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 CE AM REALIZAT ÎN ANUL 2013 

 
 

  - Regiile şi Societăţile Comerciale ale Craiovei fără datorii. Acestea au înregistrat profit 

după cum urmează:  

− SALUBRITATE, cifră profit estimat  la 30.11.2013: 2.000.000  lei 

− SC PIEŢE ŞI TÂRGURI: cifră profit brut la 30.10.2013: 580,999,23  lei 

− RAT CRAIOVA: cifră profit estimat la 30.11.2013: 900.000 lei 

− RAADPFL: cifră profit  la 30.11.2013: 1.000.068 lei 

− COMPANIA DE APĂ: cifră profit la 31.11.2013: 16.791.687  lei 

 

  - Bugetul local al Municipiului Craiova s-a majorat cu  12 % faţă de anul anterior, suportând 

2 rectificari pozitive 

 

 - În anul 2013 s-a început un program de reabilitare din toate privinţele pentru spitalele din 

administrarea Primăriei, fiind acordate fonduri pentru plata utilităţilor, reparatiilor curente şi 

investiţiilor în sumă de 14.060 mii lei faţă de 8.267 mii lei în anul 2012, ceea ce reprezintă o 

creştere de 70 %.  

− Spitalul Filantropia: au fost modernizate 2 secţii importante: 

        - Sectia Pediatrie (spital şi ambulatoriu): reparaţii ale acoperisului, 

instalaţiilor termice, renovare grupuri sanitare şi igienizare saloane 

   - Secţia Maternitate: renovare grupuri sanitare şi igienizare saloane 

Au fost amenajate spaţii verzi, a fost asfaltată curtea Maternităţii şi a Ambulatoriului, au fost 

racordate la termoficare Medicala 2 şi 3, Oncologia şi Fizioterapia. 

− Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babeş”: lucrări 

de reparaţii şi igienizări Compartiment HIV şi Biroul Internări, lucrări reparaţii la 

pavilionul Farmacie, igienizări şi lucrări de pardoşeli PVC la saloane pavilion şi 

dispensar TBC. Sunt în curs de amenajare următoarele investiţii:  

− Echipamente de incalzire centrala pentru pavilionul tbc copii care pana în 

prezent a fost  încalzit cu sobe  cu consum mare de gaze şi greu de 

supravegheat în conditiile în care sunt copii   

− Spitalul a fost dotat cu un grup electrogen cu capacitate optima pentru a face 

fata consumului de energie electrica a intregului spital în conditiile 

întreruperii alimentarii cu energie de la retea , în valoare de 150 mii lei  
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− A fost achizitionata aparatura – ecograf , EKG, microscop , echipamente 

frigorifice , absolut necesare si deficitare în spital . 

− Pentru  perioda  de garda a fost achizitionat un analizator cu intretinere mica fata 

de analizatorul ce efectueaza analizele  solicitate in cursul programului obisnuit 

de lucru , aflat in dotareA fost a achizitionata o linie profesionala de bucatarie şi 

o linie de spalatorie în conditiile în care cele existente datau din 1973 data la care 

a fost construit spitalul – 490 mii lei s-au montat echipamente ACM ( apa calda 

menajera ) produsa cu ajotorul energiei solare cu costuri reduse  

− A fost achizitionate de 156 mii lei paturi de spital în conditiile în care cele vechi 

datau de la darea în folosinta a spitalului cu exceptia unora primite ca donatii. 

− Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie: a fost dotat cu un sistem de avertizare sonoră, 

sistem de climatizare. Au fost achiziţionate paturi multifuncţionale şi au fost 

efectuate lucrări de reparaţii utilităţi şi igienizări. 

ÎNVĂTĂŢÂNT: 

- s-a demarat un proiect de reabilitare şi modernizare a instalaţiilor electrice, sanitare şi termice. 

- s-a majorat  numărul beneficiarilor de burse şcolare de la 3096 beneficiari în anul şcolar 2012-

2013 la  la 5648 beneficiari anul şcolar 2013-2014   

 

 -  După şapte ani în care singura instituţie de profil din Oltenia a funcţionat fără sediu 

propriu, din acest an Teatrul Colibri este beneficiarul unui sediu spaţios, modern, elegant şi 

primitor, de nivel internaţional, fiind alocate fonduri în sumă de 815 mii lei.  

 

− Au fost finalizate următoarele proiecte cu finanţare europeană: 

− Centru Multifunctional Craiova - Pavilion Central 

  - Pasaj denivelat subteran, pe sub intersecţia străzii Arieş cu str. A.I.Cuza şi 

respectiv cu str. Impăratul Traian 

  

− În anul 2013 au fost demarate  proiectele Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de 

locuinţe în municipiul Craiova” şi proiectul “Amenajare şi revitalizare Centrul istoric 

din municipiul Craiova”. 

− În anul 2013 pe raza municipiului Craiova au fost realizate mai multe activităţi privind 

iluminatul public, după cum urmează: extinderea iluminatului public s-a efectuat în 

următoarele locaţii: alei incinte blocuri, aleea Gârleşti, str. Păuniţei, str. Vidra, iluminat 

arhitectural biserici (Hagi Ienuşi, Ungureni, Madona Dudu, Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
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Gavril, Sf.Nicolae, Obedeanu, Sfinţii Apostoli, Sf.Gheorghe, Postelnicu Fir, Sf.Ilie). În 

cadrul acestor lucrări s-au montat 20 stâlpi de diferite tipuri, 37 corpuri de iluminat, 

2.220 ml reţea subterană, 320 ml reţea aeriană. Valoarea lucrărilor executate a fost de 

87.094,29 Euro fără TVA. 

− S-au efectuat lucrări de întreţinere menţinere la iluminatul public în valoare de 329.709,87 

Euro fără TVA. 

− -Sunt aproape de finalizare lucrările la proiectele „Centru de dezvoltare tehnologică şi 

excelenţă în afaceri Craiova” şi „Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a 

Polului de creştere Craiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova 

(6 străzi)” .      

 

− 1. Compania de Apă a introdus reţele de alimentare cu apă potabilă pe o lungime totală 

de 5340 ml şi 132 branşamente noi, pe următoarele străzi:  

− Brestei între Plendava şi Fermierului, lungime de 1700 ml, 54 branşamente 

− Brestei între Fermierului şi Şcoala Ion Creangă, lungime de 1700 ml, 12 branşamente 

− Aleea VI Brestei, lungime de 120 ml, 7 branşamente 

− Gîrleşti, lungime de 950 ml, 30 branşamente 

− Aleea Doiceşti, lungime de 150 ml, 8 branşamente 

− Aleea Poienii –  lungime de 160 m 

− Remus,  lungime de 70 m 

− Cartier Aeroport, lungime de 50 m 

− Carpenului, lungime de 370 ml, 21 branşamente 

 

− 2. Au fost executate lucrări de reabilitare reţea apă potabilă (înlocuire conductă)  pe 

o lungime totală de 1205 ml şi 93 branşamente pe noua conductă, pe următoarele străzi: 

− Moreni, lungime de 300 ml, 27 branşamente 

− Aleea II Brestei, lungime de 100 ml, 11 branşamente 

− Aleea I Motru, lungime de 30 ml, 6 branşamente 

− Aleea Izvorului, lungime de 100 ml, 8 branşamente 

− Tîrgului, lungime de 460 ml, 29 branşamente 

− Săcelu, lungime de 15ml, 4 branşamente 

− Brazda lui Novac între Şerban Vodă şi Remus, lungime de 200 ml, 8 branşamente 
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− 3. Au fost executate lucrări de reabilitare reţea apă potabilă blocuri de locuinţe  pe o 

lungime totală de 882 ml, cu un număr de 60 branşamente înlocuite, în următoarele cartiere: 

− Craioviţa Nouă , lungime de 190 ml, 12  branşamente 

− Nicolae Titulescu, lungime de 20 ml, 3 branşamente 

− Calea Bucureşti, lungime de 92 ml, 6 branşamente 

− 1 Mai, lungime de 193 ml, 14 branşamente 

− Brazdă, lungime de 125 ml, 8 branşamente 

− Lăpuş, lungime de 188 ml, 8 branşamente 

− George Enescu, lungime de 74 ml, 9 branşamente 

  4. Au fost executate lucrări de extindere reţea canalizare pe o lungime totală de 640 ml şi 

104 racorduri, pe următoarele străzi:  

− Carpenului, lungime de 440ml, 104 racorduri 

− Carpenului refulare Staţie Pompare ape uzate, lungime de 200ml 

  5.   Au fost executate lucrări de racordare canalizare şi guri de scurgere preluare ape 

pluviale pe o lungime totală de 300 ml, fiind executate 30 guri scurgere, în următoarele cartiere: 

  - Lăpuş Argeş, lungime de 28 ml, 1 gură scurgere 

  - Catargiu, lungime de 28 ml, 9 guri scurgere 

  - Centru, lungime de 80 ml, 5 guri scurgere 

  - Craioviţa Nouă, lungime de 52 ml, 5 guri scurgere 

  - Brestei, lungime de 16 ml, 1 guri scurgere 

  - Nicolae Romanescu, lungime de 22 ml, 3 guri scurgere 

  - 1 Mai, lungime de 193 ml, , lungime de 74 ml, 6 guri scurgere 

  6. În anul 2013, s-au excutat fântâni publice, după cum urmează: Fântâna de la Marlorex, 

cu apă de la Izvarna, prima fântână de acest gen din municipiu, fântâna cu apă potabilă din 

cartierele Făcăi, Rovine, Craioviţa Nouă – esplanadă, Gîrleşti, zona Halta Bordei. 

 În paralel s-a lucrat la extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in 

Municipiul Craiova cuprinse în Masterplanul 1 Apă Canalizare, după cum urmează:  

1. În zona Brestei-Bucovat, zona Catargiu-1 Mai; zona Craiovita; zona Sarari si alte 

strazi, s-au reabilitat reţele de alimentare cu apă în proporţie de 54% executându-se 

18.640 metri conductă reţele, reabilitarea branşamentelor s-a făcut în proporţie de 

41,9%, executându-se 1675 branşamente. Lucările s-au executat pe următoarele 

străzi : str. Drumul Jiului, Romanitei, Bucovatului,Caracal, Almasului, Dorobantilor, 

Aleea Izvarna, Drumul Fabricii, Izvarna, Strungarilor, Corabia, Stanjeneilor, Deltei, 

Lebedei, Sovata, Pades, Dragasani, Ineului, Ciocarliei, Barbatesti, Leandrului, 
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Negoiu, Tarancutei, Snagov, Maghiranului, Motru, Carpati, Albinelor, Busteni, 

Luminitei, Pui de Lei, Aleea 5 Doicesti, Aleea 1 Motru, Aleea 3 Doicesti, Banatului, 

Dimitrie Grecescu, Aleea 2 Doicesti, Aleea 4 Doicesti, Aleea 6 Doicesti, Aleea 2 

Motru, Aleea 1 Doicesti, Doicesti, Harsova, Topolnitei, Eroul Necunosacut, 

Babadag, Nectarului, Progresului, Voineasa, Aleea 1 Nectarului, Aleea 1 Fragilor, 

Poienii, Razelm, Prahova, Aleea 3 Fragilor, Baraganului, Izvorului, Slanic, Alea 3 

Brestei, Caciulata, Dabuleni, Olanesti, Aleea 7 Fragilor, Aleea 5 Fragilor, Aleea 6 

Fragilor, Nasaud. 

2. În zona Cartier Romanescu s-au efectuat lucrări de extindere si reabilitare a retelelor 

de canalizare, lucrările s-au executat pe strazile: Targului, Vanatori de Munte, 

Artileriei, Infanteriei, Marinei, Eroii Sanitari, Aviatorilor, Cavaleriei, Genistilor, 2, 4, 

Aleea Bucura 2, Potelu 2, Aleea Targului, Antiaeriana, Emil Racovita, Constantin 

Angelescu, 1. Extinderea racordurilor fiind executată în proporţie de 6 %, cu un 

număr de 155 racorduri canalizare.  

 S-a executat extinderea conductelor de reţele canalizare pe o lungime de 5.325 m, 

reprezentând 21,5% din lungimea propusă  (24.751 m). 

 

3. În zona cartier Bariera Vâlcii s-au executat lucrări de extindere şi reabilitare a 

reţelelor de canalizare după cum urmează: extinderea conductelor reţelei de 

canalizare s-a executat pe o lungime de  24.471 m, reprezentând  56,2% din 

lungimea propusă (43.521 m).  

 Lucrările s-au executat pe strazile: Gradinari, Floresti, Salcioarei, Cocorului, Drumul 

Cornesului, Malinului, Cantonului, Toamnei Carpenului, 2, 3, Murelor,Fermei, Rodnei, Aleea 1 

Parangului, Aleea 1Cantonului, Aleea 2 Cantonului, Jieni Rugului, 115, Bradului, Trotusului, 18, 

Ramuri, 113, Bucegi, Aleea 3 Ramuri, Aleea Drumul Cornesului, Aleea 4 Parangului, Aleea 2 

Ramuri, Prunului, 1, 83, Trandafirului, Aleea 2 Parangului, Aleea 3 Parangului, Aleea 7 Parangului, 

Aleea 1 Toamnei, Aleea Trotusului, 103, 104, Merisorului, 102, Aleea Bucegi, Aleea 5 Parangului, 

Aleea 3 Bariera Valcii, 5, 28, 31, 91,105, Caliman, Aleea 1 Ramuri, 29, 30,33, Aleea 6 Teilor, 111, 

Parangului, Aleea 6 Parangului, 32, Postavarului, Plopului, Viilor, Aleea 7 Teilor, 36, Polovragi,40, 

89, cuprinzând un număr de  1514 racorduri de canalizare. 

  

 

 

 



 

 

SITUATIA LUCRARILOR DE  REPARATII SI ÎNTREŢINERE  STRAZI  

EXECUTATE IN  2013 IN MUNICIPIUL CRAIOVA 

 

 Lucrări de reparaţii şi întreţinere cu îmbrăcăminţi asfaltice pentru străzi alei, trotuare şi 

parcări  

        - cartierul 1 Mai- zona blocurilor S54- S65; 

        -  cartierul Brazda lui Novac - perimetrul cuprins intre strazile Lamîitei, Paltinis, Doljului si str. 

Brazda lui Novac; 

         -  str. Gen. N. Falcoianu si zona blocurilor adiacente; 

         -  perimetrul cuprins intre Bd. Dacia, str. Brazda lui Novac si str. Bariera Vîlcii; 

         -  cartierul Lapus – zona blocurilor O4 – O6; 

         -  str. Brazda lui Novac; 

         -  perimetrul cuprins intre str. Brazda lui Novac, str. 1 Decembrie 1918; U.M. si str. Vulturi; 

        -  str. Turturele si zona blocurilor adiacente; 

        -  str. Adolf Watman si parcari adiacente; 

        -  str. Plevnei - covor asfaltic; 

        -  aleea Nicolae Balcescu si blocurile adiacente – alei, trotuare si parcari; 

        -  Piata Centrala bl. 31A, B, C, D - amenajare parcare; 

        -  cartier Craiovita Noua – perimetrul cuprins intre bd. George Enescu, str. Brîncoveanu, str. 

Craiovesti si str. Tufanele cu zona blocurilor 201; 

        - cartierul Craiovita Noua- zona Big Vechi; 

        - cartierul Craiovita Noua - str. Ghetisoarei - zona blocurilor 163 si 167; 

        - str. Pascani si lucrari de fluidizare trafic la intersectie cu str. George Enescu; 

        - str. Constantin Brîncoveanu – tronson cuprins intre str. George Enescu si str. Toporasi;       

        - str. Fragilor - covor asfaltic carosabil si trotuare; 

        - parculetul Rovine- alei, trotuare si parcari; 

        - aleea Hortensiei – covor asfaltic, trotuare si parcari; 

        - str. Tîrgului – covor asfaltic, trotuare si parcari; 

        - str. Hanu Rosu; 

        - aleea Anul 1848; 

        - Policlinica Craiovita Noua; 

        - Aleeea Teatrului; 

        - blocuri adiacente str. Principatele Unite; 

        - alee carosabila din strada Caracal spre Camin nefamilisti. 

          In anul 2013 s-au executat lucrari de imbracaminti asfaltice astfel:  



 

 

 - 127.311,22 mp pentru sisteme rutiere (strazi) si parcari; 

            - 30.455,85 mp pentru trotuare.   

− Lucrări de întreţinere şi reparatii strazi cu bolovani de rau şi piatră cubică in suprafata de 

33.296,77 mp (Gorjului, Crîngului, Rosnov, Rândunele, Târnava, Buzăului, Borsec, 

Gheorghe Donici, Ceahlăului, Alexandru cel Bun, Căluşari, Vrancei, Dobrogea, Măcinului, 

Porumbului. ) 

  - Lucrări de întreţinere şi reparatii strazi  cu îmbrăcăminţi din piatră spartă în suprafaţă de 

67.746,70 mp. ( Aleea Fulger, Brăila, Moldova, Aleea 7 Brestei, Aleea 2 Muntenia, Zăvoiului, Aleea 

I Cernele, Aleea Brestei, Piatra Neamţ, Ardeal, Aleea I Parângului, Aleea 5 Ramuri, Teilor, Cartier 

Făcăi, Aleea 1;2;3;4 Poligonului, Aleea III Căluşari, Braşov, Căpşunilor, Moreni, Arad.) 

 

TERMOCRAIOVA  

 

− menţinerea preţului gigacaloriei la 220,5 lei,  

− a fost reabilitat sistemului de distribuţie a agentului termic în cadrul a 15 unităţi de 

învăţământ 

− reabilitare sistem distribuţie a agentului termic la Spital 3  

− rebranşare Spital Filantropia cu reabilitarea sistemului de distribuţie a agentului termic; 

− cca. 500 de apartamente care beneficiază de sistemul de recirculare (cca. 500 de noi 

branşamente) 

− 6,7 km reţea complet modernizată; 

− s-au modernizat 3 Puncte Termice complet automatizate 

− 2  Puncte Termice automatizate pe recircularea apei calde menajere; 

−  2 scări de bloc – proiect pilot distribuţie orizontală. 

 

SC PIEŢE şi TÂRGURI CRAIOVA SRL 

 

  -SC PIEŢE şi TÂRGURI CRAIOVA a reuşit în anul 2013 să recupereze pierderile societăţii, 

iar dacă în luna iunie 2013 societatea avea un profit de 40 mii lei, în prezent are un profit de 600 mii 

lei. Aceste rezultate au fost posibile prin reducerea tuturor cheltuielilor, lucrarile fiind executate cu 

personalul angajat al societăţii şi prin eficientizarea activităţii societăţiii. Ca obiectiv important 

Societatea a înfiinţat Târgul Municipal Craiova din strada Caracal, cu o suprafaţă de 32000 mp, 

fiind astfel cel mai mare târg din Oltenia.  

  - prin înfiinţarea mai multor spaţii comerciale au fost create noi locuri de muncă (80locuri 



 

 

muncă) 

  - SC PIEŢE şi TÂRGURI CRAIOVA  are ca obiective pe termen scurt modernizarea Pieţei 

Orizont şi  reînfiinţarea Pieţei Dezrobirii (termen finalizare aprilie 2014) 

 

SALUBRITATE 

 

− Datoria către SC ECO SUD  SRL în valoare de 3.231.718 lei a fost eşalonată în 9 rate şi 

plătită integral în noiembrie 2013; 

− plata furnizorilor de bunuri şi servicii este la zi; 

− pe parcursul aestui an nu au existat întârzieri la plata datoriilor către bugetul de stat şi cel 

al asigurărilor sociale şi fondurilor speciale; 

− s-a extins activitatea de salubrizare menajeră prin preluarea a 5 comune care au aderat la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI Salubris Dolj; 

− s-au făcut investiţii din fonduri proprii în valoare de 600.000 lei pentru recarosarea a 4 

autocompactoare – modernizare parc auto specializat. 

 

RAADPFL  
 

 La nivelul Sectorului de Zone Verzi din cadrul Regiei, in anul 2013 obiectivul principal al 

sectorului a fost  cresterea si dezvoltarea spatiilor verzi din oras, infiintarea de noi parcuri: Big-ul 

Vechi Craiovita Noua si Coltar Gara, parculete amenajate in urma demolarii chioscurilor, in zona 

garii fiind o suprafata de 300mp de chioscuri demolate; Coltar Casa Studentilor-reamplasare statuie 

Eugeniu Carada; si reamenajarea parculetului din Rovine. 

 In cursul anului 2013 la acest sector s-au plantat peste 8000 de arbori  (Pawlonia, Frasini, 

Catalpa, Stejari, Pini, Molid etc), 2543 de arbusti( Buxus, Ienupar Virginian etc), 9516 fire gard viu 

( Hibiscus etc), peste 231933 flori (Banutei, Petunii, Crizanteme, Trandafiri, bulbi de lalele si 

narcise etc). 

 O alta activitatea a acestui sector a fost amenajarea a 8 sensuri giratorii cu figurine de 

diverse forme( Cal de jocheu, elefant, velier, surfer, caracatita, Turnul Eiffel, fluturasi, elicopter, 

caprioare etc) 

 

            Sector Reparatii Strazi – Constructii Urbane  

− executat lucrari cu pavaj uniloc-1028,46 dintre care 550 mp la Teatrul Colibri 

− montare instalatii irigat 4,7 km ( Carol I – 651ml, George Enescu 2304ml, Craiovita Big 

vechi-400 ml, Gara 162 ml) si in cele 3 sensuri giratorii din Brazda lui Novac. 



 

 

 

 MOBILIER URBAN 

 Printre cele mai importante  activitati ale  sectorului formatiei Mobilier Urban amintim 

urmatoarele: exploatarea si intretinerea fantanilor arteziene ale Municipiului Craiova cu un total de 

ore de 12.032; peste 250 de banci agreement montate; 2625 gard bordurat montat in primavara 

anului 2013; 22 masute sah; 1400 de cosuri de gunoi montate; confectionare masti, jardiniere in 

numar de 182 de bucati si amenajarea picioarelor Pasajului Suprateran din sensul giratoriu de la km 

0. 

 Principalele activitati desfasurate la Sectorul Siguranta Circulatie la nivelul anului 2013 se 

numara: montarea/demontarea sau indreptarea a peste 2500 de indicatoare si trasarea a 23000mp 

marcaje rutiere. 

         

RAT CRAIOVA 

 

 Obiectivul principal al R.A.T. Craiova in anul 2013 a fost oferirea unui serviciu public de 

calitate, in beneficiul cetatenilor.  

 In vederea indeplinirii acestui scop, conducerea regiei a intreprins toate demersurile in 

vederea limitarii cheltuielilor, reusindu-se scaderea considerabila a sumelor avansate pentru 

achizitionarea pieselor si materialelor necesare desfasurarii activitatii. Acest lucru a fost posibil prin 

incheierea de contracte avantajoase ale caror clauze au fost negociate in interesul regiei, reducandu-

se drastic costurile de achizitie, penalitatile datorate sau alte cheltuieli ce cadeau in sarcina 

institutiei. 

 De asemenea, au fost reorganizate o serie de servicii si, s-a reusit cresterea incasarilor din 

vanzarea de bilete si abonamente, atat la tonete cat si prin activitatea desfasurata ca si taxatori sau 

controlori de catre colegii distribuiti in cadrul Compartimentului Taxare si Control, ca urmare a 

incetarii activitatii de transport electric. In acelasi timp, in anul 2013 a fost suplimentat si numarul 

de tonete din traseu iar acolo unde existau deja tonete, a fost prelungit programul pentru a veni in 

intampinarea nevoilor cetatenilor. 

 Totodata, conducerea regiei s-a ocupat in mod constant de imbunatatirea conditiilor pentru 

calatori, in acest sens, in cursul acestui an procedandu-se la modernizarea unui numar initial de 105 

statii - prin forte proprii sau in parteneriat cu firme din Craiova. Aceste modernizari constau in 

construirea de adaposturi pentru calatori, montarea de banci in statiile deja existente si, chiar 

construirea de noi statii. 

 Avand in vedere intreruperea activitatii de transport electric cauzata de inceperea lucrarilor 

la modernizarea liniei de tramvai, Regia s-a ocupat in a doua jumatate a anului in curs si de 



 

 

reabilitarea si  modernizarea unui tramvai din vechea flota, urmand ca in primul trimestru al nului 

urmator sa se finalizeze lucrarile la alte doua astfel de mijloace de transport. 

 

Investitii, Achizitii Publice si Licitatii 2013 

Investitii/achizitii finalizate ( ca executie): 

Din bugetul local: 

 

− Achizitie sistem de amplificare Primaria Mun. Craiova; 

− Achizitie autocompactor de 5 mc (pentru S.P. Salubritate); 

− Achizitie utilaj multifunctional UNIMOG (pentru S.P. Salubritate); 

− Achiziţie Server lamelar de date şi sistem de operare Windows 2012 Server (pentru Directia 

Taxe si Impozite); 

− Achiziţie gard pentru împrejmuit locuri de joaca pentru copii; 

− Achiziţie gard pentru împrejmuit zone verzi; 

− Achiziţie foişoare; 

− Achiziţie tocător pentru ramuri şi crengi (pentru Sere Craiova); 

− Achizitie banci pentru agrement; 

− Achizitie Cosuri de gunoi stradal cu colier; 

− Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Craiova (servicii de 

proiectare); 

− Studiu de fezabilitate pentru concesionarea Serviciului de  Iluminat public din municipiul 

Craiova; 

−  Amenajarea de parcuri si gradini in municipiul Craiova-Parcul Nicolae Romanescu (servicii 

de proiectare); 

− Realizare canalizare pluviala strada Toamnei (studiu de fezabilitate); 

− Amenajare adapost pentru caini (executie); 

 

Din fonduri europene: 

− „Instalatie de iluminat rutier bretele si intersectii in zona pasajului subteran din Municipiul 

Craiova” (executie); 

− Amenajarea  spatiului destinat Incubatorului de afaceri (achizitionare cu montaj sistem 

supraveghere video si instalatii climatizare tip aer conditionat 

 

 



 

 

 

Investitii/achizitii in derulare (ca executie): 

 

Din bugetul local: 

− amenajare locuri de joaca din incinta gradinitelor ( 46 locatii); 

− achizitie automaturatoare (pentru S.P. Salubritate); 

− centrală termică pe combustibil solid (tocătură de ramuri, peleţi, cărbune etc.) – pentru Sere 

Craiova; 

− reabilitare conducta Izvarna – Craiova, zona Vârţ; 

− cadastru de specialitate imobiliar-edilitar; 

− modernizare puncte termice in mun. Craiova (P.T. 9 Calea Bucuresti, P.T. Sarari, P.T. Mihai 

Viteazu); 

− modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din 

mun. Craiova (P.T. 8 Calea Bucuresti); 

−  Alimentare cu apă şi canalizare str. Aleea IV Brestei (studiu de fezabilitate); 

− PUZ – Nicolae Romanescu; 

− Achiziţie mobilier urban; 

− Achiziţie figurine din plante; 

− Lucrări de reparaţii construcţii la unităţile de învăţământ; 

 

Din fonduri europene: 

−  „CRAIOVA WATER PARK” – Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din 

Municipiul Craiova” (executie lucrari, dirigentie de santier); 

− „Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est a Polului de Crestere Craiova, in 

vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova (executie lucrari, dirigentie de 

santier); 

− Вusiness Center Sud Craiova (executie lucrari, dirigentie de santier); 

− „Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova” (executie lucrari, 

asistenţă tehnică  din partea proiectantului, dirigenţie de şantier); 

− „Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri Craiova” (executie lucrari, 

dirigentie de santier); 

−  „Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de 

muncă între cele doua platforme industriale ale Polului de Creştere Craiova” (executie 

lucrari, dirigentie de santier, brosuri, panouri de vizibilitate); 



 

 

− Reabilitare Camin Cultural Mischii (execuţie) 

− „Reabilitare Teatru de Vară din Parcul Nicolae Romanescu” (executie lucrari, dirigentie de 

santier); 

− Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice din Municipiul Craiova 

(executie lucrari, dirigentie santier). 

 

Reparatii scoli si gradinite (executie): 

− amenajare teren sport la Colegiul National Carol I, cu iarba artificiala 

− reparatii sala sport si inlocuire pardoseala ( pt competitii profesioniste de baschet, handbal si 

tenis ) Scoala Generala Traian 

− reparatii curente in 31 unitati de invatamant 

− reparatii instalatii termice in 15 unitati de invatamant 

− reparatii instalatii electrice in 16 unitati de invatamant 

− reparatii instalatii sanitare in 62 unitati de invatamant 

 

Investitii aflate in procedura de achizitie, in faza de incheiere contract: 

− Reamenajare Grădina Zoologica Craiova (proiect tehnic si executie); 

− Achizitie cu montaj locuri de joaca (acord – cadru) ; 

− Consolidare zid Cimitir Sineasca (proiect tehnic si executie); 

− Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare. 

 

Investitii aflate in procedura de achizitie, in faza de evaluare oferte: 

− Amenajare parcare subterană în zona Teatrului Naţional” (execuţie lucrări, dirigenţie de 

şantier);  

− Servicii financiare de acordare credit de finantare unor investitii publice de interes local din 

Municipiul Craiova in suma totala de 32.283.000 lei; 

− Reabilitare Cămine Culturale Breasta si Pieleşti (executie); 

− „Reabilitare si consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I si Teatrul Liric” (servicii 

de proiectare); 

− Reabilitare sediu Primaria Municipiului Craiova str. A. I. Cuza nr. 7 (servicii de proiectare); 

− Alimentare cu apă potabilă pe zona delimitată de străzile : Brestei, Poligonului cu alei, C-tin 

Gherghina si Brezei (proiect tehnic); 

− Alimentare cu apă potabilă cartier Veterani (proiect tehnic) ; 

− Achiziţie Automaturatoare pentru maturat spatii inguste. 



 

 

 

Investitii aflate in faza de pregatire a documentatiilor pentru demararea procedurilor de achizitie: 

− Reabilitare si/sau modernizare strazi in mun. Craiova (expertize tehnice si D.A.L.I.) (140 

buc); 

− Canalizare pluviala in cartierele: Lascar Catargiu, Mofleni, Rovine II (actualizare indicatori 

tehnico economici SF-uri existente) ( 30 buc); 

− Achizitie autobuze (acord-cadru); 

− Reabilitare/modernizare strazi in Municipiul Craiova ( acord-cadru); 

− Reparatii strazi in Municipiul Craiova ( acord-cadru); 

− Reparatii unitati de invatamant si cladiri din patrimoniul Municipiului Craiova (acord-

cadru); 

− Mentenanta si extindere sistem  de iluminat public al Municipiului Craiova 

− elaborare Studiu de fezabilitate : spital Filantropia, amenajare zona sub pasaj Jiul; 

− Achiziţie şi montare statui (10 buc) în cadrul proiectului Amenajare şi revitalizare Centru 

Istoric al Municipiului Craiova ; 

− Elaborare registru Spaţii verzi; 

− Reabilitare sediu Primaria Municipiului Craiova (fost Palace)  str. A. I. Cuza nr. 1 (servicii 

de proiectare). 

 

Situatie proiecte finanţate prin fonduri europene  

finalizate in anul 2013 

 

1. Centrul Mutifunctional Craiova– Pavilion Central. 

Prin acest proiect finantat prin POR 2007-2013,   Axa prioritara 4 - ''Sprijinirea dezvoltarii 

mediului de afaceri regional si local'', s-a urmarit infiintarea unui Centru Expozitional si de Afaceri 

modern, prin intermediul caruia sa fie sprijinit mediul de afaceri local si regional si totodata sa fie 

atras astfel, capitalul privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi expozitionale si  de 

promovare ale mediului de afaceri local si crearea de noi locuri noi de munca pentru municipiul 

Craiova.  

2. Construirea unui pasaj subteran in vederea descongestionarii traficului rutier din Zona 

Metropolitana Craiova, 

Prin acest proiect finantat prin POR 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri 

integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: 



 

 

reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, 

s-a dorit imbunatatirea infrastructurii publice urbane prin construirea unui pasaj subteran in 

lungime de 405,32 m, iar la nivelul superior al acestuia reamanajarea intersectiei semaforizate cu 

str. A.I.Cuza precum si amenajarea unui sens giratoriu la intersectia cu str. Imparatul Traian.   

3. Construirea unui pasaj suprateran în vederea descongestionarii traficului rutier 

din Zona Metropolitana Craiova (finalizare cu iluminat bretele rutiere) 

Prin acest proiect finantat prin POR 2007-2013, Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri 

integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: 

reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, 

s-a dorit îmbunatatirea infrastructurii publice urbane prin: construirea unui pasaj suprateran; 

reabilitarea spatiilor pietonale, imbunatatirea sistemului de marcaj rutier si reabilitarea liniei de 

tramvai, imbunatatirea mobilitatii populatiei prin sistematizarea intersectiei si realizarea unui sens 

giratoriu la nivelul solului. 

 

SITUATIE PROIECTE  FINANŢATE PRIN FONDURI EUROPENE CE 

VOR FI FINALIZATE IN ANUL 2014 

1. Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere din zona de Nord-Vest a Polului de 

Crestere Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova”, este 

finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea 

dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 

„Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: 

reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, a 

presupus reabilitarea si modernizarea bvd. Olteniei,  bvd. Tineretului, str. Pelendava,  str. Brestei, 

str. Amaradia si str. Toamnei pentru imbunatatirea accesibilitatii locale a fortei de munca catre 

platformele industriale ale polului de crestere Craiova, a mobilitatii agentilor economici, populatiei 

metropolitane si a bunurilor si serviciilor in vederea cresterii competitivitatii economice si 

dezvoltarii mediului de afaceri din Zona Metropolitana Craiova 

Prin proiect  se vor moderniza la sfârşitul implementării proiectului: 

- 150.707,31 mp suprafata infrastructura urbana modernizata, din care 

- 87.425,81 mp carosabil   

- 26.736,20 mp trotuare  

- 17.487,69 mp zone verzi  

- Bvd. Olteniei – lungime 2179 m;  

- Bvd. Tineretului – lungime 1092 m;  



 

 

- Str. Toamnei – lungime 1243,70 m;  

- Str. Amaradia  – lungime 1303 m;  

- Str. Brestei – lungime 1105 m;  

- Str. Pelendava – lungime 1180,70 m 

- 1 sens giratoriu nou creat  

- 6 statii de taxi amenajate 

- 800 locuri de parcare amenajate 

- 14 statii de autobuz amenajate  

Durata implementare 28 luni 

Contract executie lucrari semnat in 07.02.2012 cu S.C. Delta ACM SRL. 

Au fost receptionate, după terminarea lucrărilor bvd. Oltenia şi străzile: Tineretului, Amaradia, 

Brestei şi Pelendava.  

Inceperea lucrarilor este pentru strada Toamnei este conditionata de executia lucrarilor de canalizare 

menajera din masterplanul de apa si canal finantat prin P.O.S. Mediu 

Valoarea totala a proiectului este de  64.110.208,00 lei. 

 

2. Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din 

municipiul Craiova 

  Proiectul este finanţat prin POR,  Axa 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, 

Domeniu major de interventie 5.2 Crearea,  dezvoltarea,  modernizarea infrastructurii  de turism 

pentru valorificarea  resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice, in cadrul 

Programului Operational Regional 2007-2013 si vizeaza crearea unei infrastructuri moderne de 

agrement, cu o arhitectura adecvata, care sa conduca la imbunatatirea infrastructurii turistice de 

agrement existente in municipiul Craiova si atragerea unui numar cat mai ridicat de turisti si 

cresterea duratei medii a sejurului turistic la nivelul municipiului. 

Prin proiect se vor realiza, la finalizarea proiectului : 

− 6019,40 mp suprafata desfasurata cladire pentru bazine acoperite si jocuri de apa 

− Bazine cu apa in suprafata totala de 5.131,30 mp din care 

− 1250 mp piscina bazin 50x25   

− 847,80 mp suprafata lazy river, 

− 241,20 mp suprafata relax pool  cu entertaining pool  

− 1256 mp suprafata bazin cu valuri, 

− 201 mp suprafata bazin pentru copii-piscina tematica, 

− 460 mp suprafata bazin cu apa pentru copii si mobilier pentru joaca (water 

playground) 



 

 

− bazin de 415,30 mp - 1 turn cu 2 tobogane  

− bazin de 460 mp 1 turn cu 5 tobogane, 

− 2306,00 mp suprafata totala amenajata pentru terenurile de sport din care: 1 teren de fotbal 

de plajă 30mx40m; 3 terenuri de tenis cu piciorul 22mx11m; 1 teren de volei pe plajă 

19mx20m  

− 12.600 mp suprafata totala spatii verzi amenajate 

Durata implementare 37 luni 

Contractul de lucrari a fost semnat cu asocierea S.C. Delta ACM 93 S.R.L., S.C. Polistart şi 

S.C. UTI, cu lider de asociere S.C. Delta ACM 93 S.R.L. 

Valoarea totala a proiectului este de  86.066.199,35 lei. 

 

3. Modernizarea infrastructurii de transport in comun pentru fluidizarea traficului 

fortei de munca intre cele doua platforme industriale ale polului de crestere Craiova  

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”, categoria de operatiuni: reabilitarea 

infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, pe 

componentele: 

- reabilitare cale de rulare tramvai pe bvd. Decebal; 

- reabilitare cale de rulare pe calea Bucuresti, Calea Severinului – 11 km 

- management trafic Calea Bucuresti – N.Titulescu – Calea Severinului 

Prin proiect  se vor realiza: 

2. 1.630m cale dubla linie de tramvai pe bulevardul Decebal modernizata; 

3. 10.878 m cale simpla linie de tramvai pe Calea Bucuresti, b-dul Nicolae Titulescu, Calea 

Severinului, modernizata 

4. 10 peroane de tramvai modernizate  

5. 16 intersectii pentru care se realizeaza sistem pentru managementul traficului (stalpi 

semafoare, semafoare, automat pentru dirijarea circulatiei, bucle inductive de detectie 

trafic, realizare semnalizare rutiera) 

           S-au semnat contractele de lucrari pentru reabilitarea caii de rulare a tramvaielor:  

−  pe bvd. Decebal, cu S.C.T. S.A.  (data finalizare contract ianuarie 2014) 

−  pe lotul Calea Bucuresti – Calea Severinului, cu MARIVILLA.(mai 2015) 

−  lotul privind managementul de trafic este in executie de catre UTI (iunie 2014) 

Durata  implementare 34 luni 



 

 

Valoarea totala a proiectului este de  60.228.232,80 lei 

 

4. Centru de dezvoltare tehnologica si excelenta in afaceri 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  se vor realiza: 

- cladire P+1 cu 807mp suprafata construita desfasurata 

- 1 sala de training; 

- 6 birouri cu suprafete 21,40 mp -23,00 mp la parter; 

- 11 birouri cu suprafete 21,30 mp -27,20 mp la etaj; 

S-a semnat contractul de lucrari cu S.C.RECON si S.C. ERPIA S.A. 

Durata  implementare 18 luni . 

Valoarea totala a proiectului este de  4.518.068,80 lei. 

Proiectul este  in implementare: este realizată în proporţie de 100 % structura de rezistenta si 

se lucreaza la finisaje.  

 

5. Business Center SUD Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013 – Axa 

prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major 

de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- cladire P+1 cu suprafata utila desfăşurată de 1028,75mp 

- 575 mp alee acces carosabil 

- 663 mp spaţii parcare 

- 461 mp trotuare pietonale 

- 2356 mp spaţii verzi 

Semnarea contractului de executie lucrari s-a realizat in data de 30.10.2013 cu S.C. Duo 

Management Construct SRL. 

Durata implementare a proiectului este de 20 luni. 

Valoarea totala a proiectului este de 5.008.190,08 lei 

 

 

 



 

 

SITUAŢIE PROIECTE FINANŢATE PRIN FONDURI EUROPENE  

CU CONTINUARE 2014-2015 

 

1.Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relatia Nord-Sud-Est  a Polului de Crestere 

Craiova, in vederea fluidizarii traficului in Zona Metropolitana Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- 228.357 mp suprafata infrastructura urbana, din care: 

- 139.017 mp carosabil modernizat 

- 48.181 mp trotuare modernizate 

- 300 mp Statii de taxi amenajate 

- 786 mp alveole statii de autobuz amenajate 

-11.202 mp suprafata piste pentru biciclisti  

- 2,480 km lungime str Bariera Valcii; 3,127 km lungime str Caracal; 5,130 km lungime str 

Raului; 

- 1800 m canalizare pluviala pe str Bariera Valcii; 

- 1460 m rigole carosabile realizate pe str. Bariera Valcii 

- 310 m casetare canal colector ape pluviale pe str. Raului. 

Durata implementare proiect 28 luni 

Semnare Contract  Executie Lucrari in data de 30.10.2013 cu SC. TELDRUM 

Valoarea totala a proiectului este de 83.919.755,28 

 

2. Amenajare si revitalizare Centrul istoric al Municipiului Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- Suprafata strazi modernizate 23.230 mp, din care: 

- Suprafata carosabila  14.286 mp 

- Suprafata trotuare       8.944 mp 

- Suprafata spatii verzi   1.254 mp 

- Lungimi conducte apă  modernizate 3.025 m 

- Lungimi conducte canalizare            3.592 ml 



 

 

- Lungimi conducte apa calda, încălzire 

Durata implementare 25 luni 

Contract executie lucrari atribuit catre RECON in data de 19.09.2013 iar predarea de 

amplasament a fost pe 15.10.2013 

Valoarea totala a proiectului este de 76.079.005,88 lei. 

 

− Reabilitare si modernizare Camin pentru persoane varstnice in municipiul Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- Cladire Pavilion Central S+P+4 etaje in suprafata desfasurata de 4015 mp. 

- Cladirea H7 Spartial+P+4 etaje si suprafata desfasurata de 1615 mp. 

- Cladirea Spalatoriei in suprafata construita de 271mp si suprafata desfasurata de 376mp cu 

un regim de inaltime P si P+1 etaje 

Durata implementare 20 luni urmeaza semnarea contractului de executie lucrari cu TEAM in 

data de 4.12.2013. 

Valoarea totala a proiectului este de 10.688.623,90 lei. 

 

− Centru de sprijin al IMM-urilor si institutelor de cercetare si inovare 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- total suprafeţe parter + etaj : 1.003 mp. 

- suprafata sală pentru prezentări =77,7 mp, 

- 4 birouri cu suprafeţe  între 20, 80 mp ÷ 40,70 mp,  

- 6 birouri cu suprafeţe între 41,00 mp÷ 58,20 mp; 

Durata implementare 20 luni.  

Procedura de achizitie a lucrarilor in derulare. 

Valoarea totala a proiectului este de 4.162.412,40 lei. 

 

 

− Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 



 

 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- 619 locuri de parcare din care: 

- 586 locuri  pentru autoturisme 

- 33 locuri  pentru motociclete. 

Număr niveluri:  2 subsoluri 

Suprafaţa construită la nivelul solului = 200 m² 

Suprafaţă desfăşurata = 17 332.8 m², dupa cum urmeaza: 

 - subsol 1 = 6 889.5m² 

 - subsol 2 = 10 443.3 m²  

Suprafata utila = 15 145 m², dupa cum urmeaza: 

 - subsol 1 = 5 960 m² 

 - subsol 2 = 9 185 m² 

Durata implementare 27 luni.  

Procedura de achizitie a lucrarilor in derulare. 

Valoarea totala a proiectului este de 84.785.503,00 lei. 

 

− Reabilitare si modernizare Teatrul de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

- reabilitarea, modernizarea şi amenajarea a 878 locuri in cadrul Teatrului de Vară din 

Parcul „Nicolae Romanescu” Craiova 

Contract executie lucrari atribuit catre S.C ATLAS S.A. 

Valoarea totala a proiectului este de 4.406.787,12 lei 

 

− Dezvoltarea transportului ecologic în municipiul Craiova 

Proiectul este finantat in cadrul POR 2007-2013 – Axa prioritara 1 „Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, sub-domeniul „Poli de crestere”. 

Proiectul se află în faza semnării contractului de finanţare şi urmează a se implementa în 

perioada 2014-2015. 

Valoare estimată 35.347.259 lei. 



 

 

Componentele proiectului in: 

- reabilitare carosabil Calea Bucureşti, cu modificarea geometriei intersecţilor principale şi 

repoziţionarea peroanelor de tramvaie 

- reabilitarea sistemului de alimentare cu energie electrică pentru tramvaie 

- realizarea de piste de biciclete pe str. Calea Bucureşti 

- amenajarea de spaţii de parcare pe Calea Bucuresti, inclusiv cu posibilitatea alimentării 

cu energie elecrică pt autovehicule cu motor electric sau hibrid 

Prin proiect  urmează a se realiza: 

− Suprafaţă reabilitateă 48.702,5 mp 

− Piste biciclişti 4.765,2 mp 

− Parcări 2.878,7 mp 

− Statii de autobuz amenajate 792 mp 

− Peroane tramvai 540 mp 

− Reţea electrică şi linie de contact reabilitată 8.100 m 

 

UNDE-I LEGE, NU-I TOCMEALĂ! - Poliţia Locală a Municipiului Craiova 

 

În perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2013, Poliția Locală a Municipiului Craiova a 

desfășurat acțiuni și misiuni specifice, raportat la competență și atribuții, în domeniile ordinii și 

liniștii publice, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții si afișajul stradal, 

protecției mediului, comercial, evidența persoanelor, precum și în alte domenii stabilite prin hotărâri 

ale consiliului local sau dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova. 

Bilanțul principalelor activități, pentru această perioadă, se prezintă astfel: 

-misiuni specifice dÎn perioada 01 ianuarie – 30 noiembrie 2013, Poliția Locală a 

Municipiului Craiova a desfășurat acțiuni și misiuni specifice, raportat la competență și atribuții, în 

domeniile ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții si 

afișajul stradal, protecției mediului, comercial, evidența persoanelor, precum și în alte domenii 

stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții emise de Primarul Municipiului Craiova. 

e menție menținerea ordinii publice, la diverse manifestații (activități culturale, religioase, 

sportive, însoțire delegații și funcționari, etc) -  454 

-acțiuni organizate cu forțe proprii și în colaborare cu alte structuri de ordine publică – 121 

-infracțiuni constatate: 56 

-persoane conduse la secțiile de poliție: 86 

-persoane depistate fără tichet de călătorie pe mijloacele de transport în comun: 5334 

-autovehicule asupra cărora s-a dispus măsura ridicării: 2333 



 

 

-vehicule abandonate ce au fost ridicate de pe proprietatea municipiului: 14 

-însoțire transporturi agabaritice: 37 

-verificări construcții (sesizări, din oficiu, solicitări primărie), cu forțe proprii sau în 

colaborare cu Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu și Direcția Impozite și Taxe din cadrul 

Primăriei Craiova: 3342 

-verificări amplasamente asupra cărora s-au realizat intervenții în carosabil: 98 

-verificări societăți comerciale privind deținerea acordurilor/autorizațiilor de funcționare și 

de ocupare a domeniului public: 1625 

-construcții desființate (chioscuri, terase, restaurante, panouri publicitare amplasate la sol, 

locuințe din chirpici și paiente, anexe gospodărești, cotețe, împrejmuiri, etc): 321 

-comunicare somații având ca obiect somarea/înștiințarea persoanelor care nu respectă 

prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate: 3473 

-au fost asigurate măsuri de ordine și fluidizare trafic rutier, zilnic, la un număr de 10 unități 

de învățământ, repartizate conform Planului unic de siguranță publică. 

-verificări în baza de date MAI privind evidenta persoanelor: 9493  

-mandate de aducere executate, emise de instanțele judecătorești: 514 

-intervenţii la obiectivele monitorizate: 211 

-total sancțiuni contravenționale aplicate: 20.089 

-valoarea totală a sancțiunilor: 3.960.362 lei 

 

 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 

  - Veniturile proprii ale bugetului local reprezentand impozite si taxe locale realizate pana la 

data de 29.11.2013 sunt in suma totala de 116.133 mii lei ceea ce reprezinta 94% din  prevederea 

bugetara aprobata de 123.633 mii lei. Fata de aceeasi perioada a anului precedent veniturile au 

inregistrat o crestere de 11.930 mii lei ( 12%). 

 Incasarile realizate in anul 2013, pana la data de 29.11.2013 comparativ cu anul 2012, la 

aceeasi data,  la prinicipalele categorii de venituri se prezinta astfel: 

 - Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice – prevederea bugetara pentru 2013 este de 

35.945 mii lei realizandu-se 35.453 mii lei (99%), fata de 33.957 mii lei incasati in 2012 . 

 - Impozitul pe cladiri persoane fizice  -prevederea bugetara pentru 2013 este de 15.223 mii 

lei , realizandu-se 14.898 mii lei (98%), fata de 14.012 mii lei incasati in 2012. 

 - Impozitul si taxa pe teren persoane juridice - prevederea bugetara pentru 2013 este de 

4.238 mii lei, realizandu-se 3.766 mii lei (89%) ,fata de 3.281mii lei incasati in 2012. 

 - Impozitul  pe teren persoane fizice -prevederea bugetara pentru 2013 este de 4.685 mii lei, 



 

 

realizandu-se 4.141 mii lei (88%), fata de 4.022 mii lei incasati in 2012. 

  - Impozitul pe mijloace de transport persoane juridice - prevederea bugetara pentru 2013 

este de 5.985 mii lei, realizandu-se 5.116 mii lei (85%), fata de 5.382 mii lei incasati in 2012. 

 - Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice- prevederea bugetara pentru 2013 este 

de 10.048 mii lei, realizandu-se 9.824 mii lei (98%), fata de 8.414 mii lei incasati in 2012. 

 

 

RELAŢIA CU CETĂŢENII  
 
 

  - S-au depus eforturi  în scopul eficientizăriisistemului de comunicare cu cetăţenii: 

− Telefonul Cetăţeanului 984 a fost reorganizat, în sensul scurtării timpilor de soluţionare 

ale sesizărilor semnalate intervenindu-se în ciclul înregistrare → repartizare → 

soluţionare → comunicare răspuns. Până la data de 10 decembrie fiind primite un număr 

de 8505 de apeluri, comparativ cu 2992 apeluri primite in anul 2012. Principalele 

probleme pentru care cetăţenii au apelat la acest serviciu, au fost sesizările privind 

ridicarea câinilor agresivi, strarea drumurilor, canalizare înfundată, lipsa/furtul capacelor 

de canal, salubrizarea oraşului, distrugerea/reamenajarea locurilor de joacă, întreruperi 

de furnizare ale serviciilor de iluminat, termoficare apă şi canalizare, construcţii ilegale, 

tulburarea liniştii publice, ş.a., majoritatea cu termen de rezolvare scurt. 

− Comitetele Consultative Cetăţeneşti pe zone ale Municipiului Craiova au fost 

reorganizate, întâlnirile cu cetăţenii fâcându-se în cartiere, fiind posibilă astfel 

identificarea cu uşurinţă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii fiecărui cartier. În 

urma vizitelor pe teren au fost realizate următoarele: 

− s-au salubrizat foarte multe zone, au fost montarte coşuri de gunoi, au fost  

întreţinute mai multe spaţii verzi şi reamenajate  locuri de joacă (suplimentare 

nisip şi înlocuire tehnică),  

− au fost montaţi stâlpi de iluminat public în zona Craioviţa (între Grădiniţa Piticot 

şi PT 10); 

− s-au reabilitat străzile din jurul pieţei de pe bd. Tineretului, strada Putnei 

− s-au rezolvat probleme legate de încălzirea termică defectuoasă (anumite Puncte 

Termice); 

− s-au ridicat câini comunitari deosebit de agresivi din zonele sesizate de cetăţeni 

(locuri de joacă, şcoli); 

− s-a făcut permanenţă cu echipajele Poliţiei Locale pentru evitarea anumitor 



 

 

situaţii neplacute, s-a dublat paza în parcuri şi zone de învăţământ 

− amenjarea unor staţii RAT la solicitarea cetăţenilor (Ciupercă, colţ cu stadionul 

Tineretului). 

 

EVENIMENTELE CULTURALE 

DEMERSURI SIGURE ÎN OBŢINEREA TITLULUI DE CAPITALĂ 

CULTURALĂ EUROPEANĂ 2021 

 

 - Primăria Municipiului Craiova si-a propus să devină Capitală Culturală Europeană în anul 

2021. În acest sens a fost constituită Asociaţia „Craiova Capitala Culturală Europeană 2021”, la care 

Municipiul Craiova participă în calitate de membru fondator. Asociaţia are ca obiectiv principal 

organizarea de evenimente şi proiecte culturale cu caracter local, naţional şi internaţional care să 

susţină programul „Craiova Capitala Culturală Europeană 2021”. Pentru realizarea acestui obiectiv, 

asociaţia a primit fonduri de la bugetul local al municipiului Craiova, în sumă de 1.650 mii lei. De 

asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv au fost suplimentate şi bugetele celorlate unităţi de 

cultură pentru organizarea de spectacole şi festivaluri. 

 - În anul 2013 s-au făcut demersuri extraordinare pentru-ca Cetatea Banilor să ajungă un pol 

de interes cultural prin evenimentele inedite realizate de Filarmonica Oltenia, Teatrul Liric 

"Elena Teodorini", Teatrul pentru Copii si Tineret "Colibri", Biblioteca Judeteana 

"Alexandru si Aristia Aman", Ansamblul de Cantece si Dansuri Populare "Maria Tanase", 

Casa de Cultură Traian Demetrescu, Teatrul Naţional Marin Sorescu. 

 Din seria evenimentelor culturale care au ca scop construirea imaginii artistice şi culturale 

de excepţie, voi menţiona pe scurt: Festivalul Shakespeare, apreciat si peste hotare, Festivalul 

Marin Sorescu, Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală” iar, de anul acesta, Craiova si-a 

deschis portile pentru Festivalul Mihai Viteazul, Festivalul Internaţional Adrian Păunescu 

Festivalul Medieval, Festivalul Antic Pelendava, Festivalul Internaţional Mihai Eminescu, 

Festivalul Haiducilor şi Festivalul Filmului Românesc. 

 Un alt proiect inedit este: „Patru anotimpuri....patru cartiere”, proiect în cadrul căruia 

muzica clasică a fost dusă de Filarmonica Oltenia în stradă, în mijocul craiovenilor. 

 De la redeschiderea sa in Noiembrie 2012, in Sala Polivalenta din Craiova au fost organizate 

peste 130 de evenimente sportive si culturale, atat de nivel national cat si international.Cu un total 

de circa 420.000 de spectatori, in preponderenta copii cu varsta pana la 14 ani, targetul Salii 

Polivalente fiind acela de a atrage catre sport copiii Craiovei. 

    Printre cele mai importante evenimente desfasurate in Sala Polivalenta amintim urmatoarele: 



 

 

29 Noiembrie 2012 Gala de BOX „Invincibilii”, cu 3500 de spectatori; 18 Martie 2013 „ALL STAR 

GAME” ROMANIA- BASCHET MASCULIN, cu un numar de 4200 de spectatori; 18 Mai 2013 „ 

Superkombat World Grand Prix Craiova”- competitie de K1- 4000 spectatori; 28-30 Iunie Liga 

Europeana de Volei Feminin 3500 spectatori; 1 Noiembrie 2013 „MOZART ROCKS”- Concert de 

rock simfonic cu peste 5500 de spectatori. 

Ne mândrim cu multe parteneriate încheiate în scopul sprijinirii Băniei pentru titlul de 

Capitală Culturală Europeană 2021, cel mai recent fiind încheiat cu Asociaţia Partenerilor 

Diplomaţilor Români, după cum ştiţi, Ateneul Român a găzduit, Gala «România de Mâine - Micii 

ambasadori ai culturii româneşti». Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Partenerilor 

Diplomaţilor Români, în parteneriat cu Asociaţia ”Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, 

Clubul Lions Atheneum şi Centrul Cultural ”Casa Artelor”, şi a fost încadrat în săptămâna acţiunilor 

MAE dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României.  

 

SERVICII SOCIALE 
 
 

O atenţie deosebită s-a acordat dezvoltării politicilor de asistenţă socială şi continuării 

parteneriatelor existente precum şi încheierea de noi parteneriate şi convenţii de colaborare cu 

instituţii publice, asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care vin în sprijinul persoanelor 

aflate în situaţie de risc social sau cu nevoi speciale. 

 A fost stabilit Protocolul de colaborare între municipiul Craiova  prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţie a Copilului Dolj având ca obiect 

aplicarea metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi 

şi aflaţi în situaţie de risc.  

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

Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” având ca obiectiv colaborarea părţilor în vederea 

îmbunătăţirii serviciilor acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Municipiul Craiova asistaţi în 

cadrul asociaţiei prin susţinerea finanţării serviciilor terapeutice acordate acestora în condiţiile legii.  

 Totodată s-au încheiat acte adiţionale de prelungire până la data de 31.12.2013 a duratei de 

valabilitate a Convenţiei de Colaborare nr. 78/21.12.2009 încheiată între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia THE EUROPEAN HOUSE, având ca obiect cofinanţarea 

activităţilor de asistenţă socială cu scopul sprijinirii tinerilor cu dizabilităţi, asistaţi şi rezidenţi în 

unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei, proveniţi din Căminele spital Poiana Mare şi Corlate, 

abandonaţi de familii dezorganizate sau orfani, o mare parte dintre ei necunoscându-şi niciodată 

părinţii, precum şi a duratei de valabilitate a Convenţiei de colaborare încheiată între Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia ANCAAR, filiala Craiova, având ca obiect îmbunătăţirea 



 

 

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 

administraţie a aprobat continuarea activităţilor privind asigurarea serviciilor sociale acordate de 

către autoritatea locală persoanelor vârstnice, prin Serviciul Public Management Spitale, Cabinete 

Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova.  

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

Persoanelor Vârstnice, compus din două compartimente, respectiv: 

 - Îngrijirea  la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

 - Asistenţă şi consiliere pentru persoanele vârstnice. 

   În cadrul unui proiect de anvergură desfăşurat de autoritatea locală, Asociaţia 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, încălţăminte, jucării, dulciuri şi obiecte de uz personal funcţie de nevoile lor.  

 Cu ocazia Sărbătorilor Pascale s-a desfăşurat de către Asociaţia Vasiliada, în parteneriat cu 

TVR Craiova şi Primăria Municipiului Craiova acţiunea caritabilă ce a avut loc în cadrul proiectului 

umanitar „Pentru aproapele nostru”. 

  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 Asociaţiei Vasiliada.   

 Lunar, salariaţii compartimentului Protecţie Socială şi Asistenţi Personali din cadrul  

Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă 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, asistenţilor personali şi însoţitorilor acestora, conform 

Legii nr. 448/2006 republicată.  

 De asemenea, autoritatea locală a sprijinit persoanele singure cât şi familiile aflate în situaţii 

de risc social prin acordarea unor ajutoare de urgenţă în valoare estimativă de 60.000 lei 

 Pentru a veni în sprijinul consumatorilor vulnerabili din Municipiul Craiova  care utilizează 

pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat prin HCL nr. 

586/31.10.2013, 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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada sezonului rece, respectiv 

01.11.2013-31.03.2014. Astfel, de aceste facilităţi vor beneficia un nr. de cca.15000 de solicitanţi. 



 

 

 Totodată amintim că în vederea evitării unor situaţii nedorite, Primăria Municipiului Craiova 

sprijină 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 

municipiu. 

 ADMINISTRAREA LOCUINŢELOR 

 

 - emiterea a 28 de repartiţii pentru spaţii cu destinaţia de locuinţă (pe baza listelor de 

priorităţi), din care: 

  a) 15 repartiţii pentru locuinţe ANL (aceste locuinţe au fost predate de către titularii 

contractelor de închiriere urmare verificărilor efectuate în teren, în mod repetat, de către 

reprezentanţii Serviciului Administrare Locuinţe şi Poliţiei Locale, privind modul de ocupare al 

locuinţelor ANL); 

  b) 13 repartiţii pentru locuinţe destinate închirierii familiilor evacuate/în curs de 

evacuare din imobile naţionalizate (aceste locuinţe au devenit disponibile urmare evacuării 

chiriaşilor rău-plătnici, decesului chiriaşilor persoane singure); 

 - încheierea a 19 contracte de închiriere (în baza repartiţiilor emise), cu stabilirea chiriei pe 

care urmează să o plătească beneficiarii pentru folosinţa spaţiului; diferenţa de 9 contracte aferente 

locuinţelor repartizate, au fost încheiate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova, în calitate de titular al dreptului 

de administrare a locuinţelor respective; 

 - urmărirea executării celor 937 contracte de închiriere încheiate pentru locuinţe proprietate 

privată/publică a Municipiului Craiova sau aflate în  administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, fapt ce presupune: 

   a) asigurarea continuităţii contractelor de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de 

locuinţă, prin prelungirea duratei închirierii, în acest sens fiind întocmite 502 acte adiţionale, cu 

condiţia îndeplinirii criteriilor restrictive prevăzute de lege şi executării la termen a obligaţiilor 

contractuale; 

  b) urmărirea respectării obligaţiilor asumate prin contractele de închiriere cu privire 

la plata chiriei şi întreţinerii, în acest sens colaborând cu Direcţia Impozite şi Taxe şi asociaţiile de 

proprietari/locatari; 

 - întocmirea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii familiilor 

evacuate/în curs de evacuare din imobile naţionalizate în anul 2013 aprobată prin H.C.L. 

nr.70/2013;  

- întocmirea listelor de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor sociale/destinate închirierii 

din fondul locativ de stat în anul 2013-2014 aprobate prin H.C.L. nr.686/2013; 



 

 

 - nu s-au înregistrarea de contestaţii privind evaluarea dosarelor de locuinţă respectiv 

înscrierea în listele de priorităţi; 

   - emiterea a 4543 de înştiinţări privind construirea de locuinţe cu acces la  proprietate şi a 

necesarului de acte pentru luarea în evidenţă; 

  - au fost efectuate numeroase demersuri către ANL privind continuarea programelor de 

construire de locuinţe pe locaţiile existente deja aprobate şi includerea în programele viitoare de 

investiţii privind construirea de locuinţe a altor terenuri disponibile la nivel local şi către Consiliul 

Judeţean Dolj în vederea preluării administrării a 80 de unităţi locative în vederea soluţionării 

situaţiei locative a familiilor evacuate din imobile naţionalizate; 

 - în vederea soluţionării problemei locative cu care se confruntă comunitatea locală, au fost 

făcute demersuri privind alimentarea fondului de locuinţe cu unităţi locative aparţinând altor unităţi 

administrativ teritoriale, respectiv cu un număr de 470 de construcţii uşoare din elemente modulare, 

repartizate potrivit prevederilor H.G. nr. 528/2006 sinistraţilor din localitatea Rast, Jud. Dolj şi care 

în prezent nu mai sunt locuite de cetăţenii afectaţi de inundaţii în această comună. 

 

STIMULAREA LOCURILOR DE MUNCĂ 

 

 - S-au aprobat în regim de urgenţă autorizaţiile necesare unor construcţii, finanţate prin 

fonduri europene, care vor genera locuri de muncă.  

 - S-au acordat facilităţi investitorilor care vin în Parcul Industrial (taxe locale 0, exceptări de 

la plata utilităţilor) şi s-au impus taxe diferenţiate, mai mici pentru producători. 

 - S-a cerut firmelor care câştigă licitaţiile în Craiova să angajeze în proporţie de 80% 

cetăţeni craioveni. 

- În Municipiul Craiova s-a deschis fabrica Magna, un furnizor de top la nivel mondial în domeniul 

auto, cu 296 unităţi de producţie şi 88 centre de dezvoltare de produs, proiectare şi vânzări în 26 de 

ţări. 

 - Am luptat pentru dezvoltarea relaţiilor externe, care a cunoscut o evoluţie pozitivă. Înalţi 

demnitari şi delegaţii ofociale importante au vizitat Municipiul Craiova încă de la preluarea noului 

mandat. Toţi oaspeţii oraşului au fost primiţi cu bucurie şi respect de reprezentanţii Primăriei 

Municipiul Craiova.  

 


