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BUGETUL MUNICIPIULUI CRAIOVA – PRIMA RECTIFICARE 
BUGETARĂ POZITIVĂ DIN ULTIMII 22 ANI

Bugetul  Municipiului  Craiova  a  fost  elaborat  dintr-o  perspectivă  foarte 
realistă  a  conducerii,  un  buget  alcătuit  riguros,  care  asigură  resursele  necesare 
funcŃionării dar şi finanŃării unor obiective de investiŃii.

Principala prioritate o constituie utilizarea fondurilor europene. 
ExecuŃia bugetului la  sfârşitul  anului 2012 a fost  de 561.934.962 lei,  cel 

propus  la  începutul  anului  2013  fiind  de  574.558.000  lei.  Din  această  sumă, 
20,09% reprezintă venituri proprii ale municipalităŃii care însumează 115.436.000 
de lei.

Veniturile  proprii  ale  municipalităŃii  provin  în  majoritate  din  colectarea 
taxelor şi impozitele locale. Până la sfârşitul anului 2012 au fost încasaŃi din taxe şi 
impozite 108.470.099 lei, ceea ce reprezintă 97,07%  din încasarea anului 2011.

Gradul de colectare al taxelor şi impozitelor locale aproape s-a dublat, ceea 
ce a făcut posibilă prima rectificare pozitivă a bugetului din ultimii ani.

Având în vedere datoriile  preluate de la  fosta  administraŃie,  prin eforturi 
considerabile s-a reuşit intrarea fără arierate în anul 2013, prin obŃinerea sprijinului 
financiar de la Guvernul României.

Craiova este unul dintre cele două oraşe din Ńară unde nu a crescut nivelul 
taxelor şi impozitelor. 

De asemenea, Craiova este singurul oraş din România în care nu a crescut 
preŃul gigacaloriei, dimpotrivă, preŃul acesteia a scăzut cu 10%.

Încă din prima lună de la preluarea noii administraŃii s-au dublat încasările în 
pieŃele  craiovene şi  au  intrat  în  legalitate  toŃi  agenŃii  care  desfăşoară  activităŃi 
beneficiind de domeniul public.

De  asemenea,  s-au  comandat  PUZ-uri  pentru  zonele  unde  s-a  construit 
ilegal,  astfel  încât  toŃi  cetăŃenii  să  îşi  poată  achita  taxele  şi  impozitele  în  mod 
corect.  Au  fost  scoase  din  evidenŃele  fiscale  mijloacele  de  transport  care  nu 
aparŃineau nimănui.

În anul 2013 atenŃia este îndreptată în realizarea unor obiective de investiŃii 
de interes local, finanŃate atât din fonduri proprii, cât şi din  fonduri europene. 

O creştere  a  sumelor  alocate  din bugetul  local  în  2013 faŃă  de 2012 s-a 
înregistrat la capitolele învăŃământ, cultură, asistenŃă socială, servicii şi dezvoltare 
publică.
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INVESTIłIILE  ÎN INFRASTRUCTURĂ - UN  DOMENIU PRIORITAR
 PENTRU ADMINISTRAłIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

În ultimul an, s-au executat lucrări de plombe şi covoare asfaltice, reparaŃii 

străzi şi pavaje de piatră după cum urmează:

1.  Plombe şi semicovoare asfaltice,  pe străzile Caracal,  Calea Bucureşti, 

Traian Lalescu, Câmpului,  Gogu Constantinescu, Elie Georgescu, Anul 1848,  B-

dul Carol I, Brestei, Razelm, Mihai Viteazul, Bibescu, Doljului, Ştefan Cel Mare, 

Mitripolit  Nifon  Criveanu,  Vasile  Alecsandri,  Feldioara,  Soarelui,  Împăratul 

Traian,  ÎnfrăŃirii,  Eremia  Grigorescu,  Potelu,  Bucura,  Prelungirea  Bechetului, 

Nicolae  Romanescu,  Nicolae  Bălcescu,  Aleea  4  Şimnic,  EustaŃiu  Stoenescu, 

Principatele Unite, Rîului, LibertăŃii, Vîntului, Milcov.

2.  ReparaŃii străzi (covoare asfaltice şi trotuare):  pe străzile Brazda lui 

Novac, Paşcani, Aleea Teatrului, Adolf Waidman.

3.  Pavaje din piatră  pe străzile Călăraşi,  Bega,  Salciei,  Negoiului,  Alba 

Iulia, Drăgăşani tronson între Rîului şi Drumul Jiului; Lebedei de la nr. 37 până la 

nr. 43; Isvarna-tronsonul de la intersecŃia cu Lebedei la nr. 18; Isvarna - tronson 

Lebedei  cu  DorobanŃilor;  Banatului,  zona  Union,   Ineului,   Lebedei,  Gorjului, 

Năsăud,  Crângului  -  tronson  Sadu  cu  Drobeta;  Roznov  –  tronson  Vaslui  cu 

Crângului; Roznov – tronson între nr. 52 şi nr. 58, Roznov – tronson între Paroşeni 

şi nr. 22, Tîrnava – tronson str. Gorjului – str. Paroşeni;  Paroşeni, Lăstărişului.

4. Alei, trotuare şi parcări în cartierele:

  -  Cartier  CraioviŃa  Nouă  –  alei,  trotuare,  parcări  şi  accese  blocuri  de 

locuinŃe în cvartalul de blocuri cuprins între străzile: Craioveşti, b-dul Olteniei, b-

dul George Enescu şi Constantin Brâncoveanu - Craioveşti;

 -  Cartier  CraioviŃa Nouă –  alei,  trotuare,  parcări  zona blocurilor  26,  27 

(Policlinica CraioviŃa);

-  Cartier 1 Mai - alei, trotuare, parcări zona blocurilor S56 - S65;  
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-  Cartier CraioviŃa Nouă – alei, trotuare, parcări zona  blocurilor 163-169 

(zona străzii GheŃişoarei);

-  Cartier CraioviŃa Nouă – alei, trotuare, parcări zona blocurilor 129 – 131 

(zona străzii  Elena Farago); 

-   Zona Centrală –  alei,  trotuare,  parcări  zona blocurilor 21 – 23 (zona 

Cubic);

- Cartier Brazda lui Novac - alei, trotuare, parcări zona străzii G-ral Ştefan 

Falcoianu;

- Cartier  Brazda lui Novac - alei, trotuare, parcări în zona străzii Amilcar 

Săndulescu;

-  Cartier  Brazda lui  Novac –  alei,  trotuare,  parcări  şi  accese  blocuri  de 

locuinŃe  în  cvartalul  de  blocuri  cuprins  între  străzile:  Brazda  lui  Novac,  b-dul 

Dacia, str. Bariera Vâlcii; 

-  Cartier  Brazda lui  Novac –  alei,  trotuare,  parcări  şi  accese  blocuri  de 

locuinŃe în cvartalul de blocuri cuprins între străzile: Brazda lui Novac, str. Gen. 

M. Cerchez, str. LămâiŃei, str. Păltiniş şi str. Doljului;

- Cartier George Enescu - alei, trotuare, parcări zona  străzii Turturele.

Sunt în curs de finalizare următoarele lucrări de asfaltare: strada Brazda lui 

Novac;  strada Brazda lui  Novac Tr.  II  – Rocadă;  ansamblul Cartier  Brazda lui 

Novac  –  PiaŃă;  ansamblul  Cartier  Brazda  lui  Novac  –  strada  A.  Săndulescu; 

ansamblul  Cartier  Brazda  lui  Novac  –  strada  Doljului  –  strada  Păltiniş;  strada 

Paşcani; ansamblul Cartier CraioviŃa Nouă – Bigul Vechi; ansamblul Principatelor 

Unite; strada Moreni; strada Căpşunilor; strada Gorjului; strada Fragilor.

 A  fost  reabilitată  şi  modernizată  strada  Fulger  şi  au  fost  recepŃionate 

lucrările  la  străzile:  Amaradiei,  Olteniei,  Tineretului,  Pelendava,  Brestei,  străzi 

refăcute pe fonduri europene.

 Primăria a  asigurat  aprobarea în sistem de urgenŃă a  autorizaŃiilor pentru 

furnizorii de utilităŃi, pe străzile care intră în reabilitare.
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A fost executat marcajul rutier cu vopsea clasică de marcaj pe o suprafaŃă 

de cca. 25000 mp. Scopul realizării marcajului rutier îl reprezintă reglementarea 

semnalizării  rutiere  pe  orizontală,  orientarea  în  trafic  şi  creşterea  gradului  de 

siguranŃă a circulaŃiei rutiere.

    Au fost amplasaŃi  stâlpi de susŃinere indicatoare rutiere acolo unde a fost 

necesară înlocuirea stâlpilor loviŃi  sau deterioraŃi  şi  au fost  efectuate lucrări  de 

întreŃinere,  modificare  sau  up-gradare  a  instalaŃiilor  de  semaforizare  şi  de 

semnalizare  luminoasă,  în  vederea  creşterii  gradului  de  siguranŃă  la  traversarea 

intersecŃiilor cu circulaŃie rutieră intensă şi asigurarea unei bune fluenŃe a traficului 

auto.

SENSURI GIRATORII ŞI RECONFIGURĂRI ALE TRAFICULUI  -  au 

fost create pentru a fluidiza traficul în intersecŃiile foarte circulate ale Municipiului 

Craiova. 

În primă fază, Primăria a dispus crearea sensului giratoriu de la intersecŃia 

străzii  Henry Ford cu strada Preciziei,  care s-a demostrat  foarte eficient pentru 

această zonă.
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 Au fost create ulterior sensurile giratorii de la intersecŃia străzii Brazda lui 

Novac cu strada Constantin Brâncuşi, apoi cel de la intersecŃia străzii Brazda lui 

Novac cu strada Doljului  şi  sensul  giratoriu de la  intersecŃia  străzii  Brazda lui 

Novac cu  strada 1 Decembrie 1918.

Pe  lângă  proiectele  finanŃate  de  la  bugetul  local,  în  prezent  Primăria 

Municipiul  Craiova  are  în  implementare  următoarele  proiecte  de  reabilitare  a 

infrastructurii  rutiere,  Proiecte  cu  FinanŃare  din  Programul  OperaŃional 

Regional: 

-  zona  de  Nord  -  Vest  a  Polului  de  Creştere  Craiova,  în  vederea 

fluidizării  traficului  în  Zona  Metropolitană  Craiova,  străzi:  Amaradia, 

Olteniei,  Tineretului,  Pelendava,  Brestei  (tronson  Râului  –  Pelendava), 

Toamnei; valoarea totală a acestui proiect este de  64.110.208,00 lei, iar durata 

implementare este de 28 luni. Proiectul prevede atât modernizarea carosabilului, 

cât şi a trotuarelor şi zonelor verzi. Au fost recepŃionate bvd. Olteniei, Tineretului 

şi Amaradia.
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-  Construirea  unui  pasaj  subteran  în  vederea  descongestionării 

traficului  rutier  din  Zona  Metropolitană  Craiova,  valoarea  totală  a  acestui 

proiect este de 66.051.790,83 lei, lucrările sunt în grafic, existând posibilitatea să 

se finalizeze în avans faŃă de data din contract (noiembrie 2013).

-  Modernizarea  infrastructurii  de  transport  în  comun  pentru  fluidizarea 

traficului  forŃei  de  muncă  între  cele  două  platforme  industriale  ale  polului  de 

creştere  Craiova,  valoarea  totală a  acestui  proiect  este  de 60.228.232,80 lei.  În 

acest  proiect  sunt  prevăzute  atât  reabilitare  cale  de  rulare  tramvai  pe  bvd. 

Decebal cât şi reabilitare cale de rulare pe calea Bucureşti, Calea Severinului 

– 11 km;

Linia de tramvai în Municipiul Craiova nu a mai fost schimbată din anul 

1987.

-  Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaŃia Nord-Sud-Est a Polului 

de  Creştere  Craiova,  în  vederea  fluidizării  traficului  în  Zona  Metropolitană 

Craiova, străzi: Râului, Caracal, Bariera Vâlcii; valoarea totală a acestui proiect 

este de 83.919.755,28 lei. Proiectul prevede atât modernizarea carosabilului cât şi a 

trotuarelor, amenajarea unei piste pentru biciclişti pe o suprafaŃă de 11202 mp., cât 

şi introducerea canalizării fluviale pe strada Bariera Vâlcii (cu rigole încastrate în 

carosabil) şi casetarea canalui colector ape pluviale pe str. Râului.

- Amenajare  şi  revitalizare  Centrul  Istoric  al  Municipiului  Craiova, 

valoarea totală a acestui proiect este de 76.079.005,88 lei. Proiectul prevede atât 

modernizarea străzii cât şi a trotuarelor şi spaŃiilor verzi, înlocuirea conductelor de 

apă şi canalizare, apă caldă – încălzire, precum şi dotarea străzii cu 42 camere de 

supraveghere.

Din categoria proiectelor finanŃate din Programul OperaŃional Regional sunt 

în stadiul de implementare proiectele: 

− Centrul MultifuncŃional Craiova – Pavilion Central;

− Craiova Water Park - complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului;

− Centru de dezvoltare tehnologică şi excelenŃă în afaceri.
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Compania de Apă a introdus 2 km de conductă pentru alimentarea cu apă în 

cartierul Brestei, zona Pelendava – Cernele.

S-au introdus reŃele de alimentare cu apă pe următoarele străzi:

− Drumul Jiului – lungime 1150 m din 1300 m, 14 hidranŃi, 3 cămine vane, 2 

vane îngropate, 58 branşamente;

− Strada RomaniŃei – lungime 370 m din 385 m, 51 branşamente, 5 hidranŃi, 2 

vane îngropate; (finalizată)

− Strada BucovăŃului – lungime 1130 m din 1135 m, 58 branşamente, 12 hidranŃi, 

5 vane îngropate, 2 cămine vane;

− Strada Caracal – lungime 1033 m din 2336 m, 37 branşamente, 9 hidranŃi, 4 

cămine vane; 

− Strada Almăşului– lungime 285 m din 300 m, 18 branşamente, 4 hidranŃi, 2 

vane îngropate;

− Strada DorobanŃilor– lungime 580 m din 620 m, 42 branşamente, 6 hidranŃi, 5 

vane îngropate, 1 cămin vane;

− Aleea Izvarna – lungime 177 m din 180 m, 11 branşamente, 2 hidranŃi, 1 vană 

îngropată; (finalizată)

− Drumul Fabricii – lungime 400 m din 421 m, 42 branşamente, 4 hidranŃi, 2 

vane îngropate;

− Strada Izvarna – lungime 620 m din 620 m, 54 branşamente, 6 hidranŃi, 6 vane 

îngropate, 3 cămine vane;

− Strada Strungarilor – lungime 331 m din 331 m, 32 branşamente, 4 hidranŃi, 1 

vană îngropată, 1 cămin vane;

− Strada Corabia – lungime 230 m din 235 m, 24 branşamente, 1 hidrant, 2 vane 

îngropate;

− Strada Stânjeneilor – lungime 290 m din 290 m;

− Strada Deltei – lungime 70 m din 84 m, 1 hidrant;

− Strada Lebedei – 2 vane îngropate;

− Strada Sovata – lungime 240 m din 360 m.
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 Obiectivul canalizării menajere în Cartier Romanescu cuprinde:

- Strada Târgului – deviere traseu - lungime 216 m din 260 m, 4 cămine 

vizitare;

- Strada Târgului -  lungime 50 m din 822 m,  2 cămine vizitare;

- Strada Vânătorii de munte -  lungime 97 m din 822 m,  4 cămine vizitare.

Obiectivul canalizării menajere în Bariera Vâlcii cuprinde:

− Strada  Grădinari  -  lungime  1127  m  din  1127  m,  68  racorduri,  21  cămine 

vizitare;

− Strada Floreşti -  lungime 611 m din 611 m,  53 racorduri, 9 cămine vizitare;

− Strada Sălcioarei -  lungime 427 m din 466 m,  33 racorduri, 4 cămine vizitare;

− Strada Cocorului -  lungime 482 m din 495 m, 26 racorduri, 12 cămine vizitare;

− Strada Drumul Corneşului - lungime 375 m din 1298 m,  11 racorduri, 9 cămine 

vizitare;

− Strada  Mălinului  -  lungime  1735  m  din  1906  m,  29  racorduri,  31  cămine 

vizitare;

− Strada  Cantonului  -  lungime  301  m  din  301  m,   16  racorduri,  11  cămine 

vizitare;

− Strada Toamnei -  lungime 287 m din 1198 m,  19 racorduri, 7 cămine vizitare;

− Strada Carpenului - lungime 368 m din 1072 m, 6 racorduri, 11 cămine vizitare;

− Strada Nr. 2 -  lungime 463 m din 506 m,  11 racorduri, 3 cămine vizitare;

− Strada Nr. 3 -  lungime 224 m din 224 m,  2 racorduri, 2 cămine vizitare;

− Strada Murelor - lungime 125 m din 139 m, 13 racorduri, 4 cămine vizitare;

− Strada  Fermei - lungime 219 m din 219 m, 9 racorduri, 3 cămine vizitare;

− Strada Rodnei -  lungime 18 m din 446 m, 1 racord, 1 cămin vizitare;

− Strada Aleea 1 Parângului - lungime 217 m din 762 m, 3 racorduri, 4 cămine 

vizitare;

− Strada Aleea 1 Cantonului - lungime 60 m din 471 m, 1 cămin vizitare;
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− Strada Aleea 2 Cantonului - lungime 80 m din 743 m, 3 racorduri, 4 cămine 

vizitare;

− Strada Jieni - lungime 139 m din 188 m, 10 racorduri, 2 cămine vizitare;

− Strada Rugului - lungime 51 m din 425 m, 1 racord, 4 cămine vizitare;

− Strada 115 - lungime 104 m din 272  m,  6 racorduri, 1 cămin vizitare;

− Strada Bradului -  lungime 12 m din 157 m, 2 racorduri, 1 cămin vizitare.

 În paralel s-a lucrat la documentaŃia pentru Masterplanul 2 Apă Canalizare, 

în care vor intra toate străzile şi aleile care nu au fost prinse în Masterplanul 1; s-a 

depus la Ministerul Fondurilor Europene proiectul pentru aducŃiunea de apă de la 

Izvarna, care va alimenta 85% din gospodăriile din Craiova.

A fost refăcut sistemul de canalizare din Popoveni, care fusese recepŃionat 

de fosta administraŃie, dar care era nefuncŃional.

Primăria  Craiova  asigură  în  mod  gratuit  manopera  pentru  cetăŃenii  care 

doresc să îşi schimbe conductele de apă şi termoficare şi trecerea la sistemul de 

distribuŃie pe orizontală.
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În anul 2013, s-a inaugurat Fântâna de la Marlorex, cu apă de la Izvarna, 

prima fântână de acest gen din municipiu.
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COPII REPREZINTA VIITORUL NOSTRU, IAR NOI INVESTIM IN 

VIITOR!

Primul loc de joacă care a fost reabilitat în anul 2013 este locul de joacă din 

cartierul Brazda lui Novac, din zona Complexului Nou, realizat din sponsorizări. 

O acŃiune  pe  care  Primăria  doreşte  să  o  realizeze  în  toate  cartierele  din 

Craiova, starea actuală a locurilor de joacă reprezentând un pericol pentru copii. 

SuprafaŃa  destinată  copiilor,  unde  sunt  amplasate  tobogane  şi  balansoare,  este 

acoperită cu un material elastic, iar pentru adulŃi au fost montate bănci noi, precum 

şi aparate de fitness la care aceştia pot face la rândul lor mişcare.
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Al doilea loc de joacă reabilitat este în cartierul 1 Mai, strada Ion Augustin, 

loc  de  joacă  care  respectă  normativele  europene  în  vigoare  privind  securitatea 

echipamentelor de joacă. 

Întrucât  nu  existau  alei  care  să  conducă  spre  locul  de  joacă,  au  fost 

amenajate în exteriorul locului de joacă 2 alei pietonale. 

ADMINISTRAREA  EFICIENTĂ  A  DOMENIULUI  PUBLIC  AL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA

Gospodărirea  domeniului  public  al  Municipiului  Craiova  presupune  atât 

salubrizarea străzilor şi a zonelor verzi, cât şi mobilarea corespunzătoare a acestora 

şi administrarea imobilelor şi terenurilor aflate în proprietatea Municipiului şi a 

spaŃiilor de parcare.

 Regia  de  Administrare  a  Domeniului  Public  şi  Fondului  Locativ 

Craiova  a  obŃinut  rezultate  bune  în  urma  administrării  domeniului  public,  pe 

parcursul acestui an.
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Îngrijirea  parcurilor  şi  a  zonelor  verzi  din  Municipiul  Craiova  este  o 

activitate continuă, pe care Regia de Administrare a Domeniului Public şi Fondului 

Locativ Craiova  o desfăşoară.

Din acest an, au apărut noi zone verzi în sensurile giratorii (Ford, 3 giratorii 

în Brazda lui Novac şi  km 0), cu diverse forme, executate artistic din flori şi gard 

viu pe suport metalic. S-a construit un nou părculeŃ de 300 mp la gară, pe locul 

unde au fost dezafectate chioşcuri.

Au fost amenajate următoarele scuaruri: Ioan Oblemenco–3000 mp; Tudor 

Vladimirescu–Împăratul  Traian-350  mp;  General  Dragalina-Bdul  Magheru-250 

mp; scuar zona florăriei Valea Vlăicii–800mp; strada Caracal– 800mp; scuar Valea 

Vlăicii–500 mp; Ştefan cel Mare–200 mp;  B-dul Carol I–900 mp;  B-dul George 

Enescu–1500 mp.

S-au montat instalaŃii de irigat şi covor gazon în suprafaŃă de 14.000 mp pe 

B-dul  Oltenia  şi  Tineretului.  În  CraioviŃa  s-au  împrejmuit  zonele  verzi  dintre 

sensurile de mers din bulevardele Olteniei şi Tineretului şi la asociaŃiile de locatari 

din tot  oraşul,  unde au  fost  făcute  solicitări  scrise  către  Primăria  Municipiului 

Craiova.

Au fost plantaŃi 3000 de arbori (pin, molid, brad, mesteacăn, frasin, stejar 

roşu), 3500 arbuşti (tuia, enupăr, spirea, forsitia), 24000 fire de gard viu (aprox. 

3600 m liniari) şi 2600 bucăŃi trandafiri. S-a montat gard bordurat 18300 m liniari, 

s-au montat un număr de 60 de bănci, 12 măsuŃe de table şah, 500 coşuri de gunoi.

La locurile de joacă existente (în număr de 93) s-au înlocuit un număr de 20 

topogane, 120 scaune pentru leagăne şi/sau balansoare, iar altele au fost reparate.

 Pentru prima dată, după 20 de ani, s-au igienizat cimitirele din Municipiul 

Craiova. S-au executat 503 lucrări funerare şi s-au împrejmuit cu gard de beton 

cimitirul  Nord  şi  DorobănŃia  (500  m  liniari).  De  asemenea,  a  fost  realizată 

extinderea Cimitirului Ungureni.

Municipalitatea craioveană va reabilita Parcul “Nicolae Romanescu”, în care 

se află şi grădina zoologică, cu fonduri europene. În parc va fi construită viitoarea 
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grădină zoologică nouă, care va fi amenajată în locul celei vechi, valoarea totală a 

proiectului fiind de 3.360.727,56 lei. 

Un  al  proiect  pe  care  Primăria  Municipiului  Craiova  urmează  să  îl 

implementeze,  un  proiect  foarte  important,  este  „Sistemul  de  Management 

Integrat al Deşeurilor în judeŃul Dolj”, proiect finanŃat prin POS Mediu, care are 

ca scop amenajarea şi eficientizarea sistemului de colectare a deşeurilor la nivelul 

judeŃului Dolj şi implicit la nivelul municipiului Craiova.

 În acest sens, proiectul presupune amenajarea platformelor gospodăreşti de 

pe  raza  Municipiului  Craiova,  prin  montarea  unor  containere  îngropate  pentru 

colectare deşeuri. În acest fel, din totalul de 437 platforme propuse a se amenaja 

prin proiectul de faŃă, 336 platforme vor fi pe vechiul amplasament, iar 101 vor fi 

înfiinŃate  pe  noi  amplasamente,  şi  anume,  91  în  zonele  blocurilor  turn  şi  10 

platforme pe locurile improvizate în momentul de faŃă.

În momentul de faŃă se desfăşoară acŃiunea de predare a amplasamentelor 

pentru cadastrare a terenului.

Gestionarea  câinilor  fără  stăpân a  fost  o  prioritate  pentru  actuala 

administraŃie.  Adăpostul canin construit la marginea oraşului, pe strada Brestei, 

este dotat  cu sală de carantină,  sală de operaŃii  şi  sală post-operatorie, inclusiv 

bucătărie, dotări care respectă toate standardele normelor europene. Odată ajunşi la 

adăpost, maidanezii sunt consultaŃi, deparazitaŃi şi sterilizaŃi, apoi sunt trecuŃi în 

adăposturile construite în incintă.

Stabilimentul  are  deocamdată  o  capacitate  de  512  locuri,  care  poate  fi 

extinsă până la o capacitate de 5000 de locuri.
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Igienizarea  zonelor  unde  nu  se  intrase  niciodată,  în  cartierele  periferice, 

precum Viilor, Popoveni, ş.a., s-a făcut de către SC Salubritate. Întregul oraş este 

mai curat, iar dezinsecŃia s-a executat la timp.

Au fost împrejmuite 7 platforme de gunoi în cartierul CraioviŃa Nouă.

Pentru deszăpezire s-a cheltuit  1.408.800 lei,  din care 687.020 lei  pentru 

utilaje  şi  721780  lei  pentru  material  antiderapant,  comparativ  cu  vechea 

administraŃia care a cheltuit sums de 6.768.807 lei, din care 858.618 lei material 

antiderapant şi 1.333.889 lei utilaje. 

SC Salubritate a înregistrat un profit de 50.000 lei anul trecut.
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 Activitatea SC PIEłE şi TÂRGURI CRAIOVA SRL s-a axat în principal 

pe  atingerea  obiectivelor  privind  închirierea  spaŃiilor  şi  terenurilor  aflate  în 

administrarea societaŃii, într-o pondere cât mai mare, respectând prevederile legale 

în vigoare privind închirierea bunurilor publice.

S-au  sectorizat  pieŃele,  producătorii  având  locuri  special  amenajate,  iar 

gradul de ocupare permanent a ajuns la 90%. În luna iunie va fi gata Târgul din 

strada Caracal, cu o capacitate de 32000 m.

Această societate a fost adusă de la 600.000 lei pierdere şi 300.000 lei facturi 

neachitate  către  furnizori  la  40000  lei  profit şi  facturi  achitate  la  zi,  iar  rata 

facturilor neîncasate de la clienŃi a scăzut cu 70%.

Cheltuielile  cu  serviciile  executate  cu  terŃi  au  scăzut  cu  70%  deoarece 

majoritatea lucrărilor au fost făcute în regim propriu. Au fost luate, de asemenea, 

măsuri  de  reducere  a  cheltuielilor  cu  materialele  de  întreŃinere,  rechizite, 

documente,  materiale  de curăŃenie,  acestea  fiind mai  mici  cu  22  % de aceeaşi 

perioada a anului trecut. 

UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ!
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În perioada iunie 2012 - mai 2013, PoliŃia Locală a Municipiului Craiova a 
desfăşurat acŃiuni şi misiuni, având ca scop încasarea debitelor restante pe care 
asociaŃiile de proprietari şi membrii acestora le aveau faŃă de furnizori; acŃiuni de 
verificare  la  consumatorii  branşaŃi  ilegal  la  reŃeaua  publică  de  apă;  acŃiuni  de 
inventariere, verificare şi control a construcŃiilor provizorii executate pe domeniul 
public-privat al Municipiului Craiova; au acŃionat în zona pieŃelor agro-alimentare 
în vederea prevenirii şi combaterii acŃiunilor comerciale ilicite.

ConstrucŃiile ilegale amplasate pe domeniul public de firme fantomă, care nu 
aveau niciun angajat şi nu plăteau bani către bugetul local, au fost desfiinŃate.

Au fost desfiinŃate: 46 garaje şi copertine, 266 panouri publicitare amplasate 
pe stâlpii de iluminat public, 23 panouri publicitare de mari dimensiuni amplasate 
la sol, 2 platforme betonate, 5 balcoane, 36 împrejmuiri abuzive, 182 chioşcuri, 5 
case şi anexe ce ocupau ilegal domeniul public,  2 foişoare,  45 magazii şi coteŃe 
păsări.
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Activitatea de ridicarea a autovehiculelor parcate neregulamentar a constat 
în ridicarea unui număr de 1184 autovehicule. 

 În total, în perioada iunie 2012 - mai 2013, au fost constatate şi aplicate un 

număr de 14.411 sancŃiuni contravenŃionale, valoarea amenzilor aplicate de PoliŃia 

Locală a Municipiului Craiova fiind de 3.166.235 lei.
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AGENDA CULTURALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

 Zilele Municipiului Craiova – ediŃia 2012  a fost un eveniment marcant 

pentru viaŃa social - culturală a Băniei. Timp de o săptămână oraşul s-a aflat în 

sărbătoare,  având loc  manifestări  în  mai  multe  cartiere  ale  oraşului  şi  în  zona 

centrală. 

 Dintre  manifestările  organizate  cu  această  ocazie,  amintim:  concerte  de 

muzică populară, renumite formaŃii de muzică pop – rock – dance din România 

(Voltaj, C.I.A., Mandinga, Vunk, Hi-Q, Guess Who, Elena Gheorghe), formaŃia 

Alphaville,  meşterii  populari,  importante  spectacole  de  teatru  pentru  copii 

(„TinereŃe fără bătrâneŃe”, „O noapte furtunoasă”)  şi reprezentaŃii artistice având 

în  distribuŃie  reputaŃi  actori  („Tartuffe”),  memorabile  spectacole  de  operă  şi 

operetă  („Liliacul”),  dar  şi  Ceremonia  Festivă  dedicată  Zilelor  Municipiului 

Craiova  ediŃia  2012  în  cadrul  căreia  s-au  conferit  titluri  şi  distincŃii  ale 

municipalităŃii craiovene pentru personalităŃi locale şi naŃionale şi au fost premiaŃi 

elevii şi sportivii olimpici craioveni.

Iluminatul  artistic  destinat  Sărbătorilor  de Iarnă a  transformat  oraşul 

într-un tărâm de poveste.

 Orăşelul  Copiilor, amenajat  pe  esplanada  Teatrului  NaŃional  „Marin 

Sorescu”, le-a oferit multiple posibilităŃi de distracŃie celor mai mici locuitori ai 

oraşului. 

În perioada 1 decembrie 2012 - 7 ianuarie 2013, în PiaŃa „Mihai Viteazul”, a 

fost organizat Târgul de Crăciun. ComercianŃi cu produse tradiŃionale din diverse 

zone ale Ńării au fost prezenŃi în această perioadă în oraşul nostru.

Pe data de 6 decembrie 2012, Sala Polivalentă din Craiova a găzduit  Gala 

Sportului – şcolar, juniori, seniori - EdiŃia a XVII-a. PerformanŃele de excepŃie 

realizate de către sportivii craioveni la nivel mondial, materializate prin câştigarea 
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de medalii în cadrul unor competiŃii renumite în perioada 2011-2012, au adus o 

imagine pozitivă Craiovei şi au făcut ca municipiul nostru să fie în topul oraşelor 

cu reprezentare sportivă la nivel internaŃional. În acest sens, Primăria Municipiului 

Craiova  a susŃinut promovarea valorilor locale recunoscute pe plan internaŃional.

22 Decembrie  rămâne în calendarul activităŃilor anuale drept ziua în care 

este marcată RevoluŃia Română din Decembrie 1989.

Spiritul sărbătorilor de iarnă a fost îmbogăŃit de minunate tradiŃii, precum 

colindele, care  au  răsunat  în  luna  decembrie  şi  în  Sala  Mare  a  Primăriei 

Municipiului  Craiova  -  în  interpretarea  copiilor  şi  tinerilor  de  la  şcolile  şi 

grădiniŃele craiovene sau ale diverselor ansambluri profesioniste. 

Pe  data de 29 decembrie 2012, 19 cupluri craiovene au sărbătorit Nunta de 

Aur,  Primăria  Municipiului  Craiova  organizând  pentru  aceste  cupluri  o  seară 

specială.

Craiovenii au  sărbătorit  în  PiaŃa  „Mihai  Viteazul”  Revelionul  2013, 

bucurându-se de  un concert al artiştilor Elena Gheorghe, C.I.A şi un un foc de 

artificii.

 1 Decembrie 2012 - Ziua NaŃională a României  a fost marcată printr-un 

ceremonial  militar-religios,  o  paradă  militară,  un  spectacol  de  muzică  populară 

oferit  de  către  Ansamblul  Folcloric  „Maria  Tănase”  şi  spectacolul  „Inimă  de 

român”- în cadrul căruia au urcat pe scenă Alin Călinescu, Dj Jungle, Mc Marius, 

Connect-R,  Proconsul.  Au  fost  împărŃite  steguleŃe  tricolore  publicului,  iar 

reprezentaŃiile s-au încheiat cu un foc de artificii.

 Festivalul Marin Sorescu, EdiŃia a - XII-a, 27-28 februarie 2013

TradiŃionala  festivitate a Zilelor „Marin Sorescu“, ajunsă la cea de-a XIII-a 

ediŃie,  a  fost  organizată  de  Primăria  Municipiului  Craiova  în  perioada  25-27 

februarie.  Acest  adevărat  regal  cultural  a  reunit  în  Bănie  nume  reprezentative 

pentru lumea culturală, apropiaŃi, prieteni şi colaboratori ai marelui scriitor doljean. 

Dintre  aceştia  îi  vom  menŃiona  pe  academicianul  Mihai  Cimpoi  din 
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Basarabia,  academicianul  Nicolae  Dabija,  academicianul  bucovinean  Vasile 

TărâŃeanu, academicianul  român Nicolae Alexandru Breban,  Miodrag Radovici, 

preşedintele  Uniunii  Scriitorilor  din  Serbia,  Victor  Crăciun,  preşedintele  Ligii 

Culturale pentru Unitatea Românilor  de Pretutindeni, fost profesor al  lui  Marin 

Sorescu, dar şi alŃi profesori, academicieni şi oameni de cultură de renume. 

Cei mai de seamă dintre aceştia au fost premiaŃi de municipalitate în cadrul 

ŞedinŃei Solemne a Consiliului Local Craiova de luni, 25 februarie, beneficiarii 

acestor premii fiind desemnaŃi de un juriu prezidat de Eugen Simion, preşedintele 

Academiei Române. 

Aşa cum a fost gândit de reprezentanŃii Primăriei Craiova, programul Zilelor 

„Marin Sorescu“ a reunit mai multe manifestări cultural-artistice. Dintre acestea, 

putem să menŃionăm concertul  susŃinut de Tudor Gheorghe pe 25 februarie  pe 

scena NaŃionalului craiovean, dar şi spectacolul de teatru susŃinut pe 26 februarie 

de actorii aceluiaşi teatru craiovean care poartă numele marelui poet originar din 

Bulzeşti. Pe 27 februarie elevii Liceului de Artă «Marin Sorescu» au susŃinut un 

spectacol pe scena din incinta unităŃii de învăŃământ.

Considerat unul dintre cei mai importanŃi şi mai reprezentativi oameni de 

cultură ai graiului românesc, Marin Sorescu este un veritabil simbol al Craiovei, al 

Doljului şi al României, fiind de-a lungul carierei sale poet, dramaturg, prozator, 

eseist şi traducător. 

Zilele Mihai Viteazul, EdiŃia I, 9-12 mai 2013

 În perioada 9-12 mai  2013, Primăria  şi  Consiliul  Local  al   Municipiului 

Craiova a organizat prima ediŃie a Zilelor Mihai Viteazul. 

Sărbătoarea a fost cu totul şi cu totul nemaivăzută în Bănie şi în Ńară, în 

condiŃiile în care Municipiul Craiova a fost pe parcursul celor 4 zile, un adevărat 

festival de evenimente culturale. 
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În perioada mai sus menŃionată, în centrul oraşului, au fost organizate atât 

proiecŃii de film cât şi piese de teatru legate de viaŃa domnitorului Mihai Viteazul. 

Totodată,  pe hipodromul din Parcul  Nicolae Romanescu s-a organizat un 

spectacol  de muzică folclorică susŃinut de artişti  precum Nicolae Furdui  Iancu, 

Sava Negreanu Brudaşcu şi Veta Biriş.

Sâmbătă şi dumnică au avut loc cele mai importante manifestări. Mai exact 

simularea luptei de la Călugăreni şi Festivalul de costume de epocă şi dansuri.

Prima ediŃie a festivalului Mihai Viteazul a adus pe Hipodromul din Parcul 

Nicolae Romanescu un număr impresionant de oameni, peste 10000 de persoane 

au asistat la rescrierea unei file din istorie, stabilind în acest fel un record de public 

prezent la o piesă de teatru în aer liber.

Ion Besoiu, Maria Buză, Nataşa Raab, Vlad MiriŃă, Radu Pietreanu, Vasile 

Calofir,  Adrian Pavlovschi sunt doar câteva nume ale scenei româneşti  care au 

reînviat celebrele persoanje istorice, precum ostaşii de frunte ai Craiovei din timpul 

Voievodului Mihai Viteazul: FraŃii Buzeşti – Stroe, Radu şi Preda; Baba Novac, 

Gruia Novac, ş.a.
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Zilele Municipiului Craiova, EdiŃia a-XVII-a, 27 mai-2 iunie 2013

Craiovenii  au fost  invitaŃi  la o săptămână întreagă de distracŃie.  Piese de 

teatru, spectacole, competiŃii de şah şi de baschet, desene pe asfalt, expoziŃii de 

flori,  muzică bună,  iar,  la  sfârşit,  nelipsitul  foc de artificii,  toate gândite ca un 

adevărat maraton de manifestări şi pregătite pentru a marca prima ediŃie a Zilelor 

Craiovei  organizată la  începutul verii.  La o parte dintre spectacolele  incluse în 

program, accesul s-a facut gratuit, pe baza invitaŃiilor care au putut fi ridicate de la 

casele de bilete ale instituŃiilor de cultură.

Prima ediŃie de vară a „Zilelor Craiovei” a început pe data de 27 mai şi a 

continuat  pe parcursul întregii  săptămâni.  Organizatorii  şi-au propus ca această 

variantă schimbată a sărbătorii municipiului să îi acapareze pe craioveni şi să-i Ńină 

mai mult pe străzi şi în pieŃe, oferindu-le posibilitatea de a se bucura de vremea 

frumoasă, care este de aşteptat. Programul a fost încărcat de evenimente în aer liber 

şi a fost gândit astfel încât să îi delecteze pe toŃi patricipanŃii, indiferent de vârsta 

lor. Ca şi la ediŃia trecută, autorităŃile locale au adus sărbătoarea până în cartierele 

oraşului,  organizând şi  de această dată recitaluri  folclorice şi  spectacole pentru 

copii în Valea Roşie, Rovine şi CraioviŃa Nouă

Evenimentele au fost concentrate pe cele două pieŃe din centrul  oraşului, 

PiaŃa „Mihai Viteazul” şi esplanada Teatrului NaŃional „Marin Sorescu”. Aici au 

avut loc spectacole de muzică, dans şi poezie, pregătite de instituŃiile de cultură, de 

companii de teatru şi fundaŃii, care îşi aşteaptă spectatorii. Asta după ce, în cursul 

dimineŃilor, cele două pieŃe publice au gazduit tot felul de evenimente. Iubitorii de 

şah au fost invitaŃi la o competiŃie care s-a desfăşurat cu ajutorul unei table gigant. 

Punctele-fierbinŃi ale sărbătorii au fost totuşi sălile de spectacole ale celor 

trei instituŃii de cultură din Craiova. 

Spectacolele  gratuite  pe  care  le-a  oferit  NaŃionalul  craiovean  sunt 

”Lysistrata”,  „Furtuna”  şi  ”Ultimul  amant  fierbinte”,  de  vineri,  sâmbătă  şi 
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duminică  seară.  Şi  Teatrul  Liric  ”Elena  Teodorini”  a  oferit  craiovenilor  două 

spectacole gratuite, între care „A murit Bubi”. Filarmonica „Oltenia” i-a invitat pe 

craioveni la spectacolul „Tinere talente”, unde, de asemenea, accesul a fost gratuit.

Vineri,  sâmbătă  şi  duminică,  pe  scena  din  PiaŃa  „Mihai  Viteazul„  au 

concertat vedete ale muzicii româneşti, printre care „No Antidote”, C.I.A, Andra, 

Alex Velea, Cristi Minculescu, Oana Radu, Pepe, Maximilian, Lora, DirecŃia 5. 

În ultima seară au urcat  pe scenă Paula Seling & Alexander Rybak şi Corala 

Academică a Filarmonicii „Oltenia”, avându-l dirijor pe Horst-Hans Backer din 

Germania. „Zilele Craiovei” au fost încheiate cu un foc de artificii.

FILARMONICA „OLTENIA”

Simbol de înaltă Ńinută a spiritualităŃii în spaŃiul oltenesc, Filarmonica din 

Craiova se înscrie,  tradiŃional,  în  rândul  instituŃiilor  de  cultură a  căror  misiune 

publică constă în promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte 

diversitatea genurilor şi stilurilor componistice/evoluŃia curentelor muzicale, cât şi 

din punctul de vedere al evidenŃierii preocupării constante vizând menŃinerea unor 

standarde calitative reprezentative pentru nivelul performanŃelor interpretative ale 

artiştilor invitaŃi să concerteze în cadrul stagiunilor de concerte organizate. 
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Peste  80  de  instrumentişti  profesionişti  formează  Orchestra  simfonică; 

repertoriul acestui reputat ansamblu cuprinde capodopere ale muzicii simfonice şi 

vocal-simfonice  (misse,  oratorii,  cantate,  requiemuri),  bijuterii  muzicale,  jazz 

simfonic, rock simfonic, concerte în spaŃii nonconvenŃionale, acoperind o perioadă 

istorică amplă, din baroc până în zilele noastre.

Permanent  preocupată  de  acurateŃea  interpretărilor,  constant  apreciată  de 

public  şi  critica  muzicală,  Orchestra  simfonică  a  Filarmonicii  „Oltenia”  a  fost 

invitată să susŃină concerte pe cele mai importante scene din România şi a efectuat 

turnee  de  mare  succes  în  FranŃa,  Italia,  Germania,  Olanda,  Spania,  ElveŃia, 

Gibraltar,  ex-Iugoslavia,  spaŃiul  ex-sovietic,  Bulgaria,  Republica  Islamică  Iran, 

Grecia.

Activitatea coralei  a  vizat  două dimensiuni importante:  concerte  corale  a 

cappella şi concerte vocal-simfonice. În concerte a cappella sunt prezentate lucrări 

din  toate  epocile  şi  stilurile  de  creaŃie,  într-o  diversitate  şi  dificultate  tehnică 

specifică ansamblurilor profesioniste de primă linie. În cadrul concertelor vocal-

simfonice se regăsesc capodopere ale literaturii muzicale universale şi româneşti: 

pasiuni, misse, requiem-uri, oratorii, cantate etc.

Din repertoriul vocal-simfonic al coralei amintim câteva titluri: J. S. Bach:  

Johannes-Passion,  Matthäus-Passion,  Marea  Missă  în  Si  minor,  Magnificat,  

Oratoriul  de  Crăciun;  J.  Haydn:  Anotimpurile,  CreaŃiunea;  W.  A.  Mozart:  

Requiem,  Missa  Încoronării,  Marea  Missă  în  Do  minor;  L.  van  Beethoven:  

Simfonia a IX-a, Fantezia pentru pian, cor şi orchestră, Missa în Do major; G.  

Verdi:  Requiem,  Quatro  pezzi  sacri;  G.  F.  Händel:  Oratoriul  „Messiah”;  G.  

Rossini: Stabat Mater; G. Fauré: Requiem; J. Brahms: Requiem-ul german; A.  

Dvořák: Requiem şi Cantata “Stabat Mater”; F. Schubert: Missa în Mi bemol 

major;  C.  Orff:  Cantata profană “Carmina  Burana”;  A.  Honegger:  Oratoriul  

“Ioana pe rug”; P. Constantinescu: Oratoriul bizantin de Crăciun şi Oratoriul  

bizantin de Paşti  “Patimile şi  Învierea Domnului”; F.  Mendelssohn-Bartholdy: 
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Oratoriile „Elias”, „Paulus” şi “Lauda Sion”, S. Rahmaninov: Simfonia-cantată  

“Clopotele” şi Cantata „Primăvara”.

TEATRUL LIRIC „ELENA TEODORINI” CRAIOVA

Pus în slujba comunităŃii locale încă de la înfiinŃarea lui, sub egida Primăriei 

Municipiului Craiova, Teatrul Liric ”Elena Teodorini” nu are alt scop mai nobil 

decât  acela  de  a  revărsa  generozitatea  creaŃiei  muzicale  asupra  melomanilor 

craioveni.  

În vederea îndeplinirii misiunii şi pentru îmbunătăŃirea activităŃii teatrului, 

managementul teatrului a elaborat o strategie prin proiecte mari,  medii  şi  mici, 

specifice instituŃiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate.

În  perioada  iunie  2012  –  iunie  2013,  Teatrul  Liric  ”Elena  Teodorini”  a 

înregistrat 85 de spectacole  la sediul InstituŃiei din care: 44 spectacole de operă, 

operetă şi balet şi 41 spectacole de copii/educative.

De  remarcat  în  stagiunea  de  spectacole  de  operă,  operetă  şi  balet  este 

îmbogăŃirea  repertoriului  Teatrului  Liric  ”Elena  Teodorini”  cu  un  număr 

considerabil  de  premiere:  ”Bărbierul  din  Sevilla”  de  G.  Rossini,  ”Zâna 

Păpuşilor”  de  J.  Bayer,  ”Bună  seara  domnule  Wilde  de  O.  Wilde,  ”Contesa 

Mariza” de E. Kalman dar şi atingerea în acelaşi timp a unor noi genuri artistice 

cum ar fi:  Comedia muzicală – o combinaŃie între genul dramatic cu cel liric, un 

echilibru al formei atins prin spectacolul ”Bună seara domnule Wilde!”de O. Wilde 

– inovaŃie pe scena Teatrului Liric ”Elena Teodorini”.

29



Spectacol de balet pentru copii,  ”Zâna Papuşilor” de J. Bayer –noutatea în 

acest  spectacol  fiind  utilizarea  copiiilor  clasei  de  balet  ”Attitude”  alături  de 

ansamblul  de  balet  al  teatrului,  toate  acestea  putând  fi  realizate  printr-un 

parteneriat cu AsociaŃia ”I. S. Drăgulescu”.

Un alt tip de proiect inovator pe scena Teatrului Liric este Revelion la Operă 

denumit  ”Bal  la  PrinŃul  Orlofsky”  -  un  eveniment  inedit,  care  a  înregistrat  un 

succes deosebit la publicul craiovean, acesta umplând sala Teatrului Liric până la 

refuz în noaptea dintre ani.

De asemena, în această  perioadă scena Teatrului Liric  ”Elena Teodorini” s-

a bucurat de prezenŃa unor artişti de renume internaŃional, atât regizori, dirijori cât 

şi  solişti,  dintre  care  amintim:  regizor  -  Alexander  Yankow (ElveŃia)  dirijor  - 

Leonardo Quadrini (Italia), dirijor - David Crescenzi (Italia), dirijor - Park Givun 

(Coreea de Sud), dirijor – Giovanni Froio (Italia), dirijor – Francesco Ommassini 

(Italia),  solişti  –  Valeri  Georgiev  (Bulgaria),  Dragana  Radakovic,  EfeKislali 

(Turcia),  Alessandra Palomba (Italia),  tenorii Bogdan Mihai şi Teodor Ilincai – 

români cu o carieră internaŃională impresionantă, ş.a.

TEATRUL PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI”

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” a continuat să se impună în viaŃa 

culturală a Craiovei ca o instituŃie de prestigiu, cu răspundere în educarea copiilor 

şi tinerilor, sensibilizarea şi modelarea lor în cultul înaltelor valori morale pe care 

le propune prin spectacolele sale. 

Misiunea  Teatrului  „Colibri”  constă  în  oferirea  de  producŃii  artistice 

(spectacole de teatru, alte acŃiuni culturale) în scopul promovării actului de cultură, 

educarii  copiilor  şi  tinerilor,  creşterii  gradului  de  acces  şi  participare  la  actul 

cultural al populaŃiei.
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Astfel, în lunile iunie, iulie şi septembrie 2012 Teatrul Colibri a continuat 

Stagiunea estivală,  programând reprezentaŃii  în  aer  liber,  în  cartierele Craiovei, 

oferind publicului o vacanŃă activă.

În luna octombrie a anului 2012, odată cu deschiderea stagiunii 2012/2013, 

Teatrul  Colibri  a  reluat  seria  spectacolelor  pe  scena  Teatrului  Liric  Elena 

Teodorini, dar a participat şi la festivaluri de gen din Ńară cu spectacolul Inimă de 

piatră: 2 – 4 octombrie la Festivalul Poveşti de la Alba Iulia, 15 – 18 octombrie la 

Festivalul Puck de la Cluj Napoca, unde actriŃa Oana Stancu a primit Diplomă 

pentru interpretare.

Între 12 şi  15 octombrie 2012 Teatrul  Colibri  a  organizat  a  II-a ediŃie  a 

manifestării  “Zilele  Teatrului  Colibri”,  având  ca  invitate  trupele  teatrelor 

Prichindel din Alba Iulia, AşchiuŃă din Piteşti şi Teatrul de Păpuşi din Kragujevac, 

Serbia.

În luna ianuarie 2013, Teatrul Colibri a realizat şi prezentat la Biblioteca 

JudeŃeană  Alexandru  şi  Aristia  Aman  un  Medalion  Mihai  Eminescu.

În luna februarie 2013, Teatrul Colibri a prezentat pe scena Teatrului Liric Elena 

Teodorini  premiera  spectacolului  PrinŃul  Broască  şi  recitalul  Medalion  Marin 

Sorescu la Biblioteca JudeŃeană Alexandru şi Aristia Aman.

Din luna aprilie  Teatrul  Colibri  a  iniŃiat o  serie  de proiecte şi  programe, 

debutul acestora fiind făcut de “Caravana cu păpuşi” în cadrul “Şcolii altfel”, fiind 

programate 8 spectacole în 5 zile, atât în Craiova, cît şi în localităŃile Doljului.

În luna mai, 2013, s-a deschis Fabrica de poveşti, un proiect care conŃine 3 ateliere 

de creaŃie pentru copii, cu specific păpuşăresc: Ucenicul păpuşar, Jocul de-a joaca, 

Primul pas pe scenă. 

Între 13 - 15 mai,  spectacolul “Sarea în bucate” a participat la Festivalul 

InternaŃional Zlatna Iskra de la Kragujevac, Serbia, iar între 19 – 22 mai managerul 

Teatrului Colibri a reprezentat România la aniversarea celor douăzeci de ediŃii a 
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celui mai important festival de teatru pentru copii şi tineret din sud-estul Europei 

care se desfăşoara la Subotica, Serbia.

În cadrul Zilelor Craiovei din acest an, 27 mai – 2 iunie, Teatrul Colibri a 

prezentat  spectacole în cartierele oraşului, dar a realizat  şi promovat un proiect 

inedit, Autobuzul cu păpuşi, în colaborare cu RAT Craiova, oferind publicului 9 

spectacole în 7 zile doar în autobuz. 

Tot în luna iunie au avut loc premiera şi 3 reprezentaŃii ale spectacolului-

atelier CheiŃa fermecată, vernisajul expoziŃiei de desene inspirate de spectacolele 

teatrului, Personajul preferat şi continua Caravana cu păpuşi – spectacole oferite 

copiilor Doljului.

Stagiunea 2012/2013 se încheie pe 22 iunie, când are loc un alt vernisaj, cel 

al expoziŃiei de fotografie pe suport digital “Zâmbeşte un copil – râde o lume”.

Începând cu 1 iulie 2013 debutează Stagiunea estivală care cuprinde ateliere de 

creaŃie în aer liber, spectacole interactive ale teatrului nostru, spectacole şi artişti 

invitaŃi, proiectul Autobuzul cu păpuşi.

ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”

Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” Craiova promovează valorile culturale 

autohtone, încurajază  tinerele talente, asigură  realizarea şi exploatarea bunurilor 

culturale, a spectacolelor folclorice, precum şi susŃinerea culturii craiovene.  Sub 

egida autorităŃilor locale Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova a participat 

la diferite proiecte, dovedindu-se un bun colaborator şi partener în toate acŃiunile în 

care s-a implicat. 

Ca  instituŃie  publică  de  cultură,  prin  activităŃile  desfăşurate,  Ansamblul 

Folcloric  “Maria  Tanase”  Craiova  se  adresează,  tuturor  colectivităŃilor  socio-

profesionale cu scop de serviciu cultural si educaŃional permanent, desfăşurându-şi 
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activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în concordanŃă cu strategiile 

culturale  stabilite de Consiliul Municipal Craiova. 

În  perioada  raportată,  cele  mai  importante  activităŃi  ale  Ansamblului 

Folcloric „Maria Tănase” au fost următoarele: 

- premierele: „Drag mi-e muntele înalt”, „La olteni de sărbători”, „Hai la 

Hora Oltenească”

- spectacolul aniversar susŃinut la 20 de ani de la înfiinŃarea Ansamblului 

Folcloric „Maria Tănase” „După 20 de ani”,  

- participări la diferite festivaluri interne şi internaŃionale: 

- Festivalul internaŃional de folclor Bulgaria

- Festivalul internaŃional de folclor “Muzici şi tradiŃii în Cişmigiu”, 

Bucureşti

- Festivalul “Brâul de la Boteni”

- Festivalul  folcloric  de  artă  şi  tradiŃie  populară  românească, 

Otopeni

- Festivalul “Ioan Macrea”, Sibiu

-  participări la diferite evenimente: 

- “UniŃi, Mai Puternici Împotriva Drogurilor”,  spectacol în cadrul 

parteneriatului  cu  AsociaŃia  AlianŃa  InternaŃională  Antidrog 

Sucursala Regională Oltenia   

-  “TradiŃie şi legendă”, Dâmbovicioara

-  Gala  premiilor  GTV,  unde  artiştii  ansamblului  au  obŃinut 

numeroase  premii.

  -  30 de spectacole au fost prezentate în diverse localitaŃi din Ńară: 

-  Craiova  Estivală”,  spectacole  oferite  în  cadrul   manifestărilor 

estivale

   - „Zilele Mihai Vitezul” numeroase spectacole în folosul comunităŃii.

Pe lângă evenimentele menŃionate,  au fost  prezentate spectacole cu piesele 

de  teatru  folcloric  „PrinŃesa  Bosumflată”  şi  „Nunta  Printesei  Bosumflate”,  la 
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instituŃii  de învăŃămant  din jud.  Dolj.  Cele  două piese fac  parte din programul 

„EducaŃie Prin Folclor” ce-şi propune să crească interesul copiilor pentru tradiŃiile 

populare.

CASA DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU”  

Activitatea  Casei  de  Cultură  „Traian  Demetrescu”  se  adresează  tuturor 

cetăŃenilor, indiferent de rasă, naŃionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, în vederea 

dezvoltării libere şi a adaptării lor la evoluŃiile majore din cadrul societăŃii şi a 

normelor generale de moralitate.

Dintre evenimentele de anvergura, menŃionăm pe scurt:

- Proiect „Turneul nonviolenŃei”;

- ExpoziŃie de pictură Salonul de primavară 2013; 

- AcŃiune publică de tipul Flash Mob, acŃiune cu caracter social educativ;

- ExpoziŃie de pictură şi sculptură Semne autobiografice; 

- ExpoziŃie de Pictură pe Sticlă Bucuria Învierii; 

- ExpoziŃie – concurs Pastele la romani;

- Activitate cultural-ştiinŃifică – „Tripla semnificaŃie istorică a zilei de 9 mai; 

- ExpoziŃie de arta decorativa si tapiserie «Eu iti viu ghida pasii»; 

- Activitate culturală, destinată Zilei InternaŃionale a Muzeelor;

- ExpoziŃie de artă “Brancuşiană”; 

       În  cadrul  Zilelor  Mihai  Viteazul,  ediŃia  I,  09-12 mai  2013 au  avut  loc 

urmăroarele manifestări:

 - Premierea câştigătorilor la „Gala Micilor Artişti” - concurs organizat de 

Clubul Arti la Teatrul Liric” Elena Teodorini”;

- Vernisaj de pictură al elevilor olimpici ai Liceului de Artă „Marin Sorescu” 

în  salonul  „Vollard”  şi  în  salonul  „Medieval”  al  Casei  de  Cultură  „Traian 

Demetrescu”.
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 În cadrul Zilelor Craiovei , editia XVII-a, 27 mai – 2 iunie 2013, au avut 

loc urmăroarele manifestări:

 - Şah gigant – activitate interactivă la care au putut participa toŃi cetăŃenii 

Craiovei pasionaŃi de şah -  esplanada Teatrului NaŃional „Marin Sorescu”

 - ExpoziŃie stradală -  membrii Cenaclului „Constantin Brancuşi” –esplanada 

Teatrului NaŃional „Marin Sorescu”

– Vernisaj expoziŃie cartofilie ”Istorie si contemporaneitate” – Prof. Ştefan 

Ardeleanu - Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Salon Medieval

-  ExpoziŃie  colectivă  „Suflet  Oltenesc”-  membrii  Cenaclului  „Constantin 

Brâncuşi” Craiova – Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Sala Vollard 1830 - 

Club Arti-Spectacol de muzică şi dans în PiaŃa Mihai Viteazul

- Trupa Effect - Spectacol de teatru Casa de Cultură „Traian Demetrescu” - 

Salonul Medieval 

 - Spectacol umanitar „Un suflet de copil....Daria” – în PiaŃa Mihai Viteazul

 - ExpoziŃie stradală - membrii Cenaclului „Constantin Brâncuşi” Craiova – 

intersecŃia Str. Unirii – Str. Lipscani

- Desfăşurarea Festivalului - Concurs „Vreau să cânt”, ediŃia a VIII a – pe 

scena amplasată în PiaŃa Mihai Viteazul

- Desene pe asfalt – PărculeŃ Orizont, Aleea Arh. Duiliu Marcu, CraioviŃa, 

între complexele Orizont şi Racheta

- „Cupa 1 Iunie la şah” – concurs destinat copiilor până în 14 ani - Casa de 

Cultură „Traian Demetrescu”, Salon Medieval.
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EVENIMENTE SPORTIVE

Inaugurarea Sălii Polivalente din data de 10 noiembrie 2012 a fost posibilă 

cu  ajutorul  Companiei  NaŃionale  de  IvestiŃii,  care  a  achiziŃionat  echipamentele 

necesare dotării.

De  la  inaugurarea  Sălii  Polivalente  şi  până  în  prezent,  Primăria 

Municipiului Craiova, în colaborare cu R.A.A.D.P.F.L.  CRAIOVA au găzduit 

numeroase evenimente sportive şi culturale.

În această secŃiune vă prezentăm o parte din evenimentele desfăşurate în 

Sala Polivalentă Craiova:

 În data de 10.11.2012 porŃile de acces s-au redeschis pentru prima dată după 

o  perioadă  de  cca  18  ani,  arena  Sălii  Polivalente  găzduind competiŃia  sportivă 

intitulata ’’Superkombat Final Elimination WGP - Craiova’’ la care au participat 

sportivi de top cu renume mondial dintre care amintim pe Petr Vondracek (Czech), 

Freddy Kemayo  (France),  IonuŃ  Iftimoaie,  Cătălin  Moroşanu  şi  alŃii.  La  acest 

eveniment competiŃional s-a înregistrat un număr de peste 3.500 de spectatori. 
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În  data  de  29.11.2012  a  avut  loc  evenimentul  competiŃional  intitulat 
’’INVINCIBILII’’ unde a fost pusă în joc Centura WBC la categoria ’’PANĂ’’ 
între pugilistii Viorel Simion şi Ryan Sermona(Filipine)

În perioada 04.01 – 06.01.2013 s-a  desfăşurat  competiŃia  ’’Men’s  World 

Championship  U’21  Qualification  Tournament  Craiova-România’’,  din  cadrul 

cadrul grupei a VII-a a preliminariilor Campionatului Mondial U’21 la care au 

participat  selecŃionatele  din  Israel,  Rusia,  Turcia  şi  România.  În  cadrul  acestui 

eveniment international echipa României a ocupat poziŃia secundă.
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În  data  de  18.03.2013  a  avut  loc  evenimentul  ’’ALL  STAR  GAME’’- 

baschet  masculin,  meci  demonstrativ  televizat  de  către  DigiTV,  la  care  au 

participat cei mai buni 28 jucători din Liga NaŃională, jucători aleşi prin vot de 

către  toŃi  jucătorii  şi  antrenorii  din  campionat,  precum  şi  de  către  suporterii 

echipelor, pe pagina de  internet a FederaŃiei Române de Baschet. 

În  perioada  22.03  –  24.03.2013  s-a  desfăşurat  ’’TROFEUL  CARPAłI’’ 

handbal  feminin  –  unde reprezentativele  de  senioare  A şi  B ale României  au 

întâlnit selecŃionatele din Germania şi Spania. Acest turneu a revenit la Craiova 

după aproape două decenii, fiind o competiŃie de tradiŃie în România cu un real 

succes şi priză la public. 
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În  perioada  29.03  –  31.03.2013  s-a  desfăşurat  ’’Women’s  European 

Championship U’19 Qualification Tournament  Craiova -  România’’,  la  care au 

participat reprezentativele Poloniei, Sloveniei, Marii Britanii şi României. 

În  perioada  26.04  -  28.042013  au  avut  loc  Turneele  finale  ale  „Cupei 

României” la volei feminin şi masculin, la care au participat finalistele competiŃiei.

În  data  de  18.05.2013  “Superkombat  World  Grand  Prix  Craiova”  a  fost 

evenimentul care a readus Craiova în atenŃia iubitorilor sportului de contact.

Totodată,  de  la  începutul  anului  2013  şi  până  în  prezent,  arena  Sălii 

Polivalente a fost gazda mai multor evenimente sportive de nivel national, atit din 

sfera handbalului feminin, baschet masculin cit si volei masculin si feminin, prin 

participarea echipelor clubului SCM Craiova la campionatele nationale. 

La aceste  evenimente  s-a înregistrat  un număr  foarte  mare  de spectatori, 

media fiind de peste 3000 spectatori pe eveniment. 
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RELAłIA CU CETĂłENII 

Primăria Municipiului Craiova a depus eforturi conştiente şi serioase în 

sensul dezvoltării unui sistem transparent şi corect de comunicare cu cetăŃenii.

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂłENI
Putem afirma faptul că din a doua jumătate a anului 2012, activitatea de 

relaŃii cu cetăŃenii a fost reinventată, Primăria Craiova depunând eforturi susŃinute 

în sensul îmbunătăŃirii relaŃiei bidirecŃionale dintre cetăŃeni şi instituŃie. Astfel, în 

cadrul Centrului de Informare pentru CetăŃeni, începând cu luna iulie 2012 a fost 

înfiinŃat un ghişeu unic, care vine în ajutorul cetăŃenilor facilitându-le obŃinerea 

într-o singură locaŃie a actelor emise de primărie. 

Prin acest ghişeu unic se urmăreşte creşterea calităŃii şi eficienŃei serviciilor 

furnizate  cetăŃenilor  în  cadrul  Primăriei  Municipiului  Craiova.  Ca  dovadă  a 

eficienŃei acestui nou serviciu a fost numărul mare de cetăŃeni care au beneficiat de 

serviciile ghişeului unic. Astfel, de la data înfiinŃării au fost eliberate următoarele 

categorii de documente: 2855 certificate de urbanism, 130 prelungiri certificate de 

urbanism,  2005  autorizaŃii  construire/demolare,  212  prelungiri  autorizaŃii 

construire/demolare, 613 avize persoane fizice/juridice,  1472 planuri urbanistice 

zonale,  2912 certificate  de  nomenclatură  stradală,  2125 adeverinŃe  teren,  1438 

acorduri domeniu public, ş.a.

De asemenea, s-a adresat Centrului de Informare pentru CetăŃeni un număr 

de aproximativ 200 cetăŃeni zilnic care au fost informaŃi direct, verbal, cu privire la 

serviciile oferite de primărie şi de alte instituŃii. 

Au fost oferiŃi fluturaşi informativi privind actele necesare emiterii actelor 

de autoritate într-un număr estimativ de 200.000 iar,  alte materiale informative 

pentru cetăŃeni (broşuri, comunicate, ş.a.), într-un număr estimativ de 30.000 de 

exemplare.
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În vederea cunoaşterii gradului de mulŃumire a cetăŃenilor faŃă de serviciile 

oferite de către Primăria Municipiului Craiova cât  şi a  încrederii  în capacitatea 

administrativă a Primăriei, începând cu anul 2013, au fost introduse chestionare de 

evaluare ale funcŃionarilor pentru cetăŃenii care apelează la serviciile furnizate de 

către Centrul de Informare pentru CetăŃeni.

Chestionarul  cuprinde  trei  întrebări,  două  dintre  ele  testează  percepŃia 

cetăŃenilor cu privire la comportamentul funcŃionarilor publici iar, cea de-a treia, 

are ca scop colectarea propunerilor cetăŃenilor cu privire la serviciile furnizate de 

primărie şi modul de îmbunătăŃire al acestora.

Tot în scopul creşterii calităŃii şi eficienŃei serviciilor furnizate cetăŃenilor în 

cadrul Primăriei Municipiului Craiova a avut loc şi modificarea programului de 

lucru la DirecŃia Impozite şi Taxe.

Organizarea şi desfăşurarea audienŃelor

Pentru ca la audienŃele susŃinute de conducerea instituŃiei să aibă acces un 

număr  cât  mai  mare  de  craioveni,  iar  timpul  de  soluŃionare  al  problemelor 

semnalate să fie unul cât mai scurt, D-na Primar Lia OlguŃa Vasilescu a delegat 

competenŃe  celor  doi  viceprimari,  secretarului  şi  administratorului  public  al 

Municipiului.
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În perioada 22.06.2012 – 30.06.2013 în cadrul audienŃelor susŃinute de edilii 

Craiovei,  principalele  doleanŃe  ale  craiovenilor  au  vizat,  următoarele  domenii: 

servicii publice (extindere canalizare, iluminat public, extindere reŃea apă, reparare 

şi  modernizare  străzi),  problemele  sociale  (solicitări  locuinŃe,  ajutor  social), 

sesizări  referitoare  la  funcŃionarea  asociaŃiilor  de  proprietari,  aplicarea  legilor 

proprietăŃii (restituire teren, acordare despăgubiri, litigii).

Asigurarea liberului acces la informaŃiile de interes public.

Începând cu a doua jumătate a anului 2012 solicitările cetăŃenilor formulate 

în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  544/2001,  privind  liberul  acces  la 

informaŃiile de interes public, au înregistrat o uşoară tendinŃă crescătoare.  

S-au înregistrat un număr de circa 50 solicitări zilnice verbale, de informaŃii 

care  se  comunică  din  oficiu,  cele  mai  numeroase  vizând:  hotărâri  cu  caracter 

normativ  ale  Consiliului  Local  al  municipiului  Craiova;  dispoziŃii  cu  caracter 

normativ  emise  de  primar;  structura  organizatorică  a  primăriei,  atribuŃii  de 

serviciu,  program de  funcŃionare,  audienŃe;  acte  normative  care  reglementează 

funcŃionarea primăriei; modalităŃi de obŃinere a diverselor categorii de informaŃii, 

informaŃii privind modul de aplicare a legilor nr.544/2001 si 52/2003, informaŃii 

privind utilizarea banilor publici, ş.a.

Alături de solicitările verbale s-au mai înregistrat 281 de cereri pe suport de 

hârtie  căt  şi  pe  suport  electronic  prin  intermediul  adreselor  de  email  puse  la 

dispoziŃia cetăŃenilor.

Telefonul CetăŃeanului 984 a fost reorganizat, în sensul scurtării timpilor de 

soluŃionare  ai  problemelor  semnalate  intervenindu-se  în  ciclul  înregistrare  → 

repartizare → soluŃionare → comunicare răspuns.

Ca  urmare  a  modului  operativ  de  soluŃionare  al  sesizărilor  telefonice, 

numărul de apeluri s-a dublat faŃă de cel înregistrat în perioada 2011 – iunie 2012, 

ajungând la un număr de 4610 apeluri. 
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Principalele probleme pentru care cetăŃenii au apelat la acest serviciu, au fost 

sesizările privind construcŃii ilegale, canalizare înfundată, lipsa/furtul capacelor de 

canal,  tulburarea  liniştii  publice,  salubrizarea  oraşului,  distrugerea/reamenajarea 

locurilor de joacă, întreruperi de furnizare ale serviciilor de iluminat, termoficare 

apă şi canalizare, ş.a.

Participarea cetăŃenească

În contextul lărgirii noŃiunii de responsabilitate a statului faŃă de respectarea 

ConstituŃiei şi a legislaŃiei internaŃionale în materie precum şi în scopul stimulării 

participării active a cetăŃenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi de 

elaborare  a  actelor  normative,  în  anul  2012,  s-a  decis  de  către  conducerea 

instituŃiei, reconstituirea şi reorganizarea Comitetelor Consultative CetăŃeneşti pe 

zone ale Municipiului Craiova.
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RELAłII INTERNE ŞI EXTERNE

ÎnalŃi demnitari şi delegaŃii importante au vizitat Municipiul Craiova încă de 

la  preluarea  noului mandat.  ToŃi  oaspeŃii  oraşului  au fost  primiŃi  cu  bucurie şi 

respect de reprezentanŃii Primăriei Municipiul Craiova. 

Dintre aceştia îi menŃionăm cronologic pe următorii:

În luna decembrie ambasadorul Republicii Populare Chineze, ExcelenŃa 

Sa Huo Yuzhen, a efectuat o vizită oficială în oraşul nostru în zilele de 19 şi 20 

decembrie. 

Atât  Primarul  Municipiului  Craiova,  cât  şi  ambasadorul  R.P.  China  în 

România, E.S. Huo Yuzhen, au concluzionat că vizita oficială a fost una care are 

darul de a deschide noi oportunităŃi de colaborare între cele două state.

DelegaŃia Ambasadei R.P. China a vizitat, pe parcursul şederii în Craiova, 

Centrul  MultifuncŃional  de  Afaceri  din  cartierul  Romaneşti  şi  Centrul 

Transfrontalier al  Camerei  de ComerŃ şi Industrie Dolj,  iar seara a participat la 

inaugurarea ”Târgului de Crăciun”. 

45



Ambasadorul Marii Britanii în România, ExcelenŃa Sa Martin Harris, s-a 

aflat în vizită la Craiova în perioada 16-17 ianuarie 2013.

La această întâlnire s-a discutat în primul rând situaŃia populaŃiei de etnie 

romă şi problemele cu care se confruntă această comunitate. Cu această ocazie 

delegaŃia  engleză  a  precizat  că  doreşte  să  dezvolte  proiecte  comunitare,  în 

România, pentru integrarea socială şi dezvoltarea aptitudinilor profesionale, pentru 

cetăŃenii de etnie romă, proiecte pentru care au la dispoziŃie 3 milioane de euro.

Tot în luna ianuarie a avut loc şi vizita Secretarului de Stat al Ministerului 

Tineretului  şi  Sporturilor,  Carmen  Tocală,  precum  şi  vizita  Ministrului 

Apărării Mircea Duşa. 

În data de 31 ianuarie 2013 la sediul Primăriei Municipiului Craiova a avut 

loc o întâlnire între conducerea SCMD Filiala Dolj şi a  AsociaŃiei Militarilor 

ProConcordia  cu  Ministrul  Apărării,  Mircea  Duşa.  Întâlnirea  a  avut  loc  la 

iniŃiativa Primarului Municipiului Craiova şi a celor două organizaŃii ale militarilor 

rezervişti şi a asociaŃiei ROMIL, cu ocazia vizitei pe care Ministrul Duşa a făcut-o 

în  garnizoana  Craiova  unde  a  participat  la  o  activitate  de  bilanŃ  a 

Comandamentului Brigăzii 2 Rovine dar şi la semnarea unor documente privind un 

contract al Fabricii de Avioane din Craiova cu Ministerul Apărării.

În  luna  februarie,  Primăria  Municipiului  Craiova  a  găzduit  vizite  foarte 

importante,  repectiv,  în  13  februarie  2013,  vizita  unei  delegaŃii  a  Companiei 

NaŃionale de InvestiŃii,  iar pe 28 februarie,  Maria Grapini, Ministrul delegat 

pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism s-a întâlnit cu edilul oraşului. 

În  cadrul  acestei  întâlniri,  Primarul  Municipiului  Craiova  i-a  prezentat 

Ministrului pentru IMM-uri şi clipul de prezentare al oraşului, iar Maria Grapini a 

promis că îl va prezenta la toate târgurile de turism la care va reprezenta România.
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O delegaŃie de oameni de afaceri chinezi, condusă de  Wang Shaohong, 

preşedintele  grupului  chinez  EME,  care  cuprinde  peste  200  de  companii  şi 

instituŃii  de  investiŃii,  a  efectuat  în  data  de  19  martie  o  vizită  la  Primăria 

Municipiului Craiova. Domeniile de interes ale grupului EME sunt: investiŃiile în 

conservarea  energiei,  investiŃiile  industriale  în  protecŃia  mediului,  companii  de 

construcŃii verzi (ecologice), precum şi firme de construcŃii. DiscuŃiile purtate cu 

edilul-şef al Băniei s-au axat, în principal, pe construirea unui cartier de locuinŃe în 

zona Romaneşti.

Ziua  de  20  martie  a  continuat  cu  vizita  ambasadorului  Republicii 

Populare  Chineze  în  România,  Huo  Yuzhen,  care  s-a  întâlnit  cu  mediul  de 

afaceri şi administraŃia locală. 

Ambasadorul a vizitat Centrul MultifuncŃional de Afaceri din Romaneşti şi 

Centrul Transfrontalier al Camerei de ComerŃ şi Industrie Dolj. ÎnsoŃită de unul 

dintre  consulii  ambasadei,  care  a  studiat  un  an  la  Universitatea  din  Craiova, 

Yuzhen s-a interesat de date concrete, cum ar fi suprafaŃa construită, terenurile din 

jurul clădirilor, funcŃionalitatea lor şi cum s-ar preta acestea posibililor investitori 

chinezi pe care i-ar putea găzdui.

Luna  aprilie  a  debutat  cu  vizita  Ambasadorului  Poloniei  în  România, 

ExcelenŃa Sa MAREK ZCZYGIEŁ,  care a declarat,  printre altele, că Polonia 
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este  gata  să  îşi  împărtăşească  experienŃele  în  privinŃa  absorbŃiei  fondurilor 

europene. 

Totodată,  acesta  afirmat  că  potenŃialul  comercial  este  atractiv  pentru 

investitorii  polonezi  şi  că  a  discutat  cu  primarul  Craiovei  despre  un  posibil 

parteneriat în privinŃa comerŃului cu avioane.

Ziua de 10 aprilie a culminat prin vizitele mai multor demnitari de onoare. 

Această zi a debutat cu vizita PrinŃului Nicolae de România  şi a continuat cu 

vizita  ExcelenŃei Sale Dusko Kovacevik, ambasadorul Bosniei HerŃegovina la 

Bucureşti. Oficialul din Bosnia HerŃegovina s-a arătat foarte interesat de ceea ce 

poate să ofere Municipiul Craiova investitorilor, dar şi ce pot să ofere şi investitorii 

din zona noastră pentru Bosnia HerŃegovina.

A  urmat  vizita  ambasadorului  Republicii  Macedonia  în  România 

EminenŃa  Sa  PANDE  LAZAREVSKI.  DiscuŃiile  cu  acesta  au  vizat  aspecte 

legate de dinamizarea relaŃiilor culturale şi  academice deja existente, precum şi 

dezvoltarea unor relaŃii economice durabile, dar şi posibilitatea iniŃierii de afaceri 

între investitori din judeŃul Dolj şi Macedonia.
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Această zi a continuat cu vizita delegaŃiei Bulgare, formate din: GHERGO 

GHERGOV – Primarul Oraşului VIDIN; KOSTA GRICOV – Consulul onorific 

al  ROMÂNIEI  laVIDIN;  AURELA  STAMENOVA  –  Secretar  la  Consulatul 

Onorific al ROMÂNIEI la VIDIN; TIHOMIR TODOROV – Specialist principal 

DirecŃia Colaborare InternaŃională a Primăriei VIDIN.

Această zi a fost încheiată de vizita delegaŃiei Băncii Mondiale, formată din 

Ranjan Bose – specialist pe energie, Marcel Ionescu Heroiu – Senior specialist, 

Manuela Mot – consultant şi Sebastian Burduja – consultant. 

DelegaŃia Băncii Mondiale s-a arătat foarte interesată de proiectele propuse 

pentru  finanŃare  europeană,  de  către  municipalitatea  craioveană,  în  exerciŃiul 

financiar 2014-2020.

Pe 23 aprilie a avut loc a doua vizită a unei delegaŃii economice din China, 

care reprezintă un grup de 200 de companii din China, venită pentru a discuta cu 

reprezentanŃi ai autorităŃilor locale şi ai mediului de afaceri, despre modalităŃile de 

atragere a investiŃiilor străine.

Primarul Craiovei, Lia OlguŃa Vasilescu, şi prefectul judeŃului Dolj, Marius 

Deca, au primit, în data de 24 aprilie, vizita ambasadorului Suediei în România, 

ExcelenŃa  Sa  Anders  Bengtcén, cu  care  s-a  discutat  despre  posibilitatea 

investitorilor suedezi de a deschide afaceri în zona noastră.

Vineri,  24  mai,  Primarul  Craiovei  Lia  OlguŃa  Vasilescu  i-a  felicitat  pe 

membrii organizaŃiei „Women for world health”, care au venit în Craiova pentru a 

desfăşura  operaŃii  plastice  de  reconstrucŃie  pe  un  număr  de  aproximativ  50  de 

copii. Medicii americani au primit diplome de onoare în semn de mulŃumire.

În ziua de vineri, 30 Mai 2013, zi  de însemnătate istorică, Majestatea Sa 

Regele  Mihai  I  al  României  a  primit  titlul  de  ”CetăŃean  de  onoare” al 

Municipiului Craiova, înaltă distincŃie care a fost înmânată de Primarul Craiovei 
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AlteŃei Sale Regale Principele Nicolae, reprezentantul şi nepotul MajestăŃii Sale, în 

cadrul şedinŃei solemne a Consiliului Local Craiova.

Cea  mai  importantă  vizită  din  ultimii  ani  la  Craiova,  a  coincis  şi  cu  o 

perioadă de festivităŃi - Zilele Municipiului Craiova - şi cu ziua în care esplanada 

Teatrului NaŃional s-a numit PiaŃa William Shakespeare. La această inaugurare au 

participat preşedintele Camerei Comunelor din Parlamentul britanic, John Bercow 

şi  Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, ExcelenŃa 

Sa Martin Harris.

Vizita  delegaŃiei  britanice s-a  încheiat  la  Cummins Generator  din incinta 

Electroputere,  o  firmă  anglo-americană  foarte  apreciată  de  oficialii  britanici. 

ReprezentanŃii  firmei  au  precizat  că pe anul  în  curs  s-au făcut  investiŃii  de 14 

milioane de dolari şi au fost angajate 50 de persoane. 
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În data de 6 iunie a avut loc vizita Ambasadorul Republicii Coreea de Sud, 

ExcelenŃa  Sa,  Im  Han-taek,  cu  care  s-au  purtat  o  serie  de  discuŃii  privind 

posibilitatea aşezării unui investitor din această Ńară în Parcul Industrial Craiova.
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SERVICII SOCIALE

O atenŃie  deosebită  s-a  acordat  din  iunie  2012,  dezvoltării  politicilor  de 

asistenŃă socială şi continuării parteneriatelor existente precum şi încheierea de noi 

parteneriate şi convenŃii  de colaborare cu instituŃii  publice,  asociaŃii,  fundaŃii şi 

organizaŃii neguvernamentale care vin în sprijinul persoanelor aflate în situaŃie de 

risc social sau cu nevoi speciale.

A  fost  stabilit  Protocolul  de  colaborare  între  municipiul  Craiova   prin 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Craiova  şi  DirecŃia  Generală  de  AsistenŃă  şi 

ProtecŃie a Copilului Dolj având ca obiect aplicarea metodologiei de intervenŃie 

multidisciplinară şi interinstituŃională privind copiii exploataŃi şi aflaŃi în situaŃie 

de risc. 

Un  alt  protocol  de  colaborare  încheiat  este  cel  dintre  Consiliul  Local  al 

Municipiului  Craiova  şi  AsociaŃia  „Dincolo  de  Autism” având  ca  obiectiv 

colaborarea părŃilor în vederea îmbunătăŃirii serviciilor acordate copiilor şi tinerilor 

cu  autism  din  Municipiul  Craiova  asistaŃi  în  cadrul  asociaŃiei  prin  susŃinerea 

finanŃării serviciilor terapeutice acordate acestora în condiŃiile legii. 

MenŃionăm că în această asociaŃie  un număr de 15 copii şi tineri cu autism 

beneficiază  de  activităŃi  educaŃionale  şi  de  suport  socio-şcolar.  În  bugetul  de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 a fost alocată suma de 10.000 lei, pentru 

cofinanŃarea serviciilor terapeutice. 

Precizăm că  autoritatea locală sprijină această asociaŃie  prin desfăşurarea 

mai multor campanii de conştientizare a nevoilor persoanelor cu autism cât şi prin 

realizarea unor evenimente caritabile  de strângere de fonduri  în vederea creerii 

unei baze materiale care să ajute la recuperarea tinerilor şi copiilor cu autism din 

cadrul asociaŃiei, la continuitatea programului educaŃional terapeutic pe perioada 

vacanŃelor şcolare cât şi la alternative educaŃionale din pedagogia curentă. 
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Amintim în  acest  sens  spectacolul  caritabil  “Din  suflet  pentru suflet” în 

parteneriat cu Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”din data de 02.04.2013 susŃinut 

cu ocazia Zilei InternaŃionale de conştientizare a autismului.

Totodată  s-au  încheiat  acte  adiŃionale  de  prelungire  până  la  data  de 

31.12.2013 a duratei de valabilitate a ConvenŃiei de Colaborare nr. 78/21.12.2009 

încheiată  între  Consiliul  Local  al  Municipiului  Craiova  şi  AsociaŃia  THE 

EUROPEAN  HOUSE, având  ca  obiect  cofinanŃarea  activităŃilor  de  asistenŃă 

socială cu scopul sprijinirii tinerilor cu dizabilităŃi, asistaŃi şi rezidenŃi în unităŃile 

de asistenŃă socială ale asociaŃiei,  proveniŃi din Căminele spital Poiana Mare şi 

Corlate,  abandonaŃi  de  familii  dezorganizate  sau  orfani,  o  mare  parte  dintre ei 

necunoscându-şi niciodată părinŃii, precum şi a duratei de valabilitate a ConvenŃiei 

de colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi AsociaŃia 

ANCAAR, filiala  Craiova,  având  ca  obiect  îmbunătăŃirea  serviciilor  sociale 

acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de zi  „ Dr. Innocenzo Fiore” 

din Municipiul Craiova.       

Pentru  a  veni  în  sprijinul  nevoilor  persoanelor  vârstnice,  prin  HCL  nr. 

8/17.01.2013  actuala  administraŃie  a  aprobat  continuarea  activităŃilor  privind 

asigurarea  serviciilor  sociale  acordate  de  către  autoritatea  locală  persoanelor 
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vârstnice, prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 

din Municipiul Craiova. 

Astfel, în cadrul acestui serviciu public s-a înfiinŃat Serviciul de Îngrijire şi 

AsistenŃă a Persoanelor Vârstnice, compus din două compartimente, respectiv:

- Îngrijirea  la domiciliu a persoanelor vârstnice;

- AsistenŃă şi consiliere pentru persoanele vârstnice.

  În  cadrul  unui  proiect  de  anvergură  desfăşurat  de  autoritatea  locală, 

AsociaŃia Vasiliada împreună cu BRD - Groupe Société Générale, au fost oferite 

cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşte, pentru 50 de copii care provin din familii 

nevoiaşe  din  Municipiul  Craiova,  cadouri  precum  îmbrăcăminte,  încălŃăminte, 

jucării, dulciuri şi obiecte de uz personal funcŃie de nevoile lor. 

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale s-a desfăşurat de către AsociaŃia Vasiliada, în 

parteneriat cu TVR Craiova şi Primăria Municipiului Craiova acŃiunea caritabilă ce 

a avut loc în cadrul proiectului umanitar „Pentru aproapele nostru”.
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 În cadrul campaniei, peste o sută de persoane vârstnice cu probleme sociale 

şi medicale au primit pachete cu alimente neperisabile, care au fost donate de către 

credincioşi  la  bisericile  din  Craiova  şi  colectate  de  către  voluntarii  AsociaŃiei 

Vasiliada.  

În  acest  sens,   DirecŃia  AdministraŃie  Publică  şi  AsistenŃă  Socială  în 

colaborare cu Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe a 

identificat  persoanele vârstnice aflate în nevoie şi a participat alături de parteneri 

la distribuirea  pachetelor.

Lunar,  salariaŃii  compartimentului  ProtecŃie  Socială  şi  AsistenŃi  Personali 

din cadrul  DirecŃiei AdministraŃie Publică şi AsistenŃă Socială timp de patru zile 

eliberează un număr de aproximativ 2000 abonamente gratuite pe mijloacele de 

transport  în  comun  pe  toate  liniile,  persoanelor  cu  handicap  grav,  accentuat, 

asistenŃilor  personali  şi  însoŃitorilor  acestora,  conform  Legii  nr.  448/2006 

republicată. 

În  Municipiul  Craiova  s-au  distribuit  produse  alimentare,  în  funcŃie  de 

cantităŃile livrate,  la un număr  de persoane după cum urmează:  mălai  -  21.429 

persoane,  paste  făinoase  -  21.355  persoane,  biscuiŃi  -  21.341  persoane,  orez- 

21.309 persoane, roşii în bulion - 23.752 persoane, bulion - 23.758 persoane, zahăr 
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- 21.551 persoane, ulei - 1.680 persoane, fasole - 23.081 persoane; mazăre - 21.536 

persoane, făină - 2347 persoane. 

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor vulnerabili din Municipiul Craiova 

care  utilizează  pentru  încălzirea  locuinŃei  energie  termică  furnizată  în  sistem 

centralizat  prin  HCL  nr.  188/31.10.2012,  s-a  aprobat  acordarea  unor  ajutoare 

lunare  din  bugetul  local   acestor  consumatori  precum şi  s-a  stabilit  gradul  de 

compensare   procentuală  aplicată  la  contravaloarea  energiei  termice  consumate 

lunar  în  limita  consumului  mediu  lunar  definit  prin  OrdonanŃa  de  UrgenŃă  a 

Guvernului  nr.70/2011  în  perioada  sezonului  rece,  respectiv  01.11.2012-

31.03.2013. Astfel, de aceste facilităŃi au beneficiat un nr. de 15781 de solicitanŃi.

Totodată  amintim  că  în  vederea  evitării  unor  situaŃii  nedorite,  Primăria 

Municipiului Craiova a sprijinit  persoanele afectate de fenomene meteorologice 

specifice sezonului de iarnă prin găzduirea şi asigurarea hranei zilnice acestora, la 

Centrul Social Sf. Vasile pentru persoanele fără adăpost din municipiul Craiova, la 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova cât şi în Căminele unor licee din oraş.

ADMINISTRAREA  FONDULUI  LOCATIV  AL  MUNICIPIULUI 

CRAIOVA s-a evidenŃiat prin repartizarea în anul 2012 a 19 locuinŃe (1 locuinŃă 

pentru tineri devenită liberă în exploatare şi 18 locuinŃe pentru familii evacuate – 

schimbare destinaŃie GradiniŃa nr. 31 – Bd. Decebal, Bl. 43 şi eliberarea altor 2 

locuinŃe aflate în exploatare). 

În anul 2013 au fost repartizate 12 locuinŃe, dintre care 4 locuinŃe pentru 

tineri şi 8 locuinŃe pentru familii evacuate devenite libere în exploatare.
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Au avut loc numeroase demersuri către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe 

pentru continuarea programelor de construire de locuinŃe pe plan local, precum şi 

pentru includerea unor noi amplasamente în programele viitoare de investiŃii.

În acest domeniu, Primăria Municipiului Craiova a aprobat: Regulamentul 

Comisiei  Sociale  şi  criteriile  de  ierarhizare  prin  punctaj  pentru  repartizarea 

locuinŃelor  sociale,  din  fondul  de  stat,  destinate  familiilor  evacuate  –  HCL 

58/2012; listele de priorităŃi în soluŃionarea cererilor familiilor evacuate sau în curs 

de evacuare (în lunile octombrie 2012 şi februarie 2013 – HCL 262/2012, HCL 

70/2013);  reglementarea  regimului  juridic  al  locuinŃelor  ANL  în  vederea 

continuării  procedurilor  de  vânzare  (trecerea  din  proprietatea  publică  a 

Municipiului Craiova în proprietatea publică a statului a locuinŃelor pentru tineri 

destinate  închirierii)  (HCL  301/2012  Blocurile  T2,  T3  –  Bd.  Oltenia,  HCL 

135/2013 - blocurile R2 – R16, Str. Potelu ) în vederea iniŃierii unei hotărâri de 

guvern; avizarea criteriilor pentru repartizarea locuinŃelor destinate cumpărării în 

şedinŃa  Comisiei  Sociale  din  data  de  11.03.2013;  Regulamentul  de  vânzare  a 

locuinŃelor  construite  prin  AgenŃia  NaŃională  pentru  LocuinŃe,  precum  şi  a 

locuinŃelor proprietate privată a Municipiului Craiova – HCL nr. 140/2012.
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  Asigurarea condiŃiilor adecvate de confort termic în locuinŃele craiovenilor, 

prin  modernizarea  instalaŃiilor  aferente  sistemului  de  alimentare  centralizată  cu 

energie termică a Municipiului Craiova,  este unul din imperativele-cheie pentru 

creşterea calităŃii vieŃii în societatea  noastră.

S-a realizat  modernizarea a 12 puncte termice în Municipiul Craiova - 

proiectare, automatizare, contorizare, înlocuire utilaje, echipamente şi instalaŃii.

De asemenea, s-au făcut demersuri pentru înglobarea Regiei de Termoficare 

în Complexul Energetic Oltenia, astfel încât toate cererile cetăŃenilor care doreau 

să beneficieze de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă pentru ştergerea penalităŃilor, 

să poată fi soluŃionate.

Sunt în etape de execuŃie modernizarea punctelor termice: Calea Bucureşti, 

Mihai Viteazul, Sărari.

Este în etapă de execuŃie modernizarea sistemului centralizat de distribuŃie a 

energiei termice la consumatorii finali din Municipiul Craiova Craiova PT 8 Calea 

Bucureşti.

Au fost reabilitate primele două blocuri de locuinŃe din seria celor 300 care 

urmează să fie reabilitate pe fonduri europene.

Blocul  N4 din Lăpuş este primul  bloc reabilitat,  realizat  cu o tehnologie 

revoluŃionară Thermomax şi în timp foarte scurt, 15 zile, lucrarea a fost mai mult 

decât eficientă pentru locatarii imobilului. Realizată cu panouri de tip sandwich, 

lucrarea a costat 100.000 de lei, adică 27 euro pe metrul pătrat, cu cinci euro mai 

puŃin decât costul minim impus de UE, totul fiind posibil din sponsorizarea unei 

firme din Bucureşti, care a realizat astfel de lucrări prin mai multe oraşe ale Ńării.

Blocul M4, de pe Calea Bucureşti,  este al  doilea imobil ales de Primărie 

pentru a fi reabilitat din punct de vedere termic. La anveloparea acestuia s-a folosit 

un alt gen de materiale. Blocul a fost îmbrăcat într-o folie de aluminiu şi spumă 

poliuretanică. Costul total al lucrărilor a fost de o sută de mii de lei, asta incluzând 

reabilitare subsol, acoperiş, pereŃii exteriori, modernizare balcoane şi închiderea cu 

termopane a teraselor.
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SUSłINEM ÎNVĂłĂMÂNTUL ŞI SĂNĂTATEA

Pe perioada actualei administraŃii a fost dublat numărul burselor sociale, de 

merit şi performanŃă şi a crescut cuantumul acestora, pentru elevi.

De asemenea, au fost acordate premii în bani pentru elevii olimpici.
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Au  fost  făcute  controale  la  unităŃile  de  învăŃământ  pentru  depistarea 

agenŃilor economici care comercializau Ńigări şi alcool elevilor.

Policlinica din cartierul CraioviŃa Nouă, care deserveşte aproape 40.000 de 

persoane,  a  fost  reabilitată  la  standarde  europene  de  Primăria  Craiova.  Deşi 

lucrările s-au ridicat la aproape 200.000 de lei, municipalitatea nu a cheltuit niciun 

leu din bugetul local, totul fiind realizat pe bază de sponsorizări.

Stimularea locurilor de muncă

S-au  aprobat  în  regim de  urgenŃă  autorizaŃiile  necesare  unor  construcŃii, 

finanŃate prin fonduri europene, care vor genera locuri de muncă. 

S-au acordat facilităŃi investitorilor care vin în Parcul Industrial (taxe locale 

0, exceptări de la plata utilităŃilor) şi s-au impus taxe diferenŃiate, mai mici pentru 

producători.

S-a cerut firmelor care câştigă licitaŃiile în Craiova să angajeze în proporŃie 

de 80% cetăŃeni craioveni.
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În Municipiul Craiova s-a deschis fabrica Magna, un furnizor de top la nivel 

mondial în domeniul auto, cu 296 unităŃi de producŃie şi 88 centre de dezvoltare de 

produs, proiectare şi vânzări în 26 de Ńări. 

ALTE  INVESTIłII  ÎN  DERULARE   (pregătire  documentaŃie  pentru 
licitaŃii): 

− Reabilitarea Căminului pentru persoane vârstnice în Municipiul Craiova;

− Business Center Sud Craiova;

− Construire Centru de sprijin al IMM-urilor şi Intitutelor de Cercetare şi 

Inovare;

− Reabilitare, modernizare, consolidare instituŃii de învăŃământ;

− Consolidarea Colegiului Carol 1 şi Teatrul Liric Elena Teodorini;

− Reabilitarea Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu;

− Reabilitare staŃie detratare IşalniŃa;

− Halda de nămol StaŃia de epurare Craiova;

− Casetare canal colector – George Enescu.

INVESTIłII ÎN EVALUARE:

− Amenajarea Parcului Nicolae Romanescu;

− Refacerea străzii Calea Bucureşti;

− Cerere împrumut pentru construirea unui nou cartier pe strada Dimitrie 

Gerota.
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PROIECTE PROPUSE  PENTRU FINANłARE ÎN PERIOADA 2014-

2020

1. Stadion Municipal – A fost realizat studiul de fezabilitate; 

          2. Conducta aducŃiune Izvarna-Craiova;

3. Realizarea unui inel interior de circulaŃie: str. T. Lalescu – str. H. Coandă 

– str. Potelu – continuare str. Rîului – pod Balta CraioviŃa; 

4.  Reabilitare  şi  modernizare  unităŃi  spitaliceşti  din  municipiul  Craiova, 

Spitalul  Clinic  Municipal  nr.  2  Filantropia,  Spitalul  Clinic  de  Neuropsihiatrie, 

Spitalul Clinic ‘’Victor Babeş’’

5. Construire şi dotare Spital Municipal în Municipiul Craiova;

6.  Înnoirea  parcului  auto  cu  300  autobuze  şi  50  tramvaie  în  Municipiul 

Craiova;
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7.  Revitalizarea  zonei  centrului  istoric  din  Municipiul  Craiova  prin 

refacerea faŃadelor clădirilor;

8. Reabilitare reŃele distribuŃie agent termic în Municipiul Craiova;

9. Extinderea liniei de tramvai către Aeroportul din Craiova;

10. Extindere şi modernizare reŃea iluminat public în Municipiul Craiova;

11. Construirea de locuinŃe sociale în Municipiul Craiova;

12. Realizare reŃea Net-City în Municipiul Craiova;

13.  Creşterea  siguranŃei  publice  în  Municipiul  Craiova  prin  introducerea 

unui sistem de supraveghere video;

14.  Creşterea  eficienŃei  serviciilor  de  salubrizare  prin  achiziŃionarea  de 

utilaje moderne;

15. Amenajare Centru de echitaŃie în  Municipiul Craiova; 

16. Amenajare patinoar în  Municipiul Craiova; 

17. Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord↔Sud a Polului de 

Creştere Craiova: Modernizare bv. Carol I, str. Al. Macedonski, str. Unirii, bv. N. 

Romanescu;

18.  Reabilitarea  infrastructurii  rutiere  pe  relaŃia  Centru-Vest  ↔  Nord  a 

Polului  de  Crestere  Craiova:  Modernizare  cartier  Brazda  lui  Novac,  str.  Maria 

Tănase, str. Paşcani, str. Muncitorului, str. Făgăraş şi a Aleii 4 Şimnic;

19.  Reabilitarea  infrastructurii  rutiere  în  zona  de  Nord-Est  a  Polului  de 

Creştere Craiova, prin realizarea unui pasaj denivelat peste CF în zona Gârleşti–

Bordei–Cantonului;

20. Amenajare culoare piste pentru biciclişti

21. Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona de Vest a Polului de Creştere 

Craiova, modernizarea str. Brestei pe sectoarele rămase nemodernizate;

22.  Reabilitare  şi  modernizare  instituŃii  culturale:  reabilitare  Teatrul  de 

Operă şi Operetă Elena Teodorini, amenajare sediu Teatrul pentru Copii şi Tineret 

Colibri;
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23. Creşterea eficienŃei energetice la clădiri publice inclusiv clădirile publice 

(anvelopare şi reabilitare instalaŃii încălzire clădiri);

24.  Creşterea  eficienŃei  energetice  la  blocuri  (anvelopare  şi  reabilitare 

instalaŃii încălzire blocuri);

25. Măsuri de eficienŃă energetică pentru sistemul centralizat de încălzire;

26. Amenajare spaŃii de agrement în zona Lac CraioviŃa.
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