sculptură, pictură” organizată în 
perioada 20-30 septembrie 2019 de artista locală Ilinca Butucea. 

 30 Septembrie – 07 Octombrie - Cursuri atelier de Arta Magiei-Iluzionism „Hocus Pocus!” 
reprezintă o incursiune în arta magiei și iluzionismului, dezvoltând cunoștințele și personalitatea 
cursanților prin cele două direcții principale: Iluzionism (istoria magiei, close-up, mentalism, magie 
de scena, iluzii, etc) și Arta actorului (pantomimă, mișcare scenică, dicție etc.). Cursurile au 
reprezentat undrumar pentru cei care doresc să descopere arta magiei sau sunt determinați să i se 
dedice în mod profesionist. Principlalul obiectiv al proiectului l-a reprezentat inițierea a zece cursanți 
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care în urma unei motivații de participare au fost selectați de către profesorul coordonator pentru a 
participa la acest demers cultural-educațional. 

 11 Octombrie – Octombrie – Expoziția „Noaptea Albă a Galeriilor” în cadrul căreia au fost 
expuse operele a peste douăzeci de artiști plastici craioveni, lucrate în tehnici diverse: pictură în ulei 
și acuarelă, colaje textile, gravură, ceramică, sculptură etc. Curatorul expoziției: Magda Buce Răduț 
– critic de artă. 

 1 Noiembrie – Vernisajul expoziției „Pentru o viață mai frumoasă” a Asociației „Seniori Art”. 
Au expus artiștii: Mariana Montegaza, Virginia Neacșu, Olimpia Zdrenghea Edou,  Clara Tanasie, 
Claudia Strîmbeanu,   Cornelia Șendroiu, Miruna Caminescu, Nicolae Pîrvulescu, Dan Scurtu, Emil 
Godeanu, Rada Marian,  Daniel Guță și Dragoș Gorgorin. Au prezentat: Magda Buce Răduț (critic 
de artă), OvidiuBărbulescu (artist plastic), Nicolae Marinescu (profesor) și Cicios Costas (profesor). 

 16 - 17 Noiembrie – Festivalul - Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt!”, 
ediția a XV-a. Structurat pe două categorii, muzică uşoară şi muzică populară, acesta s-a adresat 
unei palete largi de  vârste, începând de la 5 ani. Are meritul de a fi, în primul rând, un concurs de 
înalt standard, mai ales pentru faptul ca este un eveniment la care participa concurenţi foarte bine 
pregătiţi care, deşi sunt copii sau foarte tineri, au deja o activitate constantă în domeniul muzical, 
participând frecvent la spectacole şi evenimente cultural- artistice locale, regionale sau naţionale. 

 18 - 22 Noiembrie – Săptămâna Educaţiei Permanente - Festivalul Şanselor Tale, ediţia a 
XX-a, este o acțiune culturală, cu tradiţie în Europa, având loc în peste 50 de ţări, promovând 
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. 

 22 Noiembrie - 14 Decembrie – Gala sărbătorilor de iarnă în care centrul orașului Craiova a 
fost gazda mai multor evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă unde întreaga comunitate și în 
special copii s-au bucura de prezența unor artiști celebrii, trupe de teatru și divertisment stradal. 
Dedicat sărbătorilor de iarnă, acest proiect are ca obiectiv implicarea beneficiarilor la actul de cultură 
prin acțiuni interactive și educaționale sub egida Primăriei Municipiului Craiova în colaborare cu 
instituții de cultură locale având în vedere permanenta preocupare a factorilor culturali pentru 
promovarea educației și vieţii spirituale în oraşul nostru. 

 27 Noiembrie - 04 Decembrie – Distribuţia a fost următoarea… care face parte din programul 
cultural „Personajul sunt eu”, un program amplu, orientat pe dezvoltarea capacităţilor ludice ale 
beneficiarilor, îmbunătăţirea mijloacelor de expresie şi dezvoltarea unor tehnici noi prin metode 
bazate pe o cercetare ştiinţifică riguroasă. 

Proiectul s-a desfășurat în două etape și a cuprins în prima etapă un atelier de creație artistică – 
teatru radiofonic „Vreau să joc”, prin care am propus dezvoltarea mijloacelor de expresie actoriceşti 
şi însuşirea unor noi tehnici de interpretare prin implementarea metodelor de studiu aplicate 
specifice teatrului radiofonic cu ajutorul unui regizor, urmărind realizarea unui text inedit bazat pe  
trei povești celebre: Scufița Roșie, Capra cu trei iezi și Cei trei purceluși. În a doua etapă a 
proiectului aceste noi mijloace de expresie dobândite, de către studenții participanți, și-au aflat 
aplicabilitatea prin interpretarea textului original dând viață personajelor create. 

 28 Noiembrie - 12 Decembrie – Concurs de desen digital „Sărbători de iarnă cu brațele 
deschise”. 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. 

 2 Decembrie – Vernisajul expoziției de pictură și grafică a atrtistului plastic Florin Grădinaru. 
 7 Decembrie – Concurs ”Crăciunul în ochii copiilor" care a propus angrenarea copiiilor în 

activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi 
simţul artistic prin valorificarea potenţialului creator al elevilor şi al cadrelor didactice prin probele de 
dans, ce trebuie să fie susţinute în cadrul festivalului, astfel contribuindu-se la educarea elevilor din 
punct de vedere estetic şi cultural. 

 14 Decembrie – Festival-Concurs de Datini și Obiceiuri ”Dor de Sărbători” ediția a XII-a are 
ca scop păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor folclorice autentice prin cântece tradiţionale româneşti, 
procesul de transformare al acestora în contextul societăţii contemporane, precum şi adaptarea 
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folclorului tradiţional la condiţiile societăţii moderne. Sub acest aspect, considerăm că un astfel de 
festival-concurs este un mijloc de comunicare între folclorul tradiţional al societăţii rurale autentice şi 
folclorul de consum al societăţii industriale de astăzi. De asemenea, unul dintre scopurile principale 
ale festivalului este marcarea procesului de trecere de la folclorul tradiţional la folclorul 
contemporam, care va fi evidenţiat prin costumele – ţinută obligatorie pe parcursul concursului, 
cântecele şi dansul tinerilor participanţi la concurs. 

 17 Decembrie – Serbare de Căciun a Gădiniței „Traian Demetrescu” 
Având în vedere permanenta preocupare a instituţiei noastre pentru promovarea culturii şi vieţii 

spirituale în oraşul nostru, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova a organizat săptămânal o 
serie de cursuri şi ateliere: 

 Cursuri de pictură pentru copii adresate copiilor cu vârsta între 4-12 ani. Obiectivul cursurilor 
este de a  promova dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice. Activitatea a avut 
loc în fiecare zi de joi și vineri, între orele 16:00-18:00, la Galeria „Vollard”, sub îndrumarea 
profesorului coordonator Magda Buce-Răduţ. 

Alte activități culturale desfășurate la sediul instituției: 
 Cursuri de canto adresate studenților Universității din Craiova, Facultatea de Litere, 

Departamentul de Arte, specializarea Muzică, care au susținut la sediul instituției noastre – „Galeria 
Vollard”, pe parcursul anului 2019, stagiul de practică, sub îndrumarea doamnei asist. univ. dr. 
Elmira Sebat. 

 Asciația de studii Umaniste și Antreprenoriat Cultural (AX) - Atelier public local cu caracter 
interdisciplinar (științe umaniste, științe sociale, artă etc). Aceste ateliere au fost dedicate publicului 
craiovean interesat de cunoașterea și înțelegerea structurilor de idei și principii care modelează 
gândirea și comportamentul în cadrul vieții cotidiene, punând în centrul dezbaterilor tradițiile. 
Obiectivul constă în crearea unei comunități de idei, prin dezbaterea atitudinilor față de tradiție, față 
de mecanismele și conținuturile sale. La fiecare întâlnire sunt invitați să țină discursuri intelectuali 
reputați, majoritatea universitari, care au realizat o introducere în subtema întâlnirii și au coordonat 
discuțiile. Atelierul este structurat în trei părți: 1. Prezentarea realizată de către invitat; 2. Un moment 
artistic, prin care sunt promovați muzicienii, scriitorii și artiști vizuali locali; 3. Un moment de analiză-
dezbatere-comunicare. Beneficiar este comunitatea locală, iar în mod țintă studenții de la facultățile 
cu profil umanist din oraș, dar și elevi, artiști și consumatorii de cultură craioveni. 

 Grupul Coral „Amicii” – Înfiinţat în anul 2011 şi format din profesionişti şi pensionari amatori, 
grupul coral și-a desfășurat activitatea săptămânal, în fiecare luni și vineri, în Sala „Vollard”. 
Repertoriul grupului cuprinde, până în prezent, muzică religioasă, cântece patriotice şi prelucrări 
folclorice. 

 Cenaclul Literar „Uniunea Artelor” – coordonat de scriitoarea Rodica Nicoleta Ion, propune 
prin activitățile literar-artistice, desfățurate în ultima zi de joi a ficărei luni, la sediul instiuției noastre, 
promovarea culturii în orașul Craiova. 
     

Muzeul de Artă Craiova 
Proiectele expoziționale realizate la sediul Muzeului de Artă Craiova 
Expoziții realizate la sediul instituției 

 14 martie 2019: Vernisajul expoziției de fotografie artistică – Sebastian Prioteasa. Expoziția 
prezintă un grupaj de 50 de lucrări color și monocrom exploatând calitatea artistică a peisajului. 
Curator expoziție: Lucian Rogneanu  

 5 aprilie 2019: Vernisajul expoziției „Legături de sânge” – Florentina Voichi. Expoziția 
prezintă o selecție de  lucrări de pictură și grafică din ultima perioadă de creație  a artistei, care 
configurează evoluția gândirii estetice a autoarei în contextul artei contemporane românești. 
Expoziția a fost însoțită și de un catalog menit a coagula conceptul artistic al demersului 
expozițional. Curator expoziție: Mihaela Velea 

 16 mai 2019: Vernisajul expoziției „Tăceri articulate” – Marcel Bunea. Expoziția reflectă 
faptul că pictura actuală a lui Marcel Bunea nu este exclusiv  estetizantă, ci una de atitudine. Ea se 
instituie programatic ca o întoarcere la fundamentele picturii, ca bază a imaginii picturale, vine mai 
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degrabă dinspre vitraliul gotic, fresca bizantină și icoana pe sticlă transilvăneană, decât din 
ascendența picturii secolului XX. Curator expoziție: Mihaela Velea 

 25 iulie: Vernisajul expoziției „Colecția de artă europeană” – conține o selecție de lucrări de 
pictură aparținând școlilor Italiană, Franceză, Flamandă și Olandeză. Vizitatorii mai pot admira o 
serie de lucrări de artă decorativă, mobilier, ceramică, metale aparținând secolelor XVI-XIX. Curator 
expoziție: Mihaela Velea 

 6 noiembr ie: Vernisajul expoziției „Off-uri” – Gabriel Bratu 85 – conține o selecție de 
caricaturi de presă reprezentative. Curator expoziție: Albu Emilian 

 28 noiembrie: Vernisajul expoziției „Berindei : Edificare”. Organizată în colaborare cu 
MARe/Muzeul de Artă Recentă din București, expoziția retrospectivă reunește peste 40 dintre 
lucrările unuia dintre dintre cei mai inaccesibili și impenetrabili artiști români din a doua jumătate a 
secolului XX: Gheorghe Berindei (1921-1999). Curator expoziție: Erwin Kessler 

 
Participări la expoziții în țară 

 1 martie 2019 – „Tonitza – Imagini ale copilăriei” – Organizat la Muzeul Județean Târgu-
Mureș. La această expoziție Muzeul de Artă Craiova a participat cu 4 lucrări semnate de Nicolae 
Tonitza și 2 lucrări de Eustațiu Stoenescu, alături de Muzeul Național al României, Muzeul de Artă 
Constanța, Muzeul Județean Prahova, Muzeul de Artă Brașov și Art Society. 

 27 martie 2019 – „Fete de vis – idealul feminin de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu„ – 
Organizată de Muzeul de Artă Recentă. La această expoziție Muzeul de Artă Craiova a participat cu 
3 lucrări semnate de Theodor Aman, Iosif Augus Schoeft și Portretul Mandei Poenaru – autor 
anonim, alături de Muzeul Colecțiilor București și colecții private. 

 27 septembrie: Artsafari 2019, București. Muzeul de Artă Craiova a participat cu patru 
lucrări de Nicolae Tonitza și șase sculpturi de Corneliu Medrea, Oscar Han, Anghel Chiciu, 
Constantin Baraschi și Milița Petrașcu. 

 

Participări la expoziții în afara țării 

 1 octombrie 2019: Festivalul Europalia, Centrul Bozar – Bruxelles,  expoziția „Brâncuși. 
Sublimarea formei”. Muzeul de Artă Craiova participă cu 3 lucrări: Orgoliul, Sărutul,  Fragment de 
tors. Festivalul Europalia este cel mai important eveniment cultural al anului 2019 la nivel european, 
iar participarea Muzeului de Artă Craiova la acest eveniment întărește, încă odată, importanța 
colecțiilor deținute nu numai la nivel național, dar și la nivel internațional, alături de alte instituții de 
prestigiu mondial cum ar fi Centrul Georges pompidou din Paris, Tate Gallery din Londra, Muzeul 
Guggenheim New-York și altele. Curator: Doina Lemny 

 
 Proiecte educaționale desfășurate în colaborare cu alte instituții: 

 Proiect educațional  „Educație prin artă” - Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova 
 Proiect educațional  „Educație culturală” – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 
 Proiect educațional  „Uniți prin artă” – Colegiul Național  ”Elena Cuza” Craiova  
 Parteneriat educațional „Creating the basis for coexistance, respect and cooperation” – 

Școala Gimnazială Grozești, Mehedinți 
 Parteneriat educațional „Motivation III – Autonomy-Enthusiastic Schools” - Școala 

Gimnazială Grozești, Mehedinți 
 Parteneriat educațional internațional „Arta ne unește” – Liceul teoretic „Mihail Kogălniceanu” 

Chișinău  din  Republica Moldova, Colegiul Național  „Elena Cuza” Craiova, Colegiul Național ”Carol 
I” Craiova 
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 Parteneriat educațional ”Les explorateurs” – proiect de schimb interșcolar 
 Acord de parteneriat, Palatul Copiilor Craiova  
 17.01.2019 Ziua Culturii Naționale – „Mihai Eminescu, emblemă identitară și spirit european”, 

activitate cultural educativă desfășurată împreună cu Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova , Liceul 
de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova  și Asociația Membrilor Ordinului „Palmes 
Académiques” din România 

 19.02. 2019 „Brâncuși et ses merveilles”,  activitate cultural educativă desfășurată împreuna 
cu Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova, Liceul de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” Craiova  
și Asociația Membrilor Ordinului „Palmes Académiques” din România pentru a marca ziua de 
naștere a sculptorului Constantin Brâncuși 

 18-19 mai 2019 cu ocazia evenimentului „Noaptea Europeană a Muzeelor” am desfășurat 
proiectul  ”Un tablou, o poveste, o călăuză”,  împreună  cu Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Colegiul 
Național „Elena Cuza”, Colegiul Național „Frații Buzești”, studenții anului al II-lea, specializarea 
engleză, Facultatea de Litere a Universității din Craiova. 

 Ianuarie-iunie 2019 practică studențească pentru studenții Universității din Craiova, 
Facultatea de Litere, specializarea engleză - limbă străină, organizarea voluntarilor pentru 
evenimentul Noaptea Muzeelor 2019 ce s-a desfășurat la Muzeul de Artă Craiova 
 
Spectacole muzicale și concerte:  

 22 ianuarie – Opera Română Craiova 
 27 martie – Opera Română Craiova 
 18 aprilie – Concert SoNoVo – în colaborare cu Filarmonica Oltenia 
 29 mai – Concert omagial – Orchestra Armonia – Fundația Pro Europa 

 
Conferințe în colaborare cu Universitatea Națională de Arte București: 

 23 ianuarie – Conferință UNARTE 
 21 martie - Conferință UNARTE – Patrimoniul artistic post-bizantin în Oltenia – prezentare 

Lector Univ. Dr. Vlad Bedros 
 23 mai – Conferință UNARTE – „Experimente artistice la Departamentul Modă-Design 

Vestimentar” – prezentare Lector Univ. Dr. Sergiu Chihaia și Lector Univ. Dr. Răzvan Vasilescu 
 
Lansări de carte: 

 7 februarie – Lansare carte – Comunitatea romilor din România –Fundația Pro Europa 
 28 februarie – Lansare carte – Stelian Tănase - Uniunea Scriitorilor din România 
 29 martie – Lansare carte - Uniunea Scriitorilor din România 
 18 aprilie – Lansare carte – „Tăblițe de lut vorbitor” – Liviu Burada – Uniunea Scriitorilor din 

România 
 

Evenimente organizate în colaborare cu alte instituții: 
 19 februarie – „Căutându-l pe Brâncuși la Muzeul de Artă Craiova” – în colaborare cu Palatul 

Copiilor 
 17 aprilie - Școala altfel - școli din zona Olteniei 
 8 mai – „Sezonul cultural România-Franța” – Artiste românce în perioada interbelică – 

prezentare Laura Tiparu 
 18 mai – Noaptea Muzeelor – în colaborare cu RNMR 
 18 iunie – Deschidere Festivalul Eminescu – în colaborare cu Academia Internațională Mihai 

Eminescu 

 27 iunie – Mitropolia Olteniei, Asociația „Vasiliada” – conferință. 
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Muzeul Olteniei 
Promovarea publică a activităţilor culturale derulate de către Muzeul Olteniei Craiova, distinct 

şi/sau în parteneriat cu alte entităţi publice, din Craiova sau din ţară, în scopul asigurării unei 
vizibilităţi publice/de impact a acţiunilor culturale la nivelul comunităţii locale, pe tot parcursul anului 
2019, a vizat dezvoltarea exerciţiului public cultural de către instituţia muzeală ca actant cultural de 
referinţă şi formator de opinie cultural, la nivelul comunităţii locale/regionale. 

Muzeul Olteniei Craiova deţine trei spaţii expoziţionale distincte utilizate de către Secţia de 
Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii, Secţia de Istorie-Arheologie, Laboratorul de Restaurare şi 
Conservare (Salonul Național de Restaurare). 

Pe tot parcursul anului 2019, Muzeul Olteniei Craiova a susținut eforturile municipalității 
locale – Primăria Municipiului Craiova, în demersurile sale susținute de a organiza manifestări 
culturale de înalta calitate pentru craioveni, participând la organizarea unor evenimente 
emblematice pentru Craiova, respectiv: 

 „Zilele Municipiului Craiova”, Ediția a XXIII participând în zilele de  30 mai -9 iunie 2019, 
în cadrul evenimentului menționat, cu un mini târg al meșterilor populari “Satul românesc în 
zi de sărbătoare”, în fapt o expoziție cu vânzare în aer liber cu produse autentice olteneşti, 
astfel încât produsele tradiţionale să fie receptate de vizitatori în toată autenticitatea şi 
valoarea lor,  dar și cu expuneri în aer liber, respectiv foto-expoziția “O vedere a Parcului 
Bibescu – Craiova”. 

 Festivalul „PUPPETS OCCUPY STREET”, organizat de Teatrul pentru Copii şi Tineret 
„Colibri”, în sprijinul căruia Muzeul Olteniei a sprijinit logistic dar și cu resursă umană, o 
parte a atelierelor interactive, în spațiul său ludic, precum și în spațiul aferent locației.          

 Manifestările organizate la Centrul Multifuncțional Craiova au fost susținute de către 
Muzeul Olteniei Craiova prin participarea activă la acțiunile organizate de municipalitatea 
craioveană în respectiva locație, pentru TÂRGUL DE TURISM AL OLTENIEI, CRAIOVA 08-
10 MARTIE 2019 (stand în suprafață de 25 mp), în care s-a promovat cultura populară 
oltenească, materializată prin valorificarea tradiţiilor şi meşteşugurilor artistice din cadrul 
„Magazinului de Artă Tradiţională şi Suveniruri”. 

 Obiectele, prezentate spre vânzare, au cuprins o gamă diversificată a artei şi creaţiei 
populare, de la țesături populare (costume, ţesături de interior şi alte tipuri de ţesături, precum 
scoarţele şi chilimurile olteneşti), la ceramică smălțuită/nesmălțuită, icoane pe lemn şi sticlă, scoarţe 
ţărăneşti și suveniruri. De asemenea, în incinta spațiului expozițional astfel amenajat, s-au amplasat 
și instrumente de informare publică privind acțiuni de promovare a secțiilor și expozițiilor Muzeului 
Olteniei.  
 La nivelul celor trei secţii ale Muzeului Olteniei Craiova, s-au derulat următoarele acţiuni 
relevante în anul 2019, cu impact major în cadrul comunității locale: 

1.  NOAPTEA MUZEELOR  (15 Mai  2019), locaţia: cele trei spaţii expoziţionale ale Muzeul  
Olteniei Craiova (Secţia de Istorie-Arheologie, secţia de Etnografie, Secţia de Ştiinţele 
Naturii); 

2. MUZEUL – Săptămâna “Altfel” - O ŞCOALĂ ALTFEL, ce se derulează, în  pe tot 
parcursul anului cele trei spaţii expoziţionale ale Muzeul  Olteniei Craiova (Secţia de 
Istorie-Arheologie, secţia de Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii); 

A. La nivelul SECŢIEI  DE  ISTORIE-ARHEOLOGIE, pe parcursul anului 2019,   s-au derulat 
o serie de acţiuni culturale relevante, unele dintre ele înscrise în suita de evenimente dedicate 
„Zilelor Craiovei”, dar și produse culturale cu impact pentru comunitatea locală, printre care amintim 
expozițiile temporare: “Copilaria în comunism”, "Craiova veche" (locație: Aeroportul Internațional 
Craiova), Salonul Internaţional de Fotografie „Mihai Dan-Călinescu”, "Arme și tehnici militare 
medievale”.  

B. La nivelul SECŢIEI  DE  ETNOGRAFIE, pe parcursul anului 2019, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante, unele dintre ele înscrise în suita de evenimente dedicate 
„Zilelor Craiovei”, precum: “Festivalul  Național al tradițiilor – Târgul Meșterilor Populari“ (25-27 
octombrie 2019), “Parada Mărțișoarelor“ “Sacru și rit în obiceiurile de iarnă din Oltenia", expoziția 
temporară „Ocupații tradiționale din Oltenia – în fotografii document”, precum și alte proiecte 
culturale interactive organizate în spațiile secției – ATELIERE MEȘTEȘUGĂREȘTI (pictură pe sticlă și 
lemn – icoane, ateliere bijuterii handmade, scluptură în lemn),  derulate pe tot parcursul anului 2019. 
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C. La nivelul SECŢIA  DE ŞTIINŢELE  NATURII, pe parcursul anului 2019, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante: Salonul Național de Minerale Fosile și geme (locaţia: Piața 
William Shakespeare), Conferința Internațională Științifică “Muzeul și cercetarea științifică“, expoziția 
temporară "Pești marini și oceanici din patrimoniul Secției de Științele Naturii",  BIOS  ART (proiect 
educativ interactiv derulat pe tot parcursul anului 2019), proiectul cultural - educativ Muzeul – O 
Școală Altfel,  VOLUNTARII ŞI MUZEUL  – proiect cultural educativ (ianuarie - iunie  2019); 
 D.  LABORATORUL DE  RESTAURARE ŞI CONSERVARE  a organizat Conferința 
Internațională MATCONS și „SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE – GALA RESTAURĂRII 
ROMÂNEȘTI”  - expoziție temporară (manifestare cultural/ derulată în parteneriat cu Reţeaua 
Naţională a Muzeelor din România şi Comitetul Naţional Român ICOM,  8-12 octombrie 2019), 
locaţia Secţia de Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei. 
 E. SERVICIUL DE CONSERVARE ȘI INVESTIGAȚII FIZICO_CHIMICE a organizat 
expoziția temporară "Conservarea patrimoniului cultural", 19 decembrie 2019. 

De asemenea, multiplele activităţi derulate s-au îmbinat cu elaborarea/marketarea şi 
distribuirea de materiale promoţionale în diverse locaţii, în scopul nivelării discrepanţelor/ 
disparităţilor înregistrate între  diferite categorii de public vizate.  

Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman 
Activitățile pe care le desfășoară Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” pun 

accentul pe educația permanentă a tinerilor utilizatori, dar și a adulților, promovarea continuă a 
laturii culturale, activitatea de cercetare și chiar de recreere. 

În ceea ce privește statistica de bibliotecă, în anul 2019, au beneficiat de serviciile bibliotecii 
6.643 utilizatori activi, dintre care 2.650 au fost utilizatori nou înscriși, aceștia determinând 134.274 
vizite la bibliotecă. În cursul anului 2019 s-au împrumutat 260.120 volume de bibliotecă. 

În anul 2019, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a continuat procesul de 
completare a colecțiilor de bază, astfel: 
- Finanțări: volume – 9813, documente audiovizuale și multimedia – 162, colecții electronice – 473; 
- Donații: volume – 3543; 
- Depozit legal: volume – 433  

Biblioteca reprezintă spațiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piața editorială, astfel 
că, în anul 2019, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a organizat 61  evenimente 
culturale în cadrul cărora au fost  lansate 70 de volume atât ale unor scriitori craioveni, dar şi ale 
unor scriitori naționali și internaționali.  
 Dat fiind numărul mare de activități culturale organizate de Biblioteca Județeană  „Alexandru 
și Aristia Aman”, precum și colaborările cu alte instituții, în anul (școlar) 2018/2019  au fost încheiate 
72 de parteneriate educaționale, cele mai multe dintre acestea cu instituții de învățământ 
începând de la grădinițe și școli generale și continuând cu licee, colegii naționale și chiar 
Universitatea din Craiova. Aceste parteneriate stau la baza organizării unora dintre cele mai ample 
manifestări: Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena 
Farago, Concursul de creație în limba engleză O poveste pentru tine, Concursul de interpretare Pe 
aripile poeziei, Conferința Științifică Internațională Stat și Societate în Europa, Conferința Științifică 
Internațională Politică.Diplomație.Cultură., toate acestea având o lungă tradiție în Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. 
PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2019 
Conferința Științifică Internațională  „Stat și Societate în Europa” - octombrie 2019  
 Manifestare de tradiție a spațiului cultural craiovean, simpozionul „Stat și Societate“ , ajuns la 
a XII-a ediție, a adus la aceeași masă cercetători și profesori din Albania, Grecia, Serbia și 
România, care au promovat rezultatele ultimelor cercetări întreprinse în domenii precum: 
Arheologie, Istorie antică și medie, Istorie modernă, Istorie contemporană, Diplomație și Relații 
internaționale și Studii europene. 
Conferința Științifică Internațională „Politică. Diplomație. Cultură.” - 30 mai – 1 iunie 2019 
 Manifestare internațională de înaltă ținută. Lucrările s-au desfășurat în limbile română și 
engleză, fiind structurate în mai multe secțiuni, după cum urmează: Diplomație și Relații 
Internaționale, Studii Europene și de Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass Media și 
Biblioteca în lumea contemporană. Ediția a VI-a, a reunit peste 90 de profesori și specialiști din țară 
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și străinătate.  
 Cea de a VI-a ediție a Conferinței a fost organizată de Biblioteca Județeană Aman si 
Fundația Aman în parteneriat cu Academia Română, Academia Oamenilor de Știință din România și 
Universitatea din Craiova, sub egida Consiliului Județean Dolj. 
Biblioteca din vacanță   
 Proiect educațional, inițiat în anul 2009, adresat  copiilor din categoria de vârstă cuprinsă 
între 6 și 15 ani, proiect care a avut un amplu ecou atât în rândul utilizatorilor, cât şi în presa locală 
și națională. Proiectul, s-a derulat în perioada 1 iulie - 31august a fiecărui an. Proiectul a fost 
structurat pe diverse ateliere de lucru unde au participat peste 300 de copii anual.  Proiectul inițiat 
de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” se bucură de o intensă mediatizare, cititorii și 
telespectatorii craioveni fiind mereu informați despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului prin 
articole apărute în presa locală cât și prin emisiunile televiziunilor locale consacrate proiectului. 
Pentru ediția din 2019 au fost înregistrate 2458 participări.     
Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei   
 Program cultural care se adresează utilizatorilor de vârstă mică (preșcolari și școlari din ciclul 
primar). Proiectul „Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei” își propune să influențeze 
formarea personalității copilului, educația și cunoașterea prin lectură, dorința de a citi, respectul față 
de carte, încurajarea exprimării libere a copiilor. Pentru anul școlar 2018/2019 au fost înregistrate 
6643 participări. 
Clubul Melomanilor 
 Activitate care are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de calitate. Se adresează 
tuturor grupelor de vârstă. În anul 2019 au fost organizate și desfășurate 16 întâlniri la care au 
participat 240 de persoane. 
Zilele Marin Sorescu   
 Manifestare prin care este evocată personalitatea poetului doljean printr-o serie de acțiuni 
culturale: expoziții de carte, promovarea operei prin ascultarea poeziilor acestuia recitate de voci 
celebre, prelegeri și comunicări cu privire la opera și viața poetului. În anul 2019 numărul de 
participanți a fost de circa 200 de persoane. 
Zilele Elena Farago 
 Manifestare anuală prin care este evocată personalitatea poetei printr-o serie de acțiuni 
culturale, concurs de cultură generală și concurs de recitări. În anul 2019 au fost înregistrați 554 de 
participanți.  
Clubul Pensionarilor   
 Cursuri de inițiere în folosirea computerului. Pentru intervalul raportat au fost organizate 3 
cursuri pe subiectul inițierii în folosirea calculatorului. La aceste activități au participat 25 de 
participanți, persoane vârstnice.  
Concurs de Creație și Interpretare 1 IUNIE 
 Proiect adresat copiilor din ciclurile primar și gimnazial, având ca scop punerea în valoare a 
talentului interpretativ. La ediția din 2019 au participat 42 de elevi. 
Concurs de creație în limba engleză - O poveste pentru tine  
 Proiect adresat elevilor de gimnaziu realizat împreună cu ISJ Dolj. La ediția din 2019 au 
participat 45de elevi. 
Lansări de cărți 
 Activități de lansare și promovare a personalităților locale și naționale și internaționale. 
Astfel, în anul 2019 au fost lansate 70 volume. 
Expoziții de carte  
 Marcarea unor evenimente sau a unor autori și punerea în valoare a fondului de carte al 
Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”  prin expoziții de carte curentă și colecții speciale. În 
anul 2019 s-au organizat 166 de expoziții. 
Galeria de Artă Aman 
 Activități de vernisaj prin care se realizează promovarea artiștilor plastici. În anul 2019 au 
fost vernisate 10 expoziții cu 200 de participanți. 
Vizitarea Casei Memoriale „Elena Farago” 
 Vizite în cadrul cărora au fost popularizate literatura pentru copii, opera și personalitatea 
Elenei Farago. Numărul de vizite, ținând cont de faptul că aceasta este cea mai veche casă 
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memorială de pe raza municipiului Craiova, se ridică la aproximativ 2000 vizitatori anual. 
O noapte în bibliotecă 
 Proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, a avut ca scop promovarea lecturii și a celor 
mai noi servicii de bibliotecă. Au fost organizate în aceste ocazii expoziție, jocuri interactive, 
workshop-uri pe diferite teme și multe alte activități dinamice. Numărul de participanți a fost de circa 
1500 de vizitatori. 
Zilele Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” 
 Manifestare anuală prin care sunt desfășurate activități culturale și prin care se celebrează 
momentul înființării Bibliotecii “Alexandru și Aristia Aman”. Activitățile desfășurate cuprind atât 
punerea în evidență a cărților valoroase deținute de bibliotecă în fața publicului craiovean și a 
colegilor invitați din țară, cât și prezentarea noilor servicii dezvoltate de bibliotecă în ultimii ani. A fost 
înregistrat un număr de circa 500 de participanți. 
Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului 
 Set de programe artistice specifice Sărbătorilor de Iarnă. A fost înregistrat un număr de circa 
500 de participanți. 
Pătura care citește  
 Proiectul interactiv de lectură realizat în aer liber, în centrul Craiovei. Timp de patru ore, 
craiovenii au putut citi diverse cărți, stând pe pături. Acestui proiect i s-au alăturat profesori 
universitari, artiști și scriitori locali. Programul a fost realizat în parteneriat cu bibliotecile județene din 
Timiș și Sibiu. 
Books on Tracks 
 Proiectul s-a  realizat în parteneriat alături de compania feroviară Softronic, companie 
privată, având ca scop promovarea lecturii în timpul călătoriilor pe rutele  Craiova – București - 
Brașov, Craiova – București – Constanța, în trenurile Hyperion deținute de aceasta. 
FlyingBooks 
 Proiectul s-a realizat în parteneriat cu Aeroportul Internațional Craiova, având ca scop 
promovarea lecturii in timpul călătoriilor cu avionul. 
Fun in Summer 
 Program de îndrumare și informare  a copiilor din Centrele Sociale craiovene, desfășurat pe 
parcursul vacanței de vară. 
Interese comune, proiecte comune Romania-Bulgaria  
 Proiectul își propune  promovarea valorilor patrimoniului cultural românesc, precum și 
întărirea legăturilor culturale între România și Bulgaria.În vederea realizării  acestui proiect  se vor 
organiza: 
- întâlniri cu scriitori, istorici, sociologi, profesori din Romania si Bulgaria; 
- prezentări pe diverse teme culturale; 
- sesiuni de comunicări. 
Conexiuni literare, istorice si turistice  
 Proiect în colaborare cu Lectoratul de limbă bulgară din cadrul Universității din Craiova. 
StudentsCompetition 
 Biblioteca Județeană și American Corner Craiova, în parteneriat cu Departamentul de Studii 
Anglo-Americane și Germanice, organizează anual un concurs pe temele: literatură americană, 
creative writing și traduceri literare. Proiectul se desfășoară din anul 2008. A fost inițiat de profesorul 
FullbrightKerryGlamsch, care face parte din juriul concursului. În fiecare an juriul concursului este 
alcătuit din profesori ai Facultății de Litere din Craiova, împreună cu profesori Fullbright din SUA.  
Să fim mai buni!  
 Campanie de strângere de jucării pentru copii defavorizați, ateliere creative, lectură și 
interpretări de colinde. Cei mici vor citi, vor asculta si vor interpreta povești, poezii și colinde. Vor 
participa la jocuri ce stimulează inteligenta și încurajează exprimarea liberă. Se vor schimba impresii 
si se vor face recomandări. 
Împreună pentru un mediu mai curat  
 Prin acest proiect biblioteca încearcă să informeze despre necesitatea conservării și 
protejării naturii, să creeze modele comportamentale, să educe tinerii și să se implice activ în 
conservarea mediului înconjurător. Toate acestea nu se pot face decât prin desfășurarea de 
evenimente care să atragă atenția asupra principalelor probleme cu care se confruntă zonele 
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protejate din jud. Dolj și nu numai. Proiectul Împreună pentru un mediu mai curat se desfășoară în 
parteneriat cu Agenția pentru protecția mediului Dolj, Direcția Ape Jiu și Muzeul Olteniei, secția 
Științe ale Naturii și constă în plantarea anuală de copaci în zonele cu risc de deșertificare, cât și în 
deplasarea cu clase de copii în arii protejate din jud. Dolj pentru a observa flora și fauna și pentru a 
conștientiza necesitatea protejării acestora. 
Învățăm la bibliotecă  
 Proiectele care se adresează copiilor reprezintă o parte importantă din activitatea bibliotecii, 
instituție care dezvoltă permanent diverse proiecte și servicii menite să deservească nevoile 
comunității. Învățăm la bibliotecă a fost conceput în ideea de a prezenta  copiilor noi informații din 
diverse domenii sau de a aduce completări la ceea ce deja învață la școală, într-un mod amuzant, 
cu ajutorul tehnicilor de educație non-formală. Proiectul Învățăm la bibliotecă a început în anul școlar 
2017-2018, iar în prezent se află la cea de-a treia ediție, reunind cursuri și activități educative 
dedicate elevilor din ciclurile primar și gimnazial. Astfel, bibliotecarii desfășoară cursuri și ateliere de 
limba engleză și limba spaniolă, activități ce reunesc noțiuni de limbă și civilizație. Lista activităților 
este deschisă, de-a lungul timpului desfășurându-se și ateliere de istorie sau geografie. Cursurile se 
desfășoară săptămânal, iar la sfârșitul perioadei de instruire, copiii primesc certificate de participare. 
Istoria mai aproape de tineri  
 Proiectele care se adresează tinerilor reprezintă o parte importantă din activitatea bibliotecii, 
instituție care dezvoltă permanent diverse proiecte și servicii menite să deservească nevoile 
comunității. Proiectul Istoria mai aproape de tineri a fost conceput în ideea de a prezenta  tinerilor  
trecutul istoric si valorile poporului roman. 
Școala altfel  
 Activități culturale educative desfășurate în parteneriat cu instituțiile școlare doljene. 
Aproximativ 3000 vizitatori. 
Mese rotunde 
 Bibliotecile reprezintă spaţiile în care, de la începuturile civilizaţiei umane, s-au păstrat 
însemnările, documentele, cărţile care sunt semnul evoluţiei în planul spiritului, al gândirii, al 
creativităţiişi al asumării raţionale sau sensibile a realităţii de către om. Întâlnirile pe diverse teme, 
diseminarea informaţiei au constituit întotdeauna un obiectiv important pentru comunitatea locală. În 
vederea realizării  acestui proiect  se vor organiza: 
- întâlniri cu academicieni, scriitori, istorici, sociologi, profesori; 
- prezentări pe diverse teme culturale; 
- sesiuni de comunicări. 
Ziua Olteniei 
 Din punct de vedere geografic si istoric, Oltenia este toată partea din dreapta Oltului, văzută 
cum Oltul curge spre Dunăre. Ziua de 21 martie 1821 este momentul in care Tudor Vladimirescu a 
intrat București și a coborât pe Podul Calicilor. În vederea realizării  acestui proiect  s-au organizat: 

- expoziție de carte din colecțiile Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”; 
- expoziție de publicații periodice din colecțiile Bibliotecii Județene „Alexandru şi Aristia Aman”; 
- vizionări filme; 
- conferințe, sesiuni de comunicări. 

Clubul de lectură 
 Principalele concepte care definesc Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” sunt: 
biblioteca este pretutindeni şi nu are limite, invită publicul la participare şi este o organizaţie centrată 
pe om, deschisă spre exterior (public şiinstituţii publice).  În cadrul Clubului de lectură  vor avea loc 
întâlniri periodice unde participanții sunt încurajați să comunice gândurile, stările sufletești, trăirile, 
sentimente, pe care le-au avut în fața paginilor cărților. Sunt ajutați să vadă toate acestea ca pe o 
posibilitate de a cunoaște, de a simți, de a valoriza tot ce îi înconjoară. 
Cursuri de limba engleză pentru adulți 

Biblioteca Județeană „AlexandrușiAristia Aman” a organizat, înperioada 1 octombrie – 1 
decembrie 2019, un nou program de învățare a limbii engleze. 
Cursurile s-au adresat persoanelor adulte cu vârsta cuprinsă între 35 și 55 de ani. Obiectivul urmărit 
în cadrul programului a constat în promovarea limbii engleze în rândul persoanelor adulte care 
doresc să-și perfecționeze cunoștințele lingvistice. La finalul programului, cursanții vor fi în măsură 
să susțină o conversație uzuală, dar și să scrie și să citească în limba engleză. 
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Programul de învățare a limbii engleze se înscrie în seria de proiecte de învățare și dezvoltare 
econtinuă pe care Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” le organizează în mod regulat 
pentru persoanele adulte. 
Expoziții de afișe „Biblioteca Exilului Romanesc la Paris – Basarab Nicolescu”  

Evenimentul are ca scop promovarea colecțiilor „Bibliotecii Exilului Romanesc la Paris – 
Basarab Nicolescu”.  
Au fost realizate: 
- sesiuni de comunicări; 
- întâlniri cu personalităţi locale, naţionale șiinternaţionale; 
- expoziţii de afise din colecţiile Bibliotecii Judeţene„Alexandru şi Aristia Aman”. 
Colocviul Internațional EXIPORA sub titlul generic „Exilul românesc, diaspora și cultura națională”, 
10-14 aprilie 2019.  
 Tema celei de-a doua ediții a gravitat în jurul cunoașterii operei a trei mari personalităţi ale 
culturii universale.  
Ca atare, Biblioteca Județeană „Alexandru șiAristia Aman” i-a omagiat, alături de invitați distinși și 
nume sonore ale comunității academic și științifice internaționale, pe: 
a) Andrei Șerban, unul dintre cei mai importanți și apreciați regizori contemporani de teatru şi operă, 
laureat cu mai multe premii și distincții internaționale pentru contribuția sa inovatoare adusă artei 
teatrale; 
b) Leonid Mămăligă, prozator și dramaturg, publicist și autentic amfitrion al exilului românesc din 
Paris, editor al „Caietelor Inorogului”, organizator al Cenaclului din Neuilly-sur-Seine și cofondator al 
Centrului de promovare a cărții românești în exil – Hyperion; 
c) Gherasim Luca, nonconformist creator de limbaj poetic, unul dintre fondatorii grupului suprarealist 
român și figură marcantă a poeziei românești și franceze de avangardă. 
Congresul Academiei Româno-Americane de Științe și Arte (ARA) 

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a participat, în perioada 10 –13 iunie 2019, 
la cea de-a 43-a ediție a Congresului Academiei Româno-Americane de Științe și Arte (ARA), care 
s-a desfășurat la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia. Președintele acestei ediții a Congresului 
Internațional ARA a fost Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia 
Aman” Dolj. 
Ediția din acest an a Congresului Academiei Româno-Americane de Științe și Arte a reunite experți 
din diferite domenii ale artei și științei, constituindu-se într-o platformă de înaltă ținută academică, în 
cadrul căreia au fost prezentate contribuții remarcabile din domeniile: antropologie, matematică 
aplicată, arte, biologie, chimie, inginerie, protecția mediului, istorie, drept, lingvistică, literatură, 
medicină, muzică, fizică, politică, filosofie și teologie. 
În cea de-a douazi a conferinței, Biblioteca Județeană „Alexandru șiAristia Aman” Dolj a organizat o 
masă rotundă cu tema „Cazul Vintilă Horia: o istorie în (re)scriere ”. În cadrul acestei mese rotunde, 
bibliotecarii au susținut comunicări despre viața și opera lui Horia Vintilă, singurul scriitor român 
distins cu Premiul Academiei Goncourt.  
Festivalul Arta Craiova, 4-6 octombrie 2019.  
 Organizator principal, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” în parteneriat cu Biblioteca 
Județeană „Alexandru și Aristia Aman” în calitate de coorganizator al acestui proiect, a invitat prin 
partenerii culturali implicați în acest eveniment: Muzeul de Artă Craiova, Teatrul Național „Marin 
Sorescu”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, 
Filarmonica Oltenia Craiova, Teatrul pentru Copii și Tineret – Colibri, Uniunea Artiștilor Plastici – 
Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, Muzeul Olteniei Craiova, iubitorii de artă să participe 
la un eveniment care a oferit Craiovei și craiovenilor șansa să cunoască ce s-a întâmplat cu arta și 
creatorii ei în cei 30 de ani de libertate, concentrate în 3 zile de evenimente culturale.  
Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi,  5-8 septembrie 2019, ediția a VI-a. 
 Eveniment organizat de Mitropolia şi Arhiepiscopia Olteniei, în parteneriat cu Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“, Primăria Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova. În 
jur de 4000 de tineri participanţi din ţară şi din străinătate (Republica Moldova, Ucraina, Grecia, 
Serbia, Albania, Macedonia, Germania, Franța, Belgia, Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, 
Elveția, Turcia şi India) au fost prezenți, în Cetatea Băniei, participând la workshop-uri, conferinţe, 
lansări de carte, concerte în aer liber şi alte activităţi culturale.  
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Vernisarea Expoziției „Muntele Athos: pendulând între imagine și reprezentare fotografică”. 
 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” organizator, în colaborare cu Mitropolia 
Olteniei, Primăria Municipiului Craiova, Fundația „Muntele Athos” și Universitatea din Craiova, joi, 5 
septembrie 2019, holul central al Universității din Craiova. 
 Expoziția a fost vernisată în premieră în România și a fost organizată încontextul desfășurării 
Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși de la Craiova (ITO 2019). Expoziția „Muntele Athos: 
pendulând între imagine și reprezentare fotografică” prezintă lucrările a patru fotografi străini: Valery 
Bliznyuk, din Rusia, Ali Borovali, din Turcia, Zbigniew Kosc, din Polonia și Zoran Purger, din Serbia. 
Fiecare fotograf a călătorit pe Muntele Athos în ani diferiți și în moment diferite, reușind să obțină un 
bogat material fotografic și să surprindă, prin obiectivul fotografic, particularitatea statului autonom 
Muntele Athos.  
 În anul 2019 patrimoniul Bibliotecii Județene s-a îmbogățit cu alte donații de mare 
importanță culturală:  
Donația Victor Cupșa 
În anul 2019, Fondurile Muzeului Cărții și Exilului Românesc de la Craiova s-au dezvoltat cu o 
nouă colecție valoroasă. Cunoscutul artist francez de origine română Victor Cupșa a donat o parte 
importantă din colecția domniei sale - tablouri, desene, afișe, cărți și reviste. Toate lucrările și 
materialele provenite de la Victor Cupșa vor alcătui un fond de sine stătător la nivelul colecțiilor 
Muzeului Cărții și ExiluluiRomânesc.  
Donația Bujor Nedelcovici 
În anul 2019, scriitorul Bujor Nedelcovici și-a donat întreaga colecție cuprinzând cărți, reviste și 
corespondență către colecțiile Muzeului Cărții și Exilului Românesc din Craiova. 

Tot înanul 2019, Biblioteca Județeană „AlexandrușiAristia Aman” și-a manifestat 
disponibilitatea, interesul și a demarat procedurile de a achiziționa un număr semnificativ de loturi 
cuprinzând manuscrise originale, volume cu dedicații olografe și documente personale ale 
scriitorilor, puse la vânzare de Casa de Licitații Historic. 

Proiecte câștigate/contractate/implementate/finanțate cu ajutorul fondurilor europene: 
Biroul Centrul Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj-Vratsa 
 În contextual unei societăţi globale, bazate pe informaţie, pericolul pierderii identităţii cultural 
este unul real. Protejarea moştenirii cultural devine o prioritate de prim rang. Apare necesitatea 
protejării patrimoniului cultural, astfel încât moştenirea cultural să poată fi transmisă generaţiilor 
viitoare. Tehnologiile IT oferă soluţii pentru a rezolva problema prezervării patrimoniului cultural, fără 
să dăuneze accesului la colecţiile valoroase.  
 Digitizarea a venit ca o soluţie la aceste probleme. Prin descrierea şi reprezentarea 
obiectelor și documentelor de patrimoniu, rezultă două obiective: accesul la conţinutul digitizat şi 
prezervarea pe termen lung.  
 În anul 2019 s-a continuat comasarea și uniformizarea bazei de date a Portalului 
Informațional care reunește bazele de date a 38 de biblioteci publice din județul Dolj.  
 Privită de la înălțimea unui secol de prodigioasă activitate (inaugurată la 21 decembrie 
1908), Biblioteca Aman deține un adevărat tezaur prin volumul (peste 600.000 vol.) și valoarea 
colecțiilor de carte, publicații și documente, a cărţilor cu autograf, cărţi bibliofile, ediţii princeps, 
periodice vechi româneşti şi străine, ex-libris-uri, vederi şi cărţi poştale. 
 „Colecția de aur” a bibliotecii o reprezintă fondul de bază al Colecţiilor Speciale, reprezentat 
prin cărți susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural național, alcătuit din: manuscrise, cărți 
vechi românești și străine rare. 
 Raritatea și importanța acestor volume nu se datorează numai autorilor, vechimii, calității 
tiparului sau măiestriei legăturii de epocă, ci și ineditului unor autografe și dedicații, însemnări, ex-
libris-uri.  
 Fondul cultural al bibliotecii a fost desăvârșit de donații particulare și fonduri de carte și 
colecții personale de documente: Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, Vintilă Horia, acad. Dan 
Berindei, acad. Dinu C. Giurescu, Leonid Mămăligă, Cicerone Poghirc, Paul Barbăneagră, Mircea 
Milcovitch și Maria Mesterou, Andrei Șerban, Andrei Codrescu, Corneliu Șerban Popa, Bujor 
Nedelcovici, Victor Cupșa, Cezar Vasiliu, Ileana și Romulus Vulpescu, Șerban Viorel și Rodica 
Stănoiu, Ion Deaconescu, Constanța Buzdugan, V. Veliman, arhivele Cenaclului de la Neuilly, dar și 
actele și documentele Asociației Hyperion.  



102 
 

Proiecte în curs de implementare 
1. În anul 2018, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, în calitate de partener 2, 

împreună cu Fundația Global Libraries Bulgaria - Sofia, partener leader, și Biblioteca Regională 
Lyuben Karavelov - Ruse, partener 3, au depus și câștigat proiectul "THE WRITTEN TREASURES 
OF LOWER DANUBE" = Comori scrise ale Dunării de Jos, în cadrul INTERREG V-A România-
Bulgaria, Axa prioritară 2: O regiune verde, Prioritatea de investiții 6: Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Proiectul are o durată de 18 luni, iar 
perioada estimată de implementare este: 09.10.2018 – 08.04.2020.   
 Acest proiect încurajează conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 
cultural intangibil al regiunii transfrontaliere RO-BG prin diversificarea serviciilor turistice și 
dezvoltarea turismului literar ca un factor major pentru depășirea discrepanțelor. 

Astfel, în bibliotecile regionale din Ruse și Craiova va fi dezvoltată o nouă generație de 
atracții turistice interactive inovatoare. Folosind tehnologii cum ar fi realitatea augmentată, 
hologramele și altele, turistul va deveni un protagonist care, prin acțiunile și deciziile sale, dezvoltă 
povestea în care este implicat în interacțiunea cu moștenirea scrisă. Marketingul virtual și 
comportamentul în mediile sociale, vor fi dezvoltate și implementate pentru a promova noua 
destinație turistică literară. 

Bugetul total al proiectului este de 191.821,06 EUR(echivalentul a 893.061,31 lei/ 893 mii 
lei). Contribuția de 2 % a Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman”, în calitate de partener 3, 
este de 3.836,42 EUR (echivalentul a 17.861,23 lei/17 mii lei). 

Proiectul este în derulare. 
 2. Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar, a obținut finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. 
CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI 
NATURAL ȘI CULTURAL, pentru proiectul „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa 
Dianu din localitatea Craiova, județul Dolj prin crearea unui Muzeu al Cărții și Exilului 
Românesc și introducerea acestuia în circuitul turistic”.  
 Obiectivul general al acestui proiect este valorificarea durabilă a monumentului istoric de 
importanță locală Casa Dianu din municipiul Craiova, județul Dolj, în vederea impulsionării 
dezvoltării locale prin creșterea numărului de vizitatori și intensificarea activităților economice pe 
parcursul perioadei de implementare și sustenabilitate. 
 Imobilul se află în administrarea Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, conform 
Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 187/20.07.2013, instituție aflată în subordinea Consiliului 
Județean Dolj. 
 Proiectul își propune îmbunătățirea vizibilității Casei Dianu și transformarea acesteia într-o 
destinație de succes, Muzeul Cărții și Exilului Românesc, pentru practicarea diverselor forme de 
turism caracteristice zonei: turismul urban, turismul cultural-istoric (inclusiv de tip itinerant), științific, 
de recreere/weekend etc. 
Contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene şi Consiliul Judeţean Dolj a fost semnat în data de 29.06.2017,durata de implementare a 
proiectului fiind de 48 luni. 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
 În anul 2019, strategia Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” a urmărit extinderea numărului 
instituţiilor/organizaţiilor  cu care colaborează, în calitate de organizator sau de co-organizator, 
activitate ce s-a concretizat în  proiecte care au avut ca scop principal, obiectivul declarat al 
instituţiei şi anume, valorificarea patrimoniului folcloric oltenesc. 
 Toate producţiile artistice ale anului 2019, au contribuit în mod semnificativ la construirea 
unei imagini actuale şi inovative  a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi la racordarea instituţiei la 
fenomenul cultural european. 
 Ţinând cont de faptul că ansamblul nu are sală proprie de spectacole, trebuie menţionat că 
deşi proiectele au fost pregătite în sălile proprii de repetiţii, toate spectacolele au fost susţinute în 
afara sediului instituţiei, în săli inchiriate sau în aer liber, în deplasari, în judeţ sau în ţară şi vor fi 
prezentate în cele ce urmează: 
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Data Titlul evenimentului  
23 ian DIN SUFLET DE ROMÂN , eveniment realizat în colaborare cu Ansamblul Profesionist Banatul  

Timișoara și susținut la Filarmonica Timisoara. 
24 ian „HAI SĂ DĂM MĂNĂ CU MÂNĂ”, Craiova 
01 febr „SĂ PETRECEM OLTENEȘTE”  LA SĂRBĂTOAREA TRIFONULUI, Segarcea 
19 febr “DOR DE DRAGOBETE”  Teatrul Colibri Craiova 
luna febr ATELIERELE DE FOLCLOR 
23 febr “BUN VENIT ÎN OLTENIA“, Spectacolul organizat sub egida Primariei Craiova la Ramada 
06 mar “DE ZIUA TA” Căminul de bătrâni 
08 mar “BUN VENIT ÎN OLTENIA”, Craiova, Târgul de turism  
luna martie ATELIERELE DE FOLCLOR 
10 mar “SĂ PETRECEM OLTENEȘTE”  - Târgul de turism Craiova 
21 mar “SĂ PETRECEM OLTENEȘTE” - ZIUA OLTENIEI, Teatrul National Craiova 
26 mar BUN VENIT ÎN OLTENIA, TVR Craiova  
28 mar BUN VENIT ÎN OLTENIA, Ziua Basarabiei 
luna aprilie ATELIERELE DE FOLCLOR  
4 apr Premiera - TRECU ANU’ CU OLTEANU’, Teatrul National Marin Sorescu Craiova 
10 apr BUN VENIT ÎN OLTENIA, Palatul Regal, Bucuresti 
29 apr CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Vădastra 
luna mai ATELIERELE DE FOLCLOR 
14 mai VOCEA POPULARA JUNIOR , TVR Craiova - Teatrul de vară, Parcul Romanescu  
20 mai BUN VENIT ÎN OLTENIA, Palatul Regal, Bucuresti 
22 mai BUN VENIT ÎN OLTENIA, Spectacolul organizat sub egida Primariei Craiova la Flora 
29 mai TRECU ANU’ CU OLTEANU’, Teatrul National Marin Sorescu Craiova 
31 mai MARIA TĂNASE JUNIOR , Teatrul de vară, Parcul Romanescu  
3 iunie CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Zilele Municipiului Craiova (Valea Roșie) 
4 iunie CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Zilele Municipiului Craiova (Rovine) 
5 iunie CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Zilele Municipiului Craiova (Brazda lui Novac) 
6 iunie CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Zilele Municipiului Craiova (Craiovița Nouă) 
7 iunie Spectacol aniversar 65 de ani de Radio Oltenia, Craiova 
20 iunie IA LA ROMÂNI, Severin 
21 iunie FESTIVALUL CĂLUȘULUI, Caracal 
23 iunie „TRECU’ ANU’ CU OLTEANU’ prezentat la FESTIVALUL MUZICI SI TRADITII IN CISMIGIU, 

Bucuresti 
24 iunie CRAIOVA SE ÎMBRACĂ ÎN IE, Piata Fratii Buzesti Craiova 
4 iulie CÂNTEC ȘI POVESTE LA MARIA TĂNASE Bechet 
19 iulie HAI SĂ NE TRĂIEȘTI, ILIE, Craiova 
25 iulie CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Teatrul de vară, Parcul Romanescu  
10 aug. „TRECU’ ANU’ CU OLTEANU’, Piatra Neamț 
26 aug. CA OLTEANU’ NU-I NICIUNU’, Dobrun 
6 sept „NUNTA DE POMINĂ LA OLTENI”, Întâlnirea internațională a tinerilor ortodicși  
25 sept FLASH MOB OLTENESC, Universitatea din Craiova 
Luna sept. ATELIERELE DE FOLCLOR 
01 oct „DE ZIUA”, Spectacolul organizat sub egida Primariei Craiova la Flora pentru Ziua Persoanelor 

Vâstnice la Filarmonica Oltenia 
04 oct „DE ZIUA TA”, Spectacolul organizat sub egida Primariei Craiova la Flora pentru Ziua 

Persoanelor Vâstnice la Flora 
05 oct BUN VENIT ÎN OLTENIA, Prezentat la Realitatea Tv 
luna oct ATELIERELE DE FOLCLOR 
31 oct PREMIERA - „CÂNTECUL E MOȘTENIRE”, Teatrul COLIBRI, Craiova   
13 - 15 nov FESTIVALUL - CONCURS NATIONAL AL INTERPRETILOR CANTECULUI POPULAR 

ROMÂNESC MARIA TĂNASE, Craiova 
28 - 29 nov FESTIVALUL NATIONAL IOAN MACREA, Sibiu 
luna nov ATELIERELE DE FOLCLOR 
1 dec ZIUA NAŢIONALA A ROMÂNIEI 
6 dec „TARGUL DE CRACIUN” 
luna dec ATELIERELE DE FOLCLOR 
11 dec „NUNTA DE AUR”  Evenimentul a fost organizat sub egida Primariei Craiova la Flora 
13 dec PREMIERA - „COLINDĂM DE SĂRBĂTORI”, Teatrul COLIBRI, Craiova  
21 dec „COLINDĂM DE SÂRBĂTORI”, Carcea 
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 Trebuie menţionat, că soliştii Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” au participat la toate 
evenimentele unde a fost solicitaţi, susţinând recitaluri, iar personalul tehnic a fost angrenat la 
diverse manifestări, acordând sprijin de specialitate pe toată perioada desfăşurării acestora. 

 
Sport 
 
 
Sport Club Municipal Craiova 
Activitatea sportivă în anul competițional 2019 

 La nivelul SCM Craiova există patru secţii sportive în care în anul 2019 și-au desfăşurat 
activitatea 98 sportivi legitimați și 18 persoane care alcătuiesc staff-urile tehnice ale echipelor, și 2 
contracte de activitate sportivă cu personal medical de specialitate, ceea ce duce la un total de 118 
contracte de activitate sportivă. 
 

SPORTURI DE ECHIPĂ 
BASCHET – S.C.M. ”U” CRAIOVA 

 În ediția de campionat 2018–2019, echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a 
clasat pe locul 4 – cea mai bună clasare a echipei de baschet masculin din istoria participării în 
prima ligă a baschetului masculin românesc. În Cupa României a fost eliminată în primul tur.   

În sezonul 2019–2020, echipa a încheiat turul de campionat pe locul 7. 
 Echipa se află în obiectiv – la momentul actual – fiind angrenată în lupta de a obține 
calificarea în sferturile de finală ale campionatului 
  HANDBAL – S.C.M. CRAIOVA 

Secţia de handbal – echipa de handbal feminin a încheiat sezonul competiţional 2018–2019 
pe locul 6, în timp ce în Cupa ROMÂNIEI echipa a părăsit competiția în optimile de finală. 

Având în vedere rezultatele foarte bune în plan internațional, echipa de handbal feminin a 
primit un wild-card din partea federației europene de profil – EHF – și a obținut dreptul de a participa 
pentru a 3-a oară consecutiv în Cupa EHF, din primul tur preliminar. După o dublă reușită cu echipa 
italiană Jomi SALERNO, formația noastră s-a calificat în turul II preliminar unde în urma unei victorii 
și a unei înfrângeri a fost eliminată de echipa norvegiană Tertnes BERGEN. 

La finalul turului de campionat 2019–2020 echipa s-a clasat pe locurile 7-8, la 5 puncte de 
cea de-a 3-a poziție în clasament. Refacerea unor jucătoare și revenirea lor în echipa de bază, 
precum și startul competițional din anul 2020 ne dau speranțe îndreptățite ca la finalul acestui 
campionat echipa să fie pe un loc care să-i asigure prezența în sezonul 2020-2021 al cupelor 
europene. Echipa este angrenată atât în campionat, cât și în Cupa României cu șanse reale de a 
obține o clasare top 5 al handbalului feminin românesc.    

VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 Echipa de volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA a încheiat sezonul 2018–2019 pe locul 3, 
fiind cea de-a 6-a clasare pe podiumul voleiului masculin românesc, în ultimele 9 sezoane, și implicit 
participare în cupele europene, de această dată  Challenge Cup.  

În turul sezonului competițional 2019–2020,  în competiția internă, la finalul turului de 
campionat, echipa a terminat pe poziția a 4-a cu opțiune serioasă ca în play-off-ul competiției să 
lupte pentru un loc pe podium, în timp ce în Cupa ROMÂNIEI echipa este calificată în Final-four-ul 
competiției.  

În ceea ce privește participarea în cupele europene echipa de volei masculin S.C.M ”U” 
Craiova a trecut de faza șaisprezecimilor de finală, dar a fost eliminată în optimile de finală ale 
competiției 

VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 La finalul sezonului competiţional 2018–2019, în Campionatul Diviziei A 2 - Vest, S.C.M. ”U” 
CRAIOVA s-a clasat pe locul 4, fără participare în Cupa ROMÂNIEI. 

În sezonul competițional 2019–2020, echipa de volei feminin a evoluat în Divizia A2, Seria 
vest, obținând în turul de campionat locul 3, fără participare în Cupa ROMÂNIEI. Echipa este în 
luptă pentru calificarea la turneul semifinal de promovare în Divizia A1 – prima ligă a voleiului 
feminin românesc. 
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BOX – S.C.M. CRAIOVA – AN COMPETIȚIONAL 2019 
  

Antrenori: DRAGOMIR Ion și MUSTĂȚEA Dora: 
 
Anghel Eugenia senioare Locul 1 Campioană Națională 

Locul 2 Cupa României 
Stamin Dragoș juniori Locul 2 Vicecampion Național 

Locul 3 Cupa României 
Pantelică Elena junioare Locul 2 Cupa României 

Locul 3 Campionat Național 
Răducanu Veniamin cadeți Locul 2 Vicecampion Național 

Locul 3 Cupa României 

Rafailă Rafael juniori Locul 3 Campionat Național 
 

 
Antrenor: JOIȚA Ion 
 

Toboșaru Cosmin tineret Locul 1 Campion național 
Locul 2 Cupa României 

      
 Participanți la Campionatul European de tineret 
 
Camen Luis Florin juniori Locul 1 Campion Național 

Locul 2 Cupa României 
Nistor Andrei juniori Locul 3 Cupa României 

Vaduva Denis cadeti  Locul 2 Vicecampion Național 
Locul 3 Cupa României 

 
 Trebuie precizat că la toate competițiile desfășurate, în Sala Polivalentă în sezonul 2018–
2019, atât în competițiile interne, cât și internaționale – unde am activat la cel mai înalt nivel al 
competițiilor intercluburi – Cupa EHF și Challenge CUP, nu s-a înregistrat nici un eveniment de 
natură să pună în pericol siguranța sportivilor, antrenorilor și spectatorilor. 
  

Sala Polivalentă 
In perioada ianuarie-decembrie 2019, Sala Polivalenta a gazduit evenimente sportive 

precum: meciuri amicale ale echipelor de handbal, baschet și volei; meciuri in Ligile Nationale de 
handbal feminin, baschet masculin și volei masculin; meciuri în Cupa EHF handbal feminin; meciuri 
în preliminariile Campionatelor Europene de volei (masculin și feminin); meciuri oficiale si amicale 
ale echipei nationale de volei masculin. 

Totodată, în perioada ianuarie-decembrie, în Sala Polivalentă au avut loc evenimente 
culturale, precum Stand-up comedy (Badea, Bordea, Micutzu); spectacol Gașca Zurli; concerte 
Smiley, Andra, Delia, 5gang; concert organizat de Opera Română Craiova cu invitat special 
Lara Fabian; spectacole extraordinare precum Lord Of The Dance, Placido Domingo Jr, We 
love retro 

Unul din obiectivele prioritare pentru anul 2019 a fost menținerea publicului craiovean alături 
de sport, la evenimentele sportive organizate fiind vândute 20.735 bilete (în perioada ianuarie-
decembrie) și 54 abonamente.  

În perioada ianuarie-decembrie 2019, echipele SCM Craiova – volei masculin, handbal 
feminin și baschet masculin - au disputat 40 meciuri în cadrul Ligilor Naționale, precum și 12 meciuri 
amicale și 7 meciuri în cadrul competițiilor europene. 
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5 ianuarie – SCM Craiova – Nykobing Falster Handbold  – handbal feminin – Cupa EHF 
 Handbalistele de la SCM au oferit un joc consistent, în special în faza de apărare, și au bifat 
o victorie categorică sâmbătă seară, scor 18-12 (9-6), în fața danezelor de la Nykobing Falster 
Handbold, una dintre favoritele grupei. 
18 ianuarie – SCM Craiova - Podravka Vegeta  – handbal feminin – Cupa EHF 

După dezastrul  din Spania, cu Bera Bera, gruparea olteană a pierdut și pe teren propriu, 
scor 23-26 (10-10), cu Podravka Vegeta, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a din grupa D.  
10 februarie – SCM Craiova - Super Amara Bera Bera  – handbal feminin – Cupa EHF 

Echipa feminină de handbal SCM Craiova a jucat pentru palmares acest meci din Sala 
Polivalentă, contra spaniolelor de la Super Amara Bera Bera, neavând cum să depășească faza 
grupelor.  

Cu toate că tristeţea li se citea pe chipuri, sportivele lui Bogdan Burcea au făcut o partidă 
foarte bună şi s-au impus cu scorul de 26-23 (13-11), la capătul unui joc controlat şi cu multe 
momente spectaculoase. Oltencele au răzbunat astfel şi înfrângerea din meciul tur, scor 21-32. 
1 martie – concert Delia – Acadelia 
 Delia, artista cu cele mai spectaculoase concerte din România, a adus cel mai nou și 
exploziv show al său de până acum, la Sala Polivalentă din Craiova. 

Pe 1 Martie, craiovenii a putut vedea un spectacol total, un decor impresionant, o trupă 
numeroasă de balet, ţinute extravagante, elemente dulci, aparate laser de mare putere, zeci de 
metri pătraţi de ecrane led şi sute de aparate de lumină inteligentă. 
19 aprilie – Spectacol Gasca Zurli 

O super producţie, un spectacol unic în care sunetul şi luminile sunt la nivelul show-urilor 
internaţionale. 

“Casa Zurli” a fost un spectacol care împletește armonios ideea că spiritul unei case se află 
în inimile celor care o locuiesc, că atunci când facem curățenie în case facem curat și în mintea și 
sufletele noastre, că armonia este o muncă de echipă care implică fiecare membru al familiei. 
20 aprilie – Placido Domingo Jr & Friends 

Concertul extraordinar “Plácido Domingo jr. and friends” a constituit o premieră absolută în 
România, reunind nume sonore ale scenei internaționale și naționale: Lavinia Bretan, favorita 
publicului la Eurovision, soprana Irina Polivanova, tenorul Alin Stoica și solistul Valentin Boghean 
sunt cei care, alături de Domingo jr., au concertrat pe scena Salii Polivalente din Craiova. 
Acompaniametul a fost asigurat de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, dirijor Marius 
Hristescu. 
11 mai – „WE LOVE RETRO” 
 După mai multe ediții de succes în Cluj Napoca și București, We Love Retro, care este din 
2014 cel mai mare retro party din România, a venit si la Sala Polivalentă din Craiova pe 11 mai, 
unde au urcat pe scenă: Captain Hollywood Project , No Mercy, Mr. President, Rednex, și Brooklyn 
Bounce Dj. Am retrăit împreună cele mai frumoase momente ale anilor 90 cu o producție de 
excepție marca Spotlights. 
23 iunie – Lord of the dance 

Cel mai apreciat spectacol de dans din lume, Lord of the Dance, a ajuns pentru prima oară în 
Craiova! 

Dangerous Games, o producție impresionantă, cu 40 dintre cei mai remarcabili dansatori din 
lume, sub coregrafia și regia lui Michael Flatley, au crea momente memorabile prin muzică și dans! 
 După peste 20 de ani de succes în întreaga lume, Michael Flatley vine în fața publicului 
internațional cu o nouă producție, rezultat al muncii de peste 2 decenii al inegalabilului dansator. 
9-10 august Cupa Craiovei – Handbal Feminin 

La turneul disputat vineri si sambata (9-10 august) au participat echipele de handbal SCM 
Craiova, HC Zalau, CS Rapid si CSM Slatina. SCM Craiova a câștigat toate cele trei partide 
susținute la „Cupa Craiovei”. CSM Slatina a terminat pe 2, Zalăul pe 3 și Rapid a încheiat ultima. 

Centrul „naționalei” României, Ana Maria Țicu a câștigat titlul de jucătoarea turneului, „Rață” 
având din nou prestații excelente în tricoul alb-albastru. 
17-18 , 29-30 august Amicale Nationala Romaniei 

În perioada 17-18 august Și 29-30 august, NaȚionala României a susținut un stagiu de 
pregătire pentru Campionatul European, susținând 4 partide amicale de verificare împotriva 
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reprezentativelor Macedoniei și a Austriei. Aceste partide au fost câștigate de echipa noastră și au 
reprezentat un adevărat test înainte de Campionatul European. 
26-28 septembrie  Memorialul Radu Zamfirescu Volei Masculin 
 Echipa de volei masculin, SCM U Craiova, a câștigat Cupa Radu Zamfirescu. Competiția a 
avut loc în Bănie, iar adversarele oltenilor au fost echipele Volei Municipal Zalău și Universitatea 
Cluj. 

Voleibaliștii Craiovei au obținut și două dintre cele trei premii individuale alte turneului. 
Robert Călin, de la Craiova, a obținut premiul pentru cel mai tânăr jucător. Colegul acestuia, Filip 
Sestan a fost MVP-ul turneului, în timp ce voleibalistul Zalăului, Leo Dal Bosco a obținut titulatura de 
cel mai tehnic jucător al Cupei Radu Zamfirescu. 
28-29 septembrie Cupa Craiovei – Baschet Masculin 

Pe data de 28 și 29 septembrie, Sala Polivalenta din Craiova a găzduit "Cupa Craiova". La 
startul turneului, pe lângă echipa gazdă, s-au aliniat trei formații: Rabotnicki Skopje (Macedonia de 
Nord), CS Dinamo București și CSA Steaua București. 

Aceasta competitive a fost castigate de olteni, cu victorie impotriva echipei macedonene si a 
Stelei. 
25 octombrie Gasca Zurli – In jurul lumii 

Gașca Zurli pornește în jurul lumii! Și e gata să îi împrietenească pe copii cu geografia, dar, 
mai mult decât atât, să îi învețe că visurile se împlinesc atunci când ai curajul să mergi spre ele. 
Povestea spectacolului este povestea oricărui visător. Fiecare personaj din Gașca Zurli visează să 
ajungă într-un colț de pe glob. Clopoțel își dorește nespus de mult să vadă Turcia și minunatele sale 
peisaje, Vrăjimăturica vrea să ajungă în Japonia, să vadă fantasticele grădini japoneze. Lulu vrea în 
Scoția, să afle istoria kiltului și despre bucatele tradiționale scoțiene. Mulțumesc visează cu ochii 
deschiși la măreața Rusie, iar Truli la peisajele sălbatice din Noua Zeelandă. Fetița Zurli... ea vrea 
să ia România la pas! 
26 octombrie Concert 5GANG 

5GANG în concert la Craiova! E cel mai fire eveniment la care trebuie să vii! 
Pe 5GANG îi ştii deja - sunt Selly, Diana, Gami, Pain şi Exploit. Sunt un fenomen fresh românesc cu 
milioane de admiratori pe youtube. Sunt epicentrul unei comunităţi unite atât online, cât şi offline. 
Sunt exemplul concret că o gaşcă unită poate realiza orice îşi doreşte, atâta timp cât există prietenie 
adevărată, multă muncă şi ambiţie. 
7 noiembrie Stand Up Comedy – Partidul Comediantilor Romani 
 Măreţie, împlinire, stand up comedie - asta ţi-au adus tovarăşii Bordea şi Micutzu în ultimul 
deceniu! Prosperitate, fericire, şi mai multă comedie - asta e promisiunea lor pentru un viitor glorios!  
Le vor fi alături cetăţeni de seamă, membri devotaţi de partid care seamănă glume şi culeg ropote 
de aplauze - Ioana Luiza, Bucălae Radu şi Adrian George.  
 16 noiembrie Concert Andra - Tradițional 

Andra aduce Oltenilor un spectacol-eveniment, un omagiu adus muzicii care face inimile 
românilor să bată în același timp, pentru aceleași vise. Pe 16 noiembrie, la Sala Polivalentă din 
Craiova, artista va susține concertul TRADIȚIONAL din cadrul turneului național, unde va interpreta 
piese iubite din folclorul românesc, culese din toate regiunile istorice ale țării. Muzica populară este 
prima dragoste pentru Andra.  
25 noiembrie Concert Smiley - Omul 

Smiley dă startul celui mai mare turneu: @Smiley_Omul.  Spectacolul va fi grandios, cel mai 
mare pus în scenă vreodată de Smiley, unic în România. Luminile, proiecțiile, întregul set, sunt 
pregătite special pentru a-ți oferi o experiență dincolo de muzică.  
12 decembrie Concert Pop Opera – Lara Fabian 
 Spectacol-eveniment al Operei Române Craiova susținut la Sala Polivalentă din Craiova în 
cadrul Festivalului Internațional „Elena Teodorini”, editia a XVI-a. 
Invitat special: LARA FABIAN, Bogdan Mihai, Katiuscia (Italia), Mariana Bulicanu, Renata Vari. 
Conducerea muzicală: Dumitru Cârciumaru 
Orchestra și Corul Operei Române Craiova 

Situația vânzărilor de bilete în perioada ianuarie-decembrie 2019 

TRIMESTRUL Numar bilete / abonamente vandute Incasari 
TRIM I 11329 bilete  171305 lei 
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ian-mar 5 abonamente 
TRIM II 
apr-iun 3764 bilete 37640 lei 

TRIM III 
iul-sep 

1676 bilete 
43 abonamente 27635 lei 

TRIM IV 
oct-dec 

3966 bilete 
6 abonamente 48930 lei 

TOTAL 20735 bilete 
54 abonamente 285510 lei 

 
Situația contractelor de închiriere în perioada ianuarie-decembrie 2019 
 

 
Locatar Cuantum chirie 

Ana Magda 8838,11 lei 
Delia 22950,00 lei 
PSD 3935,88 lei 
Gasca Zurli 45900,00 lei 
Martorii lui Iehova 42542,50 lei 
Policolor 1020,63 lei 
Andra 22950,00 lei 
Smiley 22950,00 lei 
QFort 11475,00 lei 
Webroll Agency 22950,00 lei 
We Love Retro 22950,00 lei 
Lara Fabian 22950,00 lei 
Filarmonica Oltenia 11475,00 lei 
Stand Up Comedy 22950,00 lei 
5Gang 22.950,00 lei 
U Craiova 275,25 Lei 

TOTAL 275768,11 lei 
 

 
Ordine publică 
Poliţia Municipiului Craiova 
În anul 2019, la nivelul Poliţiei Municipiului Craiova s-au depus eforturi pentru consolidarea 

instituţiei poliţiei conform valorilor democraţiei şi în vederea revigorării culturii organizaţionale, 
activitatea fundamentându-se pe asigurarea nevoilor societăţii, folosirea eficientă a resurselor şi 
dezvoltarea parteneriatului cu toţi factorii sociali. 

Prin activităţile şi obiectivele propuse, s-a urmărit apărarea proprietăţii publice şi private, 
menţinerea unui climat de siguranţă civică în limitele normalităţii, sporirea siguranţei cetăţeanului, 
consolidarea încrederii şi respectului populaţiei faţă de instituţie, prevenirea şi combaterea 
criminalităţii, înlăturarea cauzelor şi condiţiilor care generează sau favorizează acest fenomen. 

  În anul 2019,  la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi executate 2.974  
acţiuni preventive  majoritatea fiind organizate în sistem integrat. 

Cu ocazia acestor activităţi, lucrătorii  Poliţiei Municipiului Craiova au aplicat  41.392 
sancţiuni contravenţionale. 

   Poliţiştii angrenaţi în activităţile  de prevenire au avut şi  responsabilitatea realizării 
obiectivelor din programele prioritare de prevenire a criminalităţii derulate la nivel naţional, dar şi a 
programenlor prioritare de la nivel local, astfel: 

- Programul  de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor –  prioritate 
naţională; 

- Programul de prevenire a infacţiunilor contra patrimoniului – prioritate naţională; 
- Programul de prevenire a violenței domestice – prioritate naţională; 
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Activităţile preventive şi-au atins scopul pentru care au fost executate, respectiv menţinerea  
climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul întregului municipiu şi prevenirea actelor de 
tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice.  

Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2019 la nivelul structurilor care compun Poliţia Municipiului Craiova (urban şi rural) 

au fost sesizate  8.082  infracţiuni, cu 0,82 %  mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2018 (+ 
66 infracţiuni). 

 În mediul urban (pe raza mun. Craiova), au fost sesizate 6.251 infracţiuni, cu 1,1% mai 
multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2018 (+ 70 infracţiuni). 

Din acestea, 364 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, care prezintă scădere cu 
14,95% (+64 fapte), 3.737 infracţiuni de natură judiciară care cresc cu 3,69% (+ 133 fapte) şi 2.150 
de altă natură, care cresc cu o faptă (+0,05%). 

La începutul anului 2019 existau în lucru 6.529 dosare penale cu autori necunoscuţi,  au 
fost înregistrate  2.502 dosare şi  au fost soluţionate  2.384 dosare.  

Totodată  existau în lucru  şi  2.606 dosare penale cu autori cunoscuţi, au fost înregistrate  
3.931 şi  au fost soluţionate 3670 astfel de dosare.   

În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2019, la nivelul Poliţiei 
Municipiului Craiova,  au fost sesizate 1398 infracţiuni, cu 92 fapte mai multe decât în perioada 
similară a anului 2018 (1306 fapte). 

 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend crescător în anul 2019, fiind sesizate 
3120 infracţiuni (2.979 în anul 2018), furtul continuând să constituie ponderea, cu un procent de 
67% din totalul acestui gen de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o creştere cu 66 fapte comparativ cu anul 2018, fiind 
sesizate 702 infracţiuni. 

De precizat este faptul că în ultimii 6 ani numărul infracţiunilor stradale a scăzut constant, iar 
structurile din coordonarea Poliţiei Municipiului Craiova depun eforturi pentru menţinerea acestui 
trend. 

În perioada analizată  au fost descoperite în flagrant 1.333  infracţiuni, faţă de 1.259 în anul 
2018 (+74 fapte), care reprezintă  21,3 % din totalul celor sesizate, procent în creştere faţă de anul 
anterior. 

Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate şi menţinerea fermităţii în luarea 
măsurilor de prevenţie, toate realizate cu sprijinul nemijlocit al procurorilor din cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Craiova,  au  condus la  reţinerea/arestarea  în anul 2019  a 100 
suspecţi/inculpaţi.  

     În anul 2019 au fost depuse şi înregistrate 3379 petiţii şi au fost primite în audienţă 88 
persoane, 45 dintre aceştia depunând reclamaţii. 

 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  în 3224 petiţii şi 42 audienţe, aşa încât 
la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 155 petiţii şi 3 audienţe toate în termenul legal de 
soluţionare.  
Siguranţa traficului rutier şi pietonal 

În anul 2019 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  370 acţiuni (-62), au aplicat  21.252 
contravenţii, din care  19.450  conducătorilor auto şi 1.802  altor participanţi la trafic.  

Acelaşi rol preventiv l-a avut şi reţinerea în vederea suspendării dreptului de a conduce 
autovehicule pe drumurile publice a celor  4041 permise de conducere (-372 față de anul 2018) şi 
retragerea a 855 certificate de înmatriculare (+85 față de anul 2018). 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 92 (-2) accidente grave,  soldate cu 9 morţi (-3), 86 răniţi 
grav (+2)  şi  38 răniţi uşor (+8).  

Principalele cauze  generatoare ale celor 92 accidente grave produse  în anul 2019,  au fost  
neacordare prioritate  pietoni, viteză neadaptată/neregulamentară, traversarea neregulamentară 
pietoni şi neacordarea de prioritate vehicule. 
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Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
  În anul 2019, Poliţia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea sarcinilor stabilite 

prin Planul de Ordine şi Siguranţă Publică al municipiului Craiova, în vederea îndeplinirii 
competențelor și atribuțiilor legale. 

S-au efectuat patrulări auto și pedestre pe zona de responsabilitate stabilită prin Planul Unic 
de Ordine Publică, în vederea menținerii ordinii și liniștii publice și s-a asigurat integritatea 
obiectivelor importante și a mobilierului urban, proprietate a municipiului Craiova, ocazie cu care s-
au desfășurat acțiuni preventive, precum și acțiuni specifice și punctuale, în urma cărora au fost 
aplicate sancțiuni contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte infracționale.   

Polițiștii locali au acționat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, fiind organizate 
şi desfăşurate 896 acţiuni și misiuni specifice (din care 143 au fost acțiuni cu scop preventiv), 
asigurând măsuri de ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, 
circulație rutieră, (mitinguri, marșuri,  acțiuni de pichetare, manifestări sportive, cultural - artistice, 
religioase, desființări construcții, etc), acțiuni pe linie economică, disciplina în construcții, etc, din 
care 687 acțiuni cu efective proprii și 209 acțiuni în colaborare cu alte structuri din cadrul MA.I. 

Raportat la competențele fiecărei structuri operative a Poliției Locale, au fost organizate 
acțiuni punctuale de prevenire, cum ar fi: circulație (acțiuni preventive pentru pietoni în vederea 
respectării legislației privind traversarea străzilor, acțiuni pentru taximetriști privind respectarea 
amplasamentelor destinate stațiilor taxi, etc); ordine publică (acțiuni privind respectarea 
programului de liniște, acțiuni privind respectarea limitelor de vârstă pentru folosirea aparatelor din 
locurile de joacă, acțiuni privind interdicția de a fuma în incinta unităților de învățământ, acțiuni de 
prevenție pe mijloacele de transport public comun, atenționarea reprezentanților asociațiilor de 
proprietari pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe acoperișuri și a zăpezii din zona 
proprietăților, etc); comerț (atenționarea comercianților privind folosirea domeniului public cu 
respectarea legii, atenționarea agenților economici și punerea în întârziere a acestora privind 
obținerea autorizațiilor/acordurilor de funcționare); disciplină în construcții (acordarea de termene 
celor care au construit ilegal pentru a intra în legalitate, punerea în întârziere pentru obținerea 
actelor legale pentru construcții/panouri publicitare, firme, etc). 

În perioada de vară, pe timpul nopții, polițiștii locali au desfășurat misiuni în toate cartierele 
municipiului Craiova, fiind depistate și sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, 
consumau alcool pe domeniul public, etc. 

Urmare activității desfășurate de structurile de ordine publică, în anul 2019 au fost identificați 
49 de minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce au fost predați familiilor sau au fost predaţi (pe 
bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dolj. 
 De asemenea, 38 persoane fără adăpost depistate pe raza municipiului Craiova au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute, la centrele speciale de primire persoane fără adăpost, 
Căminul de Persoane Vârstnice, unitățile spitalicești din subordinea Consiliului Local Craiova şi 
Spitalul Clinic de Urgenţă Dolj. 

Un alt obiectiv urmărit cu atenție de către polițiștii locali a fost derulat în perioada de referință 
prin acțiuni punctuale în scopul prevenirii și combaterii cerșetoriei, depistarea și identificarea 
persoanelor care apelează în mod repetat la mila publicului, a copiilor lipsiți de supraveghere și 
ocrotirea părinților sau reprezentanților legali. 

În urma desfăsurării acestor activități, au fost depistate 533 de persoane ce practicau 
cerșetoria, au fost aplicate 513 sancțiuni contravenționale în valoare de 81.950 lei, iar în 61 de 
cazuri a fost dispusă măsura ridicării în vederea confiscării a sumelor de bani care au rezultat în 
urma practicării actelor de apelare în mod repetat la mila publicului. 

Poliția Locală a uzat și de prevederile Codului Penal, în sensul că a formulat și înaintat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova o sesizare penală pentru săvârsirea infracţiunilor de 
exploatarea cerșetoriei și folosirea de minori în scop de cerșetorie, sesizarea fiind formulată 
împotriva a 12 persoane majore care au fost depistate în timp ce obligau minorii să apeleze în mod 
repetat la mila publicului, sau chiar aceste persoane majore apelau la mila publicului, fiind însotițe 
de către minori cu vârste cuprinse între 3 luni și 11 ani.  

Polițiștii locali (dotați cu armament letal și muniție aferentă) au efectuat 1.952 misiuni 
speciale de transport valori, asigurând colectarea și transportul acestora către Trezoreria 
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Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale, în condiții de maximă 
siguranță și fără înregistrarea vreunui eveniment.  

S-a procedat la punerea în executare a 397 mandate de aducere emise de organele de 
urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea,   s-au realizat 
153 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, s-a 
dispus verificarea asupra a 4.826 persoane, cărora le-au fost comunicate somații și înștiințări în 
vederea intrării în legalitate.  

În domeniul circulației, au fost desfășurate activități de prevenire și responsabilizare a 
conducătorilor de autovehicule, dar și acțiuni constând în depistarea și sancționarea conducătorilor 
auto care încalcă prevederile legale, ridicarea autovehiculelor ce au încălcat prevederile O.U.G. nr. 
195/2002 actualizată, identificarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală și 
ridicarea vehiculelor respective, fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală 
a municipiului și în zona unităților de învațământ, în zona Pieței Centrale și a Târgului de 
Săptămână, asigurarea măsurilor pe linie rutieră cu ocazia manifestarilor cultural-artistice, religioase 
sau sportive ce au avut loc în Craiova. 

În domeniul disciplinei în construcții au fost verificate construcţii executate fără forme legale 
(construcții cu destinația de locuințe, chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), fiind 
dispuse măsurile prevăzute de prevederile Legii nr. 50/1991 republicată.  

S-au organizat acțiuni de verificare a agenților economici ce își desfășoară activitatea în 
piețele agroalimentare și în Târgul de Săptămână, atât cu forțe proprii, cât și în colaborare cu 
celelalte structuri cu atribuții în acest sens, precum și verificarea agenților economici de pe raza 
municipiului Craiova cu privire la respectarea normelor legale privind exercitarea activităților de 
comerț, respectarea Regulamentului local referitor la condițiile de amplasare a construcțiilor cu 
caracter provizoriu pentru desfășurarea activităților de comerț stradal, verificarea centrelor de 
colectare a deșeurilor menajere, precum și verificarea existenței contractelor încheiate de către 
persoanele fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2016  - privind modificarea și completarea Legii nr. 
349/2002 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun, polițiștii locali au 
desfășurat acțiuni specifice, acordând atenție sporită unităților de învățământ, în vederea combaterii 
fumatului în școlile și liceele de pe raza municipiului Craiova, fiind organizate 127 misiuni, în urma 
cărora au fost aplicate 430 sancțiuni contravenționale. 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate 91 infracţiuni (87 
infractiuni depistate de serviciile operative Ordine Publica/Circulație și 4 infractiuni privind încălcarea 
prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, pentru continuarea lucrărilor de construcții după 
dispunerea măsurilor complementare de oprire a lucrărilor executate fără autorizație de construire).  

De asemenea, prin măsurile luate, în urma acțiunilor organizate și a misiunilor de patrulare 
pe zonele repartizate, polițiștii locali au aplanat 175 stări conflictuale, cazuri în care nu s-a mai 
impus aplicarea de măsuri coercitive.  

În anul 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si 
desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European și Hotarârea Guvernului nr. 101/2019 privind 
stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din Romania 
în Parlamentul European, precum și în conformitate cu Legea nr.370/2004 actualizată și Ordonanța 
de Urgență nr.64/2019 pentru alegerea Președintelui României, polițiștii locali au desfășurat măsuri 
de asigurare a integrității panourilor și afișelor electorale pentru 34 amplasamente, timp de 70 zile 
(pe toată durata desfășurării campaniilor electorale), această sarcină constituind o obligație legală 
impusă polițiștilor locali, fără a se înregistra evenimente negative în toată perioada respectivă. 

Totodată, polițiștii locali cu atribuții de circulație au desfășurat măsuri de 
fluidizare/restricționare a traficului rutier în zona instituției de unde s-au distribuit buletinele de vot, 
dar și în zona centrală a municipiului Craiova cu ocazia preluării buletinelor de vot după încheierea 
procesului de votare (la sediul  Instituției Prefectului  Județului Dolj, sediul Primăriei Craiova și la 
Judecătoria Craiova), fiind închisă circulația pe străzile A.I. Cuza, Unirii, Popa Șapcă și Romul. 

Pe parcursul anului, prin intermediul dispeceratului Poliției Locale, au fost preluate  în total 
10.320 sesizări telefonice, din care 4.904 sesizări pe liniile proprii ale instituției, iar 5.416 sesizări au 
fost preluate (procesate, repartizate spre soluționare entităților competente) prin linia telefonică 
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specială ”Telefonul Cetateanului” (0251 – 984), telefon ce este conectat la Dispeceratul Politiei 
Locale.   

Polițiștii locali - dispecerii instituției, au efectuat 8.846 de verificări în baza de date M.A.I., la 
solicitarea polițiștilor locali aflați în misiune, din care: verificări persoane – 5.120; verificări permise 
de conducere auto – 314; verificări autovehicule – 3.412). 

În cursul anului au fost constatate şi aplicate 18.268 de sancțiuni contravenţionale (14.976 - 
amenzi și 3.292 – avertismente), în valoare totală de 7.400.735 lei, fiind aplicate inclusiv măsuri 
complementare și tehnico-administrative, în sensul aplicării a 17.854 puncte de penalizare la 
permisul de conducere și dispunerii măsurii de ridicare a  4.680 autovehicule ce erau staționate cu 
încălcarea prevederilor legale. 
A). Structura de Ordine Publică (serviciile cu atribuții de ordine publică și serviciul transport 
valori) 
  Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 398 acţiuni (68 preventive) pe 
diverse domenii de activitate, atât cu forțe proprii cât și în colaborare cu celelalte instituții.  

În urma acestor acțiuni au fost constatate 6.019 contravenții, precum și 47 infracţiuni, 
persoanele suspecte fiind conduse la secțiile Poliţiei Municipiului Craiova în vederea continuării de 
cercetări și predate pe bază de proces-verbal, împreună cu toate documentele impuse de procedura 
penală întocmite de polițiștii locali. 

În perioada iunie – octombrie, în intervalul orar 22.00 – 05.00, două echipaje de intervenție, 
formate din 8 - 10 polițiști locali cu atribuții de ordine publică și circulație, au desfășurat misiuni în 
toate cartierele, atât pe marile bulevarde, cât și pe aleile dintre blocuri, pentru menținerea liniștii 
publice (locuri de joacă, foișoarele amenajate de Primăria Craiova, zonele imediate și părculețele 
din jurul blocurilor de locuințe, etc), cu scopul de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 61/1991 
actualizată - pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, precum și dispozițiile actelor administrative emise la nivel local, fiind depistate și 
sancționate persoanele care deranjau liniștea publică, consumau alcool pe domeniul public, aruncau 
diverse gunoaie pe domeniul public (ambalaje, peturi, cutii, coji de semințe, etc). 

În perioada supusă analizei, în timpul  activităţilor de patrulare, politiștii locali  au depistat  20 
cazuri de deținere și consum de substanțe cu efect halucinogen, toate materialele și bunurile cu 
caracter suspect, împreună cu actele de constatare și plicurile sigilate, fiind predate lucrătorilor 
B.C.C.O. din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. 
 S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la 27 adunări generale ale asociațiilor de 
proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor (în 
perioada de vară, când este afluență mare de persoane), Direcția Impozite și Taxe (ianuarie – 
martie, noiembrie – decembrie), când se produc aglomerări de persoane la ghișee, Direcția de 
Asistență Socială, depozitele de alimente, unități de învățământ. 

S-au asigurat măsurile de ordine, împreună cu celelalte forțe de ordine publică, la 
evenimentele prilejuite de manifestările de protest derulate la nivel local, atât în zona centrală, cât și 
pe traseele pe care s-au deplasat manifestanții. 

Polițiștii locali au asigurat atât protecția funcționarilor publici, cât și a valorilor monetare 
încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, S.C. R.A.T. Craiova și S.C. Salubritate Craiova, 
asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu autospeciala 
blindată aflată în dotarea Poliției Locale.  

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu S.C. R.A.T. Craiova, s-au efectuat, în 
echipe mixte, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc mijloacele de transport public în 
comun, privind existența tichetului valabil de călătorie, având ca scop diminuarea călătoriilor 
frauduloase (s-au aplicat 2.349 sancțiuni contravenționale, din care 1.982 amenzi și 367 
avertismente). 

Poliţiştii locali cu atribuții de ordine publică au desfășurat misiuni de asigurare a ordinii și 
siguranței publice pentru 132 competiții și activități sportive, manifestări ce    s-au desfășurat la Sala 
Polivalentă, Sala ”Ion Constantinescu” și Stadionul de Fotbal din cadrul Complexului ”Ion 
Oblemenco”, după cum urmează: 

- 22 meciuri de volei masculin, din care 8 meciuri internaţionale susținute de reprezentativa 
națională ale României, împotriva echipelor naționale ale Austriei, Macedonia de Nord, Republicii 
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Georgia  și Danemarcei; 
- 21 meciuri de handbal feminin, din care 2 meciuri internaţionale disputate de S.C.M 

Craiova în cadrul  preliminariilor Cupei E.H.F; 
- 19 meciuri de baschet masculin din care 4 meciuri în cupa României; 
- 12 meciuri de volei feminin;  
- 21 competiții de cross din care două etape ale finalei  Campionatului Naţional de 

Semimaraton;  
 - 1 eveniment sportiv de orientare organizat de Federația Româna de Orientare;  
 - 3 evenimente automobilistice din care o etapă a campionatului național de Super Rally 
organizat de Federația Româna de Automobilism Sportiv organizat pe străzile situate în zona 
centrală a municipiului Craiova și două evenimente de circuit de carting organizate la centrul 
Multifuncțional de către Palatul Copiilor Craiova și Facultatea de Mecanică Craiova sub egida SIAR 
(Societatea Inginerilor de Automobile din Romania); 

- 1 eveniment de motocross, etapă a campionatului regional de Hard Enduro al zonei de 
sud-vest; 

- 5 evenimente de ciclism din care un concurs Enduro desfășurat până în localitățile Podari 
și Bucovăț, cu plecare și retur  la Sala Polivalentă, organizat de Asociația Sportivă Ride 
RacingTeam Ciclism Craiova – Etapa I; 

- 1 eveniment sportiv desfășurat în cadrul Cupei 1 Iunie - Handball pe Plajă organizat de 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj ; 

- 2 evenimente sportive de canotaj desfășurate pe lacul din Parcul ”Nicolae Romanescu” în 
cadrul evenimentului ”Sporturi noi în Craiova”, organizat de S.C.Roumasport S.R.L și Decathlon 
România;  

- 24 meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din care 3 meciuri internaționale 
disputate între Universitatea Craiova și Saball (Azerbaijan), Honved Budapesta (Ungaria) și A.E.K. 
Atena (Grecia) în cadrul UEFA Europa League, partidele  disputându-se în prezența a circa 25.000 - 
30.000 spectatori. 

Polițiștii locali au asigurat protecția jucătorilor, staff-ului tehnic și oficialilor echipelor de fotbal, 
desfășurând misiunile specifice pentru asigurarea siguranței în zonele de cazare ale acestora.  

Mai mult, polițiștii locali au asigurat ordinea publică la 237 evenimente publice solemne, 
evenimente culturale, sportive, religioase și adunări publice desfășurate în Parcul ”Nicolae 
Romanescu” - Teatrul de Vară, Parcul ”Tineretului”, Parcul ”Hanul Doctorului”, Centrul 
Multifuncțional, zona centrală, Centrul Istoric, esplanada din cartierul Craiovița Nouă, precum și în 
celelalte cartiere ale municipiului Craiova, după cum urmează (cu titlu de exemplu): Ziua Națională a 
României, Ziua Unirii, Ziua Drapelului, Comemorarea Zilei Victoriei Revoluției Române și Libertății, 
cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase (Slujbe de Bobotează, Înviere, procesiunea 
religioasă cu participarea internatională a tinerilor ortodocși ”I.T.O 2019”,  procesiunea religioasă și 
pelerinajul sfintelor moaște ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir), precum și 
manifestărilor organizate de către Primăria Municipiului Craiova în cadrul Zilelor Municipiului 
Craiova, Zilele ,,Mihai Viteazul”,  Festivalul internațional de sculptură ”Constantin Brâncuși”, 
Festivalul international ”Elena Teodorinii”, Festivalul ,,Târgul Meșterilor Populari”, Festivalul 
internațional ”Puppets occupy street – 2019, ediția a VI-a”, Caravana ”Bergenbier – eu sunt 12”,  
Festivalul „Street Food ”, Festivalul ”Craiova se îmbracă în Ie”, Festivalul -”Alaiul Calușului Oltenesc”  
Festivalul - Concurs Internațional de Folclor pentru copii și tineret ”Maria Tănase”, Festivalul 
”Tradițiile Verii”, Festivalul Internațional Shakespeare, Festivalul muzicii ușoare electronice ”Summer 
Spell Fest 2019”, Premiile muzicale ”The Artist Awards”, ”Parada Liceelor Craiovene” activități 
culturale organizate de Opera Română din Craiova și Filarmonica ”Oltenia”, Teatrul de păpuși 
”Colibri”, ansamblul ”Maria Tănase”, Târgul de Paște, Târgul de Crăciun, Orașelul Copiilor, 
spectacolul desfășurat în noaptea de Revelion, etc. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerșetorilor aflați în principalele intersecții ale 
municipiului Craiova, precum și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de vehicule cu 
tracțiune animală, ce au încălcat prevederile H.C.L. nr. 319/2009. 

Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, au fost 
efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C. Salubritate Craiova, 
iar în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, polițiștii au organizat, 
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săptămânal, acțiuni în vederea depistării consumatorilor casnici branșați ilegal la rețeaua publică de 
apă, rău – platnici sau necontorizați, fiind efectuate controale punctuale în cartierele Fața Luncii, 
Brestei, Romanești, Bariera Vâlcii, Popoveni, Făcăi, etc.  
 În lunile ianuarie - februarie, polițiștii locali au acționat în vederea atenționării proprietarilor și 
a reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe 
acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților. 
 Poliția Locală (cu efective mărite), în cooperare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj - 
Poliția Municipiului Craiova, Inspectoratul de Jandarmi al Județului Dolj și Gruparea Mobilă de 
Jandarmi, precum și cu serviciile cu atribuții speciale, au asigurat măsuri de ordine și siguranță 
publică, pe raza municipiului Craiova, cu ocazia vizitelor oficiale ale Președintelui și Premierului 
României. 
B). Structura de Circulație pe Drumurile Publice 

Raportat la prevederile legale, poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei operative), 
pentru înlăturarea principalelor cauze generatoare de blocaje rutiere, descoperirea şi sancţionarea 
încălcărilor de lege, fiind desfășurate activități de depistare, sancționare și responsabilizare a 
conducătorilor ce parchează/staționează necorespunzător pe domeniul public cu încălcarea 
dispozițiilor O.U.G.195/2002, a conducătorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai 
mare de 3,5 tone, sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală ce încalcă 
prevederile legale, sancționarea conducătorilor auto care încalcă prevederile Legii nr.  448/2006 - 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, nerespectarea de către 
conducători a Regulamentului de acces în Centrul Istoric, etc. 

Efectivele Serviciului Circulație au desfășurat 185 acțiuni specifice (51 acțiuni au avut 
caracter preventiv), din care 121 cu forțe proprii, iar 64 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de 
Poliție al Județului Dolj - Serviciul Rutier și Poliția Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere, fiind 
aplicate 10.936 sancțiuni contravenționale și 17.854 puncte penalizare la permisul de conducere. 

În această perioadă au fost constatate 39 infracțiuni săvârșite pe linie de circulație, întocmind 
documentația necesară ce a fost predată organelor de cercetare penală în vederea continuării 
cercetărilor și dispunerea măsurilor legale. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au fost luate 
măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, cât și măsurile 
ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 

În anul 2019, având în vedere reglementarea cadrului legal în ceea ce privește aplicarea 
măsurii tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, polițiștii locali au 
dispus măsura de ridicare a 4.680 autovehicule ce au încălcat prevederile legale în materie, măsură 
ce a fost pusă în aplicare de angajații S.C. RAT Craiova, operator desemnat de către Consiliul Local 
Craiova. 

Precizăm că, din totalul de autovehicule asupra cărora s-a dispus măsura tehnico-
administrativă de ridicare,  608 autovehicule - au fost ridicate de pe trecerile de pietoni, 350 
autovehicule - au fost ridicate pentru că ocupau ilegal locurile special amenajate pentru persoanele 
cu handicap, 56 autovehicule – de pe pistele special amenajate pentru bicicliști, 500 autovehicule – 
au fost ridicate pentru că erau staționate în intersecții, pentru 292 autovehicule s-a dispus măsura 
ridicării, în urma sesizărilor primite, întrucât blocau accesul la drumul public, restul de 2.874 
autovehicule fiind ridicate pentru abateri prevăzute de legislația rutieră și hotărâri ale autorității 
locale. 

Pe parcursul anului 2019 au fost aplanate 63 stări conflictuale apărute între conducători auto, 
fapte care nu au necesitat cercetări de natură penală sau aplicare de măsuri coercitive. 

În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu tracțiune 
animală, au fost depistate 51 persoane care conduceau acest tip de vehicule ce au fost sancționate 
contravențional, fiind dispusă măsura ridicării a 38 vehicule cu tracțiune animală. 
 S-a avut în atentie fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală, în 
zona unităților de învațământ (permanent în zona Colegiului Național ”Elena Cuza” și Colegiului 
Național ”Carol I”, ori de câte ori au fost sesizați la celelalte unități de învățământ, cu preponderență 
Școala Gimnazială ”Traian”, etc), a principalelor instituții publice (permanent, la orele de vârf, 
intrarea la Spitalul Județean de Urgență Craiova) și, de asemenea, s-au asigurat măsuri de ordine 
pe linie rutieră și pietonală, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au 
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avut loc în Craiova. 
De asemenea, s-a asigurat însotirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal, 

naționalele de handbal și baschet ce au susținut meciuri cu naționala României în Sala Polivalentă), 
a delegațiilor oficiale de arbitri și observatori și transportul acestora în condiții de siguranță rutieră în 
municipiul Craiova, iar după finalizarea competițiilor către iesirea din municipiu,  fără evenimente 
negative, primind aprecieri din partea acestora, precum și din partea Federației Române de Fotbal.  

În cadrul proiectului JCI Cycling Day, ce a avut ca scop promovarea utilității bicicletei ca o 
componentă esențială a mobilității urbane, polițiștii locali cu atributți de circulație împreună cu agenți 
de poliție din cadrul Poliției Municipiului Craiova - Biroul Rutier, au desfășurat misiuni specifice de 
asigurare fluidizării traficului și siguranței rutiere, precum și de însotire  a participantilor pe timpul 
deplasării coloanei de cicliști pe raza municipiul Craiova. 

În lunile februarie – martie, polițiștii locali au desfășurat o acțiune privind identificarea 
amplasamentelor ce aparțin domeniului public și pe care autoritatea locală poate realiza parcări 
publice cu respectarea prevederilor ce reglementează această materie. 

S-a acordat sprijin regiilor, societăților și serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului Craiova și Consiliului Local Craiova prin acțiuni de  fluidizare/restricționare a traficul 
rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulație, pentru 
marcarea locurilor de parcare pe aproximativ 50 de străzi, precum și cu ocazia toaletării arborilor 
care nu prezintă siguranță, înlocuire a stâlpilor de iluminat public de pe principalele artere, 
amplasare mobilier urban, etc, fiind întreprinse misiuni de dirijare și fluidizare a traficului rutier, timp 
de 10 zile, permanent, pe străzile unde s-au instituit sensuri unice. 

În perioada noiembrie - decembrie, polițiștii locali au eliberat de autovehicule 
amplasamentele proprietate publică a municipiului Craiova, situate între blocuri, unde reprezentanții 
Primăriei Craiova și angajații RAADPFL au liniat, marcat și semnalizat peste 2.500 locuri de 
parcare, pe toată această perioadă asigurându-se restricționarea și fluidizarea circulației în zonele 
respective. 

De asemenea, împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și 
societăților subordonate Consiliului Local și societățile specializate pentru activitatea de 
deszăpezire, polițiștii locali (cu efective sporite, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte) au 
participat în perioada de iarnă la înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat 
desfăsurarea circulației auto și pietonale în Municipiul Craiova, însoțind utilajele de deszăpezire, 
eliberând arterele de circulație de autovehiculele staționate/parcate neregulamentar, verificând 
străzile municipiului Craiova pentru a depista tronsoanele care prezentau gheață, polei, etc, și 
îngreunau circulația rutieră. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au efectuat fluidizarea traficului rutier în zona sediului 
Serviciului de stare civilă (în zilele de sâmbătă - duminică, cu ocazia desfășurării căsătoriilor civile), 
a Pieței Centrale, Pieței Gării și a Târgului de Săptămână de pe strada Dr. Dimitrie 
Gerota/bulevardul Râului.  
 În cadrul Serviciului funcționează Biroul Supraveghere Video, Ordine Publica si Circulatie (ce 
deservește centrul de monitorizare circulație situat pe str. Amaradia și centrul de monitorizare a 
Parcului ”Nicolae Romanescu”), iar urmare activității desfășurate de dispecerii acestui birou, 
poliţiştilor locali aflaţi în teren au constatat 1.761 de evenimente.  
 Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere au fost furnizate Poliţiei Municipiului 
Craiova, Parchetelor teritoriale, dar și instanțelor de judecată (după caz), fiind soluționate de către 
dispeceri 76 de solicitări de furnizări date (înregistrări video captate de camerele de supraveghere) 
și 66 de solicitări privind vizionarea  înregistrărilor, imagini ce au constituit probe în dovedirea 
faptelor contravenționale sau penale. 
C). Serviciul Disciplină în construcții, Activitate comercială și Protecția mediului 

Serviciul Disciplina în Construcții, Activitate Comercială și Protecția Mediului a organizat 313 
acţiuni specifice (24 actiuni au avut caracter preventiv), din care 275 cu efective proprii și 38 în 
colaborare cu funcționari din cadrul Primăriei Municipiului Craiova și ai regiilor/societăților 
subordonate Consiliului Local Craiova, Inspectoratul de Poliției al Județului Dolj, Inspectoratul de 
Jandarmi Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Garda de Mediu, Agenția Națională pentru 
Protecția Consumatorilor, etc. 

Au fost efectuate peste 1.500 de controale specifice și punctuale, atât cu personal propriu, 
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cât și în colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și personal din 
cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local. 

Serviciul Disciplina in Constructii, Activitate Comercială și Protecția Mediului a desfăşurat 
șase acţiuni generale pe raza municipiului Craiova, pe parcursul întregului an, ce au necesitat 
deplasarea la fața locului, verificarea actelor deținute de persoanele fizice/juridice controlate, 
solicitarea și verificarea documentelor cu privire la persoanele controlate (solicitate de Poliția Locală 
și comunicate de către instituțiile statului, respectiv Primăria Craiova - Direcția Urbanism, Direcția 
Patrimoniu, Direcția de Impozite și Taxe - Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară). 
În domeniul Disciplinei în Construcţii 

Poliţiştii locali au  efectuat actiuni specifice, punctuale, care au avut ca scop  identificarea 
lucrărilor de construcţii executate (respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991), verificarea 
documentațiilor tehnice, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, atât cu efective proprii, cât și 
în colaborare cu funcționari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova. 

În urma acțiunilor și controalelor efectuate, s-au dispus măsuri și s-au aplicat 450 sancțiuni 
contravenționale, fiind depistate 4 infracțiuni privind nerespectarea art. 24 lit”a” din Legea 50/1991 
actualizată, ce au constat în continuarea lucrărilor după dispunerea măsurilor complementare de 
oprire a lucrărilor executate fără autorizație de construire, pentru care au fost sesizate organele de 
urmărire penală în vederea continuării cercetărilor, iar în 22 de cazuri s-a întocmit documentația 
necesară în vederea sesizării instanțelor de judecată întrucât contravenienții nu au respectat 
termenele dispuse de polițiștii locali.  

Au fost verificate peste 1.550 de construcţii, fiind emise 190 de somaţii și notificări în 
vederea desființării acestora (barăci metalice, garaje, schele, copertine, anexe ferme de animale, 
firme și mesh-uri publicitare, împrejmuiri, etc), construite pe proprietatea municipiului Craiova fără 
forme legale, fiind încheiate 702 note de constatare. 

Au fost întocmite actele necesare și rapoartele de specialitate (în vederea demolării) pentru 
32 construcții, documentații ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului Craiova a 
dispozițiilor de desființare a construcțiilor amplasate fără forme legale pe teren proprietate a 
municipiului Craiova (cazuri în care s-au efectuat comunicarea și afișarea procedurală a dispozițiilor 
și somațiilor de desființare). 

De asemenea, la solicitarea Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului respectiv 
Direcției Patrimoniu, cu privire la verificarea în teren a documentațiilor tehnice și autorizațiilor de 
construire cu scopul de a prelungii valabilitatea actelor administrative (autorizații de construire, 
contracte de concesiune/închiriere) precum și verificarea în teren a amplasamentelor prin care se 
solicită întocmire PUZ, polițiștii locali cu atribuții în domeniul disciplinei în construcții au însoțit în 
teren funcționarii din aparatul de specialitate al primarului, fiind încheiate peste 230 de note de 
constatare reprezentând situația de fapt, comparativ cu starea de drept ce a rezultat din actele 
prezentate. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L nr. 9/2017 privind aprobarea criteriilor de încadrare în 
categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Craiova, polițiștii locali 
au demarat verificările necesare pentru identificarea clădirilor/terenurilor neîngrijite în vederea 
aplicării măsurilor legale. 
 În urma verificărilor efectuate au fost identificate 17 imobile (6 terenuri + 11 clădiri) locuințe 
neîngrijite și  terenuri insalubre. 

Conform procedurilor legale, 24 proprietari ai clădirilor și terenurilor aflate în stare de 
neîntreținere, se află în etapa de reverificare a măsurilor dispuse, urmând a fi luate măsuri ca pe 
parcursul anului fiscal 2020 să se efectueze lucrările de întreținere / îngrijire a clădirilor și a 
terenurilor pe care le dețin. 

Începând cu luna ianuarie, au fost desfăşurate acţiuni privind existenta autorizatiei de 
interventie și de spargere stradă, prin care detinatorii de utilitati (apă, canal, gaze, electricitate) au 
intervenit in carosabil sau zonele verzi precum si aducerea zonei de interventie la cota de carosabil 
neafectat de sapatura dupa executarea lucrarilor. 

În acest sens, au fost identificate 629 de lucrări de intervenție, iar în urma verificărilor 
specifice au fost dispuse măsuri de sancționare contravențională a deținătorilor de utilități cu măsuri 
complementare de refacere, conform normelor, a carosabilului afectat, fiind aplicate 51 de sancțiuni 
contravenționale. 
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În domeniul protecției mediului 
Polițiștii locali au acționat pentru asigurarea și păstrarea curățeniei în municipiul Craiova, 

potrivit actelor normative în vigoare, în special conform prevederilor H.C.L. nr. 319/2009 modificată 
și completată, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie 
contravenții. 
 În urma activităților specifice desfășurate, au fost verificate 62 societăi comerciale și 102 
persoane fizice și au fost aplicate 82 sancțiuni contravenționale (din care 48 amenzi și 34 
avertismente), cu privire la: verificarea existenței contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere 
și nemenajere cu operatorii autorizați; abandonarea pe domeniul public de vehicule, construcții 
metalice ori din alte materiale, în vederea dezmembrării acestora; abandonarea sau depozitarea 
deșeurilor menajere și nemenajere pe domeniul public, pe spațiile verzi, căi publice care aparțin 
domeniului public, trotuare; deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 
neîmprejmuirea și nesalubrizarea terenurilor deținute cu orice titlu; creşterea păsărilor şi animalelor 
în zonele interzise din municipiul Craiova. 

În vederea ducerii la îndeplinire a Ordinul Prefectului nr. 288/2018, cu privire la arderea 
deşeurilor de orice fel şi abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, vehicule, tonete, 
chioşcuri, construcţii metalice ori din alte materiale, pe raza municipiului Craiova au fost organizate 
acţiuni împreună cu reprezentanţi din cadrul Prefecturii Dolj, Garzii Naţionale de Mediu - Dolj, Secţia 
2 Poliţie Craiova, Inspectoratul de Jandarmi - Dolj. 
 În acest sens, au fost desfăşurate acţiuni în Cartierul Romanești și Cartierul Popoveni, 
privind activitatea de dezmembrări autovehicule, fiind identificate imobilele de pe str. Râului, 
numerele 300, 361 si 367, str. Dr. C-tin Severeanu, numerele 13, 15, 17, 19, 19 A, 21 respectiv str. 
Popoveni și  str. Dobrogea, unde se desfășoară activităţi de dezmembrări autovehicule, aplicându-
se măsurile prevăzute de actele normative în vigoare. 
 De asemenea, în cadrul activităților desfășurate, au fost localizate 6 zone, unde au fost 
create rampe de depozitare clandestină a deșeurilor, după cum urmează: Bariera Vâlcii (Trupul 
Valea Şarpelui - ce aparţine Direcţiei Silvice Dolj - Ocolul Silvic Amaradia), Drumul Industriilor, Str. 
Cantonului, Str. Dobrogea, Str. Constanţa, Str. Brăila. 
În domeniul controlului comercial 

Poliţiştii locali au organizat şi executat pe raza  Municipiului Craiova acțiuni de verificare și 
control la societăți comerciale precum și la agenții economici ce desfășoară activitatea în piețele 
agroalimentare (cu forțe proprii, dar și în colaborare cu alte structuri – Primăria Municipiului Craiova 
- Direcția Patrimoniu, Direcția Română de Metrologie Legală, I.P.J. Dolj, Garda Națională de Mediu).  

Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind desfăşurarea 
comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile locale, 
verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor, desfăşurate de persoane fizice şi 
juridice autorizate, producători particulari, verificarea autorizaţiilor, aprobărilor, documentelor de 
provenienţă a mărfurilor, verificarea comercianților din zona pieţelor agroalimentare. 

În urma actiunilor desfășurate, s-au aplicat 781 sancțiuni contravenționale, iar în 122 cazuri 
s-a dispus confiscarea mărfurilor pentru care comercianții nu au prezentat documente de 
proveniență, în acest sens fiind confiscate peste 3200 perechi încălțăminte second - hand și 450 
articole de îmbracăminte second-hand, 900 de produse cosmetice și parfumuri, 1650 articole de 
gablonțărie (ceasuri, ochelari, mărgele, ș.a.), 560 bucăți articole electrice, electronice și pentru 
telefonia mobilă (încărcătoare, adaptoare, cabluri, conectori, huse, stick-uri, etc.), 125 produse de 
marochinărie (genți, curele, portofele, etc.), și 250 alte produse (jucării, produse casnice și 
electrocasnice). 

Bunurile confiscate (second hand), în greutate de aproximativ 14 tone, au fost predate la 
camera de corpuri delicte amenajată la sediul central al Poliției Locale, urmând să fie declanșată 
procedura legală de distrugere a acestora. 
 În cadrul acţiunilor s-a urmărit protejarea populaţiei împotriva activităţilor comerciale ilicite, în 
scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, caracterul acţiunilor desfăşurate 
fiind preventiv - reactiv. 

În cursul anului 2019, poliţiştii locali din cadrul Biroului Activitate Comercială au verificat 
aproximativ 3.500 agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Craiova, în 
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ceea ce privește deţinerea acordurilor şi/sau autorizaţiilor de funcţionare emise de Primăria 
Municipiului Craiova, potrivit O.G. nr. 99/2000 (republicată) privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, fiind aplicate măsurile sancționatorii pentru 393 societăţi comerciale care nu s-au 
conformat măsurilor preventive dispuse anterior sancționării. 

În baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu privire la activitatea de 
soldare și lichidare a stocurilor de mărfuri deținute de către comercianți, polițiștii locali au verificat în 
luna ianuarie 2019, 21 societăți comerciale.  

Au fost organizate două acțiuni punctuale, având ca obiect verificarea respectării de către 
comercianți a suprafețelor de teren închiriate de la autoritatea locală în centrul istoric, cu scopul 
amenajării de terase sezoniere, fiind aplicate măsurile prevăzute de Regulamentul local referitor la 
condiţiile de amplasare a construcţiilor cu caracter provizoriu pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ stradal. 
Activitatea desfășurată în zona unităților de învățământ 
 În perioada supusă analizei, în temeiul Legii nr. 35/2007 actualizată, privind creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ şi în conformitate cu sarcinile prevăzute în Legea Poliției Locale 
nr. 155/2010 republicată, raportat la dispozițiile Planului de Ordine și Siguranță Publică al 
Municipiului Craiova (aprobat prin H.C.L. nr. 149/2018), s-a acționat pentru asigurarea climatului de 
siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a 9 unităţi de învăţământ (repartizate în cadrul 
sistemului integrat de ordine publică de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea şi 
descurajarea factorilor de natură penală sau contravenţională şi asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică în unităţile şcolare, zona adiacentă şi imediată a acestora. 

Unitățile de învățământ aflate sub supravegherea Poliției Locale a Municipiului Craiova, 
potrivit Planului Unic de Ordine și Siguranță Publică (întocmit la nivelul județului) și a Planului de 
ordine și siguranță publică al municipiului Craiova, sunt   următoarele: Colegiul Național ''Carol I'', 
Colegiul Național ”Elena Cuza”, Colegiul Național Economic ”Gh. Chițu” (locația din cartierul 1 Mai), 
Liceul de Arte ”Marin Sorescu”, Liceul ”Matei Basarab”, Școala Gimnazială ''Sf. Gheorghe'' (două 
locații), Școala Gimnazială ''Al. Macedonski'', Școala Gimnazială ''Mihai Viteazul'', Școala 
Gimnazială ''Nicolae Romanescu'' (două locații). 
 Au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost desfăşurate activităţi de prezentare a 
aspectelor privind conceptul şi atribuţiile / competențele poliţiştilor locali precum şi modul de 
contactare al acestora. 

De asemenea, le-au fost aduse la cunoștință aspecte privitoare la: răspunderea penală şi 
contravenţională; prevederile Legii 61/1991 Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, 
pătrunderea fără drept în unităţile şcolare); infracţiuni contra personelor din Codul Penal (furtul, 
lovirea, tâlhăria) consecinţele juridice şi măsurile de protecţie împotriva comiterii unor astfel de 
fapte; aspecte privind consecinţele consumului de plante etnobotanice; modul de sesizare a faptelor 
antisociale; consecinţele apelării nejustificate a serviciului național de urgenţă 112; aspecte privind 
absenteismul şi comportamentul violent; etc. 

Mai mult, în colaborare cu Inspectoratul de Învățământ Dolj și cu mai multe unități de 
învățământ preșcolar și primar, au fost organizate la sediul Poliției Locale activități educative, la care 
au participat aproximativ 500 elevi, însoțiți de cadre didactice și părinți, cu scopul de a-i conștientiza 
asupra importanței respectării regulilor de circulație și de ordine publică. 
 De comun acord cu conducerile instituțiilor de învățământ, s-a stabilit ca zilnic, să existe 
schimb de informații între patrulele Poliției Locale repartizate la unitatea de învățământ respectivă și 
profesorul însărcinat cu serviciul pe instituție, elevii de serviciu, agenții de pază (după caz), iar la 
avizierul instituției să fie afișate datele de contact ale Secției de Poliției Locală din zona de 
responsabilitate. 

În vederea prevenirii și combaterii consumului de tutun, în zona unităților de învățământ 
aflate în răspunderea Poliției Locale, precum și pentru eradicarea absenteismului de la orele de 
curs, polițiștii locali au inițiat și desfășurat 127 acțiuni, în cadrul cărora au fost depistați și identificați 
elevi care consumau tutun în incinta curții aferentă unităților de învățământ, atât în pauza dintre 
cursuri, cât și în timpul orelor de curs, absentând de la cursuri, fiind totodată înștiințați atât 
conducerile instituțiilor de învățământ unde au fost depistate aceste contravenții, cât și părinții 
elevilor în cauză. 
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Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației, au avut în atenție fluidizarea traficului rutier 
și pietonal din zona principalelor instituții de învățământ situate în centrul municipiului Craiova, la 
intrarea/ieșirea elevilor  de la cursuri (Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul Național ”Elena Cuza”).  

În cursul anului 2019, poliţiştii locali din cadrul Biroului Disciplină în Construcții și Biroului 
Activitate Comercială, au verificat, periodic, respectarea prevederilor legale privind interzicerea 
comercializării băuturilor alcoolice și a tutunului de către agenţii economici ce îşi desfăşoară 
activitatea în incinta sau în zona vicinală a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
 Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură 
contravenţională sau penală, depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării 
pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj, IPJ Dolj, GJMb. Craiova, 
ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova au colaborat permanent pentru informarea reciprocă cu privire la 
evoluţia situaţiei operative şi organizarea misiunilor specifice.  
 În anul 2019, pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, promoţionale, religioase, de 
protest, jandarmii doljeni în cooperare/colaborare cu personalul IPJ Dolj, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale 
Craiova, au executat în bune condiţii 286 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, ocazie 
cu care au fost constatate 3 infracţiuni şi aplicate 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.600 
lei. 

Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul desfășurării 
Alegerilor pentru Parlamentul European și Președintelui României, manifestărilor desfășurate în 
municipiul Craiova cu ocazia deținerii de către România a Președinției Uniunii Europene, 
manifestărilor sportive(de referință sunt misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul meciurilor 
organizate în cadrul preliminarilor Cupei EHF la handbal feminin), sărbătorilor naţionale, 
evenimentelor publice din viaţa comunităţii locale (Zilele mun. Craiova). 

De remarcat este faptul că, în perioada de referință, în urma ședințelor de analiză și 
orientare, în funcție de amenințările, riscurile și vulnerabilitățile prognozate, dispozitivele specifice au 
fost permanent adaptate și dimensionate, iar ca urmare a implementării conceptului de dialog și 
comunicare și a măsurilor preventiv-descurajatoare nici în acest an nu au fost desfășurate acțiuni de 
intervenție pentru restabilirea ordinii publice. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative, prevenirea faptelor antisociale şi 
intervenţia promptă, la solicitare, în sprijinul cetăţenilor, permanent, la nivelul IJJ Dolj a fost 
constituită o rezervă de intervenţie dispusă în zona obiectivelor importante din centrul municipiului 
Craiova.  

Totodată, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj au acționat la 155 de solicitări 
prin "SNUAU 112" pe linia aplanării unor conflicte şi intervenţia în cazul unor animale periculoase, 
ocazie cu care au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 1500 lei. 

În perioada de referinţă o preocupare permanentă a factorilor de răspundere a constituit-o 
participarea activă şi permanentă, în cooperare/colaborare cu personalul IPJ Dolj, GJMb Craiova, 
ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova la menţinerea ordinii publice în municipiul Craiova în scopul 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private 
precum şi la prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legislaţiei în 
vigoare.  

În acest sens, în municipiul Craiova, au fost planificate, organizate şi executate 7.238 misiuni 
de menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 15.365 jandarmi, ocazie 
cu care au fost aplicate 854 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 202.443 lei, constatate 125 
infracţiuni cu 142 autori. 

Un alt aspect important în activitatea I.J.J. Dolj l-a constituit  menţinerea ordinii publice în 
zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, activităţi care s-au realizat în sistem integrat POLIŢIE 
– JANDARMERIE – POLIŢIE LOCALĂ, având ca obiectiv creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor 
didactice  în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă publică pe traseele de afluire/defluire ale elevilor, prevenirea şi descurajarea acţiunilor de 
tulburare a ordinii şi siguranţei publice în zona unităţilor de învăţământ, fiind constituite 2.225 de 
patrule mixte poliţist-jandarm. 
          Un alt deziderat l-a constituit implicarea activă a jandarmilor doljeni în derularea activităţilor cu 
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caracter preventiv, atât la instituţiile de învăţământ preuniversitar, cât şi pe timpul manifestărilor 
sportive, cultural - artistice, în vederea conştientizării cetăţenilor privind consecinţele săvârşirii de 
fapte antisociale, fiind desfăşurate 118 acţiuni în cadrul programului de prevenire a violenţei cu 
ocazia adunărilor publice în cadrul campaniei „Spaţiul public este al tuturor!”, la competiţiile şi 
jocurile sportive „Invitație la Fair – Play!”, a programului de prevenire a consumului de droguri „Fii 
conştient, nu dependent”, a programului de prevenire a violenţei în şcoli „Scoala în siguranta!” 
precum şi programelor de prevenire a delicvenței stradale și juvenile ”Adolescența fara delicvență”, 
”Împreună pentru siguranță”, ”Jandarmul - prietenul  care la nevoie se cunoaște, ocazie cu care au 
fost distribuite 10.112 pliante şi alte materiale de informare. 
 Un aspect important a constat în derularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
societatea civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte instituţii ale statului cu 
atribuţii pe linia apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (Oficiul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor, Direcţia Silvică, ANAF, Camera Executorilor Judecătoreşti, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă), sens în care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a desfăşurat 216 acţiuni în 
colaborare cu aceste instituţii, ocazie cu care au fost aplicate 23 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare de 6.400 lei.  

Realizarea obiectivelor planificate în anul 2019 a impus o conduită ireproşabilă precum şi o 
probitate morală şi profesională a întregului personal. 

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova 
 În anul  2019, GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine la 66 de manifestări pe raza 
municipiului Craiova, cu un efectiv de 5.025 de jandarmi. La aceste manifestări au participat  
478.100 de persoane. 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării meciurilor de fotbal  

GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 1 meci de fotbal cu grad de risc 
ridicat, cu 195 jandarmi și 22 meciuri de fotbal cu grad de risc mediu, pe Stadionul "Ion Oblemenco", 
cu un efectiv de 3.138 jandarmi, la care au participat aproximativ 296.900 de spectatori. 
Exemple:  
- Universitatea Craiova - CFR 1907 Cluj din data de 10.02.2019 - meci de fotbal din cadrul Ligii I; 
- Universitatea Craiova - Astra Giurgiu din data de 04.03.2019 - meci de fotbal din cadrul Ligii I; 
- Universitatea Craiova - FC FCSB din data de 05.05.2019 - meci de fotbal din cadrul Ligii I; 
- Universitatea Craiova - Honved Budapest din data de 01.08.2019 - meci de fotbal din cadrul 
Europa League. 
Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, altele 
decât meciuri de fotbal 
  GJMb. Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 15 competiţii sportive cu grad de risc 
mediu, dintre care: 
- 13 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 320 jandarmi, pe timpul desfăşurării 
partidelor de handbal feminin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au participat 17.900 
spectatori. 
- 12 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 383 jandarmi, pe timpul desfăşurării 
partidelor de baschet masculin desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au participat 15.000 
spectatori. 
- 1 misiune de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 57 jandarmi, pe timpul desfăşurării 
partidelor de volei desfăşurate de echipa SCM Craiova, la care au participat 500 spectatori. 
- 2 misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv de 91 jandarmi, pe timpul desfăşurării 
concursurilor automobilistice, la care au participat 4.400 spectatori. 
Exemple: SCM Craiova - Nykobing - 05.01.2019 - Cupa EHF; 

    Craiova Super Rally - 14.09.2019; 
    SCM Craiova – Jomi Salerno - 08-09.09.2019 - Cupa EHF. 

Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor cultural-artistice 
GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine la 12 de manifestări cultural-artistice în 

municipiul Craiova cu un efectiv de 659 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 
128.400 spectatori. 
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Exemple: Zilele mun. Craiova - 06-09.06.2019; 
    Puppets Occupy Street - 25.08.2019, 01.09.2019; 
    The Artist Awards - 11-12.10.2019. 

Misiuni de asigurare a ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor comemorative 
GJMb Craiova a asigurat măsurile de ordine publică la 3 de manifestări comemorative pe 

raza mun. Craiova cu un efectiv de 182 de jandarmi, manifestări la care au participat aproximativ 
15.000 de persoane. 
Exemple: Ziua Unirii Principatelor - 24.01.2019; 
                Ziua Națională a României - 01.12.2019; 
 
 

Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, îmbinat cu scăderea 

nivelului de trai al populaţiei au dus la o slabă valorificare a potenţialului turistic. 
La sfârşitul anului 2019, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 49 unităţi de 

cazare. Hotelurile deţin 57,1% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice urbane 
cu 28,6%, hosteluri cu 6,1%, moteluri cu 4,1% şi vile turistice cu 4,1%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2019 a fost de 93.254 persoane (cu 3.188 turişti 
mai puţin faţă de sfârşitul anului 2018), cu 173.825 om-zile înnoptări (cu 4.948 om-zile înnoptări mai 
puţin decât la sfârşitul anului 2018). 

 



122 
 

 
STAREA MEDIULUI 

 
 

Plan de Acțiune privind Orașele Verzi (PAOV) 
În contextul prioritizării acțiunilor dedicate protecției mediului, municipiul Craiova și-a 

exprimat dorința de a adopta o abordare sistematică pentru a rezolva provocările sale privind mediul 
urban. Municipiul Craiova vrea să abordeze un set larg de provocări de mediu, inclusiv 
problemele legate de aer, apă și sol, prin elaborarea și implementarea unui Plan de Acțiune 
privind Orașele Verzi (PAOV). PAOV este parte din Programul Cadru Orașe Verzi al BERD. 
Metodologia PAOV a fost dezvoltată de către BERD, împreună cu Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică („OCDE”) și Consiliul Internațional pentru Inițiativele Locale de Mediu 
(„ICLEI”) și este disponibilă pe site-ul web3 al Băncii („EBRD GCAP Metodology").  

Este conceput pentru a ghida un oraș prin patru etape principale: 
Etapa 1: Stabilirea elementelor de referință pentru un oraș verde; 
Etapa 2: Dezvoltarea unui Plan de Acțiune privind Orașul Verde; 
Etapa 3: Implementarea planului; 
Etapa 4: Raportarea progreselor și rezultatelor. 

 
A fost parcursă în anul 2019 prima etapă a metodologiei, urmând ca în anul 2020 proiectul 

să parcurgă următoarele etape: 
1. Prioritizarea provocărilor și stabilirea obiectivelor - Pe lângă identificarea problemelor prioritare, 

se vor identifica și obiectivele și aspirațiile pozitive pentru a stabili direcția generală a PAOV; 

2. Dezvoltarea opțiunilor și acțiunilor – se vor examina oportunitățile și acțiunile potențiale pe care le 
pot întreprinde diverși actori din oraș pentru a rezolva provocările. Aceasta va include o 
combinație de intervenții politice și investiții mai concrete și va examina atât opțiunile pe termen 
scurt care urmează să fie efectuate în următorii 3 - 5 ani (primul ciclu PAOV), cât și opțiunile pe 
termen lung care vor fi întreprinse în următorii 5 - 15 ani (cicluri ulterioare ale PAOV).; 

3. Prioritizarea opțiunilor și a acțiunilor – se vor readuce aceste opțiuni și acțiuni în atenția părților 
interesate pentru a le da prioritate și a construi un plan robust și prioritizat; 

4. Dezvoltarea și prezentarea PAOV – se va finaliza apoi documentul PAOV pentru a fi trecut prin 
procesele de aprobare democratice locale și pentru a fi adoptat de autoritatea locală. Documentul 
va fi finalizat în vara anului 2020 și va trece prin procesul de trasparență și aprobare; 

5. Implementare și monitorizare – se vor identifica apoi partenerii de implementare din oraș, iar 
primăria va coordona implementarea planului și va monitoriza impactul pe care îl vor avea 
opțiunile și acțiunile implementate. Acest lucru se va întâmpla în mod continuu în următorii 3 - 5 
ani; 

6. Dezvoltarea următorului ciclu de investiții PAOV - bazat pe experiența și învățarea primului ciclu, 
primăria va iniția un nou ciclu de analiză pentru a determina prioritățile viitoare și investițiile care 
vor fi realizate în următorul ciclu PAOV. Acest lucru se va întâmpla la aproximativ 3 ani de la 
implementarea inițială a primului plan. 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2019, supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Craiova s-a realizat, ca 

și în anii precedenți,  prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităţii aerului inclus în 
RNMCA, format din 5 staţii amplasate conform criteriilor specifice prevăzute în prezent de Legea 
204/2011.  

Poluanţii monitorizaţi - respectiv SO2, NO2, NOx, CO, Pb, PM10 şi PM2,5, benzen şi 
ozon(O3) - sunt cei reglementaţi prin directivele europene privind calitatea aerului înconjurător 
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preluate prin legislaţia noastră în Legea 104/2011, privind valorile limită, de prag şi de alertă ale 
acestora, precum şi a metodelor de măsurare şi evaluare. 

 
Structura reţelei din aglomerarea Craiova: 

 staţia DJ-1- staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de Piaţa Mare, 
locaţia respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului (raza ariei de 
reprezentativitate max 100m); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi 
BTEX; 

 staţia DJ-2- staţie de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei,  expusă mai puţin 
traficului şi industriei; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi BTEX; 

 staţia DJ-3- staţie mixtă- industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, aflată sub 
influenţa ambelor termocentrale şi a reţelei de trafic intens din vestul oraşului (raza ariei de 
reprezentativitate este de max 1 km); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3, 
PM10;  

 staţia DJ-4- staţie industrială, situată la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban, aflată sub 
influenţa termocentralei din zonă mai ales; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, 
O3; 

 staţia DJ-5- staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în Breasta, 
situată la distanţă de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare, afectată 
uneori de emisiile de la CET Işalniţa; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
PM10 şi O3- de menţionat că acesta din urmă se regăseşte în reţeaua europeană specială 
de monitorizare şi evaluare, alături de alte staţii din ţară.  

 Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametri 
meteorologici la  staţiile DJ-2 şi respectiv DJ-4: temperatura, direcţia şi viteza vântului, 
presiunea atmosferică, radiaţia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaţiilor. 

 Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaţi sunt: 
 traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai 

afectate artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal; 
 arderi in industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică, 

respectiv  platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie de poluanţi in 
atmosferă  (oxizi ai sulfului şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, compuşi organici volatili, 
pulberi), generează volume mari de ape uzate industriale şi produc cantităţi mari de deşeuri 
(cenuşa şi sterilul). La cele două locaţii ale haldelor de cenuşă, cea de la Işalniţa şi cea de la 
Valea Mânăstirii, încă se mai produc uneori spulberări de praf in condiţii de vânt uscat; 

 alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), zona 
din NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează in atmosferă emisii de diverşi  
poluanți şi zgomot; 

 exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili; 
 procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenţează sensibil concentraţiile   

poluanţilor în timpul iernii, prin contribuţia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  
azot,monoxidului de carbon; 

 şantierele deschise, nerespectarea condițiilor prevăzute pentru trasportul materialelor 
pulverulente și a celor legate de ieșirile mijloacelor de transport din amplasamente unde 
există surse importante de praf  sunt importante surse de pulberi; 

 factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

 surse accidentale – incendii- surse de oxizi, pulberi, compusi organici; 
 surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt surse 

de pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 
 zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenţa în atmosferă a diverşilor 

compuşi rezultaţi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
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Evoluţia poluanţilor monitorizaţi în 2019 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2019, la dioxidul de sulf și monoxidul de 

carbon s-au obţinut date comparabile cu cele din anii precedenţi.  
Problema înregistrării unui număr important de  depășiri ale  VL orare și zilnice la SO2 pare 

a fi rezolvată, odată cu începerea utilizării instalațiilor de desulfurare de către termocentralele din 
aproprierea orașului; influența schimbărilor în regimul de funcționare al celor două termocentrale se 
resimte în anumite condiții meteorologice defavorabile dispersiei, prin creșterea concentrațiilor 
poluantului, dar nu s-au înregistrat depășiri ale VL orare, iar mediile anuale sunt în jurul a 11 µg/m3. 

În cazul  oxizilor de azot (NO2, NOx) s-au înregistrat medii anuale ceva mai ridicate, în jur de 
18-32 µg/m3; la DJ-3 media anuală a fost mai ridicată, apropiată de cea din anul precedent. 
Concentrațiile cele mai ridicate s-au înregistrat în timpul iernii, datorită aportului proceselor de 
ardere pentru încălzirea casnică. S-au înregistrat 2 depășiri ale VL orare la DJ-3 și una la DJ-2. 

Pentru pulberile materiale în suspensie - fracția PM10, evoluția concentrațiilor în cursul 
lunilor de toamnă și iarnă ridică în continuare probleme în perioade caracterizate de calm atmosferic 
și lipsa precipitațiilor, notabile în anul acesta pentru stațiile urbane DJ-3 și DJ-2, pentru aceasta din 
urmă în luna decembrie s-au înregistrat 10 depășiri ale VL zilnice, iar la   DJ-3  avem un număr de 
27 depășiri ale VL zilnice pe întregul an. Pulberile sedimentabile, monitorizate lunar la SSRM 
Craiova, stațiile DJ-3, Dj-4 și în Valea Vlăicii au o evoluție asemănătoare, în sensul că valorile mai 
ridicate se obțin la DJ-3 și în zona centrală a orașului, dar concentrații comparabile găsim și la DJ-4 
(suburban).  

Ozonul, poluant secundar a cărui formare în atmosferă depinde mult de condițiile climatice, 
respectiv radiația solară și temperaturile ridicate din sezonul primăvară - toamnă și de existența în 
principal a precursorilor de natură organică și a oxizilor de azot, a fost  monitorizat la stația Billa (DJ-
3), la Ișalnița (DJ-4) și la Breasta (DJ-5) și a avut un număr mai mic de depășiri ale valorii țintă 
pentru sănătatea umană față de anul precedent și mai mic decât numărul limită de depășiri permis 
în legislație.  

 

Statia Indicator,UM Medii 
anuale Captura date, % 

Nr. depășiri ale 
VL conform 

Legii 
nr.104/2011 

DJ-1 (Calea 
București/Piata 

mare) 

SO2, NO2, CO, 
Benzen, PM10  

Date insuficiente pentru 
evaluare -capturi de 

20- 60% 
0 

DJ-2 (Primăria) 
SO2, NO2, CO, 
Benzen, PM10, 

PM2,5 
 Date insuficiente pentru 

evaluare- capturi de 10-40%  

DJ-3 (Billa) 

SO2, µg/m3 12 92,96 0 
NO2, µg/m3 32 93,21 2 
O3, µg/m3 39,64 91,51 0 

PM10 gravimetric (de 
referință) 31 71,5 27 depășiri ale 

VL zilnice 

DJ-4 (Ișalnița) 

SO2, µg/m3 11 64 0 
NO2, µg/m3 18,6 92,90 0 

O3, µg/m3 40,7 87,96 3 depășiri ale VL 
țintă 

DJ-5 (Breasta) SO2, NO2, CO,  
PM10, O3  Date insuficiente pentru 

evaluare-capturi de 10- 69%  

 
Radioactivitatea mediului  
APM Dolj a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în Municipiul Craiova, prin 

intermediul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Craiova (SSRM Craiova)  şi a 2 staţii 
automate de măsurare a dozei, care fac parte din Sistemul Naţional de Avertizare/Alarmare pentru 
Radioactivitatea Mediului (S.N.A.A.R.M.), componentă a Reţelei Naţionale pentru Supravegherea 
Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.). Staţiile automate locale sunt concepute să permită 
funcţionarea şi monitorizarea radioactivităţii mediului în zonele în care au fost montate, într-o 
manieră continuă, fără necesitatea intervenţiei umane (operare automată), în condiţiile de mediu 



125 
 

existente, în regiunile de amplasare. 
S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorului de 

Radioactivitate, ANPM. 
 SSRM Craiova efectuează atât un programul standard de supraveghere a radioactivităţii, 

cât si un program special de supraveghere a zonei de influenţă a CN Kozlodui. 
SSRM Craiova (funcţionează neîntrerupt din 1967), a desfăşurat în anul 2019 un program de 

24 de ore/zi şi a avut drept sarcină principală realizarea monitorizării radioactivităţii mediului in 
Municipiul Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri nejustificate a radioactivităţii mediului, 
această activitate fiind de o mare importanţă datorită existenţei la aprox. 70 km a complexului 
nuclear de la Kozlodui. Programul de lucru a presupus măsuratori de activităţi beta globale în raport 
cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsuratori gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri 
atmosferice, apa brută Jiu-secţiunea Podari şi Işalniţa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaţie 
spontană, sol necultivat, sedimet Jiu şi determinări de debit doză gamma. 

 
Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu în Municipiul Craiova 
 

1. Radioactivitatea aerului 
 
Aerosoli atmosferici – Craiova 

Procedura de determinare a radioactivităţii atmosferei, constă în aspirarea pe filtre a 
aerosolilor atmosferici, cu ajutorul unei pompe de vid. Au fost efectuate 4 aspiraţii zilnice timp de 5 
ore fiecare. Pentru separarea contribuţiei radionuclizilor naturali la radioactivitatea unei probe, 
fiecare dintre acestea au fost măsurate de 3 ori ( la 3 minute după prelevare, la 20 ore și la 5 
zile).Valorile înregistrate s-au situat sub nivelul  de avertizare de 50 Bq/m3. 
 

a.Variaţia radioactivităţii beta globala a aerosolilor-masuratori imediate 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
luna

B
q

/m
³

aer 02-07 aer 08-13 aer 14-19 aer 20-01 nivel avertizare
 

Graficul 1.1. 
 

b. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia între orele 2-7 
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Graficul 1.2 

c. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani, aspiraţia intre orele 8-13 
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Graficul 1.3 

 

d. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  
aspiraţia intre orele 14-19 
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Graficul 1.4 
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e. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 11 ani,  
aspiraţia intre orele 20-01 
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Graficul 1.5 

 Din graficele prezentate, se observă că radioactivitatea aerosolilor a avut o variaţie 
sezonieră, în concordanţă cu variaţia multianuală, iar activitatea specifică a radonului este mai mare 
în  lunile de toamnă - iarnă, aceasta fiind influenţată, în cea mai mare parte, de condiţiilor 
meteorologice. Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali în probele de aerosoli atmosferici. 

 
 
2. Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 2019 
 
       Variaţia lunară a debitului de doză gamma externă 
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Graficul 2.1 
   Debitul dozei  echivalente gama s-a situat în limita de variaţie a fondului natural iar doza 
gamma echivalentă anuală, încasată de populaţia din zonă a fost  de 0.11 mSv/an. Valoarea medie 
a echivalentului de  doză efectivă pentru ţara noastră este de 2,4 mSv/an. 
 Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama spectrometric.  
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Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii Craiova 

Probele au fost prelevate zilnic de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare fiind de 24 
h. Depunerile atmosferice au fost analizate zilnic. 
Depuneri atmosferice, activităţi specifice beta globale (Bq/m2/zi) 

- valori medii lunare (măsuratori imediate). 
 

Graficul 3.1 
 

     Pe grafic au fost reprezentată variaţia lunară a depunerilor atmosferice şi a precipitaţiilor.  
 Probele de depuneri au fost cumulate lunar și supuse măsurătorilor gamma spectrometrice. 
Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim detectabilă.  
 
Ape brute Jiu – Podari 

Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a variat 
între 140,99 Bq /m3

 în luna octombrie şi 1274,34 Bq/mc în 11.01.2019, iar cea întârziată măsurată 
după 5 zile de la recoltare, a fost  în medie de 159,91 Bq/m3. 

Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraţie de 1  Bq/m3. 
Concentraţia lui în probele de apă  a fost de cele mai multe ori, mai mică decât activitatea minim 
detectabilă. Provenienţa acestuia este cernobâliană şi se datorează suspensiilor care ajung în apă 
ca urmare a fenomenului de spălare de către precipitaţii, a zonelor străbătute de Râul Jiu. 
Concentraţia radionuclizilor naturali este normală pentru acest tip de probă de mediu. 
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Sol necultivat – Craiova 
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Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-au situat 

între 300,45 și 1090.41 Bq/kg. Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate 
este de 15,7  Bq/kg şi este de provenienţă cernobâliană. 

 
Vegetaţie spontană – Craiova 

Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 161,1 
şi 432,08 Bq/kg masa verde. Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali. 
 
Managementul deşeurilor 
 
Generarea şi gestionarea deşeurilor municipale 
 În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, 
“deşeurile municipale sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor menajere şi similare acestora 
generate în mediul urban şi rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de la operatori 
economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, la care se 
adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări interioare ale locuinţelor 
colectate de operatorii de salubritate”. 
 Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv supervizarea acestor operaţii şi întreţinerea ulterioară a 
amplasamentelor de eliminare. 
 La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul deşeurilor municipale şi al deşeurilor 
similare colectate separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de către operatorii 
licenţiaţi care au contracte de delegare a gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice 
locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre de dare în administrare a acestei 
activităţi. 
 Cea mai mare parte a cantităţilor de deşeuri municipale colectate sunt eliminate prin 
depozitare, operaţiunile de reciclare şi valorificare fiind utilizate într-o măsură foarte mică. 
Gradul de valorificare redus are, în primul rând, cauze de natură tehnică (inexistenţa infrastructurii 
de colectare separată şi de sortare, respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de 
materiale), dar şi economică.  
 Toate depozitele de deşeuri municipale neconforme programate să-şi sisteze activitatea 
conform HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, şi-au sistat activitatea (Calafat, Băileşti, 
Segarcea şi Filaşi), prin proiectul “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor in judeţul Dolj” fiind 
propuse lucrări de închidere pentru depozitele Calafat, Segarcea şi Filiaşi. 
 La nivelul judeţului nu au fost înregistrate progrese semnificative privind reducerea cantităţii 
de deşeuri biodegradabile depozitate, deoarece nu există infrastructura necesară şi nu se 
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efectuează colectarea selectivă a deşeurilor biodegradabile. 
 Prin implementarea proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj” 
se promovează colectarea separată a deșeurilor reciclabile şi valorificarea acestora în vederea 
atingerii tuturor ţintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la UE şi a celor prevăzute în 
POS Mediu. 
 Conform informaţiilor transmise de Consiliul Judeţean Dolj, proiectul Sistem de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj înregistrează un progres fizic general de 88% cu următoarele 
precizări : 
 - staţie de sortare și staţie de compostare Mofleni-Craiova, obiectiv finalizat, proces-verbal 
de recepţie finală semnat în data de 21.03.2019; 
 - staţie transfer Băileşti, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în 
data de 30.05.2019 ; 
 - staţie transfer Filiaşi, progres fizic  100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în 
data de 17.05.2019 ; 
 - staţie transfer Dobreşti, pregres fizic 100% proces-verbal la terminarea lucrărilor semnat în 
data de 17.05.2019; 
 - staţie transfer şi compostare Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 30.05.2019; 
 - închidere depozit neconform Filiaşi, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 17.05.2019; 
 - închidere depozit neconform Segarcea, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 17.05.2019;  
 - închidere depozit neconform Calafat, progres fizic 100% proces-verbal la terminarea 
lucrărilor semnat în data de 17.05.2019.  
 - amenajare platforme containere subterane în Municipiul Craiova, contract în execuţie, 
utilaje operare containere subterane recepţionate, etapa de emitere avize platforme containere 
subterane şi contractare lucrări relocare utilităţi ale deţinătorilor de reţele subterane. 
 Începând cu luna martie 2019, serviciului de salubrizare este asigurat la nivelul judeţului Dolj 
de către  IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL, noul operator de colectare și transport delegat de 
către ADI ECODOLJ. Acesta deservește întreg județul Dolj mai puțin: 
 • Municipiul Craiova care va fi intra în aria de operare numai după finalizarea punctelor de 
colectare subterane ( data estimată începutul anului 2021) și 
 • Orașul Filiași care va intra în aria de operare după expirarea contractului încheiat cu 
operatorul Retim Ecologic Service SA Timisoara ( data estimată, anul 2031). 
 Lucrările de construire pentru cele 4 stații de transfer realizate prin proiectul SMID au fost 
finalizate în luna mai 2019, acestea nu sunt operate. Contractul de delegare pentru operarea stațiilor 
de transfer este în procedura de atribuire, data estimată pentru semnarea contractului și începerea 
operării fiind anul 2021. Stația de transfer Goicea, finanțată prin programul Phare CES, a intrat în 
funcționare din Martie 2019, operarea acesteia fiind concesionată noului operator de colectare și 
transport delegat de către ADI. 
 Stația de sortare Molfleni va fi operată de operatorul desemnat în cadrul licitației pentru 
delegarea operării instalațiilor (actualmente în derulare). Data estimată pentru punerea în operare 
este anul 2021. 
 Stațiile de compostare realizate prin proiectul SMID nu sunt încă operate, deoarece licitaţiile 
au fost anulate pe motiv de neconformitate a ofertelor. Stadiul actual: reaprobare documentație de 
atribuire și reluare licitație. Data estimativă pentru implementarea activității de colectarea separată a 
biodeșeurilor menajere este anul 2021 (data estimativă a delegării operării stațiilor de compostare). 
 Cantitatea deşeurilor generate poate fi privită ca un indicator a cât de eficienţi suntem noi ca 
societate, în special cu privire la utilizarea resurselor naturale şi la operaţiile de tratare a deşeurilor. 
Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru descrierea dezvoltării 
generale a generării şi tratării deşeurilor în România. 

Datele privind cantităţile de deşeuri municipale generate la nivelul judeţului Dolj, sunt 
disponibile pentru perioada 2010 – 2017: 
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Tabelul .1: Cantităţile de deşeuri municipale generate (tone/an) în perioada 2010 – 2017, 

judeţul Dolj 
 

Nr
. 

crt 
Tipuri de deşeuri 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 

deşeuri municipale 
şi asimilabile din 
comerţ, industrie, 
instituţii din care: 

203108.
223 

166048.
67 

179485.
79 

184554.
843 

140160.07 142455.516 139813.979 140021.759 

1.1 
deşeuri menajere 

colectate în amestec 
de la populaţie 

61205.8
25 

60368.5
9 

52024.7
3 

62828.9
8 

64654.95 58664.88 70028.61 71258.62 

1.2 

deşeuri asimilabile 
menajere colectate 

în amestec din 
comerţ, industrie şi 

instituţii 

36095.3
35 

32541.4
7 

25510.7
4 

20152.5
7 

23395.26 32691.54 21559.87 21894.6 

1.3 
 
 
 
 
 
 

deşeuri municipale 
şi asimilabile 

colectate separat 
(exclusiv deşeuri 
din construcţii şi 

demolări), din care: 

22.553 106.14 6960.8 553.705 470.98 248.266 116.552 180.180 

hârtie şi carton 6.28 74.45 182.98 363.5 295.45 197.869 78.399 52.69 
sticlă 0 0 0 0 49.04 26.897 17.306 20.88 

plastic 6.503 23.47 6777.77 190.135 126.46 23.5 20.847 106.61 
metale 0 0 0.05 0.07 0.03 0 0 0 
lemn 0 0 0 0 0 0 0 0 

deşeuri 

biodegradabile 
0 0 0 0 0 0 0 0 

altele 9.77 8.22 0 0 0 0 0 0 
1.4 deşeuri voluminoase 0 0 17.45 30.008 12.34 0 0 0 
1.5 

deşeuri din grădini 
şi parcuri 

1255 0 64 160 137.68 177 132 1360.74 
1.6 deşeuri din pieţe 3867 2991.66 3110 2553.06 2364.353 125 24.3 0 
1.7 deşeuri stradale 8038.36 4230.75 5495.86 5465.31 4386.68 5022.78 4231.8 3739.58 
1.8 

deşeuri generate şi 
necolectate 

92624.1
5 

65810.0
6 

86302.2
1 

92811.2
1 

44681 45526.05 43720.847 41588.039 

2 
nămoluri de la 

staţiile de epurare 
orăşeneşti, din care 

448.84 3360 1899 6444.77 4848.502 4635 3616.82 5410.20 

2.1
. 

cantitate valorificată 
(s.u.) 

0 0 1849 6444.77 503.51 1144 776.48 266 

2.2 
cantitate stocată 

(s.u.) 
448.84 3360 50 0 0 0 2840.34 5144.2 

3 
deşeuri din 

construcţii şi 
demolări, din care: 

1440 2808.75 1700 245 0 312.24 254.56 716 

3.1 deşeuri inerte 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.2 deşeuri mixte 1440 2808.75 1700 245 0 312.24 254.56 716 

TOTAL DEŞEURI 
GENERATE  

204997.
063 

172217.
42 

183084.
79 

191244.
613 

145008.572 147402.756 143685.359 146147.959 

 
O problemă importantă a sistemului de gestionare a deşeurilor este reprezentată de aria 

scăzută de acoperire cu servicii de colectare. Astfel, la nivelul judeţului în anul 2017 doar 55,75% 
din populaţie este deservită de servicii de salubritate, ponderea în mediul urban fiind de aproximativ 
99.11% şi de doar 9.72% în mediul rural. 

Având în vedere faptul că noul operator de salubrizare delegat de ADIS a început prestarea 
serviciilor de salubrizare în luna martie 2019, se consideră că până la sfârșitul anului 2019 toată 
populația județului a fost conectată la serviciul de salubrizare. 
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Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să accentueze 

proprietăţile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt depozitate, incinerate sau 
convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanţele de conservare a lemnului, 
bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanţele utilizate pentru curăţat sunt exemple de produse 
care pot conţine solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau substanţe toxice chimice. Atunci când 
aceste produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în canalizare, contaminează mediul. 

La nivelul judeţului Dolj nu a fost înregistrat niciun progres în ceea ce priveşte colectarea 
separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, cu toate că, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, administraţiile publice locale, prin firmele de salubritate, sunt obligate 
să asigure colectarea separată şi tratarea corespunzătoare a acestui flux special de deşeuri. Astfel, 
deşeurile periculoase din deşeurile municipale sunt colectate şi depozitate împreună cu celelalte 
tipuri de deşeuri. Conform unui studiul al Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru 
Protecţia Mediului – ICIM, s-a ajuns la concluzia că 0,05% din deşeurile municipale depozitate sunt 
periculoase. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în puncte de 
colectare diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în vederea aplicării 
soluţiilor specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

 
Generarea şi gestionarea deşeurilor industriale 

Cantităţile de deşeuri de producţie generate variază de la an la an, datorită variaţiei 
activităţilor generatoare de deşeuri, a retehnologizării, a preocupării crescânde de a minimiza 
cantitatea de deşeuri generată. 
Având în vedere modul în care sunt gestionate, deşeurile industriale constituie o sursă majoră de 
poluare pentru mediu. 

Principalele ramuri industriale dezvoltate în judeţul Dolj aparţin industriei prelucrătoare (97% 
din totalul unităţilor), reprezentate în special de:  
 - industria alimentară;  
 - industria băuturilor;  
 - industria textilă;  
 - recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile;  
 - industria construcţiilor metalice şi a produselor de metal;  
 - producţia de mobilier etc.  
 Responsabilitatea gestionării deşeurilor industrial revine operatorilor economici generatori. 
Aceştia au asigurat gestionarea deşeurilor conform prevederilor actelor de reglementare pe care le 
deţin, prin valorificare sau eliminare. 
 La nivelul judeţului există mai multe depozite industriale aparţinând unor instalaţii IPPC. 

- depozitul ecologic de şlamuri şi nămoluri, în localitatea Işalniţa, aparţinând SC FORD Romania 
SA, depozit care a sistat activitatea din anul 2009 (format din 2 cuve din beton armat, conţinând 24 
de celule din care 21 de celule au fost acoperite cu plăci de beton, folie de polietilenă şi strat de sol 
fertil de 50 cm înierbat, spaţiile dintre celule fiind etanşate cu beton) 

- două depozite aparţinând SNP Petrom la Gherceşti şi Vârteju, depozite care au avut ca termen 
de închidere 31.12.2006, care au sistat activitatea în anul 2008; în prezent cele două depozite sunt 
monitorizate post - închidere. S.N.P. PETROM S.A a sistat depozitarea  slamului petrolier începand 
cu 01.01.2007.  

În prezent funcţionează trei depozitele de zgură şi cenuşă aparţinând Complexului Energetic 
Craiova, depozite care şi-au îmbunătăţit tehnologia de depozitare şi începând cu luna septembrie 
2010 au trecut la depozitarea zgurii şi cenuşii în tehnologia fluidului dens astfel reducându-se 
poluarea prin antrenarea zgurii şi cenuşii. 
 De asemenea, Combinatul Doljchim - OMV PETROM SA, deţine un depozit conform de 
deşeuri nepericuloase, pentru eliminarea deşeurilor proprii, valabilitatea autorizaţiei de mediu fiind 
până la data de 16.05.2017, în prezent operatorul nu mai deţine autorizaţie de mediu şi a solicitat 
obligaţii de mediu la încetarea activităţii.  
 La nivelul judeţului au fost autorizate două incineratoare de deşeuri periculoase aparţinând 
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SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL şi SC MEDLINE EXIM SRL. SC STERICYCLE ROMANIA SRL a 
încetat activitatea de incinerare a deşeurilor începând cu data de 21.02.2018, iar în 29.07.2019 a 
solicitat stabilirea obligaţiilor de mediu la încetarea activităţii la punctul de lucru din judeţul Dolj. 

 

Gestionarea deşeurilor de ambalaje 
Responsabilitatea atât a gestionării deşeurilor de ambalaje, cât şi a furnizării de date privind 

cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă revine tuturor operatorilor economici de pe întregul lanţ 
(producător, ambalator, distribuitor, importator). 

În general operatorii economici pot opta să îşi transfere obligaţiile către o organizaţie externă 
(sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească obligaţiile în mod individual. Indiferent de sistemul 
pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de către autoritatea naţională 
responsabilă cu protecţia mediului.  

APM Dolj a autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului operatori economici care 
colectează de la persoane fizice şi juridice deşeuri de ambalaje (PET, platic, metale, hârtie şi carton, 
sticlă, textile), deşeuri care sunt mai departe transferate către operatori economici autorizaţi să 
recicleze/valorifice deşeuri de ambalaje. Până în prezent, la nivelul judeţului Dolj au fost autorizaţi 
17 operatori care reciclează deşeurile de plastic.  
 

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, deoarece în 

prezent nu se realizează o evidenta exactă a cantitatilor generate şi nici o gestionare 
corespunzătoare. 

La nivelul judeţului Dolj sunt autorizaţi operatori, a căror activitate constă în colectarea 
deşeurilor nepericuloase rezultate din construcţii şi demolări civile şi industriale, concasarea 
acestora cu ajutorul utilajelor din doatare, apoi predarea deşeurilor nepericuloase concasate către 
diferiţi beneficiari. În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcţii şi demolări 
este raportată, în special cea provenită de la personele care solicită autorizaţii de construire pentru 
renovări/demolări/construcţii noi. Cele mai mari cantităţi, constând de regulă în resturi de betoane, 
cărămidă sau mixte (cărămidă sau mortar) provin însă din zona societăţilor de construcţii, pe care în 
general nu le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la amenajarea drumurilor de acces 
în şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, fapt mai mult sau mai puţin legal, 
fie le depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 
 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

Responsabilitatea atât a gestionării DEEE, cât şi a furnizării de date privind cantităţile de 
EEE introduse pe piaţă revine producătorilor/importatorilor. Producătorii/importatorii pot opta să îşi 
transfere obligaţiile către o organizaţie externă (sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească 
obligaţiile în mod individual. Indiferent de sistemul pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat 
şi monitorizat de către autoritatea naţională responsabilă cu protecţia mediului. 

Reglementările din domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi electronice 
(DEEE) au ca obiective principale următoarele: prevenirea apariţiei DEEE şi reutilizarea, reciclarea 
şi alte forme de valorificare a acestor tipuri de deşeuri pentru a reduce în cea mai mare măsură 
cantitatea de deşeuri eliminate; îmbunătăţirea performanţei de mediu a tuturor operatorilor implicaţi 
în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) 
şi, în mod special, a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente 
electrice şi electronice. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective sunt necesare următoarele: 
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să predea 
gratuit deşeurile la punctele de colectare DEEE; 
- asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a  DEEE de 
acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare 
necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei; 
- monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor (urmărirea trasabilităţii deşeurilor), creşterea acurateţei datelor 
raportate; 
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- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării necorespunzătoare a acestora; 
- introducerea standardelor de reciclare 

Operatorii economici care tratează, reciclează sau valorifică DEEE, raportează la APM, 
anual, până la data de 30 aprilie, informaţii privind cantităţile de DEEE preluate, din care: cantitatea 
de deşeuri valorificabile rezultate din procesare (pe categorii de materiale şi substanţe); cantitatea 
de deşeuri nevalorificabile destinate eliminării; cantitatea de deşeuri tratate în ţară; cantitatea de 
deşeuri exportate pentru a fi tratate în alte state. 

La nivelul judeţului Dolj există 22 operatori autorizaţi să desfăşoare activitatea de colectare, 
cantitatea de DEEE – uri colectate fiind transferată către punctele de tratare autorizate la nivel 
national. 
 
Gestionarea vehiculelor scoase din uz 

Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de 
deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi referitoare 
la: 

- tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele scoase din 

uz şi transferarea acestora către instalaţii autorizate de tratare; 
- eliberarea certificatului de distrugere de către instalaţiile de tratare sau de către vânzători 

ori întreprinderi de colectare, în numele unei instalaţii de tratare autorizate; 
- predarea, fără costuri, de către ultimul deţinător şi/sau proprietar a vehiculului scos din uz 

către o instalaţie de tratare autorizată. 
În prezent la nivelul judeţului Dolj sunt autorizaţi 26 operatori economici care desfăşoară 

activitatea de colectare, dintre care 17 autorizaţi pentru activitatea de colectare şi tratare.  
Se impune dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de reciclare a 

deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor vehicule în cazul în 
care acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei cantităţi ridicate de materiale reciclate 
care provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile vehicule şi alte produse, pentru 
dezvoltarea pieţelor de materiale provenite din deşeuri. 

 
Gestionarea ulei uzat 

În ceea ce priveşte uleiurile uzate se impune creşterea gradului de colectare a uleiurilor 
uzate provenite de la generatori precum şi reducerea impactului asupra mediului prin îmbunătăţirea 
gestionării uleiurilor uzate. 

Începând cu anul 2013 au fost identificaţi şi înregistraţi în Sistemul Integrat de Mediu 103 
generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate. Datele introduse aferente anului 2017 au fost 
validate de APM Dolj, fiind identificaţi 145 generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate, urmând să 
se deschidă sesiunea de raportare a datelor aferente anului 2018. Cantităţile generate au fost 
transferate către operatori economici autorizaţi în vederea valorificării/eliminării. 

 
Gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori  
 Directiva privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori prevede: 

- interzicerea introducerii pe piaţă a anumitor baterii şi acumulatori care conţin mercur sau 
cadmiu; 

- stabilirea sistemelor de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate 
deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit; 

- finanţarea de către producători a costurilor de colectare, tratare şi reciclare a tuturor 
bateriilor şi acumulatorilor colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea materialelor 
recuperate; 

- responsabilitatea producătorilor de baterii şi acumulatori şi producătorilor de alte produse 
care conţin o baterie sau un acumulator pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori pe 
care îi introduc pe piaţă.  

În judeţul Dolj sunt autorizaţi 55 de operatori care colectează deşeuri de baterii şi 
acumulatori. În prezent operatorii economici raportareză datele aferente anului 2018 privind 
cantitatile de deşeuri de baterii şi acumulatori colectate. 
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Politicile UE privind gestionarea deșeurilor își propun să reducă impactul deșeurilor asupra 
mediului și sănătății și să îmbunătățească eficiența energetică a UE.  
 

Poluarea fonică 
 

Poluarea fonică şi efectele asupra sănătăţii şi calităţii vieţii - Expunerea la poluarea 
sonoră a aglomerărilor urbane cu peste 250.000 locuitori 

Zgomotul acţionează asupra întregului organism, deoarece senzaţia auditivă ajunge la 
sistemul nervos central, prin intermediul căruia influenţează alte organe. Efectele resimţite de om 
sunt:  reducerea atenţiei, a capacităţii de muncă, deci creşte riscul producerii accidentelor, 
instalarea oboselii auditive care poate disparea o dată cu dispariţia zgomotului, traumatisme, ca 
urmare a expunerii la zgomote intense un timp scurt. Aceste traume pot fi ameţeli, dureri, lezarea 
aparatului auditiv şi chiar ruperea timpanului, scăderi în greutate, nervozitate, tahicardie, tulburări 
ale somnului, deficienţă în recunoaşterea culorilor, surditate la perceperea sunetelor de înaltă 
frecvenţă, etc. 

Zgomotul este un factor de stres şi perturbă somnul, favorizând creşterea tensiunii arteriale, 
a ritmului cardiac şi a nivelului de hormoni ai stresului. La rândul lor, hipertensiunea şi stresul 
reprezintă factori de risc pentru accident vascular cerebral. 

În Municipiul Craiova, sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: 
traficul rutier, activitatea industrială, manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci în aer 
liber ori mixte, traficul feroviar şi într-o măsură mai mică traficul aerian. 
 Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort acustic pe direcţiile principale ale 
fluxurilor de circulaţie: intrările dinspre Timişoara, Bucureşti, Calafat și Bechet, rocada de vest-nord-
est şi artera principală din interiorul oraşului: Calea Bucureşti - Calea Severinului. 

Cele mai circulate intersecţii (artere) sunt: Km 0, Universitate, Piaţa Centrală, PECO 
Severinului, Staţia RA – Plaiul Vulcăneşti, Pasaj Electroputere – Electroputere Parc,  Piaţa Gării, 
Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, intersecţia AI Cuza – Calea Bucureşti 
(McDonalds),   diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

 
Sursa de zgomot traficul rutier 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 1622 2282 1870 1664 416 27 
* Unităţi sanitare 2 3 1 5 0 0 

 

Numărul de persoane expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 464 610 463 544 80 4 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
Numărul de clădiri expuse Lzsn 

Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Nr. de clădiri, din care 1721 2264 2060 1338 265 
* Unităţi de învăţământ 32 32 27 5 3 
* Unităţi sanitare 2 4 1 4 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 
Nr. de persoane* 507 577 566 418 43 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
 

 
 
 Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m 
adiacent liniilor feroviare. 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din 
care 

158 
149 27 0 0 0 

* Unităţi sanitare 2 1 0 0 0 0 
 

Numărul de persoane expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 96 170 32 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
Numărul de clădiri expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 147 81 4 0 0 
* Unităţi de învăţământ 3 6 0 0 0 
* Unităţi sanitare 1 1 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 106 124 7 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
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Activităţile industriale, care creează probleme în domeniul acustic, sunt concentrate în 

marile platforme industriale:  
- platforma Işalniţa, care nu afectează direct locuitorii din Craiova ci doar pe cei din zona Işalniţa – 
Breasta - Izvorul Rece. Zgomotele continue sunt estompate până la zonele locuite, în schimb 
vârfurile (depresurizarea cazanelor CET, purje de la fabrica de oxigen) ajung la limitele locuite ca 
nivele vârf de 60-70 dB. 
- platforma de vest (Elpreco SA, Heineken SA, Târg Marlorex) generează nivele de zgomot mai 
reduse şi doar cu impact local.  
- platforma de est (Electroputere, Popeci Utilaj Greu SA,  Reloc SA, Ford România SA, alţi agenţi 
economici mai mici…) generează zgomote continue (zi şi noapte) şi afectează locuitorii din zonele 
limitrofe printr-un zgomot de fond. 
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Numărul de clădiri expuse Lnoapte 
Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de clădiri, din care 41 17 3 6 7 2 
* Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lnoapte 

Bandă dB 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 70 
Nr. de persoane* 2 1 0 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute. 
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Numărul de clădiri expuse Lzsn 
Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de clădiri, din care 22 7 6 8 2 
* Unităţi de învăţământ 0 0 0 0 0 
* Unităţi sanitare 0 0 0 0 0 

 
Numărul de persoane expuse Lzsn 

Bandă dB 55-59 60-64 65-69 70-74 > 75 
Nr. de persoane* 1 0 0 0 0 

* Numărul persoanelor afectate de zgomot este exprimat în sute 
 

În zona municipiului Craiova traficul aerian civil a cunoscut o creştere în anul 2019, iar 
zborurile militare au avut o frecvenţă redusă. În contextul mai sus menţionat, R.A. Aeroportul 
Craiova a realizat harta de zgomot şi rapoartele aferente pentru traficul aerian civil produs de 
Aeroportul Craiova, acestea fiind raportate la A.P.M. Dolj şi aprobate în luna februarie 2018. Este de 
menţionat faptul că au fost introduse mai multe curse aeriene regulate către diverse oraşe 
europene, dar acestea nu au încă un impact major în poluarea fonică generată de traficul aerian pe 
Aeroportul Craiova.   
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MUNICIPIUL CRAIOVA: număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe expuse 
(faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul L(zsn) 
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MUNICIPIUL CRAIOVA: număr total de persoane (în sute), care trăiesc în locuinţe expuse 

(faţada cea mai expusă), pe intervale de valori şi diverse surse de zgomot – indicatorul L(noapte) 
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Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor zgomote 
noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului 
de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influenţate şi de zgomote care nu fac 
obiectul acestei directive. 

La realizarea „Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului” s-au ţinut cont de 
principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră de la 
emiţător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienţei măsurilor 
începând cu sursa de zgomot. 

Trebuie menționat faptul că documentația “REVIZUIRE HĂRȚI STRATEGICE DE ZGOMOT 
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ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”  elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi – 
INCERTRANS S.A. Bucureşti a fost depusă la A.P.M. Dolj și aprobată în cursul lunii februarie 2018 
de către comisia numită prin Ordinul 1323/12.10.2017 emis de Ministerul Mediului. 

De asemenea, documentaţia “Reevaluarea şi revizuirea planurilor de acţiune privind 
diminuarea zgomotului ambiant în Municipiul Craiova”, elaborate de EDG CONSULT S.R.L. a fost 
depusă la A.P.M. Dolj și aprobată în cursul lunii aprilie 2019 de către comisia mai sus menţionată. 

Referitor la sursa de zgomot tramvai – cale ferată, Compania Naţională de Căi Ferate  CFR 
S.A. a realizat hărţile strategice de zgomot pentru căile ferate din interiorul şi exteriorul aglomerării 
Craiova, aferentă situaţiei anului 2016, realizată de CEPSTRA GRUP S.R.L. Bucureşti, acestea fiind 
de asemenea aprobate de comisia A.P.M. Dolj în cursul lunii mai 2019. 
 Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din punct 
de vedere fonic, măsurile de reducere propuse iniţial se referă numai la sursă. 

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot au fost: planificarea traficului, 
amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, introducerea, după caz, a 
pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelului de 
zgomot sub maximele permise. 
 Referitor la planificarea traficului rutier, putem menţiona realizarea celor 2 pasaje, cel 
suprateran din Valea Vlăicii şi cel subteran de la Universitate, precum şi amenajarea unor sensuri 
giratorii în mai multe intersecţii aglomerate, în urma acestor măsuri realizându-se o oarecare 
fluidizare a traficului rutier. 
 Vizavi de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărţilor de zgomot şi a situaţiei 
concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaţia tramvaielor se poate realiza prin 
reducerea zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraţiilor vehiculelor prin schimbarea 
acestora cu vehicule mai silenţioase, reducerea vibraţiilor vehiculelor şi a căii de rulare prin 
reducerea rigidităţii căii de rulare. Acţiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri 
fonoizolante la receptori. 
 Pentru „Planurile de acţiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite zonele liniştite ale 
oraşului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus şi în care zgomotul trebuie să rămană 
în acest fel. Conform legislaţiei înseamnă că limitele maxime admise trebuie să fie 55 dB, iar 
suprafaţa minimă pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 ha. 

Parcurile din municipiul Craiova, care trebuie considerate zone liniştite, sunt expuse la rândul 
lor la zgomotul provenit din traficul rutier şi mai puţin la celelalte surse de poluare fonică. 
 Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor 
avea un impact pozitiv asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 
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Anexe 
Anexa nr. 1 

 
PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
Municipiul Craiova*, unităţi componente: 9 localităţi 

 Craiova (258340 pers);  
 Făcăi (1050 pers);  
 Mofleni (1547 pers); 
 Popoveni (1250 pers.); 
 Şimnicu de Jos (1106 pers.);  
 Cernele (4783 pers.); 
 Cernele de Sus (182 pers.);  
 Izvorul Rece (617 pers.);  
 Rovine (631 pers.) 

 
*) Populaţia este raportată conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 

2011 
 

FIŞA LOCALITĂŢII 
 

Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
ECHIPAREA TERITORIULUI   
Suprafaţa totală4 - ha 8141 8141 
Locuinţe existente5 - total - număr 111197 111592 
             - Locuinţe în proprietate publică - număr 702 681 
                   - Locuinţe din fondurile private - număr 110495 110911 
Suprafaţa locuibilă2 - total mp 5864307 5878547 

Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 22647 21780 
Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5841660 5856767 

 Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - hectare 7063 7063 
 Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - hectare 1038 1038 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 403 409 
- Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 330 352 

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile - km 596,5 597,5 
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile – mc /zi 301520 301520 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total - mii mc  

16097 
 

15594 
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz casnic - mii mc  

10593 
 

10161 
Energia termică distribuită - Gcal 333940 434358 
Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 579,1 579,6 
Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor - km 467,4 467,1 
Gaze naturale distribuite - total – mii mc 89842 88319 
Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 52833 51785 
Numărul tramvaielor în inventar 29 29 
Numărul autobuzelor în inventar 209 190 

                                                 
4  Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  

5  Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
   

POPULAŢIA   
- Populaţia după domiciliu la 1 iulie 302331 300375 

- Din care femei 159957 159186 
Mişcarea naturală a populaţiei6

   
* Născuţi vii 2606 2527 
* Născuţi morţi 2 - 
* Decedaţi 2772 2785 
* Decedaţi sub un an 11 12 
 Căsătorii  1862 1569 
 Divorţuri 301 354 

Mişcarea migratorie a populaţiei   
* Stabiliri de domiciliu în localitate 3219 3255 
* Plecări cu domiciliul din localitate 4374 4591 
* Stabiliri de reşedinţă în localitate  4201 3977 
* Plecări cu reşedinţa din localitate  1899 1996 
   

FORŢA DE MUNCĂ   
 Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 100910 106841 
 Şomerii înregistraţi1 - persoane 1486 1372 

- feminin 867 825 
   
ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII (la începutul anului)   
Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de mărime: 10242 10415 

   -      0 - 9 salariaţi 9014 9200 
- 10 - 49 salariaţi 1023 998 
- 50 - 249 salariaţi 164 174 
- 250 şi peste 41 43 

Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe clase de mărime: 85567 87642 
- 0 - 9 salariaţi 20991 20833 
- 10 - 49 salariaţi 19815 19066 
- 50 - 249 salariaţi 15603 17058 
- 250 şi peste 29158 30685 

Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – lei: 24860288025 33425080604 
- 0 - 9 salariaţi 3687680781 4288927254 
- 10 - 49 salariaţi 5652981932 5661490266 
- 50 - 249 salariaţi 6039249634 7818844845 
- 250 şi peste 9480375678 15655818239 

Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 2922099720 2560690294 
 0 - 9 salariaţi 428546930 326467781 
 10 - 49 salariaţi 248880194 269118521 
 50 - 249 salariaţi 320447700 332303053 
 250 şi peste 1924224896 1632800939 
   

ÎNVĂŢĂMÂNT7
   

Unităţi independente de învăţământ - total - număr 86 88 

                                                 
6  Date la sfârşitul anului 
7  În anul şcolar (universitar) 2018-2019 în col.1, respectiv 2019-2020 în col.2 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
 Grădiniţe de copii - număr 26 28 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - număr 22 22 
 Licee - număr 29 29 
 Şcoli postliceale - număr 7 7 
 Institutie de învăţământ universitar - număr 2 2 

Institute de învăţământ universitar-sector public - număr 2 2 
Copii înscrişi în creşe - persoane 444 439 
Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7386 7465 
Elevi înscrişi - total - persoane 43801 43918 

Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial - persoane 21397 21557 
                      Elevi înscrişi în învăţământul primar - persoane 12352 12242 

                          Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - persoane 9045 9315 
Elevi înscrişi în învăţământul liceal - persoane 15863 15745 
Elevi înscrişi în învăţământul profesional şi de maiştri - 
persoane 

 
1748 

 
1658 

Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - persoane 4793 4958 
 Studenţi şi cursanţi înscrişi - persoane 22451 20184 

o Studenţi înscrişi - sector public - persoane 20830 18487 
o Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 1621 1697 

Absolvenţi – total – persoane 13977 *8 
Absolvenţi în învăţământul primar şi gimnazial – persoane  

2159 
 

* 
Absolvenţi în învăţământul liceal – persoane 3608 * 
Absolvenţi în învăţământul profesional – persoane 549 * 
Absolvenţi în învăţământul postliceal – persoane 1728 * 
Absolvenţi în învăţământul de maiştri – persoane 158 * 
Absolvenţi în învăţământul superior – persoane 5775 * 
Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate publică – 

persoane 
 

5321 
 

* 
Absolvenţi în învăţământul superior – proprietate privată – 

persoane 
 

454 
 

* 
Personal didactic total - persoane 4469 4692 
Personal didactic în învăţământul preşcolar - persoane 518 539 
Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial - persoane 1286 1403 

Personal didactic în învăţământul primar - persoane 582 617 
Personal didactic în învăţământul gimnazial - persoane 704 786 

Personal didactic în învăţământul liceal - persoane 1332 1400 
Personal didactic în învăţământul postliceal - persoane 79 90 
Personal didactic în învăţământul universitar - persoane 1254 1260 

Personal didactic în învăţământul universitar – sector public - persoane 1254 1260 
Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 2194 2246 
Laboratoare şcolare - număr 799 796 
Ateliere şcolare - număr 124 117 
Săli de gimnastică - număr 85 82 
Terenuri de sport - număr 82 87 
Bazine de înot - număr 2 1 
PC - număr 7813 7593 

   

                                                 
8  Lipsă date 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
CULTURĂ ŞI ARTĂ   

Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
Locuri in instituţii de spectacole – număr 1518 1518 
Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - număr 607833 648421 

Personalul angajat din instituţiile şi companiile de spectacole - număr 543 534 
Biblioteci - număr 85 86 
Biblioteci publice – număr 1 1 
Volume existente în biblioteci - număr 3210585 3215260 
Cititori activi la biblioteci - număr 55920 56648 
      Volume eliberate - număr 743683 704725 
Personalul angajat din biblioteci - număr 243 247 
Muzee - număr 8 9 
Vizitatori ai muzeelor - număr 166988 177031 
Personalul angajat din muzee - număr 123 137 
   

OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

Unităţi sanitare   
Spitale - număr 6 6 
Farmacii - număr 7 7 
Puncte farmaceutice - număr 1 1 
Dispensare medicale - număr 1 1 
Cabinete medicale individuale (de familie) - număr 3 3 
Cabinete medicale de specialitate 1 1 
Cabinete medicale şcolare – număr 74 72 
Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
Cabinete stomatologice individuale – număr 2 2 
Ambulatorii de spital – număr 5 5 
Ambulatorii de specialitate – număr 4 4 
Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
Laboratoare medicale - număr 36 37 
Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
Centre de sănătate mintală - număr 2 2 
Alte tipuri de cabinete medicale 7 7 

Paturi   
Paturi în spitale – număr 3041 3016 

Personal medical   
Medici – persoane 1607 1625 

- Din total: medici de familie 11 12 
Stomatologi – persoane 124 123 
Farmacişti – persoane 59 65 
Personal mediu sanitar – persoane 2427 2376 

Sector privat   
Unităţi sanitare   

Spitale - număr 7 8 
Policlinici – număr 23 24 
Farmacii – număr 152 154 
Puncte farmaceutice – număr 44 46 
Depozite farmaceutice – număr 14 14 
Cabinete medicale – număr 508 507 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
din care:   
Cabinete medicale de familie – număr 182 184 
Cabinete medicale de medicină generală – număr 35 35 
Cabinete medicale de specialitate – număr 291 288 

Cabinete stomatologice – număr 363 372 
Laboratoare medicale – număr 127 122 
Laboratoare de tehnică dentară – număr 48 48 
Societate civilă medicală de specialitate – număr 110 134 
Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 2 
Societate medicală civilă – număr 10 7 

                               Centre medicale de specialitate - număr 20 - 
Ambulatorii de specialitate – număr - 1 

Ambulatorii de spital – număr 3 5 
Centre medicale de specialitate cu paturi de spital – număr  

- 
 

20 
Puncte de lucru ale centrelor de dializă  - 2 

Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 
Paturi   

Paturi în spitale – număr 162 182 
Personal medical   

Medici - persoane 866 907 
 Din total: medici de familie 201 209 

Stomatologi - persoane 295 405 
Farmacişti - persoane 480 499 
Personal sanitar mediu – persoane 2163 2285 

   
INVESTIŢII - CONSTRUCŢII9

   
Locuinţe terminate - total - număr 735 517 

 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 735 517 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - număr  735 517 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale  - număr  
343 

 
366 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale pentru 
colectivităţi - număr 

 
2 

 
1 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri administrative - număr  
4 

 
6 

Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri similare - număr  
2 

 
3 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata 
şi cu amănuntul - număr 

 
24 

 
17 

Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - număr 68 80 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale – mp. 157473 142276 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale pentru 
colectivităţi - mp 

 
1214 

 
87 

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri administrative - mp 5061 1513 
Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri şi clădiri similare - mp 1715 750 
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri pentru comerţul cu ridicata 
şi cu amănuntul - mp 

 
2212 

 
4434 

                                                 
9  Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp 28268 44583 

   
AGRICULTURA10

   
Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - hectare 3543 3543 
Suprafaţa arabilă - hectare 2568 2568 
Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 106 
Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
Suprafaţa păşunilor - hectare 830 830 
Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 4 
   

Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4598 4598 
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - total -ha 497 497 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 113 
Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3581 3581 
Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - ha 322 322 
Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - total - ha 85 85 

   
Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6791 6791 
Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 3440 3440 

Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2489 2489 
Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 815 815 
Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 

Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate privată - ha 27 27 
Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate privată - ha 106 106 

Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 3351 3351 
Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră- proprietate privată 
- ha 

 
51 

 
51 

Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 27 
Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate privată - ha 3220 3220 

Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - proprietate privată - ha 10 10 
Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - proprietate privată - ha 43 43 

   
TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT11

   
Unităţi de cazare  49 49 

Hoteluri - număr 27 28 
Moteluri - număr 2 2 
Vile turistice - număr 2 2 
Hosteluri - număr 4 3 
Pensiuni turistice urbane - număr 14 14 

Locuri în unităţi de cazare  2369 2357 
Locuri în hoteluri - număr 1793 1819 
Locuri în moteluri - număr 78 76 
Locuri în vile turistice - număr 34 34 
Locuri în hosteluri - număr 201 171 
Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 263 257 

                                                 
10  Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014.  

11  Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La începutul 
anului 2018 

La începutul 
anului 2019 

   
 Sosiri în unităţi de cazare 96442 93254 

Sosiri în hoteluri - număr 81933 80562 
Sosiri  în moteluri - număr 2706 2498 
Sosiri în vile turistice - număr 1299 1707 
Sosiri în hosteluri - număr 3368 2389 
Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 7136 6098 

 Înnoptări în unităţi de cazare 178773 173825 
Înnoptări în hoteluri - număr 150907 151550 
Înnoptări în moteluri - număr 8396 6128 
Înnoptări în vile turistice - număr 2413 3283 
Înnoptări în hosteluri - număr 5535 3945 
Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 11522 8919 

 
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 
 

Indicator 2010 
  
Suprafaţa agricolă totală - ha 1286,78 
Suprafaţa agricolă neutilizată - ha 144,53 
Suprafaţa agricolă utilizată - ha 890,30 
teren arabil 669,32 
păşuni şi fâneţe 111,89 
grădini familiale 61,63 
culturi permanente 47,46 
Efectivele de animale, din care:  
bovine - capete 833 
ovine - capete 384 
caprine - capete 547 
porcine - capete 1220 
păsări - capete 20574 
cabaline - capete 75 
familii de albine 1810 
 
Consiliul Local la Alegerile Locale din iunie 2016: 27, din care 
19, Alianţa electorală PSD + UNPR 
  6, PNL 
  2, ALDE 
 

*Datele au fost furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj 


