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DESCRIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

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

AdministraŃia publică în municipiul Craiova, se organizează şi funcŃionează în temeiul 
principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităŃii 
autorităŃilor administraŃiei publice locale, legalităŃii şi al consultării cetăŃenilor în soluŃionarea 
problemelor locale de interes deosebit.  

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

unul din principalele râuri din România. 

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

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 

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

La Vest: -   Breasta; 
- BucovăŃ. 

La Sud: -   Podari; 
- Malu Mare. 

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

1. DN 6 – E70/E79 ce realizează legătura dintre Banat şi Transilvania, prin culoarul 
Timiş Cerna şi Defileul Jiului; 

2. DN 56 – E70 ce reprezintă legătura între Craiova şi Calafat; 
3. DN 6 – E 70 Craiova – Caracal – Bucureşti; 
4. D 65 – E574 Craiova – Bechet; 
5. DN 65C Craiova – Râmnicu Vâlcea. 

În ceea ce priveşte poziŃionarea spaŃială faŃa de principalii poli europeni, Craiova se 
află la următoarele distanŃe: Moscova-2149 km, Helsinki-2386 km, Sofia-1392 km, 
Budapesta -625 km, Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra-2292 km, Madrid-2798km, 
Paris-2026 km, Atena-966 km, Bruxelles-2000 km, Istanbul-983 km.  

Relieful 
  Teritoriul pe care se desfăşoară cartierele municipiului Craiova este un produs 

exclusiv al activităŃii morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfăşoară într-un ecart 
altitudinal de aproape 70 - 75 m (70 -75 m altitudinea la nivelul luncii şi 140-150 m, la nivelul 
terasei a-V-a). Dealurile piemontane: BucovăŃ, 165 m; Cârligei, 160 m; Drumul Mare,158,5 
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m, ale Piemontului BălăciŃei, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unităŃile deluroase ale 
Piemontului OlteŃului:Viilor, 209,5 m; Mlecăneşti, 203,5 m şi Cârcea, 191,5 m, conturează 
limita estică a culoarului. 

 Lunca prezintă o desfăşurare asimetrică, cu lăŃimi ce depăşesc uneori 3 km, iar 
altitudinea absolută coboară de la 78-79 m, la confluenŃa Jiului cu Amaradia, la 70 m, în 
dreptul localităŃii Balta Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, excepŃii prezentând 
sectoarele cu vechi braŃe anastomozate sau arii înmlăştinite şi grinduri fluviale, unde 
altitudinea relativă creşte cu 2-3 m, datorită agestrelor afluenŃilor, ori prezenŃei dunelor de 
nisip. Nivelul piezometric se găseşte la adâncimea de 2-4 m, dar în ariile mai joase ale 
luncii apar apele suprafreatice sau epidermice care formează chiar luciu de apă şi zone 
umede, cu tendinŃe de înmlăştinire. 

Geologia şi litologia 
Din punct de vedere geologic, teritoriul municipiului Craiova a început să se formeze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 I. EvoluŃii macroeconomice  

 Analiza procesului inflaŃionist  
 La sfârşitul lunii decembrie 2013 inflaŃia a fost de 1,55% (decembrie 2013/decembrie 
2012), nivel inferior celui realizat în luna decembrie 2012 (4,95%), ceea ce corespunde 
unei medii lunare de 0,1% (0,4% în anul precedent). 

 
 

Decembrie 2013 
faŃă de: 

Anul 
2013 

faŃa de 
2012 

Rata medie lunară 
 a inflaŃiei, în perioada 

1 I – 31 XII 

 Noiembrie 
2013 

Decembrie 
2012 

2013 2012 

 
TOTAL 

 
100,33 

 
101,55 

 
103,98 

 
0,1 

 
0,4 

Mărfuri alimentare 100,62  98,19 102,96     -
0,2 

0,5 

Mărfuri nealimentare 100,15 103,62 105,19 0,3 0,4 
Servicii  100,20 103,43 103,19 0,3 0,3 

Creşterea cea mai accentuată a preŃurilor, în anul 2013, s-a înregistrat la mărfurile 
nealimentare cu 3,62% (gaze cu 9,25%, tutun, Ńigări cu 8,66%, energie electrică cu 7,90%, 
cărŃi, ziare reviste cu 5,24%, lacuri şi vopsele cu 2,03%), urmate de servicii cu 3,43% (apă, 
canal, salubritate cu 12,07% 

La mărfurile alimentare s-a înregistrat scădere cu 1,81% (ouă cu 14,68%, pâine cu 
11,39%, ulei comestibil cu 10,61%, făină cu 8,82, fructe proaspete cu 8,29%). Comparativ, 
în anul 2012, creşterea cea mai accentuată a preŃurilor s-a înregistrat la mărfurile 
alimentare cu 6,21% (cartofi cu 32,41%, fasole boabe şi alte leguminoase cu 24,72%, alte 
legume şi conserve de legume cu 18,19%, fructe proaspete cu 16,20%, citrice şi alte fructe 
meridionale cu 12,96%), urmate de mărfurile nealimentare cu 4,48% (tutun, Ńigări cu 
5,80%, energie electrică cu 13,02%, combustibili cu 5,14%, cărŃi, ziare reviste cu 3,75%, 
autoturisme şi piese de schimb cu 2,44%) şi de servicii cu 3,61% (apă, canal, salubritate cu 
6,80%, telefon 3,69%, transport aerian cu 3,68%, abonamente auto 3,63%, îngrijire 
medicală 3,47%). 

II. EvoluŃii sectoriale 
Politicile economice iau în considerare din ce în ce mai mult prevederile conceptului 

de dezvoltare durabilă, adoptat şi aplicat în ultimii ani de majoritatea statelor ca bază a 
dezvoltării lor economice în perspectiva ultimilor ani.  

Acest lucru s-a materializat, pe de o parte, prin utilizarea în procesele economice a 
acelor căi prin care activităŃile să fie durabile, sustenabile să poată asigura protejarea 
mediului, iar pe de altă parte, prin utilizarea raŃională a resurselor naturale, în special a celor 
cu valoare economică şi potenŃialul limitat în timp, pentru a se putea obŃine o utilizare cât 
mai eficientă a acestuia. 
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Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în concordanŃă 

cu interesele naŃionale impune implicarea profundă în acest proces, ca şi la nivel naŃional, a 
industriei, aceasta având o contribuŃie majoră în atingerea obiectivelor generale  ale politicii 
industriale: 

- accelerarea ajustării structurale (restructurare şi privatizare); 

- consolidarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, bazat pe principiile liberei           
concurenŃe, pe asigurarea de condiŃii egale tuturor agenŃilor economici, pe un cadru 
instituŃional şi legislativ corespunzător, armonizate cu cele din Uniunea Europeană; 

- dezvoltarea pieŃei concurenŃiale; 

- atragerea investiŃiilor străine; 

- stimularea creşterii producŃiei industriale susŃinută de organizarea parcurilor 
industriale şi promovarea investiŃiilor cu impact semnificativ în economie; 

- susŃinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 

- dezvoltarea cererii pieŃei româneşti de produse industriale; 

- elaborarea şi implementarea strategiilor sectoriale. 
 

EvoluŃia activităŃii industriale realizată în judeŃul Dolj evidenŃiază, în anul 2013 o 
creştere cu 10,4% faŃă de anul 2012. Aceasta s-a datorat, prin excelenŃă, contribuŃiei 
unităŃilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul municipiului Craiova. şi în principal, 
ramurilor: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, 
fabricarea produselor textile, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice,  
activităŃi de servicii anexe extracŃiei, producŃia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă. 

Rezultatele şi performanŃele întreprinderilor 
Analiza delimitării activităŃii economice, la nivelul municipiului Craiova, arată că 

unităŃile active au avut o evoluŃie ascendentă de la 9165 unităŃi active  la începutul anului 
2012 la 9650 unităŃi active la începutul anului 2013. 

Numărul unităŃilor active a înregistrat o tendinŃă crescătoare în majoritatea ramurilor, 
singura ramură în care s-a consemnat scădere fiind industria extractivă cu 27,7%.   

Din perspectiva formei de proprietate a unităŃilor active, 99,6% sunt majoritar private, 
iar 0,4% sunt majoritar de stat. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaŃi, la începutul anului 2013, 
marea majoritate a unităŃilor (9425) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 salariaŃi) cu 
o pondere de 97,7% (97,4% la începutul anului 2012), întreprinderile medii (50 – 249 
salariaŃi) şi mari (250 salariaŃi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,3% (2,6 la 
începutul anului 2012) din totalul unităŃilor active. IMM-urile au reprezentat 99,6% din totalul 
unităŃilor active, la fel ca la începutul anului 2012. 

Industria prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 
fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice,  industria construcŃiilor metalice, a 
produselor din metal,  şi fabricarea de mobilă, deŃin împreună 56,5% din totalul unităŃilor 
active.  

Cifra de afaceri, obŃinută de cele 9650 unităŃi active, a fost de 19256155,5 mii lei, 
ceea ce înseamnă în medie 1995,5 mii lei pe o unitate activă faŃă de 1832,3 mii lei pe o 
unitate activă la începutul anului 2012.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deŃin ramurile aparŃinătoare 
industriei cu 45,2% (faŃă de 39,3% la începutul anului 2012), comerŃului cu ridicata şi cu 
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amănuntul cu 37,5% (faŃă de 41,3% la începutul anului 2012) şi construcŃiilor cu 5,5% (faŃă 
de 6,2% la începutul anului 2012).  

O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria 
prelucrătoare cu 59,9%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
(50,8%), fabricarea echipamentelor electrice (10,4%), industria alimentară (7,0%), 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (4,1%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2013, a fost de 
71,2%, comparativ cu începutul anului 2012, când ponderea acestora în total cifră de 
afaceri a fost de 79,8%. 

La începutul anului 2013 cele 87949 persoane ocupate din cadrul unităŃilor active au 
realizat în medie o cifră de afaceri de 218 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2013, 53,9% din personalul ocupat se 
regăsea în întreprinderile medii şi mari (cu 50 salariaŃi şi peste), 22,3% în microîntreprinderi 
(cu până la 9 salariaŃi), iar 23,8% în întreprinderile mici (10-49 salariaŃi). 

Volumul total al investiŃiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2013 a fost 
de 5137900,2 mii lei ceea ce reprezintă 532 mii lei pe o unitate activă.  La începutul anului 
2013 din totalul investiŃiilor brute 73,6% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (57,1% la 
începutul anului 2012). 

 
Mediul de afaceri 
Camera de ComerŃ şi Industrie Dolj este cea mai puternică asociaŃie a mediului de 

afaceri din judeŃ. Camera acŃionează pentru crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi 
propice dezvoltării sectorului privat, unei economii de piaŃă reale, durabile şi deschise spre 
exterior.  

Ca reprezentant al mediului de afaceri, Camera de ComerŃ şi Industrie Dolj include în 
oferta sa de servicii programe de perfecŃionare profesională, organizarea de evenimente 
târguri şi expoziŃii, seminarii şi dezbateri, administrarea de baze de date cu oportunităŃi de 
afaceri. 

Camera de ComerŃ şi Industrie Dolj este organizată şi funcŃionează în temeiul Legii 
camerelor de comerŃ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 6 
decembrie 2007, a dispoziŃiilor Statutului – Cadru al camerelor judeŃene adoptat de 
Adunarea Generală a membrilor Camerei de ComerŃ şi Industrie a României din data de 
27.12.2007 şi a Statutului propriu. 

Rezultatele sintetice ale activităŃii Camerei de ComerŃ şi  Industrie Dolj pentru anul 
2013, au fost următoarele: 
  - au fost colectate, procesate şi diseminate prin e-mail şi Newsletter-ul electronic al 
Camerei 1400 de informaŃii privind oportunităŃile de afaceri din Ńară şi străinătate, licitaŃii 
interne şi internaŃionale, cereri şi oferte de produse şi servicii, informaŃii comerciale şi 
financiare, identificarea de parteneri potenŃiali de cooperare la solicitări interne şi externe, 
invitaŃii la evenimente interne şi internaŃionale; 
  - au fost emise 120 de certificate de forŃă majoră,  5 avize de forŃă majoră şi 120 
standarde române şi europene; 
            - au fost acordate informaŃii juridice la peste 600 de persoane fizice; au fost 
rezervate 190 nume de firme; s-au înfiinŃat 450 societăŃi comerciale, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale, s-au întocmit un număr de 360 
acte modificatoare şi contracte de comodat; 

- s-a acordat consultanŃă la 25 societăŃi comerciale pentru emiterea certificatelor de 
origine şi forŃă majoră şi pentru vizele necesare documentelor de export; 

- au fost organizate 7 manifestări expoziŃionale; 16 seminarii şi întâlniri de afaceri; 
- au fost realizate 48 de numere ale Newsletterului electronic al CCI Dolj, în care au 
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fost prezentate articole cu teme economice de interes general, articole pe teme juridice şi 
financiare, informaŃii privind programele de finanŃare europene, licitaŃii internaŃionale, 
oportunităŃi de afaceri interne şi internaŃionale; 

- s-au realizat în parteneriat cu cotidian local patru numere ale revistei trimestriale 
„Oltenia Business”, publicaŃie adresată mediului de afaceri regional; la realizarea acestei 
noi publicaŃii a participat cu articole şi informaŃii şi colectivul CCI Dolj; 

- în cadrul compartimentului achiziŃii, au fost organizate 53 de proceduri pentru 
achiziŃia de: motorină, bitum, emulsie bituminoasă, beton asfaltic, pietriş, lemne de foc, 
vopsea, deşeuri feroase şi neferoase, servicii specifice căilor ferate. Ordonatori au fost: 
CFR Călători, CFR Marfă, CFR Infrastructură, CFR TelecomunicaŃii, Societatea pentru 
Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj SA, DirecŃia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova.  

- în perioada analizată pe rolul CurŃii de Arbitraj au fost depuse noi cereri de 
soluŃionare a unor litigii comerciale şi au fost pronunŃate 13 hotărâri; 

- în baza contractului de colaborare încheiat cu SC Casa de comerŃ, Lemn, Hârtie, 
Materiale de ConstrucŃii SA Piatra NeamŃ, CCI Dolj a comercializat tipizate şi formulare cu 
regim special ale CNC Imprimeria NaŃională. În perioada de raportare au beneficiat de 
aceste servicii 196 de persoane juridice din judeŃul Dolj; 

- au fost încheiate acorduri de parteneriat cu TVR Craiova, Media Sud Europa – 
GDS, Radio Oltenia,  Kiss FM pentru mediatizarea evenimentelor organizate de Camera de 
ComerŃ şi Industrie Dolj; 

- CCI Dolj a încheiat cu REECO RO ExpoziŃii un acord de parteneriat pentru 
promovarea evenimentului „ENREG – Energia regenerabilă 2013”, ce s-a desfăşurat în 
perioada 6-8 martie 2013; 

- Colegiul de Conducere al CCI Dolj s-a întrunit, în perioada de raportare, în patru 
sesiuni ordinare şi trei sesiuni extraordinare. În cadrul acestor sesiuni s-au adoptat decizii 
pentru desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃii Camerei şi măsuri pentru soluŃionarea 
problemelor financiare.    

 

 Agricultură 
Structura suprafeŃei agricole este următoarea: suprafaŃa arabilă (2600 hectare), livezi 

şi pepiniere pomicole (106 hectare), vii şi pepiniere viticole (35 hectare), păşuni naturale 
(830 hectare) şi fâneŃe naturale (4 hectare).  
 În sectorul privat suprafaŃa arabilă deŃine 89,9% din suprafaŃa agricolă, păşunile 
naturale deŃin 8,9%, iar suprafaŃa cu livezi şi pepiniere pomicole, vii şi pepiniere viticole şi 
fâneŃe deŃin împreună 1,2%. 

Suprafata totala de teren aferentă municipiului Craiova este de 8.141 ha, din care 
3.575 ha (44%) reprezintă o suprafată agricolă, pe care locuitorii municipiului desfaşoara 
activităŃi agricole pentru autoconsum şi ocazional pentru comercializare. 
 Structura suprafeŃei agricole este următoarea: 
 - suprafaŃa arabilă      2.600 ha; 
 - livezi şi pepiniere pomicole                 106 ha; 
 - vii şi pepiniere viticole                          35 ha; 
 - paşuni naturale         830 ha; 
 - fâneŃe naturale              4 ha. 
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 ImportanŃa speciilor cultivate reiese din suprafeŃele ocupate şi producŃiile realizate, 
după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. 

Specia SuprafaŃa 
cultivată 

ha 

ProducŃia medie 
obŃinută 
Kg/ha 

1 Grâu 480 1.425 
2 Orz+Orzoaică 20 36 
3 Porumb 100 450 
4 Floarea soarelui 10 10 
5 Leguminoase:              -mazare 10 12 

                                     -fasole 10 10 
6 Cartofi 50 660 
7 Legume:                        -tomate 70 840 

                                      -ceapă uscată 20 300 
                                      -usturoi uscat 20 140 

8 Plante de nutreŃ  12.670 
9 Paşuni naturale  1.950 
10 FâneŃe naturale  250 
11 Vii hibride pe rod  96 
12 Fructe din pomi răzleŃi:   - mere  10 

                                       - pere  10 
                                       - cirese + vişine  10 
                                       - nuci  3 

   
DestinaŃia cerealelor şi a furajelor este în general de susŃinere a unui sector 

zootehnic de subzistenŃă, care asigură parŃial necesarul de ouă, lapte şi carne proaspată, 
pentru consumul populaŃiei oraşului. 

Un interes sporit pentru locuitorii municipiului Craiova îl reprezintă posibilitatea 
procurării din producŃia locală a legumelor proaspete, plantelor aromatice şi fructelor de 
sezon. 
 Sectorul privat de creştere a animalelor s-a confruntat cu incapacitatea gospodăriilor 
populaŃiei de a asigura creşterea efectivelor de animale şi a randamentului la un nivel 
tehnologic relativ în acord cu standardele speciilor, imposibilitatea crescătorilor de animale 
să obŃină beneficiile scontate din activităŃile depuse dat fiind faptul că produsele obŃinute fie 
sunt folosite pentru consumul propriu ,fie numai accidental sunt valorificate pe piaŃă. 
 În municipiul Craiova principalele produse pentru care se solicită emiterea 
certificatelor de producător agricol sunt: legumele produse în câmp, laptele şi ouăle, mierea. 
Media de 50 certificate de producător /an agricol este foarte mică în raport de nr de 3069 
gospodării agricole fără personalitate juridică înscrise în registrul agricol. 

PieŃe şi Târguri 
 S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L. este organizată ca societate comercială cu 
răspundere limitată cu capital integral romanesc, cu doi asociaŃi, respectiv S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, fiind 
identificata  la Registrul Comertului sub nr. de ordine J16/181/08.02.2011 si Cod unic de 
inregistrare 28001235. 
 Capitalul Social al S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L.  este constituit în numerar, în 
valoare de 200 lei, divizat în părŃi sociale egale de 10 lei fiecare. Aportul Municipiului 



 

11 

Craiova la constituirea capitalului social în numerar al societăŃii, subscris şi vărsat, este de 
190 lei, divizat în 19 părŃi sociale a câte 10 lei fiecare, respectiv 95% din capitolul societăŃii, 
iar aportul S.C. Salubritate Craiova S.R.L., la capitalul social în numerar al societăŃii, 
subscris şi vărsat de 10 lei, divizat în una parte socială de 10 lei, respectiv 5% din capitolul 
societăŃii. 
 Conducerea societăŃii este asigurata de către un administrator numit de către 
Consiliul Local Municipal Craiova 

Obiectul principal de activitate al societăŃii este închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate. Durata de funcŃionare a societăŃii este nelimitată, începând 
de la data înmatriculării la Registrul ComerŃului Dolj. 

Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat, prin HCL 24/04.02.2011, 
reorganizarea Serviciului Public AdministraŃia PieŃelor şi Târgurilor Craiova în societate 
comercială cu răspundere limitată cu doi asociaŃi, respectiv S.C.Salubritate Craiova S.R.L. 
şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova sub  denumirea S.C. PieŃe 
şi Târguri Craiova S.R.L. având ca obiect principal de activitate închirierea şi subînchirierea 
bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Craiova situate în pieŃele şi târgurile 
Municipiului Craiova. 
  SpaŃiile şi terenurile ce aparŃin domeniului public şi privat al Municipiului Craiova 
situate în pieŃe şi târguri au fost transmise in concesiune către S.C. PieŃe şi Târguri Craiova 
S.R.L., conform contractului înregistrat la Primăria Municipiului Craiova sub nr. 
4487/12.01.2012 şi la S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L.  sub nr 1161/12.01.2012. 
 În anul 2013, activitatea S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L. s-a axat în principal pe 
atingerea obiectivelor privind închirierea spaŃiilor şi terenurilor aflate în administrarea 
societăŃii, într-o pondere cât mai mare, respectând prevederile legale în vigoare privind 
închirierea bunurilor publice. 
 Totodată societatea a  urmărit asigurarea unui cadru favorabil desfăşurării activităŃii 
comerŃului în pieŃe, asigurarea organizării şi realizării cu celeritate a problemelor de natura 
tehnică, precum şi asigurarea flexibilităŃii şi uşurinŃei de comunicare între compartimentele 
instituŃiei.  
 Prin activitatea sa, S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L. a coordonat agenŃii economici 
din pieŃele Municipiului Craiova, astfel încât  serviciile  prestate de aceştia  să fie unele de 
calitate în vederea promovării intereselor economice, juridice şi sociale de grup. 
 În anul 2013 în municipiul Craiova au funcŃionat  un număr de 12 locuri publice de 
desfacere, respectiv 11 pieŃe şi un târg, după cum urmează: 

- pieŃe agroalimentare: PiaŃa Centrală, PiaŃa Brazda lui Novac, PiaŃa Gării, PiaŃa 
CraioviŃa Nouă Big, PiaŃa Orizont, PiaŃa Desrobirii, PiaŃa 1 Mai, PiaŃa Brestei, PiaŃa Brazda 
lui Novac, PiaŃa Valea Roşie, PiaŃa Ciupercă. 
 În ceea ce priveşte Târgul Municipal Craiova, în anul 2013, a funcŃionat până în luna 
septembrie pe un amplasament situat în cartierul 1 Mai, care a fost preluat de Primărie, fapt 
pentru care societatea a transferat aceasta activitate pe un alt amplasament, care să vină în 
sprijinul tuturor categoriilor de comercianŃi. 
 Locurile de vânzare permanente, repartizate în anul 2013, pe baza de acorduri 
pentru agenŃii economici şi producătorii agricoli din pieŃele Craiovei, s-au ridicat la un 
număr total de 735, din care  în PiaŃa Centrală se remarcă un număr de 367 locuri de 
vânzare permanente. 

În ceea ce priveste eficienŃa economică, datorită măsurilor întreprinse de conducerea 
societăŃii, veniturile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. PieŃe şi Târguri 
Craiova S.R.L. pentru anul 2013  în suma de 7.895 mii lei au fost realizate în proporŃie de 
97,73%, ajungând la suma  de 7.716 mii lei. 

Realizarea veniturilor în proporŃie atât de mare faŃă de nivelul prognozat, se 
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datorează măsurilor luate în vederea eficientizării activităŃii desfăşurate în fiecare piaŃă, 
precum şi a dării în folosinŃă a Târgului Municipal Caracal, care numai în 3 luni de 
funcŃionare a adus venituri în suma de 507.056 lei. 

Veniturile realizate în anul 2013 de către S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L. au 
crescut cu 17,70% faŃă de aceeaşi perioadă a anului 2012. 

Cheltuielile prognozate pentru anul 2013 în suma de 7.778 mii lei au fost realizate în 
proporŃie de 91,66%,respectiv 7.129 mii lei, scăderea acestora datorându-se măsurilor 
întreprinse pentru reducerea cheltuielilor. 
 De asemenea, datorită schimbării modului de abordare a gestionării patrimoniului 
societăŃii, s-a luat măsura renunŃării la efectuarea lucrărilor de  reparaŃii cu diverşi 
executanŃi şi s-a trecut la realizarea acestora în regie proprie, fapt ce a condus la reducerea 
cheltuielilor cu reparaŃiile cu 86,64% faŃă de anul 2012, astfel că s-a reuşit reducerea 
acestora de la 202.048 în anul 2012, la 26.993 lei în anul 2013. 

În anul 2013 s-a continuat implementarea sistemului integrat de gestiune  comercială 
operaŃională şi evidenŃa contabilă, care permite gestionarea a cca. 1500 de contracte şi  
acorduri pentru agenŃi economici/producători agricoli, emiterea automată a facturilor şi  
chitanŃelor, precum şi transmiterea automată a datelor în evidenŃa contabilă. 
 În anul 2013 s-au închiriat prin licitaŃie publică un număr de 26 de spaŃii şi terenuri 
proprietatea publică din pieŃele Craiovei, respectiv o suprafaŃă de 356 mp. teren şi 108 mp. 
spaŃii.    
 Totodată S.C. PieŃe şi Târguri Craiova S.R.L. a dat în folosinŃă în anul 2013 un târg 
cu o suprafaŃă de 32.000 mp care vine în sprijinul tuturor categoriilor sociale prin 
desfăşurarea unei game mai largi de activităŃi economice, faŃă de Târgul 1 Mai, unde 
suprafaŃa mică nu permitea asigurarea unui comerŃ variat. 
 Din punct de vedere economic deschiderea acestui târg a reprezentat surse 
suplimentare de venituri pentru societatea noastră cu alocarea de fonduri minime pentru 
realizarea investiŃiilor. În noul târg au fost încheiate 105 contracte de închiriere cu diferiŃi 
agenŃi economici care şi-au ridicat construcŃiile în regim propriu pe o suprafaŃă totală de 
2393 mp. 
 O activitate permanentă a conducerii societăŃii şi a celor care participă la realizarea 
ei  a fost asigurarea continuităŃii din punct de vedere calitativ şi cantitativ a obiectivelor 
societăŃii, precum şi a resurselor şi mijloacelor de realizare a lor, prin introducerea de 
metode moderne de elaborare şi implementare de programe, proiecte, proceduri. 

ConstrucŃii de locuinŃe 
Analiza locuinŃelor existente în municipiul Craiova în perioada 1990 – 2013 

înregistrează un trend crescător, de la 99789 locuinŃe în anul 1990 la 106024 locuinŃe la 
începutul anului 2013 (+6,2%). La începutul anului 2013 faŃă de începutul anului 2012 se 
înregistrează o creştere a locuinŃelor existente cu 154 locuinŃe. 
 Gradul de aglomerare al locuinŃelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce 
revine pe o locuinŃă sau invers, numărul de locuinŃe ce revin la 1000 de persoane, s-a 
modificat sensibil în ultimii ani în Craiova, astfel că de la 2,95 persoane pe o locuinŃă în anul 
1990 (339 locuinŃe la 1000 persoane) s-a ajuns la 3,12 persoane pe o locuinŃă în anul 2000 
(334 locuinŃe la 1000 persoane), urmând ca la începutul anului 2013, să se înregistreze 
2,77 persoane pe o locuinŃă (360 locuinŃe la 1000 persoane).  
 

III. Infrastructura municipiului Craiova 
La începutul anului 2013, în municipiul Craiova, reŃeaua de gospodărire comunală 

dispunea de 535,5 km lungime simplă a reŃelei de distribuŃie a apei potabile, 438,0 km 
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lungime simplă a reŃelei de canalizare şi 462,5 km lungime simplă a reŃelei de distribuŃie a 
gazelor. 

Alimentarea cu apă şi reŃeaua de canalizare 
 S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. în calitate de operator regional, licenŃiat 
A.N.R.S.C. al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură furnizarea 
apei potabile, respectiv preluarea şi deversarea în emisar a apelor uzate pentru municipiul 
Craiova. 

Compania de Apă Oltenia S.A. este certificată în Sistemul de Management Calitate – 
Mediu – Sănătate şi Securitate OcupaŃională şi îşi concentrează continuu activitatea pentru 
îmbunătăŃirea acestuia. 

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

SituaŃia surselor de apă este prezentată în tabelul următor: 
Nr. 
crt. 

SURSA DE APĂ Capacitatea sursei 
(l/s) 

Anul punerii în 
funcŃiune 

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

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

gravitaŃional, cât şi prin pompare la StaŃia de Apă Şimnic, respectiv la StaŃia de Apă Făcăi 
unde este tratată, înmagazinată şi distribuită utilizatorilor prin intermediul reŃelei publice de 
distribuŃie.  

ReŃeaua publică de distribuŃie cu o vechime cuprinsă între 20 şi 100 ani, are o lungime 
de 464,29 km fiind realizată din conducte de fontă cenuşie, azbociment, oŃel, beton armat 
precomprimat, fontă ductilă şi polietilenă, cu diametre cuprinse între 63 mm şi 1000 mm. 
Numărul total al branşamentelor utilizatorilor la reŃeaua publică de distribuŃie este de 33.335 
buc., deservind un număr de 256.309 locuitori. Pentru asigurarea necesarului de apă 
utilizatorilor în zonele cu clădiri cu regim de înălŃime p+4, p+8 şi p+10 există 83 staŃii de 
ridicarea presiunii, dintre care 21 sunt automatizate. 

ReŃeaua de canalizare din municipiul Craiova este realizată în sistem mixt, zona 
centrală şi de nord-est fiind realizată în sistem unitar, iar zona de nord-vest şi de sud în 
sistem divizor. Lungimea reŃelei de canalizare este de 427,81 km, din care cca. 40 km este 
realizată din tubulatură cu secŃiune vizitabilă (diametru mai mare de 1500 mm). Numărul 
total al racordurilor utilizatorilor la reŃeua publică de canalizare este de 26.421 buc., 
deservind  un număr de 238.320 locuitori.  

Sistemul de evacuare a apelor uzate al municipiului Craiova are următoarele 
elemente: 
         - reŃea de colectoare principale şi conducte de canalizare, în sistem unitar şi în sistem                
divizor; 

-   7 staŃii de pompare ape uzate; 
-   2 staŃii de pompare ape pluviale; 
-   descărcătoare de ape pluviale în canalul colector CraioviŃa, descărcător amonte SP 

 Grigore Gârtan, descărcător Bibescu, descărcător aferent SP Tismana, descărcător 
Tabaci, descărcător RAT, descărcător platforma Ford şi un descărăctor în Lacul CraioviŃa; 

-   staŃia de epurare ape uzate, cu evacuare în râul Jiu; 
Apele uzate preluate de pe platformele industriale de est şi de vest ale municipiului 
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Craiova sunt descărcate prin reŃeaua publică de canalizare cu asigurarea încadrării în 
prevederile impuse de Normativul NTPA 002/2002 a apelor descărcate prin staŃii de 
preepurare locale. 

Conform politicii aprobate în domeniu, s-a identificat lista aspectelor de mediu 
semnificative pe baza căreia s-a întocmit un program de management de mediu. 
Obiectivele acestui program se regăsesc în planurile de investiŃii, planuri ce au ca sursă de 
finanŃare fonduri europene sau fonduri proprii. 

În anul 2013, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 

-  extindere reŃea apă pe str. Gârleşti Dn 200 mm, L=950m; 

-  fântâna publică zona Marlorex; 

-  fântână publică zona StaŃia de Apă Făcăi; 

-  fântână publică zona Rovine; 

-  cismea apă potabilă Haltă C.F. Bordei; 

- deviere conductă apă strada Deceneu, Dn 500 mm, L=34m; 

- alimentare cu apă Aleea 2 Brestei, Dn 63mm, L=120m; 

- extindere reŃea alimentare cu apă strada Brestei (între strada Pelendava şi strada 
Cernele) Dn 200mm, L=920m şi Dn 110mm, L=850m; 

- extindere reŃea alimentare cu apă strada Brestei (între strada Cernele şi strada Eliza        
Opran Dn 110 mm, L=1560m; 

- extindere reŃea alimentare cu apă Aleea Doiceşti Dn 110mm, L=200m; 

- conductă apă strada Carpenului la sud de strada Gârleşti Dn 110mm, L=300m şi Dn     
63mm, L=70 m; 

- canalizare cu staŃie de pompare strada Carpenului la sud de strada Gârleşti Dn 400,        
L=440m; 

- extindere reŃea alimentare cu apă Aleea 6 Brestei Dn 110 mm, L=120m; 

- deviere conductă apă strada Banu Mihalcea zona PT11 Dn 200mm, L=60 m şi Dn  
160mm, L=60m; 

-  branşament apă Şcoala Ion Creangă, strada Brestei; 

- hidrant irigat zone verzi strada Principatele Unite nr. 7; 
În afara lucrărilor curente de întreŃinere, revizii şi reparaŃii a reŃelelor de apă şi  

canalizare, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 
- reabilitarea staŃiilor de hidrofoare cu înlocuire totală a 29 grupuri de pompare şi 

echipamente automatizate, până în prezent fiind înlocuite un număr de 15 grupuri de 
pompare, urmând ca celelalte 14 să fie înlocuite până în mai 2014. 

- lucrări de întreŃinere şi reparaŃii la construcŃiile anexe cămine şi guri de scurgere 
(ridicări la cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 226 buc.; 

- execuŃii construcŃii auxiliare: cămine de vizitare – 21 buc; guri de scurgere 63 buc.; 

- reparaŃii şi refaceri racorduri – 61 buc.; 

- intervenŃii pentru diminuarea efectelor precipitaŃiilor abundente – 333 intervenŃii 
însumând 2760 ore cu autospeciale; 

- completări elemente de acoperire la construcŃii anexe – cămine şi guri de scurgere: 
completări capace cămine de vizitare – 270 buc.; completări grătare guri scurgere – 170 
buc.; montări rame cu capac cămine de vizitare – 156 buc.; montări rame cu grătar guri de 
scurgere – 83 buc.; amplasat rame de beton armat – 44 buc.; amplasat rame cu capac 
încastrate în dale de beton – 62 buc. 
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În prezent este în curs de desfăşurare investiŃia de contorizare a consumului de apă 
potabilă la utilizatorii casnici, lucrare atribuită agentului economic I.I. Ştirbu IonuŃ Valerian, 
în cadrul căreia s-au montat în anul 2013 un număr de 70 cămine cu contor din totalul de 
543 prevăzute în contract.  

În cadrul proiectului Primăriei Municipiului Craiova - “Amenajare şi revitalizare Centrul 
Istoric al Municipiului Craiova”, componenta utilităŃi apă-canal: 

- reabilitare prin înlocuire reŃea distribuŃie apă potabilă; 
- înlocuire şi execuŃie branşamente noi inclusiv contorizare; 

         - execuŃie tronsoane reŃea de canalizare  şi guri de scurgere pentru preluarea apelor 
meteorice; 
         - reabilitare canalizare menajeră fără săpătură (lining); 
S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. completează execuŃia de branşamente cu contorizare 
şi racorduri canalizare în funcŃie de solicitări. 

În cadrul Programului de investiŃii finanŃate prin POS Mediu din Fondul de Coeziune 
este cuprins proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeŃul Dolj”.  

Lucrările cuprinse în proiect a se realiza în Municipiul Craiova sunt reabilitarea unor 
reŃele de distribuŃie a apei potabile cu o lungime de cca.35 km, a căminelor de vane şi 
branşamentelor aferente, extinderea reŃelei de canalizare menajere în cartierele Bariera 
Vâlcii, Romaneşti şi Veteranilor – CL1 “Reabilitarea şi extinderea reŃelelor de alimentare cu 
apă şi canalizare în Municipiul Craiova”, reabilitarea StaŃiei de Apă IşalniŃa - CL 2 
„Reabilitarea StaŃiei de Tratare Apă IşalniŃa” , construirea platformei de nămol la StaŃia de 
Epurare Craiova – CL4 „Halda de nămol la StaŃia de Epurare Craiova” şi furnizarea unor 
echipamente de detecŃie pierderi apă, întreŃinere canalizare, echipament topografic şi 
pentru GIS. 

CL 1 - Reabilitare şi extindere retele de apă şi canalizare în Craiova: 
ActivităŃi realizate: 
-  s-au montat 20 407 ml de conductă de apă; 
- s-au  executat 33.808  ml de conductă de canalizare; 
- s-au  executat 1 079  ml de conductă de refulare; 
 
CL 2 - Reabilitarea StaŃiei de Tratare Apă IşalniŃa 
ActivităŃi realizate: 

- Desfacere tencuieli exterioare şi interioare deteriorate la Clădirea filtre bateria nr.1; 

- Realizare tencuieli exterioare şi interioare la Cladirea filtre bateria nr.1; 

- Desfacere tencuieli deteriorate la pereŃi cuve filtre; 

- Desfacere tencuieli exterioare şi interioare deteriorate la Clădirea clorinare. 
 

CL 4 - Platforma de nămol la StaŃia de Epurare Craiova 
- Aşternere perna balast pe tronsoanele: T1.4; T1.5 T1.6; T1.12; T1.13; T1.14, T1.15. 
- Aşternere membrană bentonitică, tronsoane T1.4; T1.5; T1.6; T1.13; T1.14, T1.15. 
- Cofrare, armare tronsoane T1.4; T1.5; T1.6; T1.13; T1.14, T1.15. 
- Betonare tronsoane T1.4; T1.5; T1.6;T1.15. 

  Pentru implementarea sistemului GIS au fost realizate măsurători, identificări pe reŃele 
apă şi canal în vederea copletării bazei de date şi folosirii pentru: identificare, analize, 
proiectare, modelare hidraulică. 
       În prezent se execută lucrări de: 
 - modelare a schemelor hidraulice ale staŃiilor de hidrofor şi conectarea acestora în 
reŃeaua de distribuŃie a apei; 
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- modelare GIS a schemelor hidraulice ale staŃiilor de pompare din reŃeaua de ape 
uzate şi conecatrea acestora; 

  Până în prezent au fost livrate in cadrul programului: staŃii topo totale, sistem GPS, 
staŃii grafice complete, server. 

ProducŃia şi distribuŃia energiei termice 
Sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Craiova este 

reprezentat de următoarele elemente: 

- sursele de producere a energiei termice; CET Craiova II, 16 centrale termice de zonă şi 
36 de centrale termice de bloc; 

- reŃeaua de transport a energiei termice (reŃeaua primară); 
- puncte termice urbane, în număr total de 136; 
- reŃeaua de distribuŃie a căldurii şi apei calde menajere (reŃeaua secundară). 

  Din punct de vedere al proprietăŃii asupra surselor şi reŃelelor, sistemul centralizat de 
alimentare cu energie termică al municipiului Craiova, se caracterizează prin următoarele 
particularităŃi: 
       - centrala de cogenerare CET Craiova II, precum şi reŃeaua primară de transport a 
energiei termice se află în proprietatea S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. Acesta 
asigură aproximativ 80% din necesarul de energie termică pentru utilizatorii deserviŃi de 
sistemul centralizat al municipiului Craiova . 
 - centralele termice de zonă şi bloc, împreună cu cele 105 puncte termice şi toate 
reŃelele secundare aferente se află în administrarea Termo  Craiova  SRL. 
 - cele 31 de puncte termice ce deservesc consumatorii terŃiari se află în proprietatea 
acestora având contracte de furnizare direct cu Complexul Energetic Craiova S.A. 
          Cele 105 puncte termice sunt alimentate cu energie termică de CET II.  
          Lungimea totală a reŃelelor secundare este de 480 km., din care cca. 450 km sunt 
aferenŃi punctelor termice şi 30 km. aferenŃi centralelor termice. 
          După cum s-a prezentat mai sus energia termică necesară este realizată din două 
tipuri de surse, CET Craiova II care utilizează drept combustibil de baza lignitul (94%) şi 
centralele termice ce aparŃin Termo Craiova  SRL care utilizează gazele naturale. 

Serviciul de furnizare a energiei termice la utilizatorii finali racordaŃi la sistemul 
centralizat de alimentare cu energie termică asigură facturarea energiei termice consumate 
sub formă de agent termic secundar si apă caldă de consum la populaŃie, instituŃii publice si 
unităŃi asimilate agenŃilor economici.  

AsociaŃiile de proprietari/locatari în număr de 356 au arondate un număr de 2867 
blocuri de locuinŃe, din care 507 blocuri arondate la centrale termice şi 2360 blocuri arondate 
la puncte termice urbane.  

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 914 din care 431 
asociaŃii de proprietari şi 483 instituŃii publice şi unităŃi asimilate agenŃilor economici.  

Descrierea sistemului centralizat: 
 Centralele termice au fost construite în baza unor proiecte termice tip, pentru 
furnizarea de agent termic ansamblurilor de locuinŃe, cu funcŃionare pe combustibil lichid 
sau gazos. Punerea lor în funcŃiune s-a făcut eşalonat în perioada 1960-1983.  
       În cursul anului 2007, 11 centrale termice din cartierul CraioviŃa Nouă au fost 
transformate în puncte termice.  
       Datorită gradului mare de debranşări şi pentru creşterea eficienŃei energetice a 
sistemului în cursul anului 2013 utilizatorii arondaŃi centralelor termice CT 113 apartamente 
şi CT N. Titulescu au fost racordaŃi la instalaŃiile din punctele termice PT 5 G. Enescu, 
respectiv PT N. Titulescu. 
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         Punctele termice urbane din municipiul Craiova au fost construite în baza proiectelor 
tip pentru ansambluri de locuinŃe, cu puteri termice de 2,5; 7,5; 10Gcal/h şi au fost puse în 
funcŃiune în perioada 1981-1990.  
 Aceste puncte termice erau echipate cu schimbătoare de căldură de suprafaŃă tip 
fascicul de Ńevi în manta. În anii 1996-2006 toate aceste schimbătoare de căldură 
fasciculară au fost înlocuite cu schimbătoare de căldură cu plăci inoxidabile. 
  La început circulaŃia agentului termic secundar se făcea cu pompe centrifugale 
monoetajate de tip Lotru, Cris sau Cerna, iar umplerea instalaŃiilor de încălzire se făcea cu 
pompe de tip Sadu. Sistemul de expansiune din dotarea punctelor termice era compus din 
recipiente sub presiune stabilă de tip închis şi perna de aer era asigurata de compresoare. 
       Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice 
în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice moderne, 
complet automatizate şi până la începutul anului 2014 s-au modernizat 14 puncte termice.      
       ReŃeaua termică secundară asigură furnizarea agentului termic până la utilizatorii 
finali. Sistemul de reŃele este de tip cvadritubular, compus din conducte clasice cu izolatie 
din vată minerală pozate în canale subterane nevizitabile. Sistemul de distribuŃie a energiei 
termice are o vechime considerabilă fiind pus în funcŃiune în anul 1960.  
        Până la sfârşitul anului 2013 au fost reabilităŃi cca. 120 km. de reŃea, rămânând cca. 
360 km. de reŃea, care în viitor va trebui modernizata. 
        În anul 2012 s-au început lucrările de reîntregire a reŃelelor de recirculare a apei calde 
de consum, realizând până la sfârşitul anului 2013 un număr de 610 branşamente.  
        InvestiŃiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării reŃelelor termice pentru anul 
2013 se ridică la suma de 1.521,26 mii lei, sumă care reprezintă reabilitarea a aproximativ 
10Km de reŃele.  
        De asemenea s-au reparat terasele la 10 puncte termice costurile ridicându-se la suma 
de 403.518,08 lei.  
       Prin programul “Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” a fost modernizat sistemul 
centralizat de distribuŃie a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova 
aferent punctului termic nr. 8 Calea Bucureşti costurile ridicându-se la suma de 418.348,41 
lei din care 80.969.69 reprezintă TVA. 
       Modernizarea punctelor termice Sărari, Mihai Viteazu şi nr. 9 Calea Bucureşti a 
necesitat o investiŃie de 754.432,07 lei, din care 151.365,05lei reprezintă TVA.  
       InvestiŃiile din fonduri proprii se ridică la suma de 1.291.988,79 lei din care 
250.062,35lei reprezintă TVA.  
       În anul 2013 a fost produsă o cantitate de 33.562,271875 Gcal, a fost cumpărată o 
cantitate de 515.403,930371 Gcal şi s-a vândut o cantitate de 423.150,580461 Gcal, din 
care 24.267,340163Gcal prin centralele termice şi 398.883,240298Gcal prin punctele 
termice. 
        În conformitate cu HCLM NR. 8/29.06.2012, cu aplicare din data de 01.07.2012, preŃul 
local pentru energia termică este de 220,50 lei/Gcal, din care TVA reprezintă 42,68 lei/Gcal. 
       SubvenŃia necesară pentru energia termică livrată din centralele termice este de 114,65 
lei/Gcal, respectiv 35,93 lei/Gcal pentru energia termică livrată din punctele termice.  
      

DistribuŃia energiei electrice 
 Domeniul de activitate al SC CEZ DistribuŃie SA cuprinde activităŃi de exploatare, 
întreŃinere, dezvoltare a reŃelei electrice de distribuŃie în scopul transmiterii energiei electrice 
de la producători/operator de transport/alŃi distribuitori (furnizori) la consumatori, conform 
contractelor încheiate, în condiŃii corespunzătoare de siguranŃă şi calitate.   

ReŃeaua electrică de distribuŃie a municipiului Craiova are în componenŃă:   
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- staŃii electrice de transformare 110/mt. în număr de 7 buc; 

- linii electrice aeriene de înaltă tensiune cu lungimi de 35, 50 km; 

- linii electrice subterane de înaltă tensiune cu lungimi de  8,18 km; 

- linii electrice aeriene de medie tensiune cu  lungimi de 165,5 km; 

- linii electrice subterane de medie tensiune cu lungimi de 386,7 km;   

- linii electrice aeriene de joasă tensiune cu lungimi  de 304,75 km; 

- linii electrice subterane de joasă tensiune cu lungimi de 355,832 km; 

- posturi de transformare în număr de 355 bucăŃi; 

- consumatori  în număr de 120958. 

Obiectivele generale sunt următoarele:  
- creşterea siguranŃei în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor; 
-  reducerea pierderilor de energie electrică; 
- creşterea gradului de securitate în exploatarea instalaŃiilor electrice şi a siguranŃei în 

funcŃionare; 
- scăderea numărului de defecte în instalaŃiile electrice şi a timpilor de întrerupere în 

alimentarea cu energie electrică a consumatorilor; 
- asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate în conformitate cu 

reglementările ANRE; 
- reducerea cantităŃilor de energie electrică nelivrată consumatorilor ca urmare a 

întreruperilor accidentale; 
- reducerea cheltuielilor cu mentenanŃa şi reparaŃiile. 
Obiectivele specifice sunt următoarele:  
- modernizarea şi retehnologizarea staŃiilor de transformare de 110/MT; 
- trecerea instalaŃiilor de 6 kV la tensiunea de 20 kV; 
- dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuŃiei; 
- integrarea în SCADA a tuturor staŃiilor de transformare; 
- înlocuirea izolaŃiei de porŃelan din liniile electrice aeriene 110kV şi liniile electrice 

aeriene 20 kV cu izolaŃie tip compozit; 
- modernizarea  liniilor electrice aeriene joasă tensiune şi a branşamentelor; 
- extinderea sistemului de telegestiune şi monitorizare a parametrilor de calitate a 

energiei electrice; 
Realizarea tuturor acestor obiective sunt orientate în scopul: 
- satisfacerea clienŃilor şi respectarea obligaŃiilor legale în acest sens; 
- dezvoltarea afacerii şi obŃinerea performanŃei economice în activitate. 

          În anul 2013 au fost promovate pe raza municipiului Craiova un număr de  11  lucrări, 
unele fiind  deja finalizate, structurate pe nivele de tensiune astfel: 

• Lucrări medie tensiune 
Deoarece o parte din instalaŃiile de distributie MT sunt învechite, generând întreruperi 

frecvente, CEZ DistribuŃie şi-a propus  modernizarea şi automatizarea instalaŃiilor. 
  Un alt obiectiv important pe care CEZ DistribuŃie şi-a propus să-l îndeplinească este 
trecerea la tensiune superioară a instalaŃiilor de 6 KV, obiectiv ce se va realiza etapizat.   

- Modernizarea staŃiei 110/20 kV Craiova Centru; 

- Modernizare , securizare staŃie 110/20kV DIF; 
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- Trecere la 20 kV a reŃelelor electrice de 6 kV din municipiul Craiova, etapa III _ PA5 
, PA7 

- Montare detectoare de defect pe LES mt . 

• Lucrări joasă tensiune 

   - modernizare reŃea joasă tensiune zona PT 56, PT 543, PT 314, PT 10; 

   - proiect AMM – Implementare proiect SMART Meetering – 2012; 

  -  înlocuire tablou Hală Big Nou; 

   - înlocuire transformator PTA 646;  

   - întărire reŃea joasă tensiune PT 447; 

   - proiect pilot SMART Meetering – 2013;   

 - înlocuire transformatoare MT/JT în RED în municipiul Craiova în vederea reducerii 
pierderilor tehnice. 

Realizările şi punerile în funcŃiune la nivelul anului 2013 sunt următoarele: 

Lucrări Fonduri Proprii Realizări 2013 
( lei) 

PIF 2013 
( lei) 

Municipiul Craiova 26.261.865,83 
 

26.488.742,46 
 

 

DistribuŃia gazelor naturale 
Municipiul Craiova este acoperit în marea majoritate cu reŃele de gaze naturale ce 

pot asigura alimentarea cu gaze naturale atât a consumatorilor casnici cât şi a celor 
industriali fără probleme de presiune sau debit. 

Sistemul de distribuŃie gaze naturale din întreg judeŃul Dolj cuprinde o reŃea de gaze 
naturale în lungime de 821,40 Km şi deserveşte 50.423 clienŃi, din care în municipiul 
Craiova reŃeaua de gaze naturale este de 636,47 Km şi deserveşte 45.231 clienŃi, incluzând 
şi cartierele limitrofe ce au fost anexate municipiului Craiova:  Mofleni, Cernele, Simnicul de 
Jos, Popoveni, Făcăi, Izvorul Rece, Zona Ford existând posibilitatea de extindere a reŃelei 
în toate zonele periurbane ale municipiului. 

Unul din principalele obiective ale companiei S.C. Distrigaz-Sud ReŃele SRL este 
acela de a moderniza în permanenŃă reŃeaua cu scopul de a spori siguranŃa în exploatare, 
fiabilitatea reŃelei şi nu în ultimul rând de a putea asigura servicii de calitate în toată zona de 
responsabilitate a companiei.  

Odată cu înlocuirea conductelor şi branşamentelor se are în vedere şi sistematizarea 
şi redimensionarea sistemului de distribuŃie pentru a putea rezolva toate solicitările noi 
apărute. 

În cartierele de blocuri au fost realizate branşamente la fiecare scară de bloc 
asigurând condiŃiile tehnice în vederea racordării clienŃilor ce solicită montarea de 
microcentrale de apartament. 

De asemenea, a fost reproiectat şi modernizat sistemul de protecŃie catodică ce 
îmbunătăŃeşte siguranŃa în exploatare a reŃelelor de oŃel existente. 
  Pentru S.C. Distrigaz-Sud ReŃele, securitatea instalaŃiilor este o preocupare continuă 
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în timp şi spaŃiu. Demersurile societăŃii noastre vizând utilizarea în condiŃii de deplină 
securitate a gazelor naturale se conjugă permanent cu o bună informare a clienŃilor privind 
regulile de respectat şi riscurile ce decurg din încălcarea acestora. 
 Un alt obiectiv important al companiei este acela de a proteja mediul înconjurător. 
Aceasta se realizează prin utilizarea unor tehnologii avansate, prin monitorizarea respectării 
cerinŃelor legale cât şi prin mobilizarea în diminuarea impactului activităŃilor desfăşurate 
asupra mediului. 

De asemenea, a existat o preocupare constantă pentru menŃinerea unor relaŃii bune 
cu toŃi deŃinătorii de utilităŃi şi cu autorităŃile locale.  

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

valenŃă socială, influenŃând direct calitatea vieŃii într-un oraş, prin asigurarea dreptului 
fundamental la mobilitate a oricărui cetăŃean.  

Furnizarea acestui serviciu oricărui cetăŃean, într-o manieră performantă şi 
nediscriminatorie, reprezintă o condiŃie importantă pentru atingerea obiectivelor unui oraş, 
contribuind astfel la apropierea noastră de standardele unui cetăŃean european, căruia i se 
respectă toate drepturile de către autorităŃile publice ce sunt la dispoziŃia acestuia. 

Ca şi alte servicii de interes local, serviciul de transport public este analizat atât de 
autorităŃile publice şi administrative, cât şi de cetăŃeni, prin intermediul mass - mediei, 
întrucât autorităŃile publice trebuie să vegheze la buna funcŃionare a economiei de piaŃă şi 
în domeniul serviciilor comunale.  

Regia Autonomă de Transport Craiova, este un agent economic cu capital integral de 
stat, fiind subordonată Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
 Activitatea de bază a regiei este transportul public de persoane, ca serviciu regulat şi 
se desfăşoară cu autobuze şi tramvaie. 
  Transportul public de persoane funcŃionează în baza următoarelor principii 
fundamentale: 
  - continuitatea – întreruperea acestui serviciu ar duce la dezorganizarea vieŃii 
publice; 
  - respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale călătorilor, interesul general 
trebuind să primeze în faŃa celui particular; 
  - tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toŃi utilizatorii; 
  - creşterea calităŃii şi a eficienŃei serviciului; 
  - protecŃia mediului. 
 RAT Craiova îşi desfăşoară activitatea de bază prin doua tipuri de transport public de 
persoane: transport electric (tramvai) şi auto (autobuze).  

Începând cu luna mai 2013, transportul călătorilor cu tramvaiul a fost întreruptă, 
urmare a proiectului de înlocuire a căii de rulare derulat de Primăria Craiova, pe perioada 
derulării lucrărilor, traseele reŃelei de tramvai fiind deservite de autobuze.  
 Ca activităŃi secundare, regia prestează serviciul de transport prin curse speciale, 
serviciul de inspecŃie tehnică periodică a mijloacelor de transport, serviciul de ridicare a 
mijloacelor de transport auto parcate neregulamentar în municipiul Craiova, precum şi 
activitate de publicitate pe mijloacele de transport  în comun. 

Parcul de vehicule 
 Regia Autonomă de Transport Craiova dispune de un parc de mijloace de transport 
format din: 

- 159 autobuze , reprezentând 85% din totalul parcului; 

- 29 tramvaie reprezentând 15 % din totalul parcului; 
Capacitatea totală de transport a regiei este de 15 928 călători/cursă, din care 11 
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892 aferent transportului rutier şi 4 036 aferent transportului electric. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 80%.  

 Referitor la gradul de uzură: 
           -    uzură fizica:   - autobuze medie 51,2%; 
                                       - tramvaie medie 52,35%.    
            În anul 2013 parcursul pentru transportul  auto, a fost de  5 685 598 km şi 291 463 
km pentru transportul electric. Consumul efectiv de motorină pentru transport persoane a 
fost de 1 925 707L motorină, iar consumul de energie electrică înregistrat pentru transportul 
electric a fost de 318 MWh. 

În municipiul Craiova, pe lângă Regia Autonomă de Transport care îşi desfăşoară 
activitatea sub tutela Consiliului Local, mai există un operator privat. 
 În anul 2013 o atenŃie deosebită s-a acordat corelării capacităŃii de transport a regiei 
cu fluxul de călători. Astfel, s-a urmărit în permanenŃă ca graficele de circulaŃie ale tuturor 
traseelor să fie flexibile şi adaptate la traficul fiecărei zone. 
 S-a urmărit continuu îmbunătăŃirea condiŃiilor de transport a călătorilor, dar şi 
reducerea cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului în comun şi prin achiziŃii 
de piese, materiale şi servicii cu costuri reduse. 

Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie - această activitate este 
deosebit de importantă în continuitatea şi stabilitatea serviciului de transport local. Ea se 
impune a se adapta continuu, funcŃie de cerinŃele clientului, astfel încât operatorul să nu 
motiveze lipsa măsurilor tehnice şi organizatorice pentru a-şi exercita această obligaŃie.  

Fără o minimizare a cheltuielilor şi o maximizare a veniturilor, nu se poate vorbi de 
un serviciu continuu, sigur şi stabil. În acest sens, în urma închiderii activităŃii de exploatare 
a SecŃiei Tramvai o parte a  personalului disponibil a fost repartizată pentru activitatea de 
taxare a călătorilor în mijloacele de transport. 

Valoarea biletelor vândute prin intermediul taxatorilor la 31.12.2013 a fost de 1 242 
562 lei, reprezentând o pondere de 13,17% în valoarea totală a biletelor vândude în anul 
2013. 
 Vânzarea titlurilor de călătorie s-a realizat prin intermediul a 20 tonete, 43 agenŃi 
economici, 10 automate de eliberare bilete şi reîncărcare carduri, 14 impegaŃi mişcare cap 
linie 63 taxatori şi prin intermediul celor 266 conducători auto. 

 
Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxa 

         În anul 2013 valoarea biletelor de suprataxă vândute călătorilor frauduloşi prin 
acŃiunile de control s-a ridicat la suma de 78 000 lei, iar PoliŃia Locală a acordat un număr  
de 6217 amenzi, în valoare de 604 355 lei. Activitatea de control s-a efectuat, începând cu 
al doilea semestru al anului cu un număr mediu de 12 controlori, susŃinuŃi şi de alte categorii 
de  angajaŃi ai regiei. 
   Urmărind cerinŃele realizării unui transport la standarde europene, a fost demarată 
procedura de achiziŃie a unui număr de 50 autobuze noi, de către Primăria Craiova, cu o 
capacitate de 100 locuri, dotate cu aer condiŃionat, încălzire cu grup auxiliar, scaune 
ergonomice, care vor asigura un transport ecologic cu standarde de confort european, 
determinând călătorii să se îndrepte spre transportul în comun. 

A început totodată şi  procesul de modernizare a staŃiilor de aşteptare, prin 
amplasarea atât a unor adăposturi pentru pasageri, cât şi a unor băncuŃe confecŃionate în 
regie proprie. 

De asemenea, în cadrul SecŃiei Tramvai a fost realizată reparaŃia dezvoltată a unui 
tramvai. ReparaŃia tramvaiului a fost axată în principal pe reparaŃia capitală a boghielor: 
înlocuit bandaje roŃi, cuplaje elastice, profile de cauciuc, cruci cardanice, rulmenŃi, 
simeringuri, iar pe partea de caroserie să se înlocuiască porŃiunile ruginite şi degradate, 
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înlocuire pasajele la scările de acces, recondiŃionat podea şi montat covor antiderapant de 
trafic greu, înlocuire scaune cu scaune tapiŃate, iluminat interior cu leduri, recondiŃionat 
burduf, înlocuit lambriu lateral interior, recondiŃionat scaun şi cabină vatman, autocolant pe 
exterior cu imagini din municipiul Craiova. 
 Prin lucrările realizate s-a urmărit o schimbare fundamentală atât în ceea ce priveşte 
calitatea şi confortul călătorilor, funcŃionarea în ansamblu a tramvaiului cât şi realizarea unei 
estetici total diferite cu  impact atât pentru cetăŃenii Craiovei cât şi pentru vizitatori. 

Străzi 
 La începutul anului 2012, lungimea străzilor municipiului Craiova era de 411 km, din 
care 304 km cu îmbrăcăminte din asfalt şi beton de ciment, 57 km cu îmbrăcăminte din 
pavaj de piatră brută şi împietruiri simple şi 50 km cu îmbrăcăminte din pământ, conform 
situaŃiei anuală transmisă Institutului National de Statistică. 

  Lucrările executate în cadrul Acordului Cadru de lucrări nr. 47717/10.04.2012 
„Lucrări de reparaŃii şi întreŃinere străzi, alei, trotuare şi parcări în municipiul Craiova” ( 
Contractul de lucrări nr. 58337/09.04.2013 - Contract Subsecvent nr 3 în valoare de 
24.999.999,29 lei şi Contractul de lucrări nr. 150915/10.10.2013 - Contract Subsecvent nr. 4 
în valoare de 3.767.923,06 lei), au fost: 

 În cursul anul 2013, s-au executat lucrări reparaŃii la carosabil trotuare şi parcări în  
următoarele locaŃii: Cartier 1 Mai - zona bl. S60; Cartier Brazda lui Novac - zona str. G-ral 
Falcoianu, zona complex Baba Novac, zona str. Amilcar Sandulescu, zona Nitela, şi str. 
Brazda lui Novac; Cartier CraioviŃa - zona str.GheŃişoarei, zona str. Elena Farago, zona str. 
C-tin Brincoveanu; Cartier Lapuş zona Helin; Calea Bucuresti zona Kubik, zona PiaŃa 
Centrală; zona str. Iancu Jianu; str. Pascani; str. Fragilor; Aleea Teatrului; Adolf Wadmann. 

Sistemul public de iluminat 
Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de reabilitare şi 

extindere a sistemului de iluminat public, lucrări de menŃinere – întreŃinere a acestuia, 
consum de energie electrică din iluminatul public, activitatea de iluminat ornamental, 
consum de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene, lucrări de asistenŃă tehnică şi 
consum de energie electrică pentru manifestări cultural- sportive. 
 Pentru lucrările de reabilitare şi extindere în anul 2013, prevederile bugetare iniŃiale 
au fost de 3.371.000 lei,  din acestea cheltuindu-se 3.140.197,18 lei. 
 Lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a Sistemului de Iluminat Public din 
municipiul Craiova s-au executat în baza Contractului de delegare a serviciului de iluminat 
public nr. 42515/2002 de către S.C. Luxten Lighting Company S.A. Bucureşti. 
 În cadrul reabilitării s-au utilizat corpuri cu eficienŃă luminoasă ridicată, ce asigură o 
bună uniformitate a iluminării carosabilului şi s-a asigurat nivelul de iluminare 
corespunzătoare pe toate căile de circulaŃie care au fost supuse reabilitării. 
 Pentru activităŃile de menŃinere-întreŃinere, energie electrică din iluminatul public, 
semafoare şi fântâni arteziene cât şi pentru lucrările de asistenŃă tehnică prevederile 
bugetare iniŃiale au fost de 10.115.000 lei,  din acestea cheltuindu-se 10.114.962,27 lei, 
astfel: 
 Pentru lucrările de menŃinere-întreŃinere în anul 2013, s-au cheltuit 1.967.553,95lei. 
 Pentru activitatea de menŃinere a Sistemului de Iluminat Public s-au efectuat un 
număr de 4.417 intervenŃii şi au fost utilizate următoarele  componente: 

-    lămpi – 3.156 buc; 
-    balasturi –  576 buc; 
-    ignitere – 685 buc. 

 Activitatea de întreŃinere s-a concretizat în efectuarea unor lucrări specifice la un nr. 
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de 3.979 puncte luminoase, 568 stâlpi, 10 console şi 6 puncte de aprindere. În cadrul 
lucrărilor de întreŃinere s-a urmărit păstrarea parametrilor luminotehnici ai corpurilor de 
iluminat în funcŃiune precum şi păstrarea parametrilor iniŃiali ai reflectorului din corpurile de 
iluminat public. 
 Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public în anul 2013, s-au cheltuit 
6.498.371,08 lei. 
  Din punct de vedere energetic, în zonele şi obiectivele reabilitate numărul de puncte 
luminoase a ajuns la 18.650 bucăŃi asigurându-se nivelul de iluminare corespunzătoare pe 
toate căile de circulaŃie care au fost supuse reabilitării.  

Datorită utilizării lămpilor cu vapori de sodiu de înaltă presiune, în locul celor cu 
vapori de mercur sau celor cu incandescenŃă, a scăzut puterea medie instalată pe corp de 
iluminat. 
 Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, în 
municipiul Craiova, în lunile noiembrie şi decembrie, s-au montat figurine luminoase, 
baghete luminoase ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos şi perdele 
luminoase.  

 Zonele din municipiul Craiova în care au fost executate aceste lucrări sunt: English 
Park, Parc Teatru NaŃional, Parc Mercur, PiaŃa Prefecturii, Calea Bucureşti, str. A.I. Cuza, 
str. Romul, str. Unirii, str. Arieş, str. Lipscani, Parc Nicolae Romanescu, Parcul Tineretului, 
PiaŃa Gării, str. George Enescu, Esplanada CraioviŃa Nouă, b-dul Ştirbei Vodă. 
 Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene în anul 2013, 
s-au cheltuit 1.214.218,54 lei. 
 Pentru lucrările de asistenŃă tehnică şi consumul de energie electrică din 
manifestările cultural-sportive în anul 2013 s-au cheltuit 434.818,70 lei. 
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STAREA SOCIALĂ 
 

PopulaŃia şi fenomenele demografice 
PopulaŃia reprezintă elementul constitutiv esenŃial al devenirii umane. De mărimea, 

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

EvoluŃia populaŃiei municipiului Craiova a pus în evidenŃă dublarea acesteia în 
ultimele decenii, pe întregul interval alternând perioade de evoluŃie, chiar până în anul 2000 
şi involuŃie, mai ales în ultimii ani. 

La 1 iulie 20131, populaŃia Municipiului Craiova a fost de 294510 locuitori din care 
139311 bărbaŃi (47,3%) şi 155199 femei (52,7%); ca urmare, densitatea populaŃiei a ajuns 
la 3617,6 locuitori/km2 în anul 2013. 

La nivelul municipiului Craiova, fenomenele demografice au fost caracterizate în 
ultimii ani prin prisma evoluŃiei oscilante a indicatorilor caracteristici: natalitatea, mortalitatea 
generală, căsătorii şi divorŃuri, mortalitatea infantilă. 

În anul 2013 s-au înregistrat 2425 născuŃi-vii, faŃă de anul 2012 numărul născuŃilor-vii 
scăzând cu 4,2%. Rata natalităŃii în anul 2013 a fost 8,2% în scădere faŃă de anul 2012 
(8,6‰).  

Numărul decedaŃilor a scăzut cu 259 persoane de la 2616 decedaŃi în anul 2012 la 
2357 decedaŃi în anul 2013. Rata mortalităŃii a fost de 8% în scădere faŃă de anul 2012 
când aceasta a atins nivelul de 8,9%. 

Raportul dintre numărul născuŃilor-vii şi numărul decedaŃilor a fost în anul 2013 de 
1,03 născuŃi-vii la 1 decedat (0,97 născuŃi-vii la 1 decedat în anul 2012).  

Sporul natural a fost pozitiv în anul 2013 (+68 persoane), iar în anul 2012 acesta a 
fost negativ  (-167 persoane).   

Declinul demografic al populaŃiei nu provine din creşterea mortalităŃii, ci din reculul 
natalităŃii şi menŃinerea acesteia la valori scăzute, mult sub nivelul de înlocuire a 
generaŃiilor. 

Numărul căsătoriilor a scăzut cu un caz, iar cel al divorŃurilor cu 115 cazuri faŃă de 
anul 2012, raportul dintre numărul divorŃurilor şi cel al căsătoriilor, scăzând de la 132 
divorŃuri la 1000 căsătorii în anul 2012 la 67 divorŃuri la 1000 căsătorii în anul 2013. 

ForŃa de muncă şi şomajul 
PiaŃa forŃei de muncă se formează şi funcŃionează după principiile de bază ale pieŃei, 

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

populaŃia Ńării reprezentând sursa de alimentare a pieŃei muncii. 
Mărimea, structura şi caracteristicile acesteia sunt puternic influenŃate de evoluŃia 

fenomenelor demografice şi de oferta sistemului de educaŃie şi de formare profesională 
(formală, non-formală şi informală) 

Numărul mediu al salariaŃilor, la nivelul municipiului Craiova, a scăzut continuu din 
anul 2000 până în anul 2006 când a început să crească uşor.  

                                                 
1
Notă explicativă: PopulaŃia la 1 ianuarie/1iulie a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date 

administrative pentru migraŃia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul 

emigraŃiei. Ca atare, există o subevaluare severă  a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaŃiei României. 

Datele prezentate au caracter provizoriu, urmând ca numărul populaŃiei stabile să fie recalculat după definitivarea 

rezultatelor definitive ale Recensământului PopulaŃiei şi LocuinŃelor 2011, pentru seriile de timp până la precedentul 

recensământ. 
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Astfel, la începutul anului 2013 acesta a ajuns la 91143 persoane, în creştere cu 1% 
faŃă de începutul anului 2012.  

Ponderea cea mai mare o au salariaŃii din industrie (26%), urmaŃi de cei din comerŃ 
(22,8%), sănătate (9,2%), învăŃământ (8,6%), construcŃii (6,1%), transport şi depozitare 
(6%). 

În luna decembrie 2013, conform datelor furnizate de AgenŃia JudeŃeană pentru 
Ocuparea ForŃei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraŃi a fost de 4781 persoane, în 
creştere cu 374 persoane comparativ cu luna decembrie 2012.  

Din totalul şomerilor 2544 persoane sunt de sex feminin (cu 229 persoane mai mult 
decât în anul 2012). 

Ponderea şomerilor în populaŃia de vârstă 18 – 62 ani a fost la sfârşitul anului 2013 
de 2,2% (2% în anul 2012).   

La 31 decembrie 2013,  la nivel naŃional,  judeŃul Dolj se situează,  ca rată a 
şomajului înregistrat  pe locul 5, fiind devansat de judeŃele Teleorman, Vaslui, Alba, 
MehedinŃi, iar ca număr de şomeri situându-se  pe primul loc. Acest fapt se datorează şi 
numărului mare (în creştere), de persoane beneficiare de adeverinŃe eliberate conform legii 
416/2001 privind venitul minim garantat. 

La nivelul judetului Dolj in anul  2013 evoluŃia ratei somajului înregistrat este 
prezentată mai jos: 

 
2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov dec 

Rata 
somajului 
inregistrat 

10,11 10,32 9,96 9,48 8,98 8,89 9,024 7,44 5,47 9,03 9,58 9,6 

Numărul şomerilor înregistraŃi în anul 2013, la nivelul judeŃului Dolj se prezintă sugestiv 
în tabelul de mai jos:  

 
2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov dec 

Total someri 
inregistrati din 
care: 

289
77 

29576 28534 27151 257
31 

25466 25854 21314 16096 26558 28168 28229 
 

Beneficiari de 
indemnizatie 

677
4 

6934 6141 5265 459
0 

4366 4148 4994 5033 5862 6498 6903 

Neindemnizati 222
03 

22642 22393 21886 211
41 

21100 21706 16320 11063 20696 21670 21326 

Beneficiarii de adeverinŃe eliberate conform legii 416/2001 privind venitul minim 
garantat, sunt persoane înregistrate ca persoane aflate în cautare de loc de muncă, incluse 
în categoria şomerilor neindemnizaŃi au fost în continuă creştere pe tot parcursul anului 
2013 după cum se observă în tabelul mai jos prezentat:  

 
2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov Dec 

 
Numar 
persoane 
beneficiare 
adeverinte 
conform 
Legii 
416/2001 

1957
9 

1969
7 

19455 18815 1822
5 

1799
6 

17718 691 727 17330 2374 2339 
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Analizând evoluŃia numărului de someri înregistraŃi pe medii (tabelul de mai jos), se  
observă că cel mai mare număr de persoane aflate în cautare de loc de muncă îşi au 
domiciliul în mediul rural. 

 
2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov Dec 

 
rural 2216

8 
2281
6 

22242 21417 2058
7 

2049
7 

20577 16017 1071
1 

20430 2144
0 

21386 

urban 6809 6764 6292 5734 5144 4969 5277 5297 5385 6128 6728 6843 
 
La nivelul municipiului Craiova pe parcursul anului 2013 evoluŃia persoanelor  

înregistrate ca persoane aflate în cautare de loc de muncă la A.J.O.F.M.  Dolj se prezintă 
astfel: 
 

2013 Total someri 
înregistrati din 

care: 

Şomeri 
indemnizati 

Şomeri 
neindemnizati din 

care: 

Beneficiari 
adeverinŃe 

conform Legii 
416/2001 

Ianuarie 4611 3583 1028 109 
Februarie 4537 3626 911 117 
Martie 4156 3391 765 108 
Aprilie 3781 3056 725 101 
Mai 3382 2738 644 100 
Iunie 3259 2628 631 104 
Iulie 3468 2536 932 106 
August 3689 2746 943 39 
Septembrie 3953 2752 1201 21 
Octombrie 4201 3182 1019 91 
Noiembrie  4669 3472 1197 70 
Decembrie  4781 3653 1128 27 

  
Ponderea  mare în totalul şomerilor la nivelul Municipiulului Craiova o deŃin şomerii 

indemnizaŃi, în contradicŃie  cu datele de la nivelul judeŃului, unde ponderea cea mai mare o 
deŃin şomerii neindemnizaŃi.  

Ponderea şomerilor din municipiul Craiova în populaŃia stabilă cu vârstă între 18-62 
ani*, pe parcursul anului 2013  a fost următoarea: 

 
2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov dec 

Pondere 
someri in 
populatie 
stabila cu 
varsta 
intre 18-
62 ani 

2.1 2.1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.2 2.2 

*PopulaŃia stabile de 18-62 ani la 01.01.2010 
 

În categoria şomerilor neindemnizaŃi se regăsesc şi beneficiarii de adeverinŃe eliberate 
conform legii 416/2001.  Numărul  persoanelor beneficiare de adeverinŃe eliberate conform 
legii 416/2001 la nivelul Municipiului Craiova  pe nivele de educaŃie şi sex se prezintă după 
cum urmează:  
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ian febr martie aprilie mai iunie iulie augu

st 
sept oct nov dec 

TOTAL 109 117 108 101 100 104 106 39 21 91 70 27 
Nivel de 
educatie F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

Invatamant 
gimnazial 21 16 17 15 17 

1
8 

1
7 

1
6 

1
7 

1
4 

1
9 

1
3 

1
8 

1
2 9 5 1 3 

1
8 11 9 8 3 3 

Invatamant 
liceal 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 7 4 4 2 3 1 5 3 9 7 2 1 
Invatamant 
primar 26 29 34 32 29 

2
9 

2
8 

2
5 

2
7 

2
4 

2
7 

2
8 

2
7 

2
9 9 7 5 5 

2
3 21 14 10 5 4 

Invatamant 
profesional/a
rte si meserii 3 6 2 4 1 4 1 4 1 6 1 5 2 6  2 1 2 4 5 3 5 1 5 
Invatamant 
universitar  1 4  2 1 1 1 1 1 1 1  1  1   1   3 1 2 
Invatamant 
postliceal    1   1              1 1   

 
În anul 2013 s-au înregistrat un număr de 12748 locuri de muncă vacante la nivelul 

judeŃului Dolj structurate după cum urmează: 
 

Anul Luna 

Număr 
locuri de 
munca 
vacante 

MESERIA 

2013 

ianuarie 

41 FuncŃionari administrativi 
7 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 

138 Lucrători în domeniul serviciilor 

21 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalti conducatori 
ai administratiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

137 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
160 Muncitori necalificaŃi 

89 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de masini şi 
echipamente 

91 Specialişti în diverse domenii de activitate 
44 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

februarie 

37 FuncŃionari administrativi 
174 Lucrători în domeniul serviciilor 

23 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

151 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
433 Muncitori necalificaŃi 

94 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

67 Specialişti în diverse domenii de activitate 
73 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

martie 

26 FuncŃionari administrativi 
4 Lucrători calificaŃi Ńn agricultura, silvicultura şi pescuit 

135 Lucrători în domeniul serviciilor 

29 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

382 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
412 Muncitori necalificaŃi 
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128 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

76 Specialişti în diverse domenii de activitate 
89 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

aprilie 

42 FuncŃionari administrativi 
269 Lucrători în domeniul serviciilor 

35 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalti conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

552 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
509 Muncitori necalificaŃi 

296 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

117 Specialişti în diverse domenii de activitate 
66 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

mai 

34 FuncŃionari administrativi 
3 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultura şi pescuit 

157 Lucratori în domeniul serviciilor 

21 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

317 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
346 Muncitori necalificaŃi 

185 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

64 Specialişti în diverse domenii de activitate 
129 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

iunie 

30 FuncŃionari administrativi 
2 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 

188 Lucrători în domeniul serviciilor 

10 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

181 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
395 Muncitori necalificaŃi 

118 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

50 Specialişti în diverse domenii de activitate 
50 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

iulie 

33 FuncŃionari administrativi 
238 Lucrători în domeniul serviciilor 

20 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

147 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
292 Muncitori necalificaŃi 

81 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

61 Specialişti în diverse domenii de activitate 
79 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

august 
85 FuncŃionari administrativi 
2 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 

133 Lucrători în domeniul serviciilor 
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20 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

183 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
337 Muncitori necalificaŃi 

221 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

75 Specialişti în diverse domenii de activitate 
74 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

septembrie 

27 FuncŃionari administrativi 
180 Lucrători în domeniul serviciilor 

15 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

156 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
241 Muncitori necalificaŃi 

139 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

76 Specialişti în diverse domenii de activitate 
64 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

octombrie 

61 FuncŃionari administrativi 
2 Lucrători calificaŃi in agricultură, silvicultură şi pescuit 

183 Lucrători în domeniul serviciilor 

21 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi  
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari 
superiori 

227 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
334 Muncitori necalificaŃi 

199 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de masini şi 
echipamente 

124 Specialişti în diverse domenii de activitate 
83 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

noiembrie 

48 FuncŃionari administrativi 
1 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultura şi pescuit 

229 Lucrători în domeniul serviciilor 

21 
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

176 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
179 Muncitori necalificaŃi 

58 
Operatori la instalatŃi şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

113 Specialişti în diverse domenii de activitate 
77 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

decembrie 

40 FuncŃionari administrativi 
1 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 
99 Lucrători în domeniul serviciilor 

18 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi conducători 
ai administraŃiei publice, conducători şi funcŃionari superiori 

62 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
67 Muncitori necalificaŃi 
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48 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

36 Specialişti în diverse domenii de activitate 
35 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic  

 
Dintre acestea au fost ocupate în  număr de 9369 după cum urmează: 
 

2013 ian febr martie aprilie mai iunie iulie august sept oct nov dec 
Număr 

persoane 
incadrate 

493 744 1178 985 107
4 

824 802 743 632 845 654 395 

 
Următoarele locuri de muncă au fost oferite de către societăŃi comerciale care îşi au 

sediul social în municipiul Craiova: 
 

Anul Luna 

Numar 
locuri de 
munca 
vacante 

MESERIA 

2013 

ianuarie 

27 FuncŃionari administrativi 
1 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 
83 Lucrători în domeniul serviciilor 

15 

Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

100 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
58 Muncitori necalificaŃi 

49 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

71 Specialişti în diverse domenii de activitate 
22 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

februarie 

23 FuncŃionari administrativi 
115 Lucrători în domeniul serviciilor 

14 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

78 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
97 Muncitori necalificaŃi 

58 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

48 Specialişti în diverse domenii de activitate 
31 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

martie 

11 FuncŃionari administrativi 
1 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură sş pescuit 
69 Lucrători în domeniul serviciilor 

19 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

204 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
152 Muncitori necalificaŃi 
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62 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

47 Specialişti în diverse domenii de activitate 
49 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

aprilie 

12 FuncŃionari administrativi 
122 Lucrători în domeniul serviciilor 

25 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

431 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
211 Muncitori necalificaŃi 

184 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

83 Specialişti în diverse domenii de activitate 
37 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

mai 

13 FuncŃionari administrativi 
96 Lucrători în domeniul serviciilor 

12 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducatori şi 
funcŃionari superiori 

143 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
123 Muncitori necalificaŃi 

75 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

38 Specialişti în diverse domenii de activitate 
26 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

iunie 

10 FuncŃionari administrativi 
1 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 
139 Lucrători în domeniul serviciilor 

5 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducatori şi 
funcŃionari superiori 

107 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
186 Muncitori necalificaŃi 

67 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de masini şi 
echipamente 

35 Specialişti în diverse domenii de activitate 
23 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

iulie 

20 FuncŃionari administrativi 
165 Lucrători în domeniul serviciilor 

10 

Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

65 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
145 Muncitori necalificaŃi 

42 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

41 Specialişti în diverse domenii de activitate 
36 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 
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august 

23 FuncŃionari administrativi 
2 Lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit 
97 Lucrători în domeniul serviciilor 

9 

Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

102 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
173 Muncitori necalificaŃi 

105 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

53 Specialişti în diverse domenii de activitate 
26 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

septembrie 

9 FuncŃionari administrativi 
119 Lucrători în domeniul serviciilor 

12 

Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

101 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
128 Muncitori necalificaŃi 

114 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

42 Specialişti în diverse domenii de activitate 
38 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

octombrie 

35 FuncŃionari administrativi 
94 Lucrători în domeniul serviciilor 

15 

Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

145 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
144 Muncitori necalificaŃi 

152 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

86 Specialilşti în diverse domenii de activitate 
50 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

noiembrie 

24 FuncŃionari administrativi 
100 Lucrători în domeniul serviciilor 

12 

Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
funcŃionari superiori 

102 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
77 Muncitori necalificaŃi 

37 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

74 Specialişti în diverse domenii de activitate 
31 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

decembrie 

31 Functionari administrativi 
34 Lucrători în domeniul serviciilor 

10 
Membrii ai corpului legislativ, ai executivului, înalŃi 
conducători ai administraŃiei publice, conducători şi 
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funcŃionari superiori 

23 Muncitori calificaŃi şi asimilaŃi 
42 Muncitori necalificaŃi 

36 
Operatori la instalaŃii şi maşini; asamblori de maşini şi 
echipamente 

14 Specialişti în diverse domenii de activitate 
20 Tehnicieni şi alŃi specialişti din domeniul tehnic 

  

Pensii 
 Casa JudeŃeană de Pensii Dolj asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaŃiei din 
domeniul pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

Pentru persoanele vârstnice, una din categoriile cele mai expuse riscului de 
excludere socială şi economică, prin intermediul CNPP, a acordat un sprijin consecvent şi 
real acestei categorii sociale. 

Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat cuprind veniturile şi cheltuielile 
sistemului public şi sunt aprobate anual prin lege de către Parlament. 
 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuŃii de asigurări 
sociale, dobânzi, majorări pentru plata cu întârziere a contribuŃiilor, precum şi din alte 
venituri, iar responsabilitatea încasării acestora revine ANAF pentru agenŃii economici şi 
personalului încadrat în serviciul de evidenŃă contribuabili şi compartimentul executare silită 
din cadrul CJP Dolj, pentru persoanele fizice asigurate pe bază de declaraŃie (până la data 
de 30.06.2012) şi contract de asigurare. 
 În cursul anului 2013, au depus declaraŃii nominale, la nivelul municipiului Craiova, 
un număr de 10.255 agenŃi economici pentru aproximativ 170.136  asiguraŃi. Totodată, la 
nivelul Casei JudeŃene de Pensii Dolj, se află înregistraŃi pe bază de contract un număr de 
1.710 persoane, asiguraŃi care plătesc lunar contribuŃia de asigurări sociale la casieria 
unităŃii. 
 ExecuŃia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2013 
conform destinaŃiei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit şi transmis de către 
CNPP Bucureşti. 
 În cursul anului 2013, la Casa JudeŃeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată un 
număr mediu de 66.502 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au 
achitat pensii în valoare de aproximativ 723.000 lei. 
 Totodată, la nivelul municipiului Craiova s-au efectuat plăŃi de ajutoare de deces în 
valoare de 4.365.680 lei, pentru un număr de  2.002  persoane decedate.   
 Casa JudeŃeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, asigurând execuŃia bugetară în profil teritorial, directorul executiv al Casei 
JudeŃene de Pensii Dolj fiind ordonator terŃiar de credite. 
  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de 
persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde 
raporturi specifice prin care se asigură protecŃia socială a salariaŃilor împotriva diminuării 
sau pierderii capacităŃii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă 
şi a bolilor profesionale. 

În cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova îşi desfăşoară activitatea 
Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de Medicina Muncii unde se 
acordă servicii medicale pentru cazurile de boli profesionale, valoarea cheltuielilor suportate 
din cadrul bugetului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale fiind în anul 
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2013 de aproximativ 775.000 lei. 
 Casa JudeŃeană de Pensii Dolj, în calitate de asigurator, este abilitată de a acorda 
consultanŃă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul 
îmbunătăŃirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiŃiilor de muncă. Personalul tehnic al 
C.J.P Dolj desfăşoară activităŃi de prevenire şi acordă sprijin societăŃilor în scopul întocmirii 
tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităŃii desfăşurate.                     
  În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
înregistrate în anul 2013, situaŃia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de muncă produse în Craiova 32, 
- nr. accidente de muncă mortale 5, 
- nr. boli profesionale declarate 161. 

 În anul 2013, CJP Dolj a acordat 5 despăgubiri de deces (în valoare de 43.012 lei) şi  
50 compensaŃii pentru atingerea integrităŃii (în valoare de 786.460 lei) şi a vizat un număr 
de 154 concedii medicale. De asemenea, s-au mai primit şi trimis spre aprobare 2 dosare 
pentru acordarea de proteze. 
 În anul 2013 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în 
municipiul Craiova  un număr de 18.249 solicitări privind cereri prin care se solicită înscriere 
la o categorie de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parŃială, urmaş, pensii 
comunitare, indemnizaŃii prevăzute de legi speciale) modificări de drepturi (schimb grad, 
adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc..) cereri privind plata pensiei în conturi 
bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea domiciliului, cereri 
privind schimbarea numelui, cereri privind schimbarea mandatarului sau tutorelui, sesizări 
privind stabilirea sau plata drepturilor de pensie precum şi contestaŃii la deciziile de pensie 
emise în baza Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de 
soluŃionare al acestor cereri este de 88.90%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă din cadrul 
CJP DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2013, pentru evaluarea capacităŃii de muncă în 
vederea stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice un număr de 
10.463 persoane ce au domiciliul în municipiul Craiova.  

Dintre acestea un număr de 9.621 persoane ce au domiciliul în  municipiul Craiova s-
au prezentat la Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a CapacităŃii de Muncă din 
cadrul CJP DOLJ în vederea revizuirii medicale periodice prevăzută de legislaŃia în vigoare 
pentru pensionarii de invaliditate, iar un număr de 842 persoane s-au prezentat pentru  
evaluărea capacităŃii de muncă în vederea stabilirii gradului de invaliditate. 
 În anul 2013 în cadrul celor 14 serii de acordare a biletelor de tratament au fost 
repartizate un număr de 7.123 bilete şi valorificate un număr total de 7.111 bilete de 
tratament.  

Din totalul de 7.111 bilete de tratament valorificate un număr de 895 au fost acordate 
gratuit persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale. Gradul de valorificare 
al biletelor de tratament în anul 2013 a fost de 99,83%. Numărul cererilor înregistrate pentru 
acordarea biletelor de tratament a fost de 14.450. 
 În anul 2013 Compartimentul Comunicare şi RelaŃii Publice a asigurat prin 
intermediul activităŃii ghişeelor de relaŃii cu publicul întreaga activitate de preluare, verificare 
şi înregistrare a cererilor şi dosarelor de pensie. A soluŃionat un număr de 1.049 petiŃii şi 
sesizări ce fac obiectul OUG nr.27/2002, transmise de persoane ce îşi au domiciliul pe raza 
municipiului Craiova.  

ÎnvăŃământ  
Schimbarea conŃinutului şi a legislaŃiei din învăŃământ a fost o prioritate permanentă 

a politicilor din domeniul educaŃiei. 
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Principalele priorităŃi ale strategiei privind învăŃământul românesc vizează 
următoarele direcŃii: 

- asigurarea egalităŃii de şanse şi creşterea participării la educŃie; 
- dezvoltarea educaŃiei obligatorii; 
- descentralizarea şi autonomia sistemului de învăŃământ preuniversitar; 
- modernizarea sistemului de educaŃie din mediul rural; 
- dezvoltarea educaŃiei permanente din perspectiva instituŃională; 
- corelarea sistemului de educaŃie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare 

cu obiectivele şi reperele europene; 
- creşterea calităŃii în educaŃie şi cercetare pentru formarea resurselor umane 

creative; 
- eradicarea analfabetismului prin implicarea instituŃiilor de resort şi a 

comunităŃilor locale; 
- creşterea calităŃii programelor de formare profesională, atât pentru formarea 

iniŃială, cât şi pentru cea continuă; 
- adoptarea unor programe de educaŃie compensatorie sau de acordare a unei 

a doua şanse pentru cei care au părăsit temporar sistemul formal al educaŃiei 
de bază; 

- combaterea abandonului şcolar; 
- anticiparea necesarului de competenŃe, corespunzător schimbărilor care se 

previzionează pe piaŃa muncii; 
- implementarea societăŃii informaŃionale prin sistemul educaŃional - instruirea la 

distanŃă şi continuă şi informatizarea învăŃământului. 
În anul şcolar (universitar) 2013/2014 în municipiul Craiova au funcŃionat 74 unităŃi 

şcolare independente, respectiv 24 grădiniŃe, 21 şcoli primare şi gimnaziale, 26 licee, şi 3 
instituŃii de învăŃământ superior. 

La începutul anului de învăŃământ 2013/2014, populaŃia şcolară s-a cifrat în 
municipiul Craiova la 70373 copii, elevi şi studenŃi care frecventau o formă de învăŃământ 
organizată, cu 1280 elevi mai puŃin decât în anul şcolar 2012/2013. 

În învăŃământul superior, în anul universitar 2013/2014, au fost înscrişi 18382 
studenŃi, cu 1494 mai puŃini decât în anul 2012/2013.  

În ceea ce priveşte personalul didactic, în învăŃământul de toate gradele şi-au 
desfăşurat activitatea instructiv–educativă un număr de 4620 cadre didactice, din care 463 
în învăŃământul preşcolar, 1360 în învăŃământul primar şi gimnazial, 1406 în învăŃământul 
liceal, 63 în învăŃământul postliceal de specialitate şi de maiştri şi 1328 în învăŃământul 
superior. 

În anul 2013/2014, baza materială a sistemului instituŃional de învăŃământ în care s-a 
desfăşurat activitatea de educaŃie şi instruire profesională sau de specialitate dispune de 
1830 săli de clasă şi cabinete şcolare, 729 laboratoare, 108 ateliere şcolare şi universitare, 
79 săli de gimnastică, 70 terenuri de sport, 2 bazine de înot şi 6657 PC. 

Totodată, în context european, trebuie să se definească strategii globale şi coerente 
pentru educaŃia şi formarea pe tot parcursul vieŃii, pentru a-i ajuta pe cetăŃeni să 
dobândească şi să-şi actualizeze competenŃele necesare pentru a se putea adapta la 
evoluŃia economică şi socială pe toată durata vieŃii. 

Strategiile trebuie să cuprindă dezvoltarea sistemelor de învăŃământ primar, 

secundar şi superior, de formare complementară şi formare profesională pentru tineri şi 

adulŃi în vederea îmbunătăŃirii capacităŃilor de inserŃie profesională şi de adaptare la o 

societate bazată pe cunoaştere. 
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ReŃeaua şcolară din municipiul Craiova cuprinde un număr de 62 unităŃi de 
învăŃământ de stat cu personalitate juridică finanŃate de către Consiliul Local Municipal 
Craiova, unităŃi care lucrează în sistem descentralizat, având Consilii de AdministraŃie 
proprii, consilii care cuprind: cadre didactice, reprezentanŃi ai autorităŃii locale şi primarului, 
părinŃi, elevi, reprezentanŃi ai agenŃilor economici. Consiliile de administraŃie gestionează 
fondurile primite de la Primăria Craiova pentru toate categoriile de cheltuieli: de personal, 
materiale pentru bunuri şi servicii, burse şi cheltuieli de capital. Toate unităŃile de 
învăŃământ au compartiment de contabilitate propriu, având calitatea de ordonator terŃiar de 
credite. 

În reŃeaua şcolară a municipiului Craiova, cu acceptul Consiliului Local Municipal, au 
funcŃionat şi 11 unităŃi de învăŃământ preuniversitar particulare. 

 
 Date statistice privind unităŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
Craiova în anul 2013 

- UnităŃi de învăŃământ preuniversitar cu personalitate juridică – total: 62 dintre care: 
- GrădiniŃe cu program prelungit: 21 
- Şcoli gimnaziale: 17  
- UnităŃi liceale: 24 

- Copii înscrişi în grădiniŃe: 7200 

- Elevi înscrişi: 40823 

- Elevi înscrişi în învățământul primar şi gimnazial: 20123 dintre care 

- Elevi înscrişi în învăŃământul primar: 11053 

- Elevi înscrişi în învăŃământul gimnazial: 9070 

- Elevi înscrişi în învăŃământul liceal: 17518 

- Elevi înscrişi în învăŃământul profesional: 271 

- Elevi înscrişi în învăŃământul postliceal și de maiștri: 2911 

- Personal didactic: 3025 posturi 
- Personal didactic în învăŃământul preșcolar: 479 

- Personal didactic în învăŃământul primar şi gimnazial: 1169 

- Personal didactic în învăŃământul primar: 458 

- Personal didactic în învăŃământul gimnazial: 710 

- Personal didactic în învățământul liceal: 1264 

- Personal didactic în învăŃământul postliceal: 115 
 

Parteneriatul cu comunitatea locală. ActivităŃi educative şi extraşcolare 
 Parteneriatul cu comunitatea locală a fost benefic pentru viaŃa şcolii craiovene. În 
relaŃiile cu Primăria, agenŃi economici, fundaŃii, O.N.G.-uri, şcolile au manifestat 
receptivitate, o permanentă mobilitate şi disponibilitate necesare unor abordări contextuale 
noi, articulate situaŃiilor sociale concrete. 

Astfel, Primăria Municipiului Craiova, prin Consiliul Local Municipal, a acordat în anul 
şcolar 2012 – 2013 un număr de 3456 de burse, în acest an şcolar numărul lor crescând la 
6500.  În aceste condiŃii numărul elevilor care beneficiază de burse de performanŃă, de 
merit, de studiu sau sociale a ajuns la 16% din totalul elevilor şcolarizaŃi în unităŃile de 
învăŃământ preuniversitar din Municipiul Craiova. 

Tot în anul 2013 a demarat, la nivelul tuturor unităŃilor de învăŃământ, un amplu 
proces de reparaŃii, modernizări şi investiŃii privind asigurarea unui cadru normal de 
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desfăşurare a procesului instructiv – educativ. Suma alocată din bugetul local pentru aceste 
demersuri a depăşit 11,5 milioane de lei. 
 Pentru învăŃământul profesional şi tehnic, partenerii sociali şi-au reunit eforturile la 
întrunirile C.L.D.P.S., venind cu propuneri constructive pentru dezvoltare regională, pentru 
formare profesională prin diferite forme de şcolarizare. S-au sesizat probleme reale ale 
economiei locale şi nevoile de formare pe termen mediu şi lung pentru integrare rapidă şi 
eficientă a viitorilor absolvenŃi, în viziunea integrării europene şi recunoaşterii calificărilor 
profesionale.  
           Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj este în parteneriat cu instituŃii din comunitatea 
locală şi cu O.N.G-uri în proiecte comune ce vizează educaŃia elevilor. De asemenea, la 
nivelul unităŃilor şcolare craiovene, există parteneriate educaŃionale încheiate direct cu 
diverse instituŃii de cultură sau 

Toate activităŃile educative şcolare şi extraşcolare s-au desfăşurat pe bază de 
proiecte educaŃionale în parteneriat cu alte instituŃii. La nivelul fiecărei şcoli au existat 
parteneriate cu cei implicaŃi în educaŃia elevilor. La nivelul I.S.J. Dolj au fost încheiate un 
număr de 42   parteneriate. 

RelaŃia de colaborare cu administraŃia locală s-a integrat strategiei de 
descentralizare, conform căreia autorităŃile publice locale trebuie să joace un important rol 
profesional şi tehnic, datorită angajamentelor faŃă de cetăŃeni. Primăria Municipiului Craiova 
sprijină activitatea din unităŃile școlare. Pentru şcolile care au depus referate de necesitate 
în vederea obŃinerii de fonduri pentru îmbunătăŃirea infrastructurii, autorităŃile locale au 
realizat o listă de priorităŃi şi au demarat lucrările solicitate, în funcŃie de urgenŃa pe care 
acestea o reclamau. De asemenea, un rol important au avut autoritățile locale prin 
acordarea de consultanŃă financiar-contabilă în concordanŃă cu abordările manageriale 
actuale.  

 
 Rezultate obŃinute la examenele naŃionale 2013 

Evaluare NaŃională – clasa a VIII a 
În anul 2013 unităŃile de învăŃământ preuniversitar craiovene au fost şcolarizaŃi 2198 

de elevi clasa a VIII a, au participat la examen un număr de 2174, dintre care 28 au obŃinut 
media generală 10. La nivelul municipiului Craiova s-a înregistrat un procent de 
promovabilitate de 84,16%, situaŃia pe unităŃi şcolare prezentându-se după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. Unitate şcolară Total 

elevi 

Cu 
media 
10 

Procent 
promovabilitate 

1 Colegiul NaŃional  "Carol I" Craiova 79 1 94,87% 
2 Colegiul NaŃional  "Elena Cuza" Craiova 77 1 92,21% 
3 Colegiul NaŃional "FraŃii Buzeşti" Craiova 125 5 97,60% 

4 Colegiul NaŃional "Nicolae Titulescu" 
Craiova 55 0 81,82% 

5 Colegiul NaŃional  "Ştefan Velovan" 
Craiova 57 0 94,74% 

6 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 
Craiova 14 0 78,57% 

7 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 33 0 54,55% 
8 Liceul "Matei Basarab" Craiova 35 0 85,71% 
9 Liceul "Traian Vuia" Craiova 16 0 100,00% 

10 Liceul cu program sportiv "Petrache 
Trişcu" Craiova 59 0 47,46% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară Total 

elevi 

Cu 
media 
10 

Procent 
promovabilitate 

11 Liceul de arte "Marin Sorescu" Craiova 57 0 57,89% 
12 Liceul Tehnologic  Auto Craiova 31 0 35,48% 

13 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto 
Craiova 46 0 46,51% 

14 Liceul Teologic Adventist Craiova 31 0 93,33% 
15 Liceul Teoretic  "Henri Coandă" Craiova 70 0 80,00% 
16 Liceul Teoretic  "Tudor Arghezi" Craiova 72 3 91,43% 

17 Şcoala Gimnazială  "Alexandru 
Macedonski" Craiova 119 0 85,71% 

18 Şcoala Gimnazială  "Anton Pann" Craiova 17 0 0,00% 

19 Şcoala Gimnazială  "Decebal" Craiova 
 54 0 83,02% 

20 Şcoala Gimnazială  "Elena Farago" 
Craiova 110 1 90,00% 

21 Şcoala Gimnazială  "Gheorghe Bibescu" 
Craiova 52 1 92,16% 

22 Şcoala Gimnazială  "Gheorghe łiŃeica" 
Craiova 78 3 93,59% 

23 Şcoala Gimnazială  "Ion Creanga" Craiova 82 0 74,36% 

24 Şcoala Gimnazială  "Ion łuculescu" 
Craiova 32 0 87,50% 

25 Şcoala Gimnazială  "Lascăr Catargiu" 
Craiova 30 0 48,28% 

26 Şcoala Gimnazială  "Mihai Eminescu" 
Craiova 70 1 88,41% 

27 Şcoala Gimnazială    "Mihai Viteazul" 
Craiova 106 0 73,58% 

28 Şcoala Gimnazială  "Mircea Eliade" 
Craiova 109 2 99,08% 

29 Şcoala Gimnazială  "Nicolae Bălcescu" 
Craiova 66 0 90,91% 

30 Şcoala Gimnazială  "Nicolae Romanescu" 
Craiova 69 1 94,20% 

31 Şcoala Gimnazială "Sfântul Dumitru" 
Craiova 79 1 97,47% 

32 Şcoala Gimnazială  "Sfântu Gheorghe" 
Craiova 91 2 91,21% 

33 Şcoala Gimnazială  "Traian" Craiova 118 6 96,61% 

34 Şcoala Gimnazială  Speciala ""Sfântul 
Vasile" 10 0 20,00% 

35 Scoala Particulară "Ethos" Craiova 17 0 82,35% 
36 Şcoala Profesională Specială Craiova 8 0 66,67% 

 
Bacalaureat 2013 
În anul 2013, în municipiul Craiova s-au înscris să susŃină examenul de Bacalaureat 

în cele sesiunea iunie - iulie 5055 de candidaŃi, dintre care s-au prezentat 4653 și au reușit 
2415, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 47,77%, sub media pe judeŃ 
(48,70% după contestaŃii). SituaŃia pe unităŃi şcolare se prezintă astfel: 
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Nr. 
crt. 
 

Unitate şcolară 
EliminaŃi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi ReuşiŃi 

Cu 
media 
10 

Procent  
de 

promovabil
itate 

1 Colegiul "Ştefan Odobleja" 
Craiova 1 448 120  30,38% 

2 Colegiul NaŃional  "Carol I" 
Craiova 1 290 278  96,19% 

3 Colegiul NaŃional "Elena 
Cuza" Craiova  275 270 1 98,18% 

4 Colegiul NaŃional  "FraŃii 
Buzeşti" Craiova  231 229 3 99,13% 

5 Colegiul NaŃional  "Nicolae 
Titulescu" Craiova  225 187  83,86% 

6 Colegiul NaŃional "Ştefan 
Velovan" Craiova  256 231  90,59% 

7 Colegiul NaŃional Economic 
"Gheorghe ChiŃu" Craiova 1 557 231  42,62% 

8 Colegiul Tehnic "Costin D. 
NeniŃescu" Craiova  110 24  25,53% 

9 
Colegiul Tehnic de Arte şi 
Meserii "Constantin 
Brâncuşi" Craiova 

1 242 42  19,91% 

10 
Colegiul Tehnic  de 
Industrie Alimentară 
Craiova 

 102 11  17,46% 

11 Colegiul Tehnic Energetic 
Craiova 1 184 43  25,60% 

12 Liceul "Charles Laugier" 
Craiova 1 118 49  41,53% 

13 Liceul "Matei Basarab" 
Craiova 2 332 56  19,38% 

14 Liceul "Traian Vuia" Craiova 1 322 131  42,39% 

15 Liceul cu program sportiv 
"Petrache Trişcu" Craiova  59 31  53,45% 

16 Liceul de arte "Marin 
Sorescu" Craiova  83 60  72,29% 

17 Liceul Tehnologic     
"George Bibescu" Craiova 1 86 10  13,33% 

18 Liceul Tehnologic "Spiru 
Haret" Craiova  81 5  9,62% 

19 Liceul Tehnologic  Auto 
Craiova 1 251 21  10,14% 

20 Liceul Tehnologic de 
Transporturi auto Craiova  116 10  12,05% 

21 Liceul Tehnologic    Special 
"Beethoven" Craiova  20 0  0,00% 

22 
Liceul Tehnologic   
Transporturi Căi Ferate 
Craiova 

2 202 13  8,50% 

23 Liceul Teologic Adventist 
Craiova  51 47  92,16% 
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Nr. 
crt. 
 

Unitate şcolară 
EliminaŃi 

din 
examen 

Număr 
candidaŃi ReuşiŃi 

Cu 
media 
10 

Procent  
de 

promovabil
itate 

24 Liceul Teoretic  "Henri 
Coandă" Craiova  195 153  78,46% 

25 Liceul Teoretic  "Tudor 
Arghezi" Craiova  189 142  75,94% 

26 
Seminarul Teologic Ortodox 
"Sfântul Grigorie Teologul" 
Craiova 

 30 21  70,00% 

În sesiunea august - septembrie au fost înregistraŃi 2298 candidaŃi, dintre care s-au 
prezentat 1949 şi au reuşit 349, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 
15,19%.     

SituaŃia pe unităŃi şcolare se prezintă astfel: 

Nr. 
crt. Unitate şcolară 

EliminaŃi 
din 

examen 

Număr 
candidaŃi ReuşiŃi Abs. 

Procent  
de 

promovabil
itate 

1 Colegiul "Ştefan Odobleja" 
Craiova 0 241 34 59 18,68% 

2 Colegiul NaŃional  "Carol I" 
Craiova 0 12 7 0 58,33% 

3 Colegiul NaŃional "Elena 
Cuza" Craiova 0 7 4 1 66,67% 

4 Colegiul NaŃional  "FraŃii 
Buzeşti" Craiova 0 2 1 0 50,00% 

5 Colegiul NaŃional "Nicolae 
Titulescu" Craiova 0 38 16 2 44,44% 

6 Colegiul NaŃional "Ştefan 
Velovan" Craiova 0 26 17 3 73,91% 

7 
Colegiul NaŃional    
Economic "Gheorghe ChiŃu" 
Craiova 

1 322 52 50 19,12% 

8 Colegiul Tehnic "Costin D. 
NeniŃescu" Craiova 0 88 7 11 9,09% 

9 
Colegiul Tehnic de Arte şi 
Meserii "Constantin 
Brancuşi" Craiova 

1 139 20 32 18,69% 

10 
 

Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară Craiova 1 57 4 6 7,84% 

11 Colegiul Tehnic  Energetic 
Craiova 1 164 26 42 21,31% 

12 Liceul "Charles Laugier" 
Craiova 0 75 15 6 21,74% 

13 Liceul "Matei Basarab" 
Craiova 3 220 19 70 12,67% 

14 Liceul "Traian Vuia" Craiova 1 166 37 25 26,24% 

15 Liceul cu program sportiv 
"Petrache Trişcu" Craiova 0 30 8 2 28,57% 

16 Liceul de arte "Marin 
Sorescu" Craiova 0 22 5 2 25,00% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară 

EliminaŃi 
din 

examen 

Număr 
candidaŃi ReuşiŃi Abs. 

Procent  
de 

promovabil
itate 

17 Liceul Tehnologic  "George 
Bibescu" Craiova 1 117 7 32 8,24% 

18 Liceul Tehnologic  "Spiru 
Haret" Craiova 1 52 7 19 21,21% 

19 Liceul Tehnologic Auto 
Craiova 2 145 23 33 20,54% 

20 Liceul Tehnologic de 
Transporturi Auto Craiova 2 124 4 81 9,30% 

21 Liceul Tehnologic  Special 
"Beethoven" Craiova 0 5 0 0 0,00% 

22 
Liceul Tehnologic  
Transporturi Căi Ferate 
Craiova 

0 145 7 47 7,14% 

23 Liceul Teologic Adventist 
Craiova 0 5 0 1 0,00% 

24 Liceul Teoretic "Henri 
Coandă" Craiova 0 46 6 3 13,95% 

25 Liceul Teoretic  "Tudor 
Arghezi" Craiova 1 41 20 4 54,05% 

26 
Seminarul Teologic Ortodox 
"Sfântul Grigorie Teologul" 
Craiova 

0 9 3 1 37,50% 

 
Concursuri şi olimpiade şcolare 
În anul şcolar 2012-2013 au fost obținute 7 medalii/locuri internaționale de către  cei 

22 de elevi participanŃi, după cum urmează:  
1. Medalie de aur la Olimpiada InternaŃională de ȘtiinŃe a Uniunii Europene din 

Luxemburg 
2. Medalie de argint la Olimpiada Internațională de Ştiințe Pentru Juniori din Teheran  
3. Medalie de bronz la Concursul de Informatică Shumen din Bulgaria 
4. Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică din Australia 
5. Locul I  la Olimpiada Internațională de Limbă Rromani 
6. Locul III la Olimpiada Internațională de Limbă, Literatură și Spiritualitate 

Românească 
7. Locul III  la  Campionatul Mondial Școlar de Fotbal - Bordeaux Franța 
La fazele naŃionale au fost obținute următoarele rezultate : 

- 11 elevi au obŃinut  premiul I, 

- 24  elevi au obŃinut premiul  II,  

- 21 elevi au obŃinut premiul III,   

- 48 elevi au obŃinut mențiune,  

- 11 elevi au obŃinut mențiune specială, 

- 14 elevi au obŃinut premiu special.  
Rezultatele obŃinute de elevi în acest interval reprezintă un progres faŃă de anul 

şcolar trecut, ceea ce demonstrează profesionalismul de care dau dovadă cadrele didactice 
în pregătirea tinerei generaŃii, cât şi managementul foarte bun al unităților şcolare implicate 
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în pregătirea elevilor de performanŃă (se remarcă: Colegiul NaŃional „FraŃii Buzeşti”, Colegiul 
NaŃional „Carol I”). 

Primăria Municipiului Craiova a susŃinut şi în anul 2013 performanŃa în educaŃie prin 
acordarea de premii elevilor din învăŃământul craiovean care au obŃinut rezultate deosebite 
la fazele naŃionale ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

Liceul de Artă „Marin Sorescu”, unitate cu statut aparte în peisajul învăŃământului 
craiovean prin rezultatele obŃinute de artiştii ce îşi desăvârşesc formarea aici, a primit o 
atenŃie deosebită din partea autorităŃilor locale, performerii săi fiind susŃinuŃi prin intermediul 
proiectului „Craiova – Capitală Culturală Europeană” care au avut ocazia să evolueze şi să 
fie premiaŃi pe scena Ateneului Român. 

     InspecŃia şcolară 
Pe parcursul anului 2013, la nivelul Municipiului Craiova s-au realizat un număr de 11 

inspecŃii şcolare generale, câte 3 inspecŃii tematice în fiecare dintre cele 62 de unităŃi de 
învăŃământ preuniversitar şi 18 inspecŃii şcolare de specialitate. Toate acestea au fost 
efectuate conform graficelor de inspecții semestriale, propuse de Inspectorul Şcolar 
General Adjunct, aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ Dolj şi postate spre 
informarea tuturor celor interesaŃi, pe site-ul instituției. 

Inspectorii şcolari de specialitate, au evaluat în primul rând activităŃile de predare şi în 
ce măsură elevii ating standardele stabilite. În felul acesta, rapoartele de inspecŃie au 
conŃinut date, dar şi soluŃii cu privire la calitatea educaŃiei, eficienŃa folosirii resurselor 
materiale şi financiare, atitudinea elevilor faŃă de şcoală şi dezvoltarea lor personală, 
calitatea managementului, calitatea curriculum-ului, procesul de predare-învăŃare din 
perspectiva relaŃiei curriculum intenŃionat (programa şcolară), curriculum implementat 
(predat) şi curriculum realizat (ce ştiu elevii să facă cu ceea ce au învăŃat), parteneriatul cu 
părinŃii, relaŃia şcolii cu comunitatea. 

 O formă specială de evaluare instituțională a unităților de învățământ, diferită de  
inspecŃia şcolară generală a unităŃilor şcolare, o reprezintă evaluarea instituŃională în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaŃiilor furnizoare de educaŃie, 
realizată de ARACIP.  

Au fost evaluate conform H.G. nr.22/2007 – 14 unităŃi şcolare, toate primind 
autorizarea de funcŃionare provizorie/acreditare. Din partea I.S.J. Dolj la aceste evaluări a 
participat câte un observator din cadrul departamentului Curriculum şi controlul asigurării 
calităŃii. 

Prin inspecŃii a fost realizată sprijinirea unităŃilor şcolare prin consilierea cadrelor 
didactice în procesul de proiectare, predare-învăŃare, evaluare, reglare/remediere,  
diferenŃiere a demersului educaŃional, a fost evaluat modul în care unităŃile de învăŃământ 
sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaŃia acestora în învăŃare 
(consiliere, orientare şcolară, asistenŃă individualizată).  

Printr-o angajare fermă şi conştientă a tuturor inspectorilor şi managerilor şcolari 
craioveni în concretizarea principiilor reformei, se poate  modela multidimensional şi 
anticipativ factorul uman, pentru o evoluŃie corectă şi ascendentă a actualilor elevi atât în 
viaŃă, cât şi în cadrul comunităŃii locale.  
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Universitatea din Craiova 
Structura pe facultăŃi a UniversităŃii din Craiova, numărul de studenŃi pe nivele de 

pregătire şi câteva informaŃii relevante din activitatea instituŃiei din anul 2013: 
 

Nr. 
crt. 

Facultatea Studii universitare 
de licenŃă  

Nr. studenți  

Studii 
universitare de 

master  
Nr. masteranzi 

Programe 
postuniv. de 
formare și 
dezvoltare 

profesională 
continuă, 

Programe de 
conversie 

profesională 

1  
Facultatea de Matematică 
și Științe ale Naturii 

1210 396 132 

2  Facultatea de EducaŃie 
Fizică şi Sport 625 281 18 

3  Facultatea de Litere 1278 456  

4  Facultatea de Teologie 
Ortodoxă 359 100  

5  Facultatea de Drept şi 
ŞtiinŃe Sociale   2266 578 97 

6  Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2374 1074  

7  Facultatea de Mecanică 955 319  

8  Facultatea de Inginerie 
Electrică 1010 239  

9  Facultatea de Automatică, 
Calculatoare  şi Electronică 1186 335 75 

10  Facultatea de  Agricultură 
şi Horticultură 1852 458  

11  TOTAL 13115 4236 322 
 

La data de 15.03.2013, AlteŃa Sa Regală, Principele Radu al României a susŃinut 
conferinŃa „Libertate şi Dezvoltare”. Evenimentul a avut loc în amfiteatrul “I.C Drăgan” din 
cadrul UniversităŃii din Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13. IniŃiativa organizării unor prelegeri şi 
dialoguri cu tinerii craioveni a aparŃinut AlteŃei Sale Regale, Principele Radu al României, 
care a răspuns favorabil unor solicitări primite din partea mai multor organizaŃii studenŃeşti. 

Cadrele didactice ale UniversităŃii din Craiova au participat în perioada 19-22 martie 
2013, la EdiŃia a XI-a a Salonului InternaŃional al Cercetării, Inovării şi Inventicii 
(PROINVENT) de la Cluj-Napoca, unde au obŃinut mai multe premii şi medalii. În cadrul 
salonului au fost prezentate materiale şi produse inovative din domeniile: energie; mediu; 
sănătate, agricultură, resurse etc. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca în colaborare cu Expo Translvania S.A., sub egida Ministerului EducaŃiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică.  

De asemenea, parteneri la eveniment au fost şi Academia de ŞtiinŃe Tehnice din 
România – Filiala Cluj, AgenŃia de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Forumul 
Inventatorilor Români, Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci. 

Rezultate obŃinute de Universitatea din Craiova 
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I. Diploma şi Placheta 
Marele Premiu al Salonului InternaŃional, intitulat „In Memoriam – O româncă, prima 

femeie inginer din lume, Elisa Leonida Zamfirescu”, i-a fost acordat D-nei Prof.dr.ing. 
Daniela TarniŃă pentru contribuŃia remarcabilă adusă dezvoltării învăŃământului academic, 
cercetării şi inventicii româneşti.” 

II. Medalii 
1.Diploma de ExcelenŃă şi Medalia de Aur: 
Denumire invenŃie: Sistem de plăci modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor 

lungi şi metoda de utilizare a acestora.  
Brevet invenŃie nr.126084 / 29.11.2012  
Autori: 

• Prof. dr. ing. TarniŃă Daniela, Universitatea din Craiova, Romania  
• Conf. dr. TarniŃă Dan, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, România  
• Prof. dr. ing. Bîzdoacă Nicu, Universitatea din Craiova, România  

  
2.Diploma de ExcelenŃă şi Medalia de Aur 
Denumire invenŃie:  Sistem artificial mână-antebraŃ utilizat la pretezarea membrului 
superior uman  
Cerere Brevet de invenŃie nr. A/00211/2012 
Autori: 

• Asist. dr. ing. Berceanu Cosmin, Universitatea din Craiova, Romania  
• Prof. dr. ing. TarniŃă Daniela, Universitatea din Craiova, Romania  

  
3.Diploma de ExcelenŃă si Medalia de Argint 

  Denumire invenŃie: Material biocompozit şi procedeu de elaborare  
  Cerere Brevet de invenŃie nr. A00317/2010 

Autori 
• Conf.dr.ing. Pascu Cristina Ileana, Universitatea din Craiova  
• Prof.dr.ing. Gîngu Oana, Universitatea din Craiova  
• Prof.dr.ing. Ciupitu Ion, Universitatea din Craiova  
• Prof.dr.ing. Rotaru Petre, Universitatea din Craiova  

 
În zilele de 5-6 Aprilie 2013, Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (CESPO) a 

organizat a Treia EdiŃie a ConferinŃei InternaŃionale “După Comunism. Estul şi Vestul 
la Analiză”.  

La conferinŃă au participat cadre didactice, reprezentanŃi ai universităŃilor, centrelor şi 
institutelor de cercetare, studenŃi, masteranzi şi doctoranzi din 9 Ńări (România, Statele 
Unite ale Americii, Spania, Nigeria, Bulgaria, Moldova, Macedonia, Zimbabwe 
şi Kazakhstan).  
  Cei 124 participanŃi au răspuns provocărilor teoretice şi practice ale vieŃii politice 
în perioada post-comunistă, din perspectiva următoarei agende tematice: teoria şi 
practica politică în tranziŃie, politici comparate şi dezvoltare regională, comunicare şi e-
guvernare, tranziŃia şi reforma în justiŃie, economie şi administraŃie publică, religie, cultură 
şi educaŃie, revoluŃie şi istorie politică, integrare, identitate şi mobilitate în Europa, securitate 
şi diplomaŃie, media şi politică. 
  Obiectivul principal al conferinŃei a fost promovarea cercetării ştiinŃifice în domeniul 
tranziŃiei post-comuniste. Evenimentul s-a desfăşurat la Casa Universitarilor din Craiova.  

Biblioteca JudeŃeană „Alexandru şi Aristia Aman” în parteneriat cu Departamentul de 
Istorie şi RelaŃii InternaŃionale al FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Sociale, Universitatea din 
Craiova a organizat, la Craiova, în perioada 10-13 aprilie 2013, ConferinŃa InternaŃională 
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Politică. DiplomaŃie. Cultură 1.0, la care au luat parte cercetători, profesori universitari şi 
personalităŃi ale lumii ştiinŃifice. 

ConferinŃa a avut drept scop iniŃiere unei dezbateri vaste cu privire la multiplele faŃete 
ale relaŃiilor internaŃionale contemporane. De asemenea, s-a urmărit o punere în dialog a 
diverselor moduri de abordare, prin reunirea nu doar a unor teoreticieni, cercetători sau 
analişti, ci şi a unor personalităŃi cu rol direct pe scena internaŃională. S-a acordat o atenŃie 
specială modului în care problemele internaŃionale sunt reflectate în mass-media, dând 
naştere unor curente de opinie publică. Pe lângă aspectele politice, diplomatice şi 
economice – care sunt, de regulă, privilegiate în studiul relaŃiilor internaŃionale – se pune în 
lumină rolul tot mai pregnant al factorului cultural, în condiŃiile dezvoltării mijloacelor de 
comunicare.  

Lucrările ConferinŃei s-au desfăşurat, în plen, în zilele de 11-12 aprilie 2013, în Aula 
Magna din sediul nou al FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Sociale, precum şi pe patru secŃiuni 
(DiplomaŃie şi RelaŃii InternaŃionale, Studii Europene şi de Securitate, Comunicare, RelaŃii 
Publice şi Mass-media, Biblioteca în lumea contemporană) în sălile Bibliotecii JudeŃene 
„Alexandru şi Aristia Aman”. Toate comunicările susŃinute în cadrul ConferinŃei, în ideea de 
a asigura o mai mare vizibilitate naŃională şi internaŃională, vor fi publicate bilingv (română-
engleză), în volume tematice distincte. 

Universitatea din Craiova a găzduit, în data de 11 aprilie 2013, cea de-a doua ediŃie 
a Forumului Economic Regional Oltenia – Fero 2013. Evenimentul a fost organizat de 
FundaŃia Constantin Popeci cu sprijinul Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului JudeŃean 
Dolj şi UniversităŃii din Craiova.  

La eveniment au participat Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, Ministrul 
Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice, Liviu Dragnea, precum şi 12 ambasadori. De 
asemenea, au participat preşedinŃii consiliilor judeŃene din zona Olteniei, precum şi 
aproximativ 30 de primari. 
   FERO este structurat pe trei secŃiuni: industrie, agricultură şi dezvoltare regională, 
fonduri europene. ParticipanŃii au adus în discuŃie problemele importante cu care se 
confruntă producătorii agricoli şi industriali, de a căror dezvoltare depinde revitalizarea 
economiei în contextul regionalizării.Totodată, a fost discutată şi necesitatea adoptării unei 
strategii de atragere a fondurilor europene.  

Universitatea din Craiova doreşte ca, prin organizarea unei astfel de manifestări, să 
transforme mediul de afaceri într-un adevărat partener. De asemenea, se urmăreşte 
creşterea competitivităŃii economice a regiunii, dezvoltarea  unor parteneriate pentru 
atragerea de fonduri de investiŃii, stimularea interesului agenŃilor economici pentru formarea 
personalului propriu şi susŃinerea unor activităŃi de cercetare ştiinŃifică. 

ReprezentanŃii FacultăŃii de Automatică, Calculatoare şi Electronică au avut o 
întalnire în ziua de 11.04.2013, la Universitatea din Craiova, cu Ambasadorul Regatului 
Danemarcei în România, Excelența Sa Michael Sternberg, invitat la Forumul Economic 
Regional Oltenia (FERO). 
  În cadrul întâlnirii, ExcelenŃa Sa a subliniat interesul unor companii daneze din 
domeniul IT privind stabilirea unor reprezentanŃe şi puncte de lucru în Craiova. De 
asemenea, Ambasadorul danez a propus stabilirea de relaŃii de colaborare ale unor 
universităŃi şi institute de cercetare din Danemarca cu Universitatea din Craiova, în 
domeniile de studii din cadrul FacultăŃii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. 
ReprezentanŃii facultăŃii craiovene au prezentat programele de studii din ciclul de licenŃă şi 
master, precum şi domeniile de studii doctorale. De asemenea, a fost realizată o 
prezentare exhaustivă a relaŃiilor de colaborare şi parteneriat ale facultăŃii, cu firme de 
profil din regiune.  
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Evenimente organizate de Facultatea de Drept şi ştiinŃe Sociale 
I. ConferinŃa Bienală - Sistemul juridic între stabilitate și reformă, organizată în 

perioada 26-27 aprilie 2013, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat al 
FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Sociale, este o manifestare ştiinŃifică de tradiŃie la care participă 
cadre didactice universitare din Ńară, de la cele mai importante facultăŃi de drept, din 
străinătate, de la universităŃi de prestigiu (Universitatea Saarland din Saarbrucken, 
Germania, Universitatea Bourgogne, Dijon, Universitatea Lille 2, Universitatea Franche-
Comté, Universitatea Toulon, Universitatea din Lyon, FranŃa, Universitatea din Fribourg, 
ElveŃia, Queen Mary University, Londra, Universitatea din Pecs Ungaria, Universitatea Brno, 
Cehia, Universitatea din Salonic, Grecia, University of National and World Economy, Sofia, 
Bulgaria), precum şi profesionişti din domeniul dreptului din toate profesiile juridice. 

În cadrul evenimentului a avut loc şi festivitatea de acordare a titlului de Doctor 
Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Nicolas Queloz de la Universitatea din Fribourg, 
ElveŃia, personalitate marcantă a lumii ştiinŃifice juridice, specialist în drept penal, 
criminologie şi politici penale.  

II. Hexagonul FacultăŃilor de Drept, organizat în perioada 25-28 aprilie 2013, 
reprezintă un concurs studenŃesc de tradiŃie, organizat anual, cu probe ştiinŃifice şi sportive, 
ce reuneşte cadre didactice şi studenŃi de la cele mai prestigioase facultăŃi de drept din Ńară 
(Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 
Universitatea de Vest din Timişoara). Hexagonul constituie un cadru de colaborare în 
domeniul învăŃământului superior juridic al principalelor facultăŃi de drept din Ńară, având 
drept scop preocuparea pentru excelenŃă în selecŃia şi pregătirea studenŃilor şi în 
cercetarea ştiinŃifică desfăşurată de cadrele didactice. AbsolvenŃii celor şase facultăŃi ce 
compun Hexagonul ocupă, anual, majoritatea locurilor la concursurile de intrare în profesiile 
juridice. 

III. Inaugurarea noului sediul al FacultaŃii de Drept şi ŞtiinŃe Sociale, realizat printr-un 
proiect finantat de Uniunea Europeană în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-
2013, Axa prioritară 3 – ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenŃie 
3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaŃionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă. 

Universitatea din Craiova, prin Centrul de cercetări sociale şi dezvoltare durabilă, a 
organizat în perioada 15-16 mai 2013, Simpozionul internaŃional `Între continuitate şi 
transformare: Leibniz despre substanŃă şi forme substanŃiale. 

Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova, în calitate de organizator, sub 
egida Academiei Române, secŃia de ŞtiinŃe Tehnice, a organizat ediŃia a II-a a ConferinŃei 
InternaŃionale în Inginerie Mecanică ICOME 2013, în perioada 16-17 mai 2013.  

Bucurându-se de un deosebit prestigiu ştiinŃific şi de participare naŃională şi 
internaŃională remarcabilă, ConferinŃa şi-a propus să confere cadrul necesar specialiştilor 
din mediul universitar, cercetare şi zona tehnică de profil, pentru dezbaterea soluŃiilor 
specifice problemelor teoretice şi practice, explorând împreună oportunităŃile dezvoltării de 
noi cercetări în domeniul Ingineriei Mecanice. 
  Lucrările ştiinŃifice, elaborate de autori din România, Europa şi Statele Unite ale 
Americii, dezbătute în cadrul manifestărilor, au fost dedicate secŃiunilor: Automobile şi 
tractoare, Inginerie civilă, Mecanică aplicată şi sisteme mecatronice, Materiale şi sisteme de 
fabricaŃie, Modelare şi simulare în ingineria mecanică, Sisteme de management şi 
producŃie, respectiv Transporturi şi trafic. 
  Un eveniment deosebit, cu o încărcătură remarcabilă pentru Facultatea de Mecanică 
din Craiova, a fost ocazionat de decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului 



 

47 

Profesor Universitar Doctor Inginer Ernst von Lavante, specialist de renume mondial al 
UniversităŃii Essen-Duisburg din Germania. Ceremonia a precedat ConferinŃa InternaŃională 
în Inginerie Mecanică ICOME 2013 şi s-a desfăşurat în Sala Albastră a UniversităŃii din 
Craiova în data de 16 mai 2013. 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul UniversităŃii din 
Craiova a decernat titlul de Doctor Honoris Causa domnului profesor Joachim Zentes de la 
Universitatea Saarland, Saarbucken, Germania, o personalitate cu deschidere 
internaŃională, profesor, dar şi practician deosebit, autor de manuale de referinŃă şi manager 
internaŃional. 
  Profesorul Joachim Zentes deŃine titlul de doctor cu distincŃia "Summa cum laude" în 
domeniul teoriei deciziei, este cadru didactic la Universitatea Saarland, director al Institutului 
de ComerŃ si Marketing International (HIMA) şi director al Europa-Institut (MBA School), dar 
şi profesor invitat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din 
Craiova. 

Pe data de  3 iunie 2013, a avut loc deschiderea oficială a Centrului de reuşită 
universitară de la Universitatea din Craiova, în prezenŃa Domnului Abderrahmane RIDA, 
directorul Biroului Europa Centrală şi Orientală, AgenŃia Universitară a Francofoniei. 

Realizarea acestui Centru de reuşită universitară a fost posibilă cu sprijinul AgenŃiei 
Universitare a Francofoniei, inițiatoarea unui amplu proiect de care beneficiază şi 
universitatea noastră. 11 asemenea centre au mai fost inaugurate în 2012 şi 2013 în cinci 
Ńări din Europa Centrală şi Orientală (Bulgaria, CroaŃia, Republica Moldova, România, 
Turcia).  

 Centrul de reuşită universitară este deschis tuturor studenŃilor universităŃii, dornici să 
îşi perfecŃioneze nivelul de competenŃă orală şi scrisă în limba franceză, propunând 
activităŃi interesante şi atractive pentru toŃi iubitorii limbii, culturii şi civilizaŃiei franceze. 

Olimpiada studenŃilor economişti  
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), din cadrul UniversităŃii 

din Craiova, a participat în perioada 14-24 mai 2013, la a VIII-a ediŃie a Olimpiadei 
studenŃilor economişti. În urma competiŃiei, studenŃii FEAA au obŃinut premii importante la 
secŃiunile derulate în centrele universitare din Craiova, Timişoara, Oradea şi Suceava. 
  La secŃiunea „Economie şi dezvoltare durabilă”, desfăşurată în perioada 14 - 15 mai 
2013, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul UniversităŃii din 
Craiova, Dinu Mirabela şi AnuŃa Robert au obŃinut premiul pentru originalitate şi creativitate 
(licenŃă) - coordonator Conf. Univ. dr. Anca Tănasie. La secŃiunea „Cibernetică, statistică şi 
informatică economică”,organizată în perioada 17 - 18 mai 2013, la Facultatea de Economie 
şi de Administrare a Afacerilor, din cadrul UniversitatăŃii de Vest din Timisoara, studentul 
Văsuică Cristian Vasilică a obŃinut premiul special „Grigore Moisil”, avându-l coordonator pe 
Conf. Univ. dr. Răzvan Buşe. 
  La SecŃiunea „FinanŃe şi instituŃii financiare” desfăşurată în perioada 17 - 18 mai 
2013 la Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul UniversităŃii 
„Stefan cel Mare” din Suceava, Stepan Oana a câştigat premiul pentru creativitate – 
coordonator Prof. Univ. dr. Cristi Spulbăr. 
  La SecŃiunea „Marketing”, organizată în perioada 23 - 24 mai 2013, la Facultatea de 
ŞtiinŃe Economice din cadrul UniversităŃii din Oradea, CăpăŃână Gabriela şi Gaicu 
Alexandra au obŃinut premiul special M.C. Demetrescu – coordonator Conf. Univ. dr. Sorina 
Gîrboveanu, iar Giurcan Luciana şi Mircea Petrescu au câştigat premiul pentru actualitatea 
oportunității cercetării – coordonator Asist. Univ. drd. Silvia Pavel. 

În perioada 3-4 iulie 2013, Business Days împreună cu Universitatea din Craiova au 
organizat cea de-a 11-a ediŃie din suita de evenimente Business Days, cel mai mare 
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“maraton” de conferinŃe din România dedicate antreprenorilor, managerilor, întregii 
comunităŃi de afaceri locale şi regionale. Craiova Business Days, cel de-al doilea eveniment 
din seria celor patru din anul 2013, a fost găzduit de Facultatea de Drept şi ŞtiinŃe Sociale 
din cadrul UniversităŃii din Craiova. 

Comunitatea de afaceri din Craiova a avut ocazia să se conecteze şi să dezbată cele 
mai de interes teme pentru succesul în business, alături de 60 de speakeri de top din Ńara 
noastră (antreprenori, manageri din companii de top, investitori, experŃi şi specialişti în 
diverse domenii), pe parcursul celor 16 workshopuri, 4 conferinŃe şi 4 mese rotunde din cele 
două zile ale evenimentului. 

 Evenimentul, cu structura cea mai eficientă şi flexibilă de business networking din 
România, le-a oferit participanŃilor posibilitatea de a selecta, în funcŃie de experienŃa, poziŃia 
şi nevoile lor, folosirea uneia sau a mai multor facilităŃi de networking: 

• sesiunile de business networking de tipul open  
• sesiunile de business networking de tipul microîntâlniri  
• servicii de business networking de tipul matchmaking, care permit căutarea în baza 

de date după 4 criterii: domenii, funcŃii, companii sau nume şi identificarea 
persoanelor de interes, în vederea identificării de potențiali parteneri de afaceri.   
Craiova Business Days a fost organizat cu sprijinul partenerilor săi: CEZ Group, 

Raiffeisen Leasing, Unicredit Tiriac Bank, AROBS, Noerr, MedLife, AON, DPD, 
imobiliare.ro, Zitec, Autonom Rent-a-Car, Complete Training, Timișoara Toastmasters, 
TraducemBine.ro, Daedalus Millward Brown, Dallmayr Kaffee, Aqua Carpatica, Cotnari, 
Rentrop&Straton, Elastoffice, Netlogiq, 4Pay, SARTO, Securitas, Prometeus, 
StarDentalClinic, KAS, Burcash, AIMS, Dale Carnegie Training, ANIS, Clustero, Buticul de 
InspiraŃie by Dana Tudor.  

Craiova Business Days este un eveniment organizat de ADeSCO (AsociaŃia 
Dezvoltatorilor de SoluŃii de Comunicare Online) şi Newfield Consulting. ADeSCO este o 
organizaŃie non-profit al cărei scop este acela de a crea o cultură antreprenorială sănătoasă 
şi durabilă în România. 

La Universitatea din Craiova, pe data de 16 iulie 2013, a avut loc conferinŃa Cultural 
Identity and Media Use: Korean Wave a New Communication Order, susŃinută de Sunny 
Yoon, profesor universitar în cadrul Departamentului de Media şi Comunicare de la 
Universitatea Hanyang, Coreea de Sud, totodată şef al secŃiei de Cultură Vizuală a 
AsociaŃiei InternaŃionale Pentru Media şi Cercetare ComunicaŃională (IAMCR) şi şef al 
SeŃiei Media a SocietăŃii Coreene pentru Jurnalism şi Comunicare (KSJCS). 

Publicul craiovean a fost invitat să participe pe data de 27 septembrie 2013 la 
evenimentul "Noaptea cercetătorilor", eveniment co-organizat de Universitatea "Alexandru 
Ioan Cuza" din Iaşi şi de universităŃile partenere: Universitatea din Bucureşti, Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din 
Craiova, precum şi Institutul de Fizică Atomică şi Institutul NaŃional de Fizica Laserilor, 
Plasmei şi RadiaŃiei.  

Evenimentul, al cărui scop este să promoveze cercetarea în rândul publicului larg, s-
a desfăşurat simultan în peste 300 de oraşe din Europa. În România, acesta a avut loc la 
Iaşi, Bucureşti, Timişoara, Craiova şi Cluj-Napoca, în spaŃii special amenajate din centrele 
oraşelor şi din campusurile universitare.  

Profesori şi studenŃi de la Universitatea din Craiova, cercetători şi voluntari au fost 
prezenŃi în Holul Central al UniversităŃii, îndemnând publicul să înŃeleagă ştiinŃa dincolo de 
ecuaŃii şi formule. Fiecare experiment a fost însoŃit de explicaŃii accesibile despre 
fenomenele fizice sau chimice ce stau la baza efectelor spectaculoase.  

AsociaŃia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC), în parteneriat cu Universitatea din 
Craiova, prin intermediul Departamentului de RelaŃii InternaŃionale şi cu sprijinul Centrului 
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Cultural Coreean de la Budapesta şi al Ambasadei Republicii Coreea în România, a 
desfăşurat în zilele de 11 şi 12 octombrie 2013, la Craiova, o serie de evenimente culturale, 
înscrise în cadrul celei de-a doua ediții a manifestărilor „Descoperă Coreea”.  

Acest eveniment a avut ca scop familiarizarea publicului din România cu specificul 
culturii coreene. Evenimentele de la Universitatea din Craiova au reunit toŃi cunoscătorii de 
limbă coreeană din România şi au fost derulate pe parcursul a două zile. 

11 octombrie 2013 a marcat Ziua alfabetului coreean – Hangul Day. Evenimentul a 
avut loc în holul central al UniversităŃii din Craiova, iar vizitatorii au avut şansa de a participa 
la ateliere de caligrafie şi hanji, un târg de suveniruri şi o expoziŃie de fotografii şi desene 
„Hangul”. 

Pe data de 12 octombrie 2013, la Universitatea din Craiova a avut loc ediŃia a doua a 
Concursului NaŃional de Discurs în limba coreeană. Fiecare dintre participanŃi a susŃinut, în 
limba coreeană, în faŃa unui juriu format din vorbitori de limbă coreeană, o temă la alegere, 
având ca subiect Coreea. Câştigătorii concursului au primit o mulŃime de premii şi alte 
surprize.  

Totodată, Universitatea din Craiova a fost o gazdă primitoare pentru delegația 
coreeană formată din Consulul General al Ambasadei Coreei de Sud la București, Lee 
Yong-il, fostul Ambasador al României în Coreea de Sud, Izidor Urian, tineri studenți 
coreeni, dar și iubitori ai culturii coreene din România. 
  Centrul de Studii ale RelaŃiilor InternaŃionale din cadrul UniversităŃii din Craiova, în 
parteneriat cu Biblioteca JudeŃeană Dolj “Alexandru şi Aristia Aman” şi SecŃia de ŞtiinŃe 
Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România a organizat, în zilele 
de 24-25 octombrie 2013, cea de-a VI-a ediŃie a Simpozionului ştiinŃific InternaŃional “Stat şi 
Societate în Europa”. Scopul principal al simpozionului a fost acela de a promova 
rezultatele cercetării academice în mai multe domenii, precum: Arheologie, Istorie antică şi 
medie, Istorie modernă, Istorie contemporană, DiplomaŃie şi RelaŃii InternaŃionale şi Studii 
Europene etc.  
   Universitatea din Craiova (Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor) 
împreună cu Bursa de Valori Bucureşti, BCR Pensii şi BFP Advisors a organizat, în data de 
5 noiembrie 2013, primul eveniment din programul "EducaŃia financiară - provocări şi 
soluŃii" cu participarea d-lui dr. Lucian Anghel, Preşedinte al  Bursei de Valori Bucureşti şi 
Preşedinte al Directoratului - Director General BCR Pensii. Cel de-al doilea eveniment din 
acest program a fost organizat vineri, 8 noiembrie 2013, în parteneriat cu Banca NaŃională a 
României. 

StudenŃii UniversităŃii din Craiova, în special studenŃii programului de studii FinanŃe şi 
Bănci ai FacultăŃii de Economie şi Administrarea Afacerilor, profesori şi reprezentanŃi ai 
mediului de afaceri au participat la disertaŃia cu tema "Ce ar trebui să ştim despre viitorul 
nostru financiar" susŃinută de dr. Lucian Anghel. 

Evenimentul a inclus și prezentarea cărŃii "Economia pe înŃelesul tuturor", autor dr. 
Lucian Anghel precum şi intervenŃii ale reprezentanŃilor BFP Advisors - Gabriel VlăduŃ şi 
Cătălin Adam, cu privire la cele mai noi tipuri de servicii de consultanŃă oferite companiilor.  

În zilele de 14-15 Noiembrie 2013, la Facultatea de Agricultură şi Horticultură din 
cadrul UniversităŃii din Craiova a avut loc Simpozionul ŞtiinŃific cu participare internaŃională 
„Sustainable development in agriculture and horticulture”. Acest eveniment, organizat în 
colaborare cu Ministerul EducaŃiei Naționale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Academia de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice -Filiala Craiova, Societatea Română a Horticultorilor 
- Filiala Craiova, AsociaŃia Hortus Oltenia 1962 şi Primăria Municipiului Craiova, s-a derulat 
în cadrul a patru secŃiuni ŞtiinŃifice: ŞtiinŃe Agricole şi Silvice, Zootehnie (S1); Horticultură, 
ŞtiinŃa Alimentului (S2); Biologie, ProtecŃia Plantelor şi a Mediului (S3); Management, 
Mecanizarea Agriculturii, Cadastru, Agroturism (S4) şi a reunit peste 170 de specialişti din 
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cercetare, învăŃământ şi producŃie din România, Spania, Grecia, Bulgaria, Serbia, Pakistan 
ş.a. Cu acest prilej, a fost prezentat Programul-cadru european pentru cercetare şi inovare 
ORIZONT 2020 - Securitate alimentară, Agricultură durabilă şi Bioeconomie şi a fost 
organizată cea de-a II-a ediŃie a ExpoziŃiei Fruits of the Earth. 

Departamentul de Fizică, din cadrul UniversităŃii din Craiova a organizat în perioada 
15-16 noiembrie 2013, Colocviul NaŃional al FacultăŃilor de Fizică „ÎnvăŃământul superior şi 
cercetarea în Fizică. Compatibilizări şi colaborări în perspectiva imediată”. La această ediŃie 
au participat decani, prodecani şi prorectori de la UniversităŃile din Bucureşti, Cluj-Napoca, 
Timişoara şi Craiova. Obiectivul principal al manifestării l-a constituit corelarea planurilor de 
învăŃământ de la licenŃă şi master, pentru a asigura mobilitatea studenŃilor între facultăŃile 
de fizică din Ńară, în vederea lărgirii experienŃei studenŃilor în acest domeniu. În plus, cu 
acest prilej, s-a discutat despre lansarea unor proiecte comune de cercetare. 

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a organizat, vineri, 15 noiembrie 
2013, workshop-ul „ÎnvăŃământul economic liceal şi universitar – atractivitatea şi 
perspectivele de carieră în rândul tinerilor din România”. Evenimentul a constat într-o 
întâlnire de lucru între cadrele didactice ale FacultăŃii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor şi cadrele didactice din liceele din regiune, în scopul dezbaterii situaŃiei 
atractivităŃii perspectivelor şi disciplinelor din domeniul economic pentru tinerii din România. 
Totodată, vor fi iniŃiate proiecte de colaborare pe teme de economie/antreprenoriat între 
elevi şi studenŃi sub coordonarea profesorilor de liceu, respectiv din cadrul FacultăŃii de 
Economie şi Administrarea Afacerilor. 

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi Departamentul de RelaŃii InternaŃionale 
 din cadrul UniversităŃii din Craiova au organizat în data de 20 noiembrie 2013, ConferinŃa 
studenŃilor bursieri ai Ministerului Afacerilor Externe. La întâlnire au participat oficiali ai 
M.A.E., reprezentanŃi ai UniversităŃii din Craiova, dar şi studenŃi bursieri din anii trecuŃi şi din 
anul academic 2013-2014. 
          În contextul internaŃionalizării şi al relaŃiilor diplomatice şi academice dezvoltate de 
Universitatea din Craiova, înŃelegerea, studiul şi cercetarea modelelor, realităŃilor şi formelor 
variate de cunoaştere şi deschidere către un alt mediu cultural constituie axe prioritare în 
promovarea imaginii UniversităŃii din Craiova. 

Departamentul de Geografie al UniversităŃii din Craiova  a fost implicat în perioada mai 
2012 - noiembrie 2013, în desfăşurarea proiectului privind Evaluarea hazardelor naturale si 
tehnologice în lunca Dunării, la graniŃa Româno-Bulgară, sectorul Calafat - Vidin - Turnu 
Măgurele – Nikopole (ROBUHAZ-DUN), derulat prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013. 

Proiectul a vizat identificarea fenomenelor naturale periculoase (inundaŃii, secete, ploi 
torenŃiale, alunecări) şi a principalelor surse de degradare a mediului care afectează spaŃiul 
analizat, evaluarea vulnerabilităŃii socio-economice a populaŃiei şi localităŃilor la acestea şi 
identificarea unor metodologii comune de cercetare în vederea elaborării hărŃilor 
specializate privind hazardele naturale şi tehnologice. Rezultatele proiectului vor oferi suport 
ştiinŃific factorilor decizionali de la nivel local şi regional în vederea managementului 
fenomenelor extreme şi identificării celor mai bune strategii de dezvoltare durabilă şi de 
protecŃie a mediului. 

De asemenea, s-a urmărit creşterea gradului de conştientizare a populaŃiei în ceea ce 
priveşte reacŃia la fenomene periculoase din spaŃiul româno-bulgar cuprins între Calafat-
Vidin şi Turnu Măgurele-Nikopole al Luncii Dunării, printr-o serie de campanii de teren 
menite să disemineze rezultatele proiectului prin diverse materiale grafice accesibile mai 
multor grupuri Ńintă (elevi, studenŃi, proprietari de terenuri, factori de decizie locali etc.). 

În perioada 21– 22 noiembrie 2013, la Universitatea din Craiova s-au desfăşurat 
dezbateri pe tema  "Dezvoltarea durabilă și hazardele naturale și tehnologice din Lunca 
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Dunării" /"Sustainable development and natural and technological hazards in the Danube 
Floodplain". Au participat următorii parteneri din cadrul proiectului mai sus 
menŃionat: Institutul de Geografie al Academiei Române – Bucureşti (Coordonator proiect), 
Institutul NaŃional de Geofizică, Geodezie şi Geografie - Academia Bulgară de ŞtiinŃe 
(Partener 2), Institutul de Cercetări pentru InstrumentaŃie Analitică – ICIA, Cluj-Napoca 
(Partener 3), Institutul de Geologie – Academia Bulgară de ŞtiinŃe (Partener 4) şi 
Universitatea din Craiova – Departamentul de Geografie (Partener 5). 

Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport din cadrul UniversităŃii din Craiova a organizat, 
vineri, 22 noiembrie 2013, workshop-ul „Rolul activităŃilor motrice adaptate în dezvoltarea 
copiilor cu dizabilităŃi”. Manifestarea a presupus reunirea specialiştilor craioveni din 
domeniile Kinetoterapiei şi EducaŃiei Fizice, în scopul evidenŃierii rolului exerciŃiului fizic 
adaptat, în facilitarea  incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităŃi.   

Universitatea din Craiova a organizat în perioada 27-29 noiembrie 2013, Colocviul 
InternaŃional „La traduction a spécialisée: approaches et modèles. Contexte(s), discours, 
médiation”.  Colocviul a inclus activităŃi didactice, ateliere de lucru, un seminar de cercetare, 
un atelier doctoral de cercetare şi formare în cercetare. Invitat de onoare a fost doamna 
Liliana Comănescu, reprezentantul DirecŃiei Generale de Traduceri a Comisiei Europene. 
Alături de Universitatea din Craiova, promotor de proiect, au participat şi reprezentanŃii unor 
universităŃi din Ńară şi din străinătate, precum: Universitatea din Piteşti, Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu, Universitatea Dunărea de Jos din GalaŃi, Universitatea de Stat din Moldova, 
Chişinău, Universitatea Libaneză din Beyrouth, Universitatea din Bourgogne, 
Dijon, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca. 

Departamentul de Chimie din cadrul FacultăŃii de Matematică şi ŞtiinŃe ale Naturii,  în 
colaborare cu Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională şi Departamentul de RelaŃii cu 
Mediul Socio-Economic şi Cultural de la Universitatea din Craiova, au organizat joi, 28 
noiembrie 2013,  o dezbatere pe tema “Cariera de succes: cine începe devreme, departe 
ajunge”. Evenimentul a fost dedicat studenŃilor care au putut afla cum să-şi găsească jobul 
ideal, când, unde şi cum să aplice pentru un job, cum să se facă remarcaŃi în faŃa 
angajatorului potrivit sau cum să-şi dezvolte cariera pe tot parcursul vieŃii.  

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, din cadrul UniversităŃii din 
Craiova, cu sprijinul mediului de afaceri, a organizat, în ziua de 4 decembrie 2013, Business 
Courses, avându-l drept invitat, pe domnul Adrian Bezergheanu, Director General al S.C. 
Elpreco S.A. Craiova. 

Tema dezbaterii: ”Cum este sa fii manager în România” studenŃilor economişti, 
interesaŃi să discute cu reprezentanŃii mediului de afaceri despre oportunităŃile din regiune, 
dar şi despre provocările generate de contextul economic actual. 

Universitatea din Craiova, cu sprijinul Departamentului pentru Probleme Sociale ale 
StudenŃilor, ConvenŃiei OrganizaŃiilor StudenŃeşti şi AsociaŃiei StudenŃilor Basarabeni din 
Craiova, a derulat în perioada 09-20 decembrie 2013, campania ”Dăruim căldură unei noi 
vieŃi”. Aceasta a constat în strângerea de hăinuŃe pentru copiii nou-născuŃi, în special, 
pentru copiii abandonaŃi, de la SecŃiile de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de 
UrgenŃă din Craiova şi al Spitalului Municipal "Filantropia" din Craiova, hăinuŃe colectate 
prin intermediul asociaŃiilor studenŃeşti ale UniversităŃii din Craiova. 

Foreign Student Day a reprezentat un prilej pentru întâlnirea studenŃilor străini 
beneficiari de burse Erasmus la Universitatea din Craiova cu studenții de la anul pregătitor. 
Aflat la cea de-a doua ediŃie, evenimentul a avut un caracter intercultural, vizând 
cunoaşterea tradiŃiilor şi obiceiurilor specifice Ńărilor de provenienŃă ale studenŃilor străni de 
la UCV. 

Individual sau pe grupuri, studenŃii au avut ocazia să îşi exerseze cunoştinŃele de 
limba română, prezentându-şi Ńara de origine, din punctul de vedere al tradiŃiilor şi 
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obiceiurilor specifice. Astfel, Foreign Student Day a conturat cadrul unui dialog şi schimb 
intercultural, propice pentru împărtăşirea şi asimilarea de cunoştinŃe specifice, despre Ńări 
precum: Serbia, Bulgaria, Mexic, Peru, Azerbaidjan, Guineea, Maroc. 

StudenŃii străini de la anul pregătitor au încheiat Foreign Student Day cu un 
spectacol artistic ce a îmbinat muzica şi dansul de origine sud-americană şi colindele 
româneşti.  

Departamentul Horticultură şi ŞtiinŃa Alimentului, din cadrul FacultăŃii de Agricultură 
şi Horticultură, împreună cu AsociaŃia Hortus Oltenia 1962, a organizat în ziua de 11 
decembrie 2013, masa rotundă cu tema „Afaceri de succes în Horticultură”, în cadrul căreia 
absolvenŃi ai FacultăŃii de Horticultură, care desfăşoară afaceri în domeniul viti-vinicol, 
pomicol şi legumicol au împărtăşit studenŃilor şi masteranzilor horticultori, din experienŃa lor 
de viaŃă şi profesională, prezentându-le avantajele şi oportunităŃile pentru iniŃierea de 
afaceri în horticultură, căile şi paşii de urmat pentru obŃinerea de finanŃări nerambursabile 
pentru demararea unei afaceri, pentru achiziŃia de utilaje şi material biologic, promovarea 
produselor pe piaŃa internă şi externă, sfaturi şi sugestii pentru a face faŃă concurenŃei 
neloiale şi deseori nelegale pe piaŃa produselor horticole.    

În perioada 12-14 decembrie 2013, Universitatea din Craiova a organizat Seminarul 
“Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre mediul universitar şi mediul socio - 
economic”. În cadrul acestui eveniment a avut loc şi cea de-a şaptea ediŃie a workshop-ului 
 „Angajabilitatea în Centru". La  acest eveniment, care a reunit peste 35 de reprezentanŃi ai 
centrelor de consiliere în carieră din cadrul a 25 de  instituŃii de învăŃământ superior din Ńară, 
au participat delegaŃi ai Ministerului EducaŃiei NaŃionale şi Ministerului Fondurilor Europene. 
De asemenea, au fost invitaŃi şi specialiştii în serviciile de consiliere şi orientare 
profesională: Peter Wells şi Brian Staines de la Universitatea din Bristol. Centrele de 
consiliere au un rol din ce în ce mai important în contextul noilor reforme educaŃionale, dar 
şi în ceea ce priveşte evoluŃia pieŃei muncii româneşti. 

Acest eveniment şi-a propus crearea cadrului necesar derulării unor dezbateri, 
iniŃierii unor proiecte şi stabilirii unor premise necesare încheierii unor protocoale de 
parteneriat între instituŃiile de învăŃământ superior şi companii/firme/instituŃii, care să aibă 
drept efect o mai bună inserŃie socio-profesională a absolvenŃilor cu studii superioare şi o 
mai bună compatibilizare a programelor de studii cu nevoile/cerinŃele pieŃei muncii. 

Evenimentul, organizat de Universitatea din Craiova prin Centrul de Consiliere şi 
Orientare Profesională şi Departamentul de RelaŃii cu mediul socio-economic şi cultural 
împreună cu Link Education And Practice (LEAP), se înscrie în seria acŃiunilor care susŃin 
stabilirea unui dialog între departamentele de legătură cu mediul economic, centrele de 
consiliere în carieră din Ńară şi reprezentanŃii mediului economic, având ca obiectiv 
diseminarea exemplelor de bune practici şi elaborarea unor strategii comune de creştere a 
gradului de angajabilitate al absolvenŃilor cu studii superioare. 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Chimie, în colaborare cu Centrul de 
Orientare Profesională şi Departamentul de RelaŃii cu Mediul Socio-Economic şi Cultural, a 
organizat miercuri, 18 decembrie 2013, conferinŃa “Chimia şi diplomaŃia în slujba păcii – 
OrganizaŃia pentru Interzicerea Armelor Chimice, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, 
2013”. 

ConferinŃa, susŃinută de prof. LuminiŃa Simoiu s-a adresat deopotrivă specialiştilor şi 
studenŃilor, dar şi opiniei publice. Scopul conferinŃei a fost acela de a pune în evidenŃă 
succesul remarcabil, apreciat la nivel de Premiu Nobel, al interferenŃei şi combinaŃiei dintre 
ştiinŃele aplicate, chimia, în particular, şi diplomaŃie. 

CompetiŃia internă de proiecte de cercetare, sesiunea 2013/2014, prima competiŃie 
de acest gen din istoria UCV, a fost lansată în luna noiembrie a anului 2013. De altfel, 
aceasta este  şi o premieră pentru toate universităŃile din România. Scopul acesteia este să 
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sprijine activitatea de cercetare a tinerilor cercetători (cadre didactice, doctoranzi şi 
masteranzi), să formeze grupuri de cercetare interdisciplinară, să asigure creşterea 
vizibilităŃii naŃionale şi internaŃionale a universităŃii şi a capacităŃii sale de a candida la 
instrumente de finanŃare a cercetării, atât la nivel naŃional, cât şi la nivel european. 

Bugetul total alocat acestei competiŃii a fost de circa 700.000 lei, fondurile provenind 
din veniturile proprii ale universităŃii. 

În total, au fost depuse 71 de proiecte, dintre care 17 proiecte de cercetare 
interdisciplinară şi 54 de proiecte de cercetare avansată. În urma procesului de evaluare, 
realizat de comisii special constituite, au fost declarate câştigătoare 48 de proiecte propuse 
de cadre didactice de la toate cele 10 facultăŃi ale universităŃii, astfel: 
        - 10 proiecte de cercetare interdisciplinară, fiecare având un buget de 24.000 lei; 
          - 38 proiecte de cercetare avansată, fiecare cu un buget de 12.000 lei. 

Aceste proiecte de cercetare se vor derula pe o perioadă de 1 an şi îşi propun ca 
rezultate: publicarea de articole în reviste indexate ISI, în reviste indexate în baze de date 
internaŃionale, participarea la conferinŃe internaŃionale de prestigiu, publicarea de cărŃi, 
realizarea de brevete/produse cu drept de proprietate intelectuală etc. 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova îşi asumă ca elemente 

fundamentale ale misiunii: formarea de bază, universitară, în domeniile medicinii, medicinii 
dentare, farmaciei şi asistenŃei medicale la nivelul actual al cunoaşterii, prin cursurile de zi 
ale programelor de studiu oferite de facultăŃi distincte; promovarea cercetării ştiinŃifice ca 
direcŃie majoră de dezvoltare instituŃională şi ca o componentă importantă a activităŃii de 
bază a tuturor cadrelor didactice; pregătirea unor specialişti cu studii superiore în domeniile 
medico-farmaceutice şi ale unora conexe acestora; dezvoltarea profesională avansată 
postlicenŃă, prin rezidenŃiat, masterate profesionale sau de cercetare, studii doctorale şi 
programe postdoctorale, programe de învăŃare pe tot parcursul vieŃii; furnizarea de servicii 
în profilul competenŃelor sale atât pentru comunitatea proprie, cât şi pentru întreaga 
populaŃie a Ńării şi cu o orientare activă spre oferte transfrontaliere tot mai consistente; 
deschiderea universităŃii spre toate sectoarele societăŃii, prin îmbinarea tradiŃiei cu cerinŃele 
impuse de procesele de dezvoltare şi modernizare, concomitent cu îmbunătăŃirea 
permanentă a calităŃii, anticipării riscurilor, rezilienŃei şi capacităŃii de răspuns instituŃional la 
provocările induse de schimbările majore contemporane, pe plan naŃional şi internaŃional. 

În urma evaluării instituŃionale externe efectuată de către AgenŃia Română de 
Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior (ARACIS), UMFCV a primit calificativul maxim 
”grad de încredere ridicat” pentru calitatea activităŃilor derulate în planul educaŃiei 
universitare în domeniul sănătate, precum şi al cercetării ştiinŃifice din domeniu, toate 
programele de studiu fiind acreditate sau autorizate, numărul de studenŃi încadrându-se în 
capacitatea maximă de şcolarizare aprobată de către ARACIS. 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a fost auditată extern în luna 
noiembrie 2012, Facultatea de Medicină fiind evaluată sub aspectul calităŃii activităŃilor 
educaŃionale de partenerii externi de la Universitatea din Liverpool, UK, Universitatea de 
Medicină din Viena, Austria şi Universitatea din Szeged, Ungaria) în cadrul proiectului 
comun "Calitate şi competenŃă profesională europeană în educaŃia medicală şi în 
managementul calităŃii activităŃilor educaŃionale" (Cod Proiect: POSDRU /86/ 1.2/ S/).  
În prezent UMFCV, instituŃie publică cu personalitate juridică, are în structura sa: Facultatea 
de Medicină (Medicină, 6 ani, 360 ECTS şi Medicină în limba engleză, 6 ani, 360 ECTS), 
Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie (Farmacie, 5 ani, 300 ECTS) şi 
Facultatea de Moaşe şi AsistenŃă Medicală (FMAM). Facultatea de Medicină Dentară are 
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programele de studii: Medicină dentară (6 ani, 360 ECTS) şi Tehnică dentară (3 ani, 180 
ECTS). Facultatea de Moaşe şi AsistenŃă Medicală are trei programe de studii: Moaşe (4 
ani, 240 ECTS), AsistenŃă medicală generală (4 ani, 240 ECTS) şi Balneo-fiziokinetoterapie 
şi recuperare (3 ani, 180 ECTS). 

StudenŃii sunt selectaŃi prin concurs public, după o metodologie propusă de fiecare 
facultate şi aprobată de senat. Un studiu realizat de Centrul de EducaŃie Medicală, ca şi o 
investigaŃie a unei organizaŃii de specialitate (i.e. Focuscariera) au evidenŃiat interesul în 
creştere al tinerilor pentru cariere medico-farmaceutice, în pofida numeroaselor neajunsuri 
din sistemul naŃional, inclusiv pentru UMF Craiova. Acest interes se reflectă şi în dinamica 
numărului de candidaŃi/loc la concursurile de admitere, care a crescut de la 2,5 în 2008 la 
3,5 în 2012 (cu cifre mai mari la farmacie şi medicină dentară, unde s-au înregistrat 5,6, 
respectiv 4,6 candidaŃi/loc). 

Numărul de studenŃi înscrişi în anul universitar 2012-2013, la fiecare program de 
studii: 

- Medicină  - 1690 
- Medicină în limba engleză - 64 
- Farmacie - 93 
- Medicină Dentară - 440 
- Tehnică dentară - 524 
- Moaşe - 75 
- AsistenŃă Medicală Generală - 476 
- Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare - 85 

 
Din numărul total de 3447 de studenŃi înscrişi la programele de studii din cadrul 

UMF Craiova, un număr de 2713 (79%) provin din cele 5 judeŃe ale Olteniei. RepartiŃia 
studenŃilor din Oltenia pe judeŃe este prezentată mai jos: 
 

JudeŃ Nr. studenŃi Procent 
Dolj 2095 77% 
Olt 274 10% 
Gorj 205 8% 
MehedinŃi 102 4% 
Vâlcea 73 3% 

 
Programele de master care funcŃionează în UMF Craiova sunt: 

- Restaurări protetice cu sprijin implantar, durata studiilor 2 semestre, 60 credite; - 
20 studenți masteranzi 

- Dezvoltarea Serviciilor de Nursing Comunitar, durata studiilor 3 semestre, 90 
credite; - 35 studenți masteranzi 

- Farmacologie şi toxicologie, durata studiilor 2 semestre, 60 credite; – 20 studenți 
masteranzi. 

În cadrul Şcolii doctorale activează 45 conducători de doctorat şi aproape 400 de 
doctoranzi şi studenŃi post-doc. Trei generaŃii de doctoranzi cu frecvenŃă au beneficiat de 
proiecte de acordare a burselor doctorale şi de stagii de mobilitate la instituŃii de profil din 
străinătate. 

RezidenŃiat 
În cadrul Centrului Universitar Craiova efectuează pregătirea într-un număr de 1277 
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de rezidenŃi, în 45 de specialităŃi. RepartiŃia rezidenŃilor pe zone geografice este aproximativ 
egală (+- 0,5%) cu repartiŃia studenŃilor, repartiŃia procentelor pe judeŃe în ultimii ani fiind 
apropiate de datele cuprinse în tabelul anterior. 

La concursul de rezidenŃiat din noiembrie 2012, dintr-un număr de 206 absolvenŃi ai 
promoŃiei 2012 înscrişi la concurs, au ocupat un loc de pregătire în specialitate un număr de 
175, ceea ce reprezintă un procent de reuşită de 85% la prima prezentare. O analiză a 
rezultatelor la concursul de admitere în rezidenŃiat din ultimii 5 ani arată faptul că peste 95% 
dintre absolvenŃii UMF Craiova ocupă un loc de pregătire în rezidenŃiat, situându-se pe locul 
4 în diverse clasamente realizate după concursurile de rezidenŃiat, după Bucureşti, Cluj, 
Iaşi.    

Cercetarea ştiinŃifică constituie o componentă majoră a activităŃii UMF Craiova. O 
bună parte din cercetare se desfăşoară în legătură directă cu procesul educativ şi clinic, 
rezultatul fiind dezvoltarea unui sistem integrat de educaŃie clinică, cercetare ştiinŃifică şi 
ofertă de servicii de sănătate către comunitate. 

În 2011/2012, în UMFCV funcŃionează mai multe centre de cercetare: Centrul de 
Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie, Centrul pentru Studii de Morfologie 
Microscopică şi Imunologie, Centrul de Cercetare a Medicamentului, Centrul de Cercetare 
în Reumatologie. Recent, Senatul a aprobat o nouă structură, Centrul de Cercetări pentru 
Medicina Clinică şi Experimentală.  

UMF Craiova participă în două proiecte europene de tip FP7: ECRIN (European 
Clinical Research Infrastuctures Network-Integrating Activity) şi TANDEM (Concurrent 
Tuberculosis and Diabetes Mellitus; unravelling the causal link, and improving care) 
situându-se pe locul 3 pe Ńară la atragerea fondurilor FP7 pe domeniul sănătate. 

Cel mai important proiect din sfera cercetării ştiinŃifice şi serviciilor pentru comunitate 
din ultimii ani îl constituie Centrul de cercetare şi tratament în gastroenterologie bazat pe 
metode imagistice şi studii moleculare (acronim TARGET), proiect finanŃat de către ANCS, 
în valoare de peste 10 milioane de euro. Proiectul a demarat în anul 2010 prin construcŃia 
infrastructurii şi a inclus dotarea cu tehnologii de ultimă generaŃie (e.g. PET-CT şi RMN 3T). 
La finalizare (iunie 2013), centrul va îmbina cercetarea ştiinŃifică de nivel internaŃional cu 
serviciile de sănătate oferite populaŃiei, cu implicaŃii la nivel naŃional şi transfrontalier. 

 

Universitatea "Spiru Haret" 
 Universitatea Spiru Haret din Craiova are 2 facultăŃii formă zi şi fără frecvenŃă:   

 - Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, cu 3 specializări după cum 
urmează: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, FinanŃe Bănci, Afaceri internaŃionale; 

 - Facultatea de Drept şi AdministraŃie Publică, cu 2 specializări după cum urmează: 
Drept, AdministraŃie Publică. 

 

Universitatea Mihai Viteazul 
Universitatea Mihai Viteazul din Craiova funcŃionează în baza Hotărârii Guvernului 

României nr. 966/01.10.2011, cu un număr de peste 500 de studenŃi. 
Activitatea didactică este asigurată de cadre universitare proprii şi din centrele 

universitare din Craiova, Bucureşti, Petroşani, Sibiu, Arad, Tg-jiu. 
Structura facultăŃi, pe domenii de licenŃă este următoarea: 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Juridice şi administrative: 
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Management Management 
Contabilitate Contabilitate şi Informatică de gestiune 

FinanŃe FinanŃe şi Bănci 
Administrarea Afacerilor Economia comerŃului, turismului şi serviciilor 

Drept Drept 
 
Facultatea de Limbi şi Literaturi Moderne 

Limbă şi literatură Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) 

 

Sănătatea  
 Starea de sănătate a populaŃiei unei Ńări constituie unul dintre cele mai relevante 
repere ale situaŃiei economice şi sociale. 

În perioada contemporană, principalele cauze ale mortalităŃii premature şi ale 
morbidităŃii, au o strânsă legătură cu schimbările înregistrate, de modul şi condiŃiile de viaŃă 
şi de muncă, de funcŃionare a sistemului medical, de riscuri derivate din alte domenii 
exterioare sistemului sanitar. 

Reforma sistemului  de sănătate are ca principale obiective îmbunătăŃirea stării de 
sănătate a populaŃiei, creşterea eficienŃei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenŃei 
medicale acordate populaŃiei şi a calităŃii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea 
numărului de personal medical special calificat. 

La începutul anului 2013, în municipiul Craiova reveneau, în medie la 10000 locuitori, 
55,8 medici, 10,0 stomatologi, 15,1 farmacişti şi 112,0 cadre sanitare medii. 

În reŃeaua publică de ocrotire a sănătăŃii funcŃionau, în principal, 7 spitale, un 
dispensar medical, 135 cabinete medicale individuale de familie, 74 cabinete medicale 
şcolare, 4 cabinete medicale studenŃeşti, 4 ambulatorii de spital, 5 ambulatorii de 
specialitate, 9 creşe, 8 farmacii, 43 cabinete stomatologice individuale.  

În reŃeaua sanitară particulară, aflată în expansiune în ultimii ani, au fost un spital, 21 
policlinici, 659 cabinete medicale de specialitate, 53 cabinete medicale de medicină 
generală, 40 cabinete medicale de familie, 264 cabinete stomatologice, 78 laboratoare 
medicale, 34 laboratoare de tehnică dentară, 138 farmacii şi  19 depozite farmaceutice. 

În sectorul particular, îşi desfăşurau activitatea 136 medici, 264 stomatologi, 403 
farmacişti şi 390 cadre sanitare medii. 

Numărul paturilor din spitale a fost de 3047, dintre acestea 6 paturi fiind în sectorul 
privat. Cele 9 creşe din municipiul Craiova au însumat 376 de paturi atât în anul 2012, cât şi 
în anul 2013. 

În ultimii ani, atât în municipiul Craiova, ca, de altfel, la nivelul judeŃului Dolj şi al 
întregii Ńări, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăŃi generate de penuria 
de resurse şi de consecinŃele firesti ale trenării procesului de reformă, care influenŃează 
nefavorabil nivelul distribuŃiei ofertei de servicii. 

Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăŃirea stării de 
sănătate a populaŃiei, creşterea eficienŃei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenŃei 
medicale acordate populaŃiei şi a calităŃii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea 
numărului de personal medical special calificat. 

La sfârşitul anului 2013, în municipiul Craiova funcŃionau în sistemul public 1331 
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medici (din care 693 rezidenŃi ), 47 stomatologi (din care 35 rezidenŃi ), 42 farmacişti (din 
care  20 rezidenŃi) şi 1928 cadre sanitare medii, revenind la 10000 locuitori 49,2 medici, 2,4 
stomatologi, 1,3 farmacişti şi 74,12 cadre medii.  

În reŃeaua publică de ocrotire a sănătăŃii funcŃionau, în principal, 6 spitale, un 
dispensar medical, 127 cabinete medicale de medicină de familie, 51 cabinete medicale 
scolare, 3 cabinete medicale studenŃesti, 9 ambulatorii de specialitate, 9 creşe, 43 cabinete 
stomatologice individuale. 

La sfârşitul anului 2013, în municipiul Craiova funcŃionau exclusiv în sistemul privat 
23  medici, 278 stomatologi, 462 farmacişti şi 1059 cadre sanitare medii, revenind la 10000 
locuitori 5,4 medici, 9,2 stomatologi, 15,3 farmacişti şi 21,2 cadre medii care îşi desfăşurau 
activitatea în 8 spitale private, 179 centre medicale cu 928 cabinete în peste 35 specialităŃi, 
194 cabinete medicale de specialitate, 51 cabinete medicale de medicină generală, 60 
cabinete medicale de familie, 269 cabinete stomatologice, 55 laboratoare medicale, 36 
laboratoare de tehnică dentară, 167 farmacii, 19 depozite farmaceutice. 

EvoluŃia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaŃiei se 
prezintă astfel: 

- natalitatea este de 8.6 % aceasta valoare se situează sub media natalităŃii judeŃului 
care a fost de 8.8%, atât în urban cât şi în rural, 

 - mortalitatea generală înregistrează un indice de 8,9% locuitori în municipiul 
Craiova, valoare sub rata medie a mediului urban şi cu 4.9 procente sub media pe judeŃ. Pe 
primele 3 locuri în rândul cauzelor de deces se situează bolile aparatului cardiovascular, 
tumorile şi bolile aparatului respirator, 

- speranŃa de viaŃă a locuitorilor municipiului a fost calculată la 75,93 ani, valoare 
înregistrată în toate localităŃile urbane din judeŃul Dolj, 
  - numărul populaŃiei stabile în vârsă peste 65 ani îşi păstrează trendul uşor 
ascendent de 0.1-0.2 procente pe an, 11.5% din populaŃia Craiovei fiind peste 65 ani, 

 - mortalitatea infantilă (5,9%) înregistrează valori bune, fiind sub valoarea judeŃeană 
(7,3 ‰), 

 - morbiditatea prin boli transmisibile nu a înregistrat vârfuri epidemice pentru 
principalele boli transmisibile. Pe primele locuri în 2013 s-au situat: virozele respiratorii, 
pneumonia acută bacteriană, boala diareică acută, parazitozele intestinale. S-au înregistrat 
un număr redus de cazuri de toxiinfecŃii alimentare, 3,7 %ooo loc., salmonelozela 1,37% 
locuitori, dizenterie 3.3% locuitori, giardioze, cazuri sporadice de scarlatina, hepatită virală 
de tip A,B, non A non B, meningite virale şi bacteriene, etc, 

-  morbiditatea prin boli netransmisibile - principalele probleme de sănătate care se 
evidenŃiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidentă sunt: 
hipertensiunea arterială, 10.43% locuitori (peste media judeŃului), cardiopatia ischemică 
4.87%, diabetul şi alte boli de nutritive cu peste 3,25%, boală ulceroasă cu peste 78%, şi 
afecŃiunile tumorale cu peste 1%, 

 - morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, 
circulator şi digestive. FaŃă de anul precedent sunt creşteri discrete de 0.01-0.1% pentru 
maladii ca: diabet, tulburari mintale, epilepsie, hipertensiune arterială, cardiopatia 
ischemica, bronhopneumopatie cronică obstructivă, ulcer gastric, tumori.  

În urma monitorizării calităŃii factorilor de mediu a reiesit faptul că în anul 2013 la 
nivelul Municipiului Craiova.  

- Calitatea aerului s-a menŃinut În limite normale cu unele depăşiri nesistematizate 
(pulberi, SO 2, NH 3, NO 2) în zonele industriale şi cu trafic intens, principalele surse de 
poluare a aerului: CET1 Işalnita, CET2 Şimnic, RA Termoficare Craiova, traficul rutier şi 
încălzirea locuinŃelor. Din anul 1998 OMS a propus un studiu a calităŃii aerului din 
comunitate prin urmarirea a 3 parametrii:  
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1.mortalitatea infantilă datorită bolilor aparatului respirator, 
2.mortalitatea generală prin boli respiratorii,  
3. mortalitatea generală prin boli ale sistemului circulator. Urmărirea multianuală 

(1998-2013) a celor 3 indicatori a demonstrat o scădere uşoară a acestora cu cele mai 
reduse valori în 2010-2013. Concluzia studiului este că aerul şi-a îmbunătăŃit calitatea prin 
mecanisme de reducere a poluării (scăderea poluării industriale precum şi a alergenilor 
casnici, fum de Ńigară, praf, păr animale, etc). 

- Calitatea apei potabile corespunde normei în vigoare neînregistrându-se epidemii 
hidrice sau cazuri de îmbolnăvire prin boli posibile asociate apei. 

Problemele de sănătate reliefate mai sus au fost monitorizate atent de către 
Departamentul de Supraveghere a Stării de Sănătate a PopulaŃiei al DirecŃiei de Sănătate 
Publică Dolj care împreună cu unităŃile sanitare din municipiu au derulat programe de 
prevenire şi control pentru bolile transmisibile şi netransmisibile si pentru sănătatea femeii şi 
copilului. 

În unităŃile sanitare din Craiova s-a derulat cea mai mare parte a programelor de 
sănătate.  

Principalele activităŃi ale acestor programe constau în screening pentru cancerul de 
col uterin, mamar, prostată şi colorectal, screening pentru factorii de risc în diabet şi guşe, 
profilaxia rahitismului carenŃial, anemiei feriprive şi distrofiei protein-calorice la copil 
fertilizare în vitro precum şi acŃiuni de supraveghere şi prevenire a bolilor transmisibile.  

În Craiova monitorizarea sanitară a reproducerii umane este asigurată prin 3 centre 
de planificare familială organizate în cadrul: SPCJU, Spitalului Filantropia şi Policlinicii 
StudenŃeşti. 

În derularea acestor programe pe lângă specialiştii din DirecŃia de Sănătate Publică 
Dolj acŃionează personalul unităŃilor sanitare şi medicii de familie din Craiova precum şi 
reprezentanŃi ai altor instituŃii şi organizaŃii nonguvernamentale din municipiu, existând în 
prezent un număr de 39 protocoale de colaborare pentru derularea de acŃiuni în scopul 
prevenirii îmbolnăvirilor şi consolidării stării de sănătate. 

Rolul principal îi revine însă reŃelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2013 
prezenta următoarea configuraŃie organizată pe patru niveluri de bază:  

- asistenŃa primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate 
sau asociate, dispensare şcolare, cabinete stomatologice, farmacii şi staŃie de salvare): 
            - medicină de familie: 187 cabinete de medicină de familie aflate în contract cu Casa 
de Asigurări de Sănătate Dolj din care 127 funcŃionează în spaŃii publice iar 60 în spaŃii 
particulare;  
            - asistenŃă medicală stomatologică: 312 cabinete de medicină dentară din care 43 
funcŃionează în spaŃii publice, iar 269 în spaŃii particulare; urgenŃele stomatologice fiind 
acordate de două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
Craiova şi Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 
            - asistenŃa medicală primară pentru elevii instituŃiilor şcolare primare, gimnaziale şi 
liceale - 51 dispensare şcolare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor şi 
cuantificarea lor se poate aprecia că reŃeaua de medicină şcolară  este suficientă din acest 
punct de vedere, la nivelul strict al municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reŃeaua de 
medicină şcolară a fost transferată din subordinea DirecŃiei de Sănătate Publică Dolj în 
cadrul Primăriei Craiova, Serviciul Public Creşe, Cabinete medicale şi de medicină dentară 
din cadrul unităŃilor de învăŃământ. Acestora li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv 
Dispensarul pentru sportivi şi cel destinat evaluării stării de sănătate primară a studenŃilor, 
             - asistenŃa medicală la locul de muncă - 20 dispensare de intreprindere, localizate 
în principalele entităŃi productive. 

UnităŃile de asistenŃă medicală primară, cu excepŃia dispensarelor de întreprindere 
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depăşesc, ca pondere raportată la populaŃie, media pe Ńară. 

- asistenŃa ambulatorie de specialitate  
            UnităŃile ambulatorii ale spitalelor in  număr de 87 cabinete in 31 de specialităŃi: 

1. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă 
2. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 
3. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli InfecŃioase „Victor Babeş” 
4. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
5. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
6. Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de UrgenŃă „Stefan 

Odobleja” 
Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr de 

194 cabinete de specialitate private acoperind peste 30 de specialităŃi medicale precum şi 
156 centre medicale private care au in structură 928 cabinete de specialitate; 
             - asistenŃa medicală de urgenŃă prespitalicească: - a fost asigurată de serviciul 
S.M.U.R.D. care funcŃionează în cadrul Spitalului Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova , de 
Serviciul JudeŃean de AmbulanŃă cu StaŃia Centrală Craiova şi substaŃia CraioviŃa Nouă şi 
de două Servicii private de AmbulanŃă: ”Dial-Help” şi ”Sfânta Ana”, 
             - AsistenŃa medicală spitalicească a fost asigurată de 7 spitale clinice din care 6 de 
interes interjudeŃean (Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova, Centrul de Cardiologie, 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie 
Victor Babeş, Spitalul Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) şi un spital municipal – 
Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumând cele din reŃeaua Ministerului SănătăŃii un 
număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităŃi şi de două spitale private cu 17 paturi. 

Începând cu data de 01.07.2010 în cadrul procesului de descentralizare a unităŃilor 
sanitare Spitalul Municipal Filantropia Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie şi Spitalul 
Clinic de Boli InfecŃioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş au trecut în subordinea şi 
administrarea Consiliului Local Craiova. 
 În anul 2013 în urma evaluărilor, spitalele craiovene au fost încadrate în grade de 
competenŃă după cum urmează: 

1. Spitalul Clinic JudeŃean de UrgenŃă Craiova - Categoria II  
2. Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova - Categoria IV 
3. Spitalul Clinic de Boli infecŃioase şi pneumoftiziologie Victor Babeş Craiova - 

Categoria IIM  
4. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Categoria IIM cu plan de conformare 
5. Spitalul Clinic CF Craiova - categoria IV  
6. Spitalul Clinic de urgenŃă militar dr. Stefan Odobleja, Craiova - Categoria IV 
7. C.M.Mogos – Med - Categoria V 
8. SC Topmedical SRL – Categoria V. 

 

Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Crese din 
Municipiul Craiova 
     Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul 
Craiova are ca activitaŃi principale: asigurarea unui  management eficient şi eficace în 
unităŃile sanitare publice (spitale coordonate de comunitatea locală), asistenŃă  socială 
acordată prin cele 9 (nouă) creşe de pe raza  municipiul Craiova, asigurarea de condiŃii 
decente pentru  îngrijirea persoanelor vârstnice la domiciliu şi sprijinirea vârstnicilor  
abandonaŃi din municipiu, cât şi activitatea de asistenŃă medicală pentru preşcolarii, elevii şi 
studenŃii din Municipiul Craiova, prin cabinetele medicale şi stomatologice din unităŃile de 
învaŃământ din Craiova . 
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        În anul 2013 la capitolul sănătate publică totalul cheltuielilor s-a ridicat la suma de 6 
895 743lei, din care: 

- cheltuieli de personal  realizate 6 698 898 lei.    

- cheltuielile cu bunurile şi serviciile realizate 196 845 lei din care: 
        - furniturile de birou (registre  formulare medicale)  în suma de 9 765 lei; 
         - încălzit iluminat şi forŃe motrice 4900 lei; 
          - alte bunuri pentru întretinere şi functionare(contracte de ridicare deşeuri. 
medicale cât şi de întreŃinere aparatura medicală), alte materiale şi servicii în sumă de 
33290lei. 
         - cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare şi dezinfectanŃi au ajuns la 
suma de 139 902 lei, din care: 
          - medicamente 79 956 lei, 
          - materiale sanitare 54 966 lei, 
          - dezinfectanti 4980 lei. 
         Cheltuielile privind achiziŃionarea instrumentarului pentru cabinetele medicale s-au 
ridicat la 8988lei (au fost dotate cabinetele dentare cu freze, ace de tratement endodontic, 
alt instrumentar).     
     Cheltuielile privind capitolul creşe a fost de 2 805 404 lei. 
    Cheltuieli de personal realizate: 2 114 303 lei. 
     Cheltuielile privind bunurile si serviciile  realizate: 691101 lei. 
     Din care: 

- furnituri de birou (necesare în activitatea birourilor cât şi serviciilor din instituŃie) 7 
690 lei, 

- materiale de curăŃenie (destinate igienizării, curăŃeniei în cele nouă creşe cât şi 
sediului)  29 973 lei, 

- utilităŃi (iluminat, încălzit, apă, canal, forŃe motrice), la creşe şi sediu 220 886 lei, 
- carburanŃi, lubrifianti s-au achiziŃionat în valoare de 5000 lei, 
- piese de schimb în valoare de 699 lei, pentru compartimentul informatică, 
- poştă, telecomunicaŃii, radio, internet (abonamente tv, telefon, internet pentru cele 9 

creşe şi sediu) 20 223 lei. 
- materiale şi prestării de servicii cu caracter funcŃional – (chitanŃiere cu regim 

special, alte cheltuieli) 750 lei. 
- alte bunuri şi servicii pentru întretinere şi funcŃionare (asistenŃă programe 

informatice, analize medicale pentru personal, alte servicii, psi, itp, reparaŃii electrocasnice, 
autoutilitară, încarcare tonere) 43 721 lei. 

ReparaŃii curente-reparaŃii, zugrăveli efectuate cu firma specializată la creşele 6,7 ,8 
şi lucrări de tâmplărie PVC la creşele 2,4,7, cât şi lucrări de întreŃinere instalaŃii sanitare, 
electrice efectuate cu personal propriu totul în valoare de 35 987 lei.  

- hrana (costul alimentelor în vederea pregătirii meselor pentru copii din creşe) 293 
617 lei. 

- bunuri de natura obiectelor de inventar 26592 lei din care: 
- uniforme si echipament 1955 lei, 
- lenjerie 2982 lei, 
- mobilier (dulapuri, masute, mese, jaluzele destinate creşelor) 21 655 lei. 

- deplasări în interes de serviciu - 790 lei, 
 -pregătire profesională, cursuri personal - 930 lei. 
-protecŃia muncii, încărcat stingătoare, alte echipamente destinate protecŃiei muncii 

2744 lei.  
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (prime de asigurare autoutilitară) 1499 lei. 
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   Cheltuielile privind capitolul 68.02.04 (îngrijire şi asistenŃă a persoanelor vârstnice) a 
fost de 372 019 lei. 
         Aprovizionarea identifică priorităŃile, necesarul operaŃiilor ce trebuie îndeplinite având 
în vedere istoricul anilor precedenŃi, constatarea la faŃa locului cât şi referatele prezentate  
de şefii de servicii (serviciu creşe, serviciul de îngrijire şi asistenŃă a persoanelor vârstnice) 
cât şi de asistentele din creşe  şi  de muncitorii de specialitate din cadrul serviciului.  
      ActivităŃile ce trebuiesc îndeplinite sunt de natură diferită, începând de la asigurarea 
utilităŃilor, alimentelor pentru prepararea hranei, a formularelor, a tipizatelor, obiecte de 
inventar, reparaŃii curente, materiale pentru protecŃia muncii, materiale pentru activitatea 
PSI, activităŃii de prestări servicii (asistenŃa programe, control medical pentru personalul 
creşelor cât şi al cabinetelor medicale, asigurarea de medicamente şi materiale sanitare, 
încheierea de contracte pentru ridicarea deşeurilor medicale, contracte pentru întreŃinerea 
aparaturii medicale). 
   După identificarea problemelor  de către serviciul aprovizionare, se întocmeşte 
documentaŃia pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică de către compartimentul 
achiziŃii, juridic, iar după încheierea procedurii legale de achiziŃie are loc încheierea 
contractului de achiziŃie publică. 
 O  problema nesoluŃionată în totalitate în anul 2013 o reprezintă lucrările de reparaŃii 
curente care nu s-au executat la toate creşele dar care devin prioritare pentru anul 2014. 
        Alte obiective prioritare pentru 2014 sunt: 
       - asigurarea utilităŃilor, alimentelor pentru prepararea hranei, a formularelor, a 
tipizatelor, obiecte de inventar, reparaŃii curente, materiale pentru protecŃia muncii, 
materiale pentru activitatea PSI, activităŃii de prestări servicii (asistenŃă programe, control 
medical pentru personalul creşelor, cât şi al cabinetelor medicale, asigurarea de 
medicamente şi materiale   sanitare, încheierea de contracte pentru ridicarea deşeurilor 
medicale, contracte pentru întreŃinerea aparaturii medicale. 
 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Prin intermediul activităŃilor desfăşurate, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

promovează măsuri care să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai 
societăŃii cât mai mult timp posibil, garantând creşterea calităŃii serviciilor sociale şi 
diversificarea acestora, astfel încât să răspundă nevoilor identificate. 
 Astfel, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova funcŃionează sub autoritatea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi are rolul de a asigura la nivel local, aplicarea 
politicilor şi strategiilor de asistenŃă socială a persoanelor vârstnice prin menŃinerea, 
refacerea şi dezvoltarea capacităŃilor individuale pentru depăşirea unei situaŃii de nevoie, în 
cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluŃioneze singură. 
 Pe parcursul anului 2013, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a îndeplinit 
următoarele obiective specifice: 

- asigurarea autonomiei şi a unui climat de siguranŃă beneficiarilor căminului; 

- oferirea serviciilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi 
demnitatea persoanei vârstnice; 

- menŃinerea capacităŃilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice din 
cămin; 

- stimularea participării persoanelor vârstnice asistate la viaŃa socială; 

- facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile 
persoanelor vârstnice din cămin; 
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- asigurarea supravegherii şi îngrijirii medicale necesare afecŃiunilor avute, 
potrivit reglementărilor legale; 

- prevenirea şi tratarea consecinŃelor legate de procesul de îmbătrânire pentru 
persoanele vârstnice instituŃionalizate; 

- încheierea de parteneriate şi iniŃierea colaborării cu alte instituŃii publice şi 
private, pentru furnizarea serviciilor sociale în cămin, în condiŃiile legii; 

- furnizarea informaŃiilor şi a datelor solicitate de instituŃiile şi autorităŃile publice 
cu responsabilităŃi în domeniu, în condiŃiile legii; 

- elaborarea şi implementarea proiectului de buget anual pentru susŃinerea 
serviciilor sociale şi a altor măsuri de asistenŃă socială privind îngrijirea în Cămin;  

Beneficiarii serviciilor acordate în Cămin sunt persoanele vârstnice care, din cauza 
unor motive de natură fizică, economică, psihică sau socială se află în imposibilitatea de a-
şi asigura nevoile sociale, de a se întreŃine singure. 

De serviciile acordate în cadrul C.P.V. Craiova au beneficiat pe parcursul anului 2013 
un număr mediu lunar de 292 persoane, serviciile constând în: 

- serviciile sociale: 

- găzduire pe perioadă nedeterminată  

- consiliere socială şi juridică 

- socializare şi petrecere a timpului liber 

- servicii socio-medicale şi de îngrijire: 
    - servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, 
hrănirea şi hidratarea, igiena eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, 
comunicare. 

- servicii de îngrijiri medicale primare: 

- efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici – 
tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraŃie, puls, consult medical, 
administrarea tratamentului. 

- servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social: 

- kinetoterapie, fizioterapie 

- alte activităŃi: 

- organizarea sărbătorilor naŃionale şi religioase (sărbătorile pascale, Crăciunul, 
Sf. Maria, etc); 

- organizarea zilei internaŃionale a persoanelor vârstnice; 

- activităŃi recreative sau de petrecere a timpului liber; 

- spectacole folclorice; 

- activităŃi culturale; 

- excursii la Mănăstirile Polovragi, Crasna, Arnota şi BistriŃa; 

- activităŃi sportive (jocuri de table, şah) 

- încurajarea voluntariatului prin susŃinerea programelor de practică de 
specialitate în domeniul asistenŃă socială, asistenŃă medicală. 

Programele de socializare au ca scop creşterea calităŃii vieŃii, evitarea marginalizării 
persoanelor instituŃionalizate, păstrarea sentimentului stimei de sine la toŃi beneficiarii în 
Cămin, prin crearea unei atmosfere cât mai apropiată de mediul familial şi obŃinerea unei 
stări de confort, în această etapă a vieŃii. 
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 Prin serviciile oferite (asigurarea condiŃiilor de cazare şi hrană, acordarea îngrijirilor 
medicale şi de adaptare în mediul instituŃional, desfăşurarea de activităŃi culturale, de 
socializare, asistenŃă socială), Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova asigură 
maximum de autonomie şi siguranŃă, persoanelor îngrijite, respectându-le identitatea, 
integritatea şi demnitatea. 
 Într-o societate în permanentă transformare, în care problemele sociale se modifică 
cu rapiditate, politica publică privind furnizarea de servicii sociale, trebuie să se adapteze la 
noile cerinŃe şi să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate. 
 

Comisariatul JudeŃean  pentru ProtecŃia Consumatorilor – Dolj 
Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Consumatorilor, este instituŃia care pune în 

practică politica Guvernului României în domeniul protecŃiei consumatorilor, acŃionând 
pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează sănătăŃii, securităŃii sau 
intereselor economice ale consumatorilor şi evaluează efectele pe piaŃă ale sistemelor de 
supraveghere a produselor şi serviciilor, destinate acestora. 

Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor - Dolj, a acŃionat în  perioada 
anului 2013 pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare, acŃionând 
după cum urmează:  
        1. Orientarea activităŃilor de supraveghere a pieŃei, într-o mai mare măsura, pe 
controlul aspectelor de siguranŃă a produselor 
       - în anul 2013, comisarii au efectuat: 

- 2431 acŃiuni de control: controale tematice şi actiuni de supraveghere  pe piaŃă şi la 
producatori şi pentru cercetarea şi soluŃionarea reclamaŃiilor, 
          - s-au încheiat un număr  de 1599 procese verbale de constatare a contravenŃiilor din 
care: 685 pe produse alimentare, 680 pe produse nealimentare  şi  234 pe prestări servicii, 
constatându-se produse/servicii neconforme în valoare de 17.012.582 lei.  

- au fost stabilite măsuri de: 
- oprire temporară a comercializării produselor/prestării serviciilor,  
- oprire definitivă şi retragerea din circuitul comercial al produselor,  
- remediere a deficienŃelor până la încadrarea în prevederile legale.  

- s-au aplicat sancŃiuni contravenŃionale în valoare totală de 1.098.900 lei        
În anul 2013 s-au realizat un număr de 39 controale tematice din care: 

- 13 controale tematice la produse alimentare,  

- 17 controale tematice la produse nealimentare,  

- 9 controale tematice la prestări servicii. 
          Toate controalele au vizat calitatea şi siguranŃa produselor alimentare, nealimentare 
şi a serviciilor prestate pentru populaŃie, respectarea prevederilor legale şi a drepturilor 
legitime ale consumatorilor de către cei care produc şi comercializează produsele, 
respectarea legislaŃiei privind drepturile consumatorilor la informarea corectă, completă şi 
precisă la produsele: peşte şi conserve de peşte, produse alimentare specifice sărbătorilor 
pascale, produse de patiserie şi cofetărie, suplimente alimentare, preparate din carne, orez, 
articole de încălŃăminte, produse textile, aparate frigorifice de uz casnic, lămpi electrice, 
jucării, case de schimb valutar, unităŃi de cazare turistică şi alimentaŃie publică aferente, 
servicii de agrement, servicii internet, servicii comunitare de utilităŃi publice, servicii turistice, 
sisteme de acces de tip interfon şi asigurarea service-ului, contracte de proprietate 
imobiliară în regim de indiviziune pe timp limitat etc. 
 În ceea ce priveşte întărirea sistemului de supraveghere a pieŃei au fost efectuate 
peste 200 de  acŃiuni de control în colaborare cu alte organe ale administraŃiei publice locale 
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şi alte instituŃii cu atributii în domeniul protecŃiei consumatorilor (PoliŃia Economică, DirecŃia  
Sanitar-Veterinara şi pentru SiguranŃa Alimentelor, Vama, Jandarmeria, FinanŃe publice).       

Principalele abateri constatate:  
         - abateri privind informarea corectă şi completă a consumatorilor: lipsă etichetă, 
etichetă incompletă lipsind numele/adresă producator/importator, compoziŃie, condiŃii de 
păstrare-conservare, data fabricaŃiei, termenul de valabilitate, riscuri previzibile, instrucŃiuni 
de instalare, utilizare, întreŃinere, abateri privind afişarea preŃului de vânzare; 
         - comercializarea unor produse cu termenul de valabilitate expirat sau data 
durabilităŃii minimale depăşită; 
         - abateri privind asigurarea garantiei produselor (nerepararea produselor în termenul 
legal , neasigurarea termenului minim legal de garanŃie a produselor etc.);  
          - comercializarea unor produse cu parametrii calitativi neconformi celor 
prevăzuŃi/declaraŃi (produse cu impurităŃi, cu defecte, cu gust şi miros nespecific, necoapte 
etc.); 
        - nerespectarea condiŃiilor de temperatură  prescrise de producător  la  depozitarea şi  
expunerea   produselor alimentare; 
         - nerespectare clauze contractuale cu afectarea intereselor economice ale 
consumatorilor (nerespectare termene de execuŃie, mărire dobândă credite bancare fără 
notificare consumator); 
        - practici comerciale incorecte ale comercianŃilor în relaŃia cu consumatorii – practici 
comerciale înşelătoare privind neconcordanŃa între preŃul de vânzare afişat la raft şi cel de 
la  casă;       

ActivităŃiile  de informare, consiliere şi educare a consumatorilor 
Având în vedere impactul deosebit pe care îl au mijloacele mass-media, asupra 

consumatorilor, dar şi asupra operatorilor economici, activitatea de control desfăşurată de 
Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor Dolj în perioada analizată, a fost 
permanent mediatizată atât prin posturile locale de radio şi televiziune, cât şi prin presa 
locală şi zonală, prin transmitere de ştiri săptămânale şi respectiv publicarea unor articole 
cu conŃinut educativ pentru consumatori. 

Au avut loc acŃiuni de consiliere şi îndrumare a operatorilor economici,  punându-se 
un accent deosebit pe prevenirea încălcării legislaŃiei în domeniul protecŃiei consumatorilor, 
înaintea aplicării unui act coercitiv.  
            CJPC Dolj consideră că educarea consumatorilor trebuie să înceapă de la o vârstă 
fragedă. Pentru aceasta, în fiecare şcoală au fost prezenŃi reprezentanŃii nostri, care au 
informat copiii privind cadrul legal de funcŃionare al ANPC respectiv CJPC-urilor, rolul şi 
locul protecŃiei consumatorilor în societatea românească, principalele drepturi, dar şi 
obligaŃiile ce revin consumatorilor.        
   Au fost de asemenea dezbătute şi unele teme propuse de elevi, privind protecŃia 
consumatorilor, cazuri cu care ei sau familia lor s-au întâlnit. 

În colaborare cu Inspectoratul Şcolar Dolj  s-a desfăşurat concursul şcolar „Alege, e 
dreptul tău” pe teme de protecŃie a consumatorilor, finala având loc de ziua mondială a 
Consumatorilor, 15 Martie. 

În cursul anului 2013, pe teritoriul JudeŃului Dolj, nu s-au semnalat fenomene 
deosebite şi  nu au fost semnalate încălcări grave ale legislaŃiei privind protecŃia 
consumatorilor. 
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Cultura  
  Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităŃi specializate, 
distincte sub aspectul specificului activităŃii, al structurii organizatorice şi al modalităŃilor prin 
care se adresează publicului. 

Activitatea teatrelor şi instituŃiilor asimilate, prin cele 5 unităŃi, s-a materializat într-un 
număr de 542 spectacole şi concerte, mai  puŃin cu 119 faŃă  de  anul  precedent. Din totalul 
de 542 spectacole şi concerte, 46 au fost  premiere.  

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituŃii muzicale a fost la începutul 
anului 2013 de 590459, în creştere cu 445848 comparativ cu începutul anului 2012. 

Cele 76 de biblioteci au în dotare 3001254 volume. La începutul anului 2013 s-au 
înregistrat 52424 cititori activi (cu 1335 mai puŃini decât în anul 2012) care au împrumutat 
1138673 volume (cu 43350 volume mai mult decât în anul 2012). 
În anul 2013 au funcŃionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 134422 în scădere cu 
53884 faŃă de anul 2012.  

 

Teatrul NaŃional „Marin Sorescu” din Craiova 
Fondat în anul 1850, Teatrul NaŃional Marin Sorescu din Craiova ocupă un loc 

deosebit în istoria teatrului românesc. Până în prezent, Teatrul NaŃional „Marin Sorescu”, a 
participat la peste 150 de festivaluri şi turnee din întreaga lume şi a fost distins, în urma 
unor reprezentaŃii de mare clasă, cu numeroase premii şi distincŃii: Festivalul InternaŃional 
de la Edinburg, Festivalul Teatrului Americilor de la Montreal, Festivalul InternaŃional al 
Artelor Scenice de la Sao Paolo, Festivalul Lincoln Center (USA), Festivalul de la Avignon, 
Festivalul ConvenŃiei Teatrale Europene de la Stockholm, Festivalul de Teatru de la Dublin, 
Festivalul InternaŃional de Teatru MESS-Sarajevo etc. Nu în ultimul rând, Festivalul 
Shakespeare, prin nivelul artistic şi organizatoric exceptional, organizat împreună cu 
FundaŃia „William Shakespeare”, condusă de Emil Boroghină, a făcut cunoscut Teatrul 
NaŃional Craiova pe toate meridianele lumii.  

Cele şase ediŃii de până acum au consolidat reputaŃia acestui teatru, care a reunit de 
fiecare dată unele dinte cele mai bune trupe şi reprezentaŃii din întreaga lume, dar a găzduit 
inclusiv colocvii şi simpozioane dedicate operei lui Shakespeare, cu participarea celor mai 
importanŃi specialişti ai momentului.  

Repertoriul actual, precum şi festivalurile internaŃionale unde este constant invitat, 
fac din Teatrul NaŃional din Craiova un ambasador extraordinar al culturii româneşti.  

Spectacole-premieră: 

- «Lysistrata», de Aristofan – regia  Yiannis Paraskevopoulos 

- «Ultimul amant fierbinte», de Neil Simon – regia Mircea Cornişteanu 

-  «Familia Tót», de István Örkény, regia Laszlo Bocsardi 

- «Profu’ de religie», de Mihaela Michailov,  regia Bobi Pricop  

- «Hot L Baltimore», de Lanford Wilson,  regia Peter Schneider 

- «Ăl de l-a văzut pe Dumnezeu», adaptare după «La lilieci», de Marin Sorescu, 
regia Mirela Cioabă 

- Spectacol-lectură – în cadrul proiectului Autorii sunt în sală –  

- «Ultimul dans al libelulei», de Cornel Mihai Ungureanu. 

 Întâlnirile SpectActor (moderator, Nicolae Coande) 

- Dorel Vişan – Omu’ și taina lui – ianuarie 
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- Emil Constantinescu – Ieșirea din labirint – februarie 

- Dumitru Radu Popescu – Nu știu nimic – aprilie 

- Alexa Visarion – Actorul și misterul său – mai 

- Laurențiu Damian - Imaterialitatea teatrului şi materialitatea filmului documentar 
– mai 

- Lucian Boia – Gândurile unui istoric – octombrie 

- Daniel Barbu – Statul cultural: istorie, memorie și crize - decembrie 
 

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.  

 În anul 2013, Filarmonica "Oltenia" a desfăşurat o susŃinută activitate culturală, 
concretizată în stagiunea concertistică, stagiunea de muzică de cameră, precum şi 
numeroase alte evenimente pe care le vom prezenta succint: 

- concertele de Anul Nou (7 şi 8 ianuarie), dirijor Tiberiu Soare, 
- Ziua Culturii NaŃinale (15 ianuarie), concert extraordinar de muzică instrumentală de 

cameră, corală şi vocală românească, 
-ateliere de creaŃie cu instrumente neconvenŃinale (în zilele de sâmbătă), în cadrul 

proiectului "Filarmonica pentru copii", 
-programul "Să şii mai multe, să fii mai bun" (1-5 aprilie), organizat în parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar judeŃean Dolj; concerte educative şi lecŃii susŃinute de Orchestra 
simfonică şi Corala academică ale Filarmonicii "Oltenia", dirijori Alexandru Iosub şi Manuela 
Enache, 

- Zilele muzicale aniversare (17-24 aprilie), prilejuind aniversarea înfiinŃării 
Filarmonicii de Stat "Oltenia" (66 de ani), 

-parteneriatul cu "YAMAHA Class Band" (4 aprilie), 
-proiectul "Flautul de aur" (27 mai), organizat în colaborare cu Radio România 

Culturală 
-Să (re)descoperim muzica în cheia FAmilia (concurs dedicat familiilor de iubitori ai 

muzicii clasice), 
-Concertul de rock simfonic (2 iunie), organizat în Piața "Mihai Viteazul" în cadrul 

"Zilelor Craiovei", dirijor Horst-Hans Bäcker (Germania), 
- concert simfonic PiaŃa "George Enescu" în cadrul Bucharest Music Film Festival (29 

iunie), dirijor Constantin Grigore, 
- proiectul "Turneu în oraş": "4 anotimpuri de Vivaldi, prezentate în 4 concerte, în 4 

cartiere craiovene" (6-9 iulie), dirijor Radu Popa, solist Gabriel Croitoru, 
- stagiunea estivală (4 iulie-16 septembrie), 
-programul "Filarmonica 2.0": Filarmonica "Oltenia"(RE)descoperă oraşul Craiova...în 

33 de minute clasică (23 iulie-31 august), 
- concert dedicat deschiderii noului an şcolar (16 septembrie), în PiaŃa "Mihai 

Viteazul", dirijor Alexandru Iosub, 
- "Duelul viorilor": Turneul național "Stradivarius vs Guarneri" (27 septembrie), 
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- concerte dedicate noului an universitar (30 septembrie şi 1 octombrie), desfăşurate 
la sediile FacultăŃii de Drept şi ştiinte Sociale şi respectiv UniversităŃii din Craiova, 

- concertul extraordinar de rock simfonic "Mozart Rocks" (1 noiembrie), desfăşurat la 
Sala Polivalentă din Craiova, dirijor Constantin Grigore; peste 4000 de auditori, 

-  festivalul internaŃional "Craiova Muzicală", ediŃia 40; 40 de evenimente în 24 de zile 
(15 noiembrie-8 decembrie), 

- concert extraordinar susŃinut la Ateneul Român Bucureşti (27 noiembrie), cu prilejul 
Balului Ambasadorilor, dirijor Constantin Grigore, 

- concert simfonic dedicat femeilor gravide (14 decembrie), dirijor Alexandru Iosub, 
- ziua SocietăŃii Filarmonice din Craiova: 109 ani de la primul concert (17 decembrie), 

dirijor I. Ionescu-GalaŃi, 
- concerte extraordinare de Colinde (19, 20 şi 21 decembrie) susŃinute de Corala 

Academică a Filarmonicii "Oltenia", dirijor Diodor Nicoară. 
 

Opera Română Craiova 
Misiunea Operei Române Craiova, ca instituŃie publică de cultură, prin activităŃile pe 

care le desfăşoară, se adresează diverselor colectivităŃi socio-profesionale, vizând 
asigurarea accesului tuturor cetăŃenilor la informaŃie şi instrucŃie muzicală, contribuind la 
dezvoltarea intelectuală şi spirituală a personalităŃii umane, la formarea sistemului estetic şi 
al judecăŃilor de valoare în domeniul culturii muzicale. 

Obiective strategice: 
 

ARTISTIC 
 

PUBLIC 
 

FINANCIAR 
 

OPERAłIONAL 
• ExcelenŃă 
artistică; 

• Programe 
echilibrate; 

• Atragerea  
publicului nou; 
• Dezvoltarea 

audienŃei; 
• Fidelizarea 
publicului; 

• Dezvoltarea 
brandului; 
• Creşterea 
reputaŃiei; 

• Sporirea 
veniturilor; 

• Parteneriate 
creative; 

• SusŃinerea 
activităŃii cu ajutorul 

unei bugetări 
robuste dar 
riguroase; 

• Monitorizarea şi 
măsurarea 

permanentă a 
rezultatelor; 

• FuncŃionarea 
eficientă şi 

colaborativă; 
• Motivarea, 

promovarea meritorie 
şi dezvoltarea 
profesională a 

angajaŃilor; 

Astfel, cele două semestre de activitate ale anului 2013 au fost constituite după cum 

urmează: 

Stagiune spectacole de operă, operetă şi balet :  
10.01.2013 – Seară de operă   
15.01.2013 –  Spectacol dedicat ”Zilei NaŃionale a Culturii” (în colaborare cu 

Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase”) 
17.01.2013 –  Bărbierul din Sevilla – operă de G. Rossini  
24.01.2013 –  La Bohème –operă de  G. Puccini  
31.01.2013 –  Mam’zelle Nitouche -  operetă de F. Hervé 
07.02.2013 –  El Amor – spectacol de balet 
14.02 2013 –  Don Pasquale –operă de G. Donizetti 
21.02.2013 –  Văduva Veselă – operetă de Fr. Lehár 
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07.03.2013 – With love, forever – spectacol eveniment - invitat special Bogdan Mihai 
11.03.2013 –  Rigoletto – G. Verdi – (susŃinut la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Rm. 

Vâlcea) 
14.03.2013 –  Zâna păpurilor –J. Bayer – premieră (spectacol de balet) 
21.03.2013 – Zâna păpuşilor –J. Bayer  
28.03.2013 –  Madama Butterfly – operă de G. Puccini 
11.04.2013 – Lucia di lammermoor – operă de G. Donizetti  
18.04.2013 –  Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub, comedie 

muzicală în premieră 
20.04.2013 –  Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub 
22.04.2013 – Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub(susținut la 

Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Rm. Vâlcea) 
25.04.2013 – Mam’zelle Nitouche -  operetă de F. Hervé 
09.05.2013 – Bărbierul din Sevilla – operă de G. Rossini 
11.05.2013 – Zâna păpuşilor – J. Bayer – spectacol de balet 
16.05.2013 – La Traviata -  operă de G. Verdi 
23.05.2013 – Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán 
25.05.2013 – Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán 
30.05.2013 – Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub 
06.06.2013 – El Amor – spectacol de balet 
13.06.2013 –  Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán 
22.06.2013 – Turandot – operă de G. Puccini 
27.06.2013 – Aida – operă de G. Verdi 

 
Stagiune spectacole de copii/educative:  
21.01.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
22.01.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
04.02.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
05.02.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
11.02.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
12.02.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
18.02.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
19.02.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
28.02.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
04.03.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
05.03.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
01.04.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
01.04.2013 – Spectacol educativ - prezentarea instrumentelor 
02.04.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
02.04.2013 – Spectacol educativ - prezentarea instrumentelor 
03.04.2013 – Spectacol educativ - prezentarea instrumentelor 
04.04.2013 – Spectacol educativ - prezentarea instrumentelor 
05.04.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu (susținut la Casa de cultură a 

sindicatelor – Slatina) 
13.05.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
14.05.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
27.05.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
28.05.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
01.06.2013 – Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 
03.06.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
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04.06.2013 – Cenuşăreasa – D. Capoianu 
  Stagiune estivală- ”Craiova în paşi de dans” s-a desfăşurat în luna septembrie şi a  
fost reprezentată prin 5 spectacole de balet susŃinute în aer liber, în cele mai importante 
cartiere ale Craiovei. Scopul acestor spectacole este de a ajunge cât mai aproape de 
cetăŃenii comunităŃii în care trăim,  de a-i sensibiliza şi de a-i face conştienŃi asupra actului 
cultural. 

18.09.2013 – CraioviŃa nouă 
19.09.2013 – Valea roşie 
20.09.2013 – Brazda lui Novac 
21.09.2013 – Rovine 
22.09.2013 – PiaŃa Prefecturii 
Stagiune de operă, operetă şi balet: 
 Stagiunea 2013-2014 a început odată cu deschiderea  celei de- a XIII-a ediŃii a 

Festivalului InternaŃional ”Elena Teodorini”. 
EdiŃia acestui an i-a fost dedicată marelui compozitor  G. Verdi  - celebrându-se 200 de 

ani de la naştere, astfel că programul festivalului s-a constituit din 4 titluri de operă ale acestui 
grandios muzician, una dintre ele fiind în premieră pe scena Operei Române Craiova . 

10.10.2013 – Otello – operă  de G. Verdi - premieră 
17.10.2013 – Trubadurul – operă de G. Verdi 
24.10.2013 – Bal Mascat – operă de G. Verdi 
26.10.2013 – Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub 
31.10.2013 – Nabucco – operă de G. Verdi 
03.11.2013 – Gala Operei ”Maria Callas” 
6-9.11.2013 – Concursul Internațional de Canto 
11.11.2013 – Zâna păpușilor –J. Bayer – spectacol de balet  
14.11.2013 –  Otello – operă de G. Verdi 
21.11.2013 – El Amor – spectacol de balet 
28.11.2013 – Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán 
01.12.2013 – Concert de arii și duete susținut la Bistrița 
02.12.2013 – Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán – susținut la Filarmonica ”Ion 

Dumitrescu” Rm. Vâlcea 
05.12.2013 – Tosca – operă de G. Puccini 
12.12,2013 – La calul bălan – operetă de R. Bentazky 
19.12.2013 – Zâna păpușilor – J. Bayer – spectacol de balet 
22.12.2013 – Concert de colinde 
31.12.2013 – Revelion la operă 
Stagiune spectacole de copii/educative : 
12.10.2013  – Peter Pan – L. Profeta  
14.10.2013  – Peter Pan – L. Profeta  
19.10.2013 – Cenușăreasa de  D. Capoianu 
21. 10. 2013  –  Cenușăreasa de  D. Capoianu 
28.10.2013 – Micuța Dorothy de  musical de M.  Țeicu 
02.11.2013 – Peter Pan – L. Profeta  
16.11.2013 – Soldățelul de plumb – D. Capoianu 
18.11.2013 – Soldățelul de plumb – D. Capoianu 
26.11.2013 – Soldățelul de plumb – D. Capoianu 
30.11.2013 – Soldățelul de plumb – D. Capoianu 
În ceea ce priveşte evoluŃia instituŃiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară 

activitatea şi în raport cu sistemul instituŃional existent, Opera Română Craiova a susŃinut 
un număr de 5 spectacole, primul în calitate de coiniŃiator împreună cu Casa de Cultură a 
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Sindicatelor Slatina şi 4 spectacole  în calitate de invitat în oraşele BistriŃa şi Râmnicu 
Vâlcea: 

- 05.04.2013, ora 11:00  – Casa de cultură a Sindicatelor – Slatina 

Cocoşelul neascultător – C. Ungureanu 

- 11.03.2013, ora 19:00 - Filarmonica „Ion Dumitrescu“ Râmnicu Vâlcea 

Rigoletto – G. Verdi 

- 22.04.2013, ora 19:00 – Filarmonica „Ion Dumitrescu“ Râmnicu Vâlcea 
Bună seara domnule Wilde - O. Wilde -  muzica - A. Iosub 
- 01.12.2013, ora 19.00 – BistriŃa 
Concert de arii şi duete  
- 02.12.2013, ora 19.00 - Filarmonica ”Ion Dumitrescu” Rm. Vâlcea 
Contesa Mariza – operetă de E. Kálmán 
În anul 2013 , Opera Română Craiova a realizat proiecte de mare anvergură ca: 
- FestivalInternaŃional ”Elena Teodorini” ediŃia a XIII-a  în cadrul căruia s-a organizat 

pentru prima oară în Craiova – concursul internaŃional de canto-proiect cultural mare. 
Alte proiecte: 
- 14.03.2013 –  Zîna pădurilor – J. Bayer 
Premieră – Proiect mediu  
- 18.04.2013 –  Bună seara Domnule Wilde- O Wilde  
Premieră – Proiect mediu  
- 10.10.2013 – Otello – G. Verdi  
Premieră – Proiect mediu  
- 22.12.2013 –  Concert colinde 
Proiect mediu 
- 31.12.2013 –  Revelion la operă 
Proiect mare    
În anul 2013 instituŃia a invitat o serie de artişti de renume internaŃional, atât regizori, 

dirijori cât şi solişti. 
Luându-se în considerare că repertoriul nostru actual este alcătuit cu predilecŃie din lucrări 

de operă (20 de titluri), prin valoarea deosebită a soliştilor de operă – angajaŃi şi invitaŃi şi, 
îndeosebi, prin impactul pe care titulatura de OPERĂ o va avea asupra imaginii internaŃionale a 
instituŃiei noastre, Consiliul Local  al Municipiului Craiova, aprobă prin HOTARĂREA NR.763 din 
28.11.2013 schimbarea denumirii Teatrului Liric ”Elena Teodorini” Craiova în Opera Română 
Craiova. 

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” şi-a îmbogăŃit considerabil palmaresul 

activităŃilor culturale în anul 2013, cu noi şi inedite proiecte, menite să pună în valoare 
universul complex al acestei instituŃii de spectacol, singura de profil din Oltenia, şi în 
contextul revigorării vieŃii culturale craiovene. 

La iniŃiativa primarului Craiovei, Lia OlguŃa Vasilescu, Teatrul Colibri primeşte un 
sediu după şapte ani de la evacuarea din fostul sediu. În lunile mai, iunie, iulie, august, 
septembrie, octombrie se desfăşoară lucrări de reparaŃii şi amenajări cu sprijinul Primăriei şi 
Consiliului Local Craiova care au investit în acest edificiu cultural. 
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Premiera spectacolului “PrinŃul broască”, o dramatizare de Veselin Boidev după FraŃii 
Grimm, a fost prezentată la 2 februarie 2014.  

Ziua PorŃilor deschise, eveniment organizat de teatru la 21 martie, cu ocazia Zilei 
InternaŃionale a Marionetiştilor, în colaborare cu Centrul “Aripi de lumină” din cadrul 
Asociației Vasiliada. 

Proiectul “Fabrica de  Poveşti”, derulat în perioada 15 aprilie – 15 iunie, a constat în 
susținerea a trei ateliere de creaŃie “Ucenicul păpuşar”, “Jocul de-a joaca” şi “Primul pas pe 
scenă”. 

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” a participat la Zilele Municipiului Craiova – 
EdiŃia a XVII-a, în perioada 27 mai – 2 iunie, cu un program complex de spectacole 
susŃinute în spaŃii neconvenŃionale, dar şi la sediul de atunci al instituŃiei. Acesta a inclus 
călătoria prin oraş a copiilor de toate vârstele cu “Autobuzul cu păpuşi”, proiect unic în 
România şi desfăşurat în parteneriat cu R.A.T. Craiova, unde călătorii s-au bucurat de 
poveşti şi fabule într-un spaŃiu atipic, au interacŃionat cu păpuşile şi cu actorii.  

În paralel cu “Autobuzul cu păpuşi” s-au prezentat spectacolele: 

- “Alis în lumea păpuşilor” – cartier Valea Roşie, 27 mai  

-  “InvitaŃie la joacă” – cartier Rovine, 28 mai 

- “Jocuri magice” – Poşta CraioviŃa Nouă, 29 mai 
- 1 Iunie a deschis la Teatrul “Colibri” REGATUL COPILĂRIEI, un program amplu 

care s-a materializat prin evenimente ca: 
-  Spectacolul “CheiŃa fermecată” – 1 iunie 
-  ExpoziŃia de desene “Personajul preferat” – 1 iunie 
- PorŃi deschise spre poveste – 31 mai – 1 iunie - vizitarea spaŃiilor instiuŃiei, 

interacŃiunea publicului cu personalul teatrului şi prezentarea manierei de realizare a unui 
spectacol, a unei păpuşi, a costumelor etc. 

- “Zâmbeşte un copil – râde o lume”, expoziŃie foto cu zâmbete de copii  
- Maratonul păpuşilor, întâlnirea păpuşilor din spectacolele teatrului cu publicul, în 
spaŃii neconvenŃionale 
- Găseşte, convinge, oferă, proiect-pilot prin care s-a dorit aducerea spre teatru a 
copiilor aflaŃi în dificultate, misiune lăsată în seama spectatorilor şi a dorinŃei lor de a 
fi altruişti. 
În perioada 1 iulie – 27 august  a organizat Stagiunea estivală “ Maratonul păpuşilor” 

care a cuprins 42 de reprezentaŃii astfel: 

- Spectacolul “Beatles, my love” – Piața William Shakespeare, 1 – 7 iulie 

- Spectacolele “Cufărul magic” și “Scufița Roșie urbană” susținute de actorii trupei 
de teatru MarionetArt din Arad, Piața William Shakespeare, 2 iulie 

- Spectacolul “Ți-a ieșit coșaru-n drum” – Piața William Shakespeare, 15 – 20 iulie 

- Spectacolul “Parodii cu păpuși” – Piața William Shakespeare, 27 – 31 iulie 

- Autobuzul cu păpuși, 7 – 14 august 

- Spectacolul “Prietenii Motanului Încălțat” – Piața William Shakespeare, 15 – 20 
august 

- Spectacolul “La joacă prin lumea poveștilor” – Piața William Shakespeare, 22 – 
27 august 

- Stagiunea 2013 – 2014, a 65-a, s-a deschis la 12 octombrie în sediul renovat din 
Calea Bucureşti nr. 56, cu reprezentaŃia “CântăreŃii din Bremen”. 

Repertoriul  cuprinde 17 spectacole: Albă ca Zăpada, Inimă de Piatră, Alis în lumea 
păpuşilor, Pinocchio, InvitaŃie la joacă, RăŃuşca cea urâtă, Bună dimineaŃa, noapte bună, 



 

72 

Cavalerii Mesei Rotunde, CântăreŃii din Bremen, Fantezii pentru copii, Fata babei şi fata 
moşneagului, PrinŃul Broască, Şoricelul şi balerina de porŃelan, Frumoasa şi bestia, Sarea 
în bucate, Poveste japoneză, Jocuri magice 

Fabrica de poveşti  Electrocolibri, proiect demarat în primăvară, a redevenit activă în 
luna octombrie, şapte ateliere fiind puse la dispoziŃia copiilor, dar şi a cadrelor didactice, 
pentru a-Ńi dezvolta abilităŃile, a-şi pune la lucru imaginaŃia, pentru  a cunoaşte lumea 
teatrului şi a deveni parte din ea. Atelierele s-au derulat în perioada 20 octombrie – 20 
decembrie şi au fost coordonate de către angajaŃii teatrului, actori şi sculptor păpuşi . 
Acestea sunt: 

a) ABC 
b) ExerciŃii-poezii pentru cei mai mici copii 
c) Primul pas pe scenă 
d) Jocul de-a joaca 
e) Eu şi păpuşa 
f) Să cântăm şi să dansăm 
g) Ucenicul păpuşar 
Spectacol de Gală, organizat cu ocazia inaugurării noului sediu al Teatrului pentru 

Copii şi Tineret “Colibri”, la 3 noiembrie, cu invitaŃi: companiile Mag şi Univented Theater din 
Bucureşti, trupa Marionetart din Arad, autorităŃi locale, critici, directori de teatre din Ńară, 
reprezentanŃi ai Ministerului Culturii. Publicul a avut parte de un regal teatral, început pe 
esplanada instiuŃiei cu lasere, piraŃi, actori pe catalige, continuând în foyer cu demonstraŃii 
de mânuire a păpuşilor, unde spectatorii au putut admira unele din cele mai frumoase 
costume purtate de actori, şi s-a împlinit pe proaspăta scenă cu reprezentaŃii apreciate la 
nivel naŃional. A fost vernisată şi ExpoziŃia de scenografie a maestrului EustaŃiu Gregorian. 

Proiectul “CărŃile Copilăriei” a fost lansat de ASR Principele Radu al României la 
Teatrul “Colibri”, la 15 noiembrie, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj şi 
AsociaŃia Euro-Agora.  

Decembrie de poveste 
Ziua PorŃilor deschise , 1 decembrie, în noul sediu, cu vizitarea atelierelor, sălii de 

spectacole, culiselor şi a spaŃiilor care compun teatrul. 
Concert “Poeme Blues de Craciun”, susŃinut de Mike Godoroja&Blues Spirit, poeŃii 

Dan Mircea Cipariu şi Ionel Ciupureanu, 7 decembrie 
Vernisajul expoziŃiei “Îngeraşi pentru copilaşi”, realizată de Beatrice Iordan, 13 

decembrie 
Spectacolul “Noapte bună”, prezentat de trupa “Hopa-Trop”, 13 decembie 
Concert “Bazar. Cântări dun veacul al XIX-lea”, susŃinut de trupa “Trei parale”, 13 
decembrie 

Târgul de povesti cu obiecte hand made ale artiştilor mici şi mari, 16 decembrie 
ExpoziŃie “Ieslea naşterii pruncului Isus Hristos”, 16 decembrie 

Teatrul Colibri a îmbogăŃit palmaresul Craiovei cu două premii obŃinute la Festivalul 
InternaŃional “Puck” de la Cluj-Napoca pentru spectacolul “PrinŃul Broască”.   
În anul 2013 Teatrul Colibri a prezentat 156 de spectacole. 

 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” este o instituŃie publică cu personalitate 

juridică, ce funcŃionează în municipiul Craiova,  sub autoritatea Consiliului Local. 
Casa de Cultură „Traian Demetrescu” are, în principal, următoarele obiective: 

- organizarea şi desfăşurarea de activităŃi cultural artistice şi de educaŃie permanentă; 

- conservarea şi transmiterea valorilor morale artistice şi tehnice ale comunităŃii locale 
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ale patrimoniului naŃional şi universal; 

- organizarea sau susŃinerea formaŃiilor artistice de amatori la concursuri şi festivaluri; 

- organizarea sau susŃinerea activităŃii de documentare a expoziŃiilor temporare, 
elaborarea de monografii şi lucrări de educaŃie civică şi informare a publicului. 
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. 

Pe lângă activităŃile ocazionale prilejuite de diverse evenimente locale, naŃionale şi 
internaŃionale, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” derulează proiecte cu parteneri din 
Ńară şi străinătate. 

ActivităŃi permanente: 
a) Întâlniri ale AsociaŃiei Pensionarilor „Mihai Viteazul” (27 de întâlniri) 
b) Fotoclubul “Mircea Faria” (48 de întâlniri) 
c) Cercul de Şah “Tinerii Maeştri” (48 de întâlniri) 
d) Întâlniri ale AsociaŃiei “Veteranmont” ( 48 de întâlniri) 
e) RepetiŃii ale AsociaŃiei Pentru Tineret Celest (Trupa Effect) ( 51 de întâlniri) 
f) Cenaclul Epigramiştilor Olteni, (12 întâlniri) 
g) Cercul de pictură “Junior’Art” (59 de întâlniri) 
h) Întâlnirea membrilor AsociaŃiei Culturale „ProBasarabia şi Bucovina” Filiala Dolj (52 

de întâlniri) 
i) ŞedinŃe ale Cenaclului Ligii Scriitorilor din România-Filiala Oltenia Craiova (Cenaclul 

„Literaria”) ( 12 întâlniri) 
j) Festivalul – Concurs de CreaŃie „Mediul de azi pentru ziua de mâine”, ediŃia a VI – a, 

(05.06.2013) cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Mediului .  
k) CompetiŃia InternaŃională de Şah Open „Vara Şahistă Craioveană”,  ediŃia a XX-a, 

organizată în perioada 25-28 iulie 2013. 
l) Prezentare de produse naturiste „Promiod” (24 de prezentări) 
m) Cenaclul „Alexandru Macedonski ”, organizat de Societatea Scriitorilor Olteni (11 

întâlniri) 
n) „Scriitori la Tradem” (8 întâlniri) 
o) Concursul NaŃional de Poezie „Traian Demetrescu” – TRADEM, ediŃia a XXXV-a,  (2-

3 noiembrie 2013) 
p) Festivalul NaŃional de Chitară Clasică, ediŃia a III-a (16-17 noiembrie 2013) 
q) Întâlnirile AsociaŃiei Gnostice de Studii Antropologice, Culturale şi ŞtiinŃifice (AGEAC) 

(16 întâlniri) 
r) Tabăra NaŃională de Sculptură „Drumuri brâncuşiene”, ediŃia I (1-31 august 2103) 

În cadrul Zilelor Mihai Viteazul”, ediŃia I, 9-12 mai 2013, au avut loc următoarele 
manifestări: 

- „Gala Micilor Artişti” (9 mai 2013) 

- 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” (9 mai 2013) 

- ExpoziŃie tematică în Sala „Vollard” şi „Salonul Medieval” (10 mai 2013) 

-  Trupa Effect - scenetă şi poezie în PiaŃa Mihai Viteazul (10 mai 2013) 

- Trupa Effect în Parcul Romanescu (11 mai 2013) 

- Premierea Concursului de Eseuri dedicate „Zilelor Mihai Viteazul” (11 mai 2013) 
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- ExpoziŃie tematică în Sala „Vollard” şi „Salonul Medieval” (12 mai 2013) 

În cadrul Zilelor  Municipiului Craiova  , editia aXVII-a, 27.05 - 02.06.2013 s-au 
desfăşurat următoarele manifestări organizate de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”: 

- 27 mai 2013- spectacol de dans Club Arti, în PiaŃa „Mihai Viteazu”; 
- 27 mai 2013 - expoziŃie de pictură colectivă „Suflet oltenesc” – membrii Cenaclului 

„Constantin Brâncuşi” - Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Galeria Vollard; 
- 27 mai 2013 - expoziŃie de filatelie „Craiova între trecut şi prezent - prof. Ardeleanu 

Ştefan - Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Salonul Medieval; 
- 28 mai 2013 – spectacol de teatru –Trupa de Teatru Effect – Casa de Cultură” Traian 

Demetrescu”, Salon Medieval; 
- 29 mai 2013 - spectacol de teatru –Trupa de Teatru Effect – Casa de Cultură” Traian 

Demetrescu”, Salon Medieval;     
- 31 mai 2013 – spectacol umanitar „Un suflet de copil... Daria”  - în faŃa Statuii Mihai 

Viteazu; 
- 1 iunie 2013 – Desene pe asfalt -  Parcul N. Romanescu şi PărculeŃ Orizont CraioviŃa 
- 1 iunie 2013 – Şah La Patrat – str. Unirii – str. Lipscani, şah în aer liber cu piese 

gigant (Cercul de Şah „Tinerii Maeştri”); 
- 1 iunie -2 iunie 2013 –Festivalul - Concurs de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt!, 

ediŃia a VIII a, în PiaŃa Mihai Viteazu”.  
- 1 iunie 2013 – Cupa 1 Iunie  la şah– Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
- 2 iunie 2013 – Cupa Craiovei la şah – Casa de Cultură „Traian Dmetrescu” 
- 27-29 mai 2013 – Şah gigant – esplanada Teatrului NaŃional „Marin Sorescu 
- 30 mai - 2 iunie 2013 – ExpoziŃie stradală (membrii Cenaclului „Constantin Brâncuşi”- 

intersecŃia str. Unirii – str. Lipscani). 
 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a reuşit să se impună, şi mai mult ca instituŃie 

culturală de prestigiu, surprinzând, spectacol după spectacol, prin demonstraŃii de 
virtuozitate ce au dus faima Craiovei în toată Ńara şi  l-au transformat, într-un veritabil reper 
al folclorului românesc. 

Pentru aceasta a fost iniŃiat şi s-au desfaşurat diverse proiecte culturale, urmărind cu 
consecvenŃă valorificarea creaŃiilor populare specifice zonei folclorice Oltenia. 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” a elaborat proiecte atractive şi utile de educaŃie 
folclorică pentru păstrarea şi cultivarea specificului zonal şi naŃional, a stimulat perpetuarea 
tradiŃiilor şi obiceiurilor în viaŃa culturală, desfăşurând programe adecvate intereselor şi 
preocupărilor cetăŃenilor, de petrecere a timpului liber, antrenându-i în activitatea de 
cunoaştere şi revitalizare a tradiŃiilor populare. 

Premierele anului 2013 au fost: 
1. “Hai la hora oltenească” 
2. “Dragi mi-s cântecele mele” Spectacol omagial în cadrul Centenarului Maria 

Tănase 
3. “Aşteptându-l pe Moş Crăciun” 
Pe lângă aceste spectacole s-au realizat o serie de proiecte culturale, parteneriate si  

alte activităŃi prin care s-a promovat activitatea instituŃiei: 

- Sărbătoarea Trifoiului 

- Piesa de teatru folcloric pentru copii “PrinŃesa bosumflată”, ce face parte din 
programul: “EducaŃie prin folclor”, program ce-şi propune să crească interesul copiilor 
pentru tradiŃii.   
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- Participarea la manifestări de gen, festivaluri, manifestări organizate de comunităŃi 
locale, concursuri (în încercarea de a depista tineri talentaŃi dar şi noi forme de manifestări 
artistice). 
         - Constituirea fondului de conservare a ansamblului, prin realizarea de înregistrări 
video a celor mai importante apariŃii în public: “Hai la hora olteneasca”, “Dragi mi-s cantece 
mele”, “Aşteptându-l pe Moş Crăciun”,  apariŃiile la Etno TV, la TVR1, la emisiunea “O dată-
n viaŃă”. 

-  ÎmbunătăŃirea repertoriului orchestrei cu suite noi şi repertoriului coregrafic cu 
dansuri noi din zona Olteniei. 

- Promovarea zonei Olteniei pe plan naŃional şi a României pe plan internaŃional în 
spectacole, festivaluri şi alte acŃiuni culturale. AcŃiunile desfăşurate în acest sens au fost 
următoarele: 
        - Participarea la Festivalul InternaŃional de folclor “Primăvara Vratsei” Bulgaria, unde a 
susŃinut trei spectacole  

- Festivalul InternaŃional de folclor “Muzici şi tradiŃii în Cişmigiu”, cu spectacolele  
„Seara românească” şi „Hai la hora oltenescă” 

- Festivalul InternaŃional de folclor Zherovna Bulgaria unde a susŃinut patru spectacole  
- Festivalul  InternaŃional de Folclor, Oradea 2013, unde a susŃinut spectacolele  

„Seara românească” şi „Hai la hora oltenescă” 
- Zilele Municipiului Brad,  cu spectacolul „Hai la hora  oltenescă” 
- Festivalul  folcloric de artă şi tradiŃie populară românească,  Otopeni  
- Zilele minicipiului Drobeta Turnu Severin, cu spectacolul „Hai la hora oltenescă” 
- Festivalul “Ioan Macrea”, Sibiu,  cu spectacolul “Hai la hora oltenească” 
- Festivalul concurs de folclor  “Maria Tănase”, 
- Participarea membrilor ansamblului la sesiuni de referate şi comunicari cu tematică 

etnologică şi coregrafică: 
- Participarea în diferite concursuri în calitate de juraŃi a managerului, impresarului şi 

coregrafului ansamblului  

- Participarea soliştilor şi a dansatorilor la televiziunile locale şi naŃionale:  TVR 1, 
Antena 3, Etno Tv, Favorit Tv, Oltenia 3 Tv, Tvr Craiova, s.a. 

Pornind de la ideea că reflectarea în presă a acŃiunilor în care este implicat, va 
îndrepta atenŃia publicului către spectacolele noastre, strategia de promovare a imaginii 
Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” s-a canalizat pe colaborarea în primul rand cu 
televiziunile naŃionale, neuitând însă nici ziarele, radiourile şi televiziunile locale. 

La capitolul acŃiunile publicitare ale ansamblului enumerăm:  
- Interviuri, reportaje, recenzii – în presa scrisă. 
- ConferinŃe de presă la fiecare manifestare artistică importantă, pentru promovarea 

acestora în mass-media 
- Am încheiat parteneriate media cu majoritatea mass-mediei locale 
- întreŃinerea şi actualizarea permanentă pe  facebook a paginii oficiale a instituŃiei, 

accesibilă tuturor, pentru informarea permanetă a publicului în legătură cu programul 
manifestărilor artistice derulate; 
          Dintre spectacolele oferite comunităŃii  craiovene de  Ansamblul Folcloric „Maria 
Tănase” cele mai importante au fost: 

- Spectacolul „Vis de Iarnă”  ce a marcat Ziua culturii  NaŃionale 
- Spectacolul centenar „Dragi mi-s cântecele mele”  ce a marcat aniversarea a 100 de 

ani de la naşterea Mariei Tănase  
- Spectacolul  “Ca la noi, ca la olteni”, organizat în cadrul  „Festivalului Haiducilor”, 
- Spectacolul  “De ziua ta” închinat Zilei InternaŃionale a Persoanelor Vârstnice 
- Spectacolul  “Seara Olteneasca”, organizat în cadrul  „Festivalului Pelendava”  
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- „Hai să-ntindem hora mare”,  spectacol cu ocazia Zilei NaŃionale  a României 
- Spectacolul aniversar 15 ani Tvr Craiova – spectacol  
organizat în cadrul Festivalului International Craiova Muzicală. 
În 2013,  Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi-a asumat un risc prin realizarea unor 

spectacole-unicat, care au reprezintat, fiecare în felul lui, o provocare.                          
Alături de artiştii ansamblului, acestea au beneficiat de distribuŃii notabile, nume 

importante ale folclorului românesc: Matilda Pascal CojocăriŃa şi Stefan Cigu, Maria Buză şi 
George Pătraşcu, Dinu Iancu Sălăjeanu împreună cu Taraful Ceatara  şi au fost apreciate la 
superlativ de majoritatea criticilor de specialitate care au elogiat strategia repertorială şi 
managerială a ansamblului, performanŃă confirmată şi de succesul de public al acestor 
spectacole. 

 

Muzeul Olteniei 
ActivităŃile desfăşurate de Muzeul Olteniei în anul 2013, sunt după cum urmează: 
SecŃia  de  Istorie  Arheologie 
-  Cultura Vădastra şi Extraordinara Ceramică a Neoliticului  -  expoziŃie   temporară   
 -  ConferinŃa NaŃională– Oltenia. InterferenŃe Culturale   
-  Istoria  în Imagini  de  Epocă ( gravură şi litografie) – expoziŃie temporară 
-  RarităŃi  din  ColecŃia  Muzeului  Olteniei – expoziŃie temporară    
-  Noaptea  Albă  a Muzeelor – Descoperă Harta în Umbre – expoziŃie  temporară   
-  Gârla Mare – Extraordinara Ceramică a Preistoriei - expoziŃie temporară 

 
SecŃia  de  Etnografie 
- Festivalul  NaŃional al TradiŃiilor Populare   
- Parada  MărŃişoarelor – expoziŃie temporară 
-  Salonul  NaŃional  de  Fotografie  Document    
- Ouă  Încondeiate – Târg tradiŃional despre încondeiatul ouălor de Paşte  

       
SecŃia  de ŞtiinŃele  Naturii 
 -Salonul NaŃional de Minerale, Fosile şi Geme 

            -ConferinŃa InternaŃională Muzeul şi Cercetarea ŞtiinŃifică  
- BIOS – ART 

           - Muzeul – O Şcoală Altfel – proiect cultural educativ 
 

SecŃia  Laborator  Restaurare 
Salonul InternaŃional de Restaurare – Conservare a Patrimoniului  Cultural, Matcons 

2013  
 

Muzeul de Artă Craiova 
Muzeul de Artă Craiova, prin valoarea patrimoniului său, cât şi prin recunoaşterea 

naŃională şi internaŃională de care se bucură, este una dintre cele mai prestigioase instituŃii 
de cultură de acest gen din Ńară şi este aflat în subordinea Consiliului JudeŃean Dolj.  

Acesta din urmă a făcut eforturi deosebite, mai ales în ultimul deceniu,  ca ordonator 
principal de credite, pentru menŃinerea Muzeului de Artă Craiova la standarde artistice şi 
ştiinŃifice de nivel internaŃional. 
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Dincolo de funcŃiile sale privind colecŃionarea, tezaurizarea, conservarea şi 
restaurarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului deŃinut, muzeul s-a implicat prin 
specialiştii săi într-o serie întreagă de manifestări artistice şi cultural educative la nivel 
judeŃean şi zonal, în toată regiunea Olteniei, în judeŃele Olt, Gorj, MehedinŃi, Vâlcea, 
devenind un promotor al adevăratelor valori plastice şi un îndrumător în formarea gustului 
estetic al noii generaŃii.  

Sesiuni de comunicări, Simpozioane, DelegaŃii oficiale 

- 23 februarie, 2013, Galeria Arta, Craiova, FundaŃia „Prietenii lui Marin Sorescu”, Teatrul 
NaŃional „Marin Sorescu” Craiova (Emil Boroghină, Tudor Gheorghe, Ilie Gheorghe, Ion 
Colan, Mircea Cornişteanu) 

- 18 mai 2013, Şcoala Gimnazială Ion łuculescu, Şcoala Gimnazială Nicolae Romanescu, 
Muzeul de Artă Craiova (parteneriat), Concursul NaŃional de pictură „Ion łuculescu”,  

- 10 iulie 2013, ora 12, delegaŃie Ministerul Dezvoltării Regionale, Bucureşti,  

- 11 iulie 2013, DelegaŃie din Sulaimaniyah, Kurdistan, Irak,  

- 12 iulie 2013, DelegaŃie oraşul Lom, Bulgaria,  

- 20 iulie, ora 20, Corul „Carmina Nova”, al Filarmonicii Oltenia Craiova, spectacol in curtea 
Muzeului de Artă Craiova (stagiunea estivală) 

- 21 iulie 2013, DelegaŃie Festivalul InternaŃional Adrian Păunescu (organizat de Primăria 
Municipiului Craiova, Cosiliul JudeŃean Dolj, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni, FundaŃia Culturală „Iubirea” etc.),  

- 30 iulie 2013, Muzeul de Artă Craiova, Sala Oglinzilor, UAR Filiala SV Oltenia, Anuala de 
arhitectură Craiova 2013, simpozion, Arhitectura de sec. XVII (Hanurile din Craiova),  

- 24-26 septembrie 2013, Festivalul Mondial de poezie „Mihai Eminescu” , ediŃia I, 
organizatori: FundaŃia Europeană „Mihai Eminescu” Craiova, Academia InternaŃională 
„Mihai Eminescu” Craiova, Primăria Craiova, Consiliul JudeŃean Dolj, Biblioteca 
JudeŃeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Deschiderea oficială 24 septembrie, ora 10, Sala 
Oglinzilor a Muzeului de Artă Craiova. 

- 3 octombrie 2013, ora 12, Colocviile Scrisul Românesc, deschiderea oficială în Sala 
Oglinzilor a Muzeului de Artă Craiova 

- 29 octombrie 2013, ora 13, DelegaŃie din Norvegia de la IPJ Dolj, doamna Karen Mork, 
procuror, secŃia Crimă organizată de la PoliŃia Districtului Rogaland – Stavanger; domnul 
Bjorn Vidar Bollestadt, ofiŃer; domnul Narve Toppe, ofiŃer. 

 
ExpoziŃii 

- 16 februarie 2013, ora 19, Galeria ARTA, Salonul Municipal al artiştilor craioveni 
2013. 

- 18 februarie 2013, Universitatea de arte Constantin Brâncuşi, Târgu –Jiu, 
organizatori Filiala Craiova a U.A.P. din România, Filiala Târgu-Jiu a U.A.P. din România, 
Filiala Râmnicu-Vâlcea a U.A.P. din România; prezentare, cuvânt critic director Florin 
Rogneanu 

- 8 martie 2013, ora 12, Galeria „Cromatic” a Centrului JudeŃean pentru Conservarea 
şi promovarea culturii tradiŃionale Dolj, ExpoziŃia de grafică „La mulŃi ani, doamnelor!”, a 
Ştefaniei ColŃan, (consultanŃă de specialitate 

- 11 martie 2013, ora 18, Muzeul Olteniei Craiova, Sala Ştefan Ciuceanu, ExpoziŃia de 
fotografii „IntonaŃii”; colaborare Muzeul de Artă Craiova şi Fotoclubul Mircea Faria,  
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- 15 martie 2013, ora 18, Galeria Arta, Craiova, ExpoziŃie cu caracter retrospectiv „Din 
tainele lumii – Victor Pârlac” 

- 16 martie2013, ora 12, Filarmonica Craiova, ExpoziŃie de fotografii „Brâncuşi pe 
coordonatele lumii Paris-New York-Bilbao” 

- 3 aprilie 2013, Galeria Arta, ora 18, ExpoziŃia profesorilor de arte vizuale de la Liceul 
de Artă „Marin Sorescu”, (asistenŃă de specialitate) 

- 24 aprilie 2013, ora 18.30, sediul nou al FacultăŃii de Drept şi ŞtiinŃe Administrative 
din Craiova, ExpoziŃie personală de sculptură Dan Nica (director Florin Rogneanu (asistenŃă 
de specialitate) 

- 15 mai 2013, ora 19, Galeria Arta, ExpoziŃia de pictură Maria Balea,  

- 17 iunie 2013, Galeria ARTA, ExpoziŃia Dan Nica,  

- 20 iunie 2013, ora 12, Galeria „Cromatic” a Centrului JudeŃean pentru conservarea şi 
promovarea culturii tradiŃionale Dolj, ExpoziŃia de pictură „Zâmbet de copil”,  

- 2 iulie 2013, ora 19, Galeria Arta Craiova, ExpoziŃia Iulian Segărceanu (asistenŃă de 
specialitate) 

- 11 iulie 2013, ora 19, Casa Jianu, Craiova, ExpoziŃia de fotografie Apriluri (Alexandra 
Fira, Sebastian Prioteasa, Bogdan Panait)(deschiderea oficială) 

- 12 iulie 2013, ora 19, Muzeul Olteniei Craiova, Sala Ştefan Ciuceanu, ExpoziŃia de 
fotografie Apriluri (Alexandra Fira, Sebastian Prioteasa, Bogdan Panait)(asistenŃă de 
specialitate director Florin Rogneanu) 

- 16 iulie 2013, Galeria Arta, Craiova, ExpoziŃia de pictură Dan Dimulescu (asistenŃă 
de specialitate) 

- 1 august 2013, ora 19, Galeria ARTA, ExpoziŃia de caricatură Nicolae Lengher – 
Timişoara  

- 2 august 2013, ora 19, Muzeul Olteniei Craiova, Sala Ştefan Ciuceanu, ExpoziŃia de 
fotografie „AltUndevaAici” (Andreea Ciolacu, Cristina Irian) 

- 5 august 2013, ora 18, Galeria Cromatic a Centrului JudeŃean pentru Conservarea şi 
promovarea culturii tradiŃionale Dolj, ExpoziŃia de grup a pictoriŃelor Teodora Ciolan, Lia 
Maria Gaşpar, Nela Marinela Sălcianu (asistenŃă de specialitate) 

- 19 august, ora 19, Galeria Arta, Craiova, ExpoziŃia de caricatură Constantin Ciosu  

- 3 septembrie 2013, ora 19, ExpoziŃia de caricatură Aurelian ŞuŃă-Şai, Galeria Arta 
Craiova,  

- 9 septembrie 2013, ora 18, Centrul JudeŃean pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiŃionale Dolj, ExpoziŃia de grafică Nela Marinela Sălcianu ( asistenŃă de 
specialitate) 

- 10 octombrie 2013, ora 11, Salonul NaŃional de Restaurare MATCONS, Craiova 
2013, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Artă Craiova 

- 16 octombrie 2013, ora 13, Consiliul JudeŃean Dolj, Centrul JudeŃean pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale Dolj, foaierul Teatrului naŃional Marin 
Sorescu din Craiova, ExpoziŃia de portrete Maria Tănase – Mihai Dascălu şi ExpoziŃia foto 
documentară Maria Tănase ( asistenŃă de specialitate director) 

- 18 octombrie 2013, ora 17, Casa de Cultură Traian Demetrescu, Galeria Vollard, 
ExpoziŃia de fotografie 1963-2013. Jubileul Fotoclubului Mircea Faria (50 de ani de la 
înfiinŃare), organizator Fotoclubul Mircea Faria, colaborator Muzeul de Artă Craiova  
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- 26 octombrie 2013, Galeria Auchan, Craiova, Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj, 
FundaŃia Culturală Craiova, ExpoziŃia de artă fotografică „Craiova în imagini” pentru elevii 
liceelor craiovene ( asistenŃă de specialitate) 

- 17 noiembrie 2013, ora 12, Galeria Arta, ExpoziŃia de pictură şi grafică George 
Păunescu, colaborator Muzeul de Artă Craiova,  

- 22 noiembrie 2013, ora 12, Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Olteniei Craiova, Sala 
Ştefan Ciuceanu, Salonul InternaŃional de caricatură „Nicolae Petrescu-Găină”, cuvânt de 
deschidere director Florin Rogneanu 

- 29 noiembrie 2013, ora 19, Casa de Cultură Traian Demetrescu, Salonul NaŃional de 
artă fotografică „Mihai-Dan Călinescu”, ediŃia a XV-a, In Memoriam Florin Rogneanu, 
organizat de Fotoclubul Mihai-Dan Călinescu, Societatea Română de artă fotografică, 
Muzeul de Artă Craiova, sub patronajul AsociaŃiei Dacica (asistenŃă de specialitate). 
 

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman 
Biblioteca JudeŃeană „Alexandru şi Aristia Aman“, instituŃie de cultură cu o vechime 

de peste 100 de ani, este implicată în educarea informaŃională a comunităŃii, punând la 
dispoziŃia întregii populaŃii o gamă diversă de bunuri şi servicii cultural-educative de natură 
formativă şi informativă. Prin profilul colecŃiilor şi prin accesibilitatea sa, biblioteca se 
adresează unei populaŃii eterogene, cu o infinitate de particularităŃi legate de vârstă, nivel 
de instruire, profesie şi experienŃă de viaŃă, care apelează la serviciile ei sub cele mai 
diverse motivaŃii. 

Într-o concepŃie modernă, activitatea de bibliotecă nu se rezumă doar la împrumutul 
la domiciliu ori consultarea documentelor la sala de lectură, ci la un întreg proces de 
mediatizare, popularizare a cărŃii şi a bibliotecii, acestea realizându-se printr-un lung 
program de activităŃi culturale : expoziŃii de carte, lansări de carte, simpozioane, conferinŃe 
având ca obiect principal cartea.  

Prin cele peste 700 de evenimente culturale organizate în anul 2013 s-a încercat 
captarea atenŃiei întregii comunităŃi, inclusiv a autorităŃilor, instituŃiilor şi organizaŃiilor locale 
asupra posibilităŃilor pe care le oferă biblioteca, de creştere a gradului de informare, 
educare, de atragere de noi cititori printr-o continuă înnoire a fondului de carte şi printr-o 
permanentă circulaŃie a informaŃiilor - de la bibliotecă la publicul ei, dar şi în sens invers. 
Opiniile, părerile şi aprecierile utilizatorilor au o mare importanŃă atât în calitatea colecŃiilor şi 
operativitatea completării lor, cât şi în desfăşurarea activităŃilor culturale, ele condiŃionând 
raporturile dintre cititor şi bibliotecă. 

Biblioteca JudeŃeană Aman a acordat prioritate evenimentelor editoriale din toate 
domeniile: istorie, relaŃii internaŃionale, religie, cercetare şi exegeză literară, monografii şi 
ediŃii critice.  

PersonalităŃi locale şi naŃionale contemporane şi-au adus contribuŃia la prezentarea 
volumelor lansate. La nivelul anului 2013, putem menŃiona lansarea a 66 volume de carte în 
cadrul a 38 de manifestări culturale. 

În anul 2013 a fost inaugurată Galeria de Artă „Aman” al cărei obiectiv a fost 
promovarea artiştilor plastici, prin aceasta stimulându-se gustul pentru frumos al comunităŃii. 

Cele 16 expoziŃii vernisate în anul 2013 s-au constituit în expoziŃii de grup sau 
personale. 

Trei simpozioane de mare Ńinută au fost organizate pe parcursul anului 2013. Primul 
simpozion „Politică. DiplomaŃie. Cultură 1.0“, simpozion internaŃional de înaltă Ńinută, s-a 
desfăşurat în intervalul 10-13 aprilie. Lucrările simpozionului s-au desfăşurat în limbile 
română şi engleză, fiind structurate în patru secŃiuni, după cum urmează: DiplomaŃie şi 
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RelaŃii InternaŃionale, Studii Europene şi de Securitate, Comunicare, RelaŃii Publice şi 
Mass-Media şi Biblioteca în lumea contemporană. Simpozionul ŞtiinŃific InternaŃional „Stat şi 
Societate în Europa“, cel de-al doilea eveniment de anvergură organizat de Biblioteca 
JudeŃeană „Alexandru şi Aristia Aman“, ajuns în 2013 la cea de-a VI-a ediŃie, s-a desfăşurat 
în intervalul 24 - 25 octombrie. Manifestare de tradiŃie a spaŃiului cultural craiovean, 
simpozionul „Stat şi Societate“ a adus la aceeaşi masă cercetători şi profesori care au 
promovat rezultatele ultimelor cercetări întreprinse în domenii precum: Arheologie, Istorie 
antică şi medie, Istorie modernă, Istorie contemporană, DiplomaŃie şi RelaŃii InternaŃionale 
şi Studii Europene. 

 Cel de-al treilea eveniment organizat de Biblioteca „Aman“ a fost Simpozionul 
Dogmă, Spiritualitate şi Liturghie. ContribuŃia Bisericii din Oltenia la promovarea şi 
valorificarea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae“. Colaborarea dintre Biblioteca JudeŃeană 
„Alexandru şi Aristia Aman“ şi Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă, 
cu sprijinul Consiliului JudeŃean Dolj, sub patronajul Mitropoliei Olteniei, a dat nantere 
acestui eveniment dedicat cărturarului Dumitru Stăniloae. Simpozionul a reunit, în cele două 
zile ale sale, 25-26 noiembrie, nume importante din sfera sacerdotală, cercetători şi 
profesori cu preocupări legate de opera, traiectoria şi memoria lui Dumitru Stăniloae. 

„Biblioteca din vacanŃă”, proiect educaŃional aflat la cea de a 6-a ediŃie, adresat  
copiilor din categoria de vârstă cuprinsă între 6 şi 10 ani, proiect ce a avut un amplu ecou 
atât în rândul utilizatorilor, cât şi în presa locală şi naŃională. Proiectul, s-a derulat în 
perioada 1 iulie-31august şi a fost structurat în nouă ateliere de lucru unde au participat 
peste 300 de copii. Atelierele de italiană, spaniolă, teatru, desen, engleză, atelier de 
confectionat papusi au fost coordonate de 7 profesori voluntari iar atelierele de origami, 
lucru manual, Public Speaking, s-au desfăşurat cu ajutorul Clubului de Voluntariat interact. 
Proiectul iniŃiat de Biblioteca JudeŃeană Aman a avut o intensă mediatizare. 

Proiectul „Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei”, program cultural ce se 
adresează utilizatorilor de vârstă mică (preşcolari şi şcolari din ciclul primar) îşi propune să 
influenŃeze formarea personalităŃii copilului, educaŃia şi cunoaşterea prin lectură, dorinŃa de 
a citi, respectul față de carte, încurajarea exprimării libere a copiilor. 

Proiectul cultural Biblioteca stradală a fost lansat în anul 2012 şi a constat în 
amplasarea de rafturi cu cărŃi şi căsuŃe ce adăpostesc cărŃi în diferite zone din oraşul 
Craiova:  strada Unirii, English Park, zone unde craiovenii petrec ore în şir în aer liber. 
Craiovenii sunt invitaŃi să împrumute o carte, să o citească şi apoi să o returneze sau să 
ofere  o carte în schimbul celei împrumutate. 

S-a continuat activitatea Proiectului Forever Young, cu trupa Cutezătorii, 
organizându-se, în perioada 4-7 noiembrie 2013, prima ediŃie a  Festivalului de teatru 
Mereu tînăr. Manifestarea a reunit trupe de actori amatori din Brăila, Piatra NeamŃ, 
Bucureşti şi Craiova. Şefele, adaptare după Werner Scwab, GaiŃele, adaptare după Al. 
KiriŃescu, O vizită neaşteptată, dramatizare după I.L. Caragiale, Titanic Vals, adaptare după 
Tudor Muşatescu au fost spectacolele care au delectat craiovenii pe parcursul celor trei zile 
de festival. 
 

 AsociaŃia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 
 Primăria Municipiului Craiova şi-a propus să devină Capitală Culturală Europeană în 
anul 2021. În acest sens a fost constituită AsociaŃia „Craiova Capitală Culturală Europeană 
2021”, la care Municipiul Craiova participă în calitate de membru fondator.  

AsociaŃia are ca obiectiv principal organizarea de evenimente şi proiecte culturale cu 
caracter local, naŃional şi internaŃional care să susŃină programul „Craiova Capitala 
Culturală Europeană 2021”. 
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 Pentru realizarea acestui obiectiv, asociaŃia 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 unităŃi 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 NaŃional Marin Sorescu. 
 Din seria evenimentelor culturale care au ca scop construirea imaginii artistice şi 
culturale de excepŃie, voi menŃiona pe scurt: Festivalul Shakespeare, apreciat si peste 
hotare, Festivalul Marin Sorescu, Festivalul InternaŃional „Craiova Muzicală” iar, de anul 
acesta, Craiova si-a deschis portile pentru Festivalul Mihai Viteazul, Festivalul InternaŃional 
Adrian Păunescu Festivalul Medieval, Festivalul Antic Pelendava, Festivalul InternaŃional 
Mihai Eminescu, Festivalul Haiducilor şi Festivalul Filmului Românesc. 
 Un alt proiect inedit a fost: „Patru anotimpuri....patru cartiere”, proiect în cadrul căruia 
muzica clasică a fost dusă de Filarmonica Oltenia în stradă, în mijocul craiovenilor. 

 Ne mândrim cu multe parteneriate încheiate în scopul sprijinirii Băniei pentru titlul de 
Capitală Culturală Europeană 2021, cel mai recent fiind încheiat cu AsociaŃia Partenerilor 
DiplomaŃilor Români, după cum ştiŃi, Ateneul Român a găzduit, Gala «România de Mâine - 
Micii ambasadori ai culturii româneşti». Evenimentul a fost organizat de AsociaŃia 
Partenerilor DiplomaŃilor Români, în parteneriat cu AsociaŃia ”Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021, Clubul Lions Atheneum şi Centrul Cultural ”Casa Artelor”, şi a fost 
încadrat în săptămâna acŃiunilor MAE dedicate sărbătoririi Zilei NaŃionale a României.  

 

Sport 
În anul 2013 conform calendarului sportiv propriu au fost prevăzute un număr de 164 

competiŃii (24 etape judeŃene, 40 cupe şi concursuri, 70 acŃiuni sportul pentru toŃi şi 30 
competiŃii şcolare), din care s-au desfăşurat 83, iar din acestea 59 au fost finanŃate. 

Valoarea finanŃării tuturor acŃiunilor sportive în anul 2013 a fost de 170000 lei. 
Pe parcursul anului 2013 la toate competiŃiile sportive organizate de DJST Dolj au 

fost angrenaŃi un număr de 13879 de persoane. 
P1 – sportul de performanŃă: 
În cadrul acestui program s-au desfășurat 9 etape judeŃene ale Campionatelor 

naŃionale şi 26 cupe şi concursuri. Principalele acŃiuni sportive de performanŃă: 
ALL STAR GAME – baschet 
Eveniment organizat de FederaŃia Română de Baschet în colaborare cu DirecŃia 

JudeŃeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Primăria Municipiului Craiova. A avut scopul de 
popularizare a disciplinei baschet precum şi recunoaşterea pe plan sportiv a celor mai buni 
sportivi din România.  

AcŃiunea a fost un real succes, la jocul demonstrativ dintre selecŃionatele sudului şi 
nordului participând direct peste 4000 de spectatori. All Star Games – a adus un plus de 
imagine municipiului Craiova şi sportului craiovean, evenimentul fiind transmis în direct de 
televiziunile de specialitate, acordandu-se spaŃii largi în toate emisiunile şi rubricile de sport. 

Au fost prezente la Craiova personalităŃi din toate domeniile, antrenori de baschet de 
la principalele cluburi de baschet şi cei mai buni 24 baschetbalişti seniori şi 24 tineri 
baschetbalişti din România. 
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În cadrul evenimentului au fost organizate 3 jocuri demonstrative (seniori, tineret U 
23 şi persoane cu dizabilităŃi), jocuri pentru copii, demonstraŃii şi spectacole de dans şi 
majorete, precum şi un banchet caritabil. 
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Cupa Alfredo Bachelli - scrimă        
 La Craiova s-a desfăşurat în data de 19 octombrie cea de-a treia ediŃia a Trofeului 
“Alfredo Bachelli” la spadă, seniori, feminin şi masculin, la individual. Au participat peste 100 
de sportivi din Grecia, Bulgaria, Italia, Macedonia, Olanda, Serbia şi România. 

Cupa Katamis – dans – a participat un număr de peste 600 participanŃi de la 30 
structuri sportive. 

 Concurs atletic – Ziua Mondială a Atletismului 
DirecŃia JudeŃeană pentru Sport şi Tineret Dolj, ISJ Dolj, AJA Dolj, CSM Craiova, 

LPS „Petrache Trişcu” Craiova, CSU Craiova și CS Olimpic Sport Craiova au organizat în 
data de 17 mai 2013, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, două concursuri de atletism dedicate 
atât elevilor nelegitimaŃi cât şi sportivilor legitimaŃi. A participat un număr de aproximativ de 
200 sportivi. 
 

GALA SPORTULUI 
Cele mai bune performanŃe sportive au fost recompensate cu ajutorul Consiliului 

JudeŃean Dolj şi sponsorilor, la sfârşitul anului într-o gală festivă denumită GALA 
SPORTULUI - şcolar, juniori şi seniori.  

P2 – sportul pentru toŃi 
În cadrul acestui program s-a desfăşurat şi finanŃat pe parcursul anului 2013 un 

număr de 49 acŃiuni astfel: 32 competiŃii sportive proprii şi 17 competiŃii din calendarul 
şcolar. 

Principalele acŃiuni organizate: 
BASKETBALL DAY 
În data de 1 septembrie 2013 s-a desfăşurat în PiaŃa Mihai Viteazul din Craiova, 

prima ediŃie a Basketball Day în organizarea DirecŃiei JudeŃene pentru Sport şi Tineret Dolj 
şi Sport Club Municipal Craiova, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova. 

Proiectul a avut ca scop promovarea baschetului în rândul tinerilor şi nu numai. 
Evenimentul s-a dovedit a fi un real succes, mii de craioveni participând la 

concursurile organizate special pentru ei, dar şi la prezentarea jucătorilor echipelor de 
baschet ale SCM Craiova. 
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ATHLETIC DAY 
În data de 5 octombrie 2013 s-a desfăşurat pe strada A.I.Cuza din Craiova, prima 

ediŃie a ATHLETIC DAY în organizarea DirecŃiei JudeŃene pentru Sport şi Tineret Dolj în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova. 

Proiectul a avut ca scop promovarea atletismului în rândul copiilor din Craiova. 
La acest eveniment s-au desfăşurat concursuri de ştafetă, alergări şi sărituri, 

demonstraŃii, unde au fost prezente personalităŃi din lumea atletismului craiovean. 
A participat un număr de aproximativ 250 sportivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPORT ÎN COMUNITATEA MEA 
Scopul proiectului a fost conştientizarea populaŃiei privind necesitatea practicării 

exerciŃiului fizic. 
AcŃiunile au fost programate a se desfăşura în localităŃi din mediul rural, ulterior 

programul fiind extins şi în Craiova. S-au desfăşurat activităŃi în: Leu - 23 mai, Perişor - 5 
iunie,  Segarcea - 26 iulie, Băileşti - 31 iulie şi Calafat - 2 august. 

Parteneri: Primăria oraşului Segarcea, Primăria oraşului Băileşti, Primăria 
Municipiului Calafat, Şcoala Gimnazială NB Loculteanu Leu, Scoala H.Coandă Perişor şi 
AsociaŃia NaŃională de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România. 

ParticipanŃi: peste 650 de tineri din localităŃile participante 
ActivităŃi desfăşurate: cros, aruncarea mingii de baschet la coş, săritura în lungime, 

concurs de tras la frânghie, concurs de sărituri în sac, fotbal, jocuri de mişcare, streetball, 
tenis de câmp, volei şi badminton şi un spectacol de muzică şi dans susŃinut de voluntarii 
Centrului de Tineret. 

În Craiova acŃiunile au fost programate astfel: 09 august - Sala Polivalentă,12 august 
- în cartierul CraioviŃa Nouă, la Şcoala nr.30; 13 august - în cartierul Rovine, zona parcului 
de la Poştă. Au participat aproximativ 450 de copii 

ActivităŃi: baschet, volei, badminton, tenis şi jocuri de mişcare 
Spectacol de dans susŃinut de voluntarii Centrului de Tineret. 
SUMMER SPORT 
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Un program iniŃiat de DJST Dolj cu sopul de atragere a tinerilor spre mişcare pe 
timpul vacanŃei de vară. S-a dorit iniŃierea tinerilor în practicarea unei ramuri de sport şi 
educarea sociabilităŃii, colaborării şi a spiritului de ordine si acŃiune, cu respectarea unui 
sistem de reguli. Au participat un numar de 393 de copii  la 4 ramuri  de sport: baschet -140, 
dans – 99, fotbal – 71, volei – 83. 
 Sport de performanŃă  
 În anul 2013 au fost create condiŃii pentru desfăşurarea antrenamentelor şi 
competiŃiilor pe bazele sportive proprii pentru cluburile de drept public - Clubul Sportiv 
Municipal Craiova, Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu Craiova, Clubul Sportiv 
Universitatea Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Clubul Sportiv Şcolar Craiova, Clubul 
Sportiv JudeŃean ”ŞiinŃa U” Craiova şi pentru un număr de 13 cluburi de drept privat. 
 DJST s-a implicat împreună cu parteneri săi în organizarea de acŃiuni sportive atât 
financiar cât şi logistic. 
 A primit alimentaŃie de efort un număr de 69 sportivi, de la 8 cluburi valoarea fiind de 
10615 lei. 

Prin Centrul de Recuperare şi Refacere Eden, un număr de peste 650 sportivi de la 
toate cluburile sportive din judeŃ, au beneficiat de peste 3500 de şedinŃe de recuperare. 

Sportul pentru ToŃi  
 DirecŃia JudeŃeană pentru Sport şi Tineret Dolj a acordat sprijin financiar şi logistic în 
vederea desfăşurării calendarului propriu şi a campionatelor şcolare, beneficiari fiind 
Inspectoratul şcolar JudeŃean Dolj, Palatul Copiilor, AsociaŃiile Sportive Şcolare şi locuitori 
ai Craiovei . 

Sala Polivalentă 
Este o direcŃie în cadrul R.A.A.D.P.F.L. Craiova subordonată Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, având ca obiectiv prioritar, susŃinerea, organizarea şi dezvoltarea 
sportului de performanŃă.  

Anul 2013, a reprezentat pentru DirecŃia Baze Sportive din cadrul R.A.A.D.P.F.L.  o 
etapă importantă în realizarea obiectivelor din strategie proprie şi a activităŃii de consolidare 
a preocupărilor pentru organizarea competiŃiilor sportive şi evenimentelor cultural-artistice. 
 În anul 2013, DirecŃia Baze Sportive a organizat un număr de aproximativ 70 de 
evenimente cultural-sportive. Reprezentarea a fost la cel mai înalt nivel, în evenimente 
precum: All Star Game, Mozart Rocks, Invincibilii ,Superkombat World Grand Prix Craiova. 
 Unul din obiectivele prioritare pentru anul 2013 a fost readucerea publicului 
craiovean, alături de sport, în cadrul evenimentelor organizate reuşindu-se o medie de 3000 
de spectatori, din care peste 1000 de copii cu vârste până la 14 ani, care au intrarea 
gratuită. 
 De facilităŃile şi sprijinul personalului Sălii Polivalente au beneficiat echipele de primă 
ligă ale clubului „Sport Club Municipal Craiova”, echipe care au obŃinut rezultate remarcabile 
precum echipa de volei masculin, care a ocupat locul de vicecampioană şi participarea în 
Cupele Europene, sau cea de baschet masculin care a obŃinut participarea în Liga 
Balcanică. Cu atât mai îmbucurător este că la aceste echipe activeaza sportivi craioveni, de 
înaltă valoare, care au participat chiar la acŃiunile echipelor naŃionale. 

De asemenea sala a fost gazda unor evenimente de nivel internaŃional, organizate în 
colaborare cu federaŃiile naŃionale de handbal şi volei, cum ar fi turneele de calificare în 
cupele europene. 

În data de 18.05.2013 “Superkombat World Grand Prix Craiova” a fost evenimentul 
care a readus Craiova în atenŃia iubitorilor sportului de contact. Pentru promovarea acestui 
eveniment, Sala Polivalentă a organizat în incinta Electroputere Mall din Craiova o 
demonstraŃie de K1, la care au participat sportivii turneului.  
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Aceştia au delectat publicul cu cateva execuŃii, o luptă improvizată cu mascota si 
desigur au oferit tuturor doritorilor autografe si invitatii la gala. Asa cum la inaugurarea Salii 
Polivalente , gala K1 a atras o multime de spectatori, şi de această dată a fost un public 
numeros , aproximativ 3000, iar atmosfera a fost una pe măsură. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În data de 1 iunie , reprezentativa României de volei feminin îsi făcea debutul în Sala 
Polivalentă din Craiova, într-un meci contra selecŃionatei Cehiei contând pentru barajul de 
calificare la Campionatul European. Promovarea prin distribuirea de invitaŃii în centrul 
oraşului sau în Parcul Romanescu alături de jucatoarele reprezentativei, precum şi în presa 
din Craiova, a atras un public de 2200 de persoane. Pentru acest eveniment a fost instalată 
şi suprafaŃa specială pentru volei. 

În perioada 28-30 iunie, în Sala Polivalentă se reîntoarce echipa naŃională de volei 
feminin, de data aceasta cu un turneu de 3 zile, contând pentru calificarea la Liga 
Europeană de volei feminin de la Varna. În prezenŃa a 2500 de spectatori, fetele câştigau 
toate cele trei meciuri şi se calificau la turneul final. 

Începând de pe 17 iulie, Sala Polivalentă oferă craiovenilor posibilitatea de a practica 
volei în aer liber, după ce s-a amenajat un teren de volei de plajă. Orice craiovean poate 
veni şi închiria o minge pe baza buletinului şi poate juca volei de plajă cu prietenii sau cu alŃi 
doritori. De asemenea cu această ocazie, în colaborare cu Liceul Nicolae Titulescu, în 
câteva rânduri, antrenorii de la secŃiile de volei ale liceului au organizat antrenamente de 
iniŃiere în tainele voleiului pentru toŃi copiii prezenŃi. Cu ocazia amenajarii acestui teren, s-a 
organizat un meci demonstrativ „Cupa Presei”. 

În data de 01.11.2013, a avut loc un eveniment diferit faŃă de ce a mai fost organizat 
înainte în Sala Polivalentă,  intitulat „Mozart ROCKS”, unde Filarmonica Oltenia, împreuna 
cu artişti precum Paula Seling si Dan Helciug, au oferit un spectacol extraordinar în faŃa a 
aproximativ 6000  de spectatori. 

În perioada 4-6 octombrie 2013, Palatul Copiilor Craiova, în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean Dolj, au organizat Concursul NaŃional de Karting „Cupa 
Olteniei”-editia a V-a. Concursul se adreseaza elevilor cu vârste cuprinse între 8 si 19 ani, 
care frecventează cercurile de profil din palatele cluburilor copiilor din Ńară. Concursul s-a 
desfăşurat în parcarea Sălii Polivalente, unde au participat atât copii din cadrul „Palatului 
Copiilor Craiova”, cât şi din alte oraşe. 

Începînd cu 1 octombrie, Clubul SCM a fost reprezentat de către echipa de Volei 
masculin în Cupele europene ”CEV”, iar echipa de baschet masculin a avut parte de primul 
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meci în Liga Balcanică „BIBL”, ambele echipe având rezultate bune. La aceste evenimente, 
au participat în medie  2500-3000 de spectatori . 

 

Ordine publică 

PoliŃia Locală a Municipiului Craiova 
 ÎnfiinŃată prin Hotărârea Consiliului Local Craiova  nr. 475/2010, în baza prevederilor 
Legii nr. 155/2010 a poliŃiei locale, are ca scop exercitarea atribuŃiilor legale in vederea 
apărării drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale persoanei, proprietăŃii publice şi private 
precum şi pentru prevenirea şi descoperirea infracŃiunilor, in urmatoarele domenii: ordinea 
si linistea publică, circulatia pe drumurile publice, disciplina in constructii si afisajul stradal, 
protectia mediului, activitatea comercială, evidenta persoanelor, alte domenii stabilite prin 
legi, acte administrative centrale sau locale, dispoziŃii emise de Primarul Municipiului 
Craiova.  

PoliŃia Locală a Municipiului Craiova se află în subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, desfăşurându-şi activitatea în mod direct şi nemijlocit sub autoritatea 
şi controlul Primarului Municipiului Craiova. 
 În exercitarea atributiilor, Politia Locală coopereaza cu structurile Inspectoratului de 
PoliŃie JudeŃean Dolj, cu Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj, Brigada Mobilă de 
Jandarmi Craiova, PoliŃia Transporturi Feroviare Craiova, Inspectoratul pentru SituaŃii de 
UrgenŃă Dolj, Garda NaŃională de Mediu - Comisariatul JudeŃean Dolj, Inspectoratul de Stat 
în ConstrucŃii, DirecŃia de Sănătate Publică, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj, cu 
celelalte autorităŃi ale administraŃiei publice centrale şi locale, si colaborează cu organizaŃii 
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice si juridice, în condiŃiile legii. 

 
BilanŃul activităŃii pe anul 2013 
În perioada analizată, PoliŃia Locală a Municipiului Craiova s-a axat pe îndeplinirea 

sarcinilor stabilite prin Planul de Ordine şi SiguranŃă Publică al Municipiului Craiova, ce are 
ca obiective fundamentale creşterea siguranŃei cetăŃeanului, prevenirea şi combaterea 
faptelor contravenŃionale şi infracŃionale, a criminalităŃii şi a infracŃionalităŃii stradale şi alte 
misiuni în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 a poliŃiei locale. 

În vederea prevenirii şi combaterii infracŃionalităŃii stradale, împreună cu forŃele ce 
compun sistemul integrat de ordine şi siguranŃă publică, în cursul anului 2013, au fost  
încheiate protocoale de colaborare cu PoliŃia Municipiului Craiova, PoliŃia municipiului 
Craiova - Biroul PoliŃiei Rutiere, Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi - Dolj, Gruparea Mobilă 
de Jandarmi Craiova, fiind încheiat şi Planul integrat de ordine publică la nivelul judeŃului 
Dolj şi municipiului Craiova, urmărindu-se acoperirea zonelor cu pericol infracŃional şi 
contravenŃional, pe diferite intervale de timp. 

PoliŃiştii locali au acŃionat, în principal, pe linia prevenirii faptelor antisociale, fiind 
organizate şi desfăşurate un număr de 461 acŃiuni şi misiuni specifice, asigurând măsuri de 
ordine cu ocazia diverselor evenimente, pe sectoarele de ordine publică, circulaŃie rutieră, 
disciplina in constructii (mitinguri, marşuri, acŃiuni de pichetare, manifestări sportive, 
cultural-artistice, religioase, acŃiuni pe linie comercială, pe linie de circulaŃie, etc), din care 
335 cu efective proprii şi 126 acŃiuni în colaborare cu alte structuri de ordine publică. 
 Conform competenŃelor prevăzute de Legea 155/2010, la nivelul PoliŃiei Locale a 
Municipiului Craiova, s-au efectuat zilnic patrulări auto, cu un număr mediu de 9 echipaje 
mobile şi 30 patrule pedestre (ordine publică), şi 9 echipaje auto cu competenŃe rutiere. 

În urma  activităŃilor desfăşurate de către poliŃiştii locali, au fost constatate un numar 
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de 56 infracŃiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secŃiilor PoliŃiei municipiului Craiova, 
în vederea continuării de cercetări. 

Răspunzând sesizărilor cetăŃenilor, cu privire la cazurile de tulburare a ordinii şi liniştii 
publice, s-a intervenit şi au fost aplanate 126 de stări conflictuale. 

Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu 297 persoane care nu justificau 
prezenŃa în Craiova, precum şi 25 de minori lipsiŃi de supravegherea părinŃilor, din care  au 
fost predați familiilor 21 minori, iar 4 minori au fost predaŃi (pe bază de proces-verbal) 
centrelor speciale ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Dolj. 
 De asemenea, 12 persoane fără adăpost au fost conduse, în perioada cu temperaturi 
scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost şi Spitalul Clinic de UrgenŃă, au fost  
depistate 5 persoane cu tulburări psihice, din care 2 persoane au fost internate în unităŃile 
medicale de specialitate, iar 3 persoane au fost încredinŃate familiilor. 
 În baza Protocolului de colaborare încheiat cu R.A.T. Craiova, în cursul anului 2013, 
poliŃiştii locali şi controlorii R.A.T., au depistat şi sancŃionat un număr de 6029 persoane, ce 
călătoreau pe mijloacele de transport în comun, fără tichet valabil de călătorie, încălcând 
prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local. 

S-a procedat la punerea în executare a 565 mandate de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanŃele de judecată de pe raza de competenŃă şi, de asemenea, s-
au realizat 341 de intervenŃii la obiectivele monitorizate.  

PoliŃiştii locali au participat şi asigurat menŃinerea ordinii publice la adunările generale 
ale asociaŃiilor de proprietari, în urma solicitărilor preşedinŃilor de asociaŃii. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Serviciul EvidenŃa PopulaŃiei, 
DirecŃia Impozite şi Taxe, DirecŃia de AsistenŃă Socială, depozitul de alimente. 

De asemenea, poliŃiştii locali au participat la asigurarea menŃinerii ordinii publice cu 
ocazia desfăşurării manifestărilor cultural – artistice şi sportive (Zilele Municipiului Craiova, 
activităŃi culturale organizate în cartierele craiovene, gale sportive şi spectacole organizate 
în Sala Polivalentă şi Sala Sporturilor, turnee de handbal, baschet şi volei - naŃionale şi 
internaŃionale – întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”, 
etc.), precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor religioase. 

S-a pus accent pentru îndepărtarea cerşetorilor aflaŃi în principalele intersecŃii ale 
municipiului Craiova, precum şi pentru depistarea şi sancŃionarea conducătorilor de 
vehicule cu tracŃiune animală, ce încalcă prevederile HCL nr. 319/2009 modificată. 

PoliŃiştii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au 
organizat acŃiuni în vederea depistării şi identificării consumatorilor casnici branşaŃi ilegal la 
reŃeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizaŃi, fiind efectuate controale în 
cartierele FaŃa Luncii, Brestei, Romaneşti, etc. aplicându-se măsuri pentru intrarea în 
legalitate. 

Au fost comunicate la domiciliul persoanelor, un număr de 5918 somaŃii/invitaŃii 
emise de Serviciul Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor, având ca obiect 
somarea/înştiinŃarea persoanelor care nu respectă prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind 
evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate, aprobată şi completată prin Legea nr. 
290/2005 şi au pus în vedere persoanelor respective să intre în legalitate. 

În perioada supusă analizei, în temeiul Legii 29/02.03.2010, pentru modificarea şi 
completarea Legii 35/2007, privind creşterea siguranŃei în unităŃile de învăŃământ, s-a 
acŃionat pentru asigurarea climatului de siguranŃă publică în incinta şi zona adiacentă a unui 
număr de 10 unităŃi de învăŃământ (repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine 
publică  de pe raza municipiului Craiova), având ca scop prevenirea şi descurajarea 
factorilor de natură penală sau contravenŃională şi asigurarea climatului de ordine şi 
siguranŃă publică în unităŃile şcolare, zona adiacentă şi imediată a acestora. 
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 Cu ocazia acŃiunilor, au fost organizate întâlniri cu profesori şi elevi, au fost 
desfăşurate activităŃi de prezentare a aspectelor privind conceptul şi atribuŃiile poliŃiştilor 
locali, zonele de responsabilitate şi modul de contactare; răspunderea penală şi 
contravenŃională; prevederile Legii 61/1991 Rep. (portul de arme albe, consumul de alcool, 
pătrunderea fără drept în unităŃile şcolare); infracŃiuni în codul Penalcontra personelor din 
Codul Penal (furtul, lovirea, tâlhăria) consecinŃele juridice şi măsurile de protecŃie împotriva 
comiterii unor astfel de fapte; aspecte privind consecinŃele consumului de plante 
etnobotanice; modul de sesizare a faptelor antisociale; consecinŃele apelării nejustificate a 
serviciului național de urgenŃă 112; aspecte privind absenteismul şi comportamentul violent, 
etc. 
 De asemenea, au fost asigurate măsuri de ordine pe timpul examenelor de 
bacalaureat şi a concursului de ocupare a posturilor didactice vacante din învăŃământul 
preuniversitar.  

În domeniul circulaŃiei, poliŃiştii locali au desfasurat activitatea în acord cu 
respectarea O.U.G. 195/2002 republicată, privind circulaŃia pe drumurile publice, executând 
acŃiuni de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule, depistarea şi sancŃionarea 
conducătorilor auto care încalcă prevederile legale, identificarea şi sancŃionarea 
conducătorilor de vehicule cu tracŃiune animală, fluidizarea traficului rutier în principalele 
intersecŃii şi în zona unităŃilor de învaŃământ, precum şi asigurarea măsurilor de ordine pe 
linie rutieră cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive, ce au avut loc 
în Municipiul Craiova. 

Raportat la prevederile legale, au fost desfasurate activități de responsabilizare a 
conducătorilor de autovehicule cu sarcina maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, 
conducătorilor care parchează/stationează necorespunzator, depistarea şi sancŃionarea 
conducătorilor auto care au ca obiect de activitate transportul de călatori în regim de taxi şi 
transport intra/interjudeŃean ce nu respectă staŃiile autorizate, precum şi sancŃionarea 
conducătorilor de vehicule cu tracŃiune animală care încalcă prevederile H.C.L.nr. 319/2009 
modificată şi completată prin HCL 279/2011 şi dispoziŃiile OUG 195/2002 republicată. 

Totodată, conform autorizatiilor emise de Primaria Municipiului Craiova, echipajele 
auto ale Serviciului CirculaŃie au însoŃit şi asigurat tranzitarea oraşului cu transporturi 
agabaritice într-un număr de  44 cazuri. 

Efectivele Serviciului CirculaŃie au desfăşurat un numar de 26 acŃiuni, din care 10 cu 
efective proprii şi 16 în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj - Serviciul 
Rutier şi Inspectoratul de Jandarmi al JudeŃului Dolj, în vederea prevenirii şi constientizării 
conducătorilor auto în privinŃa consumului de alcool, traversarea străzii de catre pietoni prin 
locuri nepermise, combaterea opririlor, staŃionărilor şi parcărilor neregulamentare a 
autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova conform O.U.G. 195/2002, republicată. 

Ca urmare a misiunilor zilnice, poliŃiştii locali din cadrul Serviciului CirculaŃie au 
acŃionat pentru prevenirea şi combaterea opririlor, staŃionărilor şi parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova, aplicând sancŃiuni 
contravenŃionale în valoare totală de 1.713.642 lei, fiind acordate un număr de 17.208 
puncte penalizare în temeiul O.U.G. nr. 195/2002 republicată, dispunând (ca măsură 
administrativă) ridicarea unui număr de 2454 autovehicule depistate ca fiind staŃionate 
neregulamentar. 

De asemenea, acŃionând potrivit dispoziŃiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 201/2011 
privind aplicarea taxei pentru parcarea pe domeniul public/privat al municipiului Craiova, au 
fost depistate fără vinietă un număr de 3273 autovehicule, fiind aplicate sancŃiunile legale 
proprietarilor/utilizatorilor acestora. 

S-a acordat sprijin regiilor şi serviciilor de specialitate subordonate Primariei 
Municipiului Craiova şi Consiliului Local Craiova, cu ocazia toaletării arborilor, precum şi 
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pentru fluidizarea/restricŃionarea traficului în zonele în care s-au desfăşurat acŃiuni de 
desfiinŃare a construcŃiilor executate fără forme legale, de înlocuire a stâlpilor de iluminat 
public de pe principalele artere. 

PoliŃiştii din cadrul Serviciului CirculaŃie au participat la fluidizarea traficului rutier cu 
ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulaŃie, precum 
şi la amenajarile de parcări din cartierele municipiului Craiova. 

Împreună cu reprezentanŃii Primăriei Craiova şi societăŃile specializate, poliŃiştii locali 
cu atribuŃii în domeniul circulaŃiei, au participat în perioada 26.03.2013 - 28.03.2013, la 
înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulaŃiei 
auto şi pietonale în municipiul Craiova. 
 Prin acŃiunile desfăsurate de către Serviciul Circulatie, s-a contribuit la realizarea 
unui trafic fluent, desfasurarea circulaŃiei pietonale în condiŃii sigure de catre elevii unităŃilor 
de învăŃământ repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine şi siguranŃă publică de pe 
raza municipiului Craiova.  
 În cursul anului 2013, poliŃiştii locali cu atribuŃii în domeniul disciplină în constructii, 
afisaj stradal si control comercial, au organizat acŃiuni şi misiuni specifice, atât cu efective 
proprii, cât şi în colaborare cu poliŃia, jandarmeria, DirecŃia de Sănătate Publică - Dolj, 
AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Consumatorilor – Dolj, Inspectoratul de Stat în 
ConstrucŃii, cu personal  din cadrul Regiilor, Companiilor sau Serviciilor de specialitate din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova şi Consiliului Local Craiova. 

Astfel, au fost verificate un număr de 3351 de construcŃii, aplicându-se 271  amenzi, 
emise 724  somaŃii în vederea desfinŃării (chioşcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), 
pentru abateri de la legislatia in vigoare, fiind încheiate un număr de 1264 note de 
constatare în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, privind disciplina în construcŃii. 

Au fost întocmite actele necesare şi rapoartele de specialitate pentru 162 de cazuri, 
ce au stat la baza emiterii de către Primarul Municipiului Craiova a dispoziŃiilor de 
desfiinŃare a construcŃiilor amplasate fără forme legale pe teren proprietate a municipiului 
Craiova, cazuri în care s-a efectuat şi comunicarea şi afişarea procedurală a acestora. 
 Urmare emiterii dispoziŃiilor, acestea au fost puse în aplicare în mai multe etape pe 
tot parcursul anului 2013, fiind desfăşurate ample acŃiuni de desfiinŃare a construcŃiilor 
provizorii (chioşcuri, panouri publicitare la sol, terase, anexe gospodăreşti, case din paiente 
etc.) executate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova. 
 S-au demolat 326 de construcŃii provizorii ce ocupau fără forme legale proprietatea 
municipiului Craiova şi au fost desfiinŃate un număr de 186 panouri publicitare de mari şi 
mici dimensiuni amplasate la sol şi 43 panouri publicitare amplasate pe stâlpi.  
 În perioada 09.01.- 10.02.2013, potrivit Planului de acŃiune aprobat de Primarul 
Municipiului Craiova, împreună cu funcŃionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului (DirecŃia Urbanism, DirecŃia Impozite şi Taxe), au fost desfăşurate acŃiuni de 
inventariere, verificare şi control a construcŃiilor, în vederea organizării inspecŃiei fiscale 
pentru stabilirea masei impozabile, identificarea străzilor şi stabilirii regimului juridic al 
acestora, în cartierele Bariera Vâlcii, Romaneşti, Veterani, Cernele, Rovive II, fiind verificate 
din punct de vedere al autorizării un număr de 564 construcŃii. 

Potrivit prevederilor HCL 304/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru 
traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din municipiul Craiova, 
poliŃiştii locali au verificat un număr de 205 lucrări de spargere străzi, trotuare, zone verzi pe 
raza municipiului Craiova, privind deŃinerea autorizaŃiilor de intervenŃie pentru avarii la 
utilităŃile publice sau diverse lucrări de branşare a utilizatorilor, fiind aplicate un număr de 25 
sancŃiuni contavenŃionale, în valoare totală  de 50.000 lei, ponderea cea mai mare a 
amenzilor fiind pentru nerefacerea învelişului asfaltic sau beton în termenele autorizate.  

De asemenea, în luna august, poliŃiştii locali din cadrul Serviciului Disciplina în 
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ConstrucŃii şi Control Comercial, împreună cu funcŃionari din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova, au desfăşurat acŃiuni de inventariere a unui număr de 215 imobile situate în 
Centrul Istoric al municipiului Craiova, în vederea înştiinŃării obligaŃiilor ce le revin 
proprietarilor, cu privire la modernizarea Centrului Istoric. 

În domeniul comercial, s-au organizat şi executat acŃiuni de verificare şi control la 
agenŃi economici ce desfăşoară activitatea în pieŃele agroalimentare din Craiova şi Târgul 
de săptămână (32 acŃiuni cu forŃe proprii şi 7 acŃiuni în colaborare cu celelalte structuri), 
precum şi 1651 controale specifice la societăŃi comerciale  de pe raza municipiului Craiova, 
în 12 cazuri fiind dispusă confiscarea de produse agro – alimentare, îmbrăcăminte şi 
încălŃăminte .  

AcŃiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea comerŃului stradal şi a activităŃilor comerciale, a condiŃiilor şi a locurilor 
stabilite de autorităŃile locale, verificarea legalităŃii activităŃilor de comercializare a 
produselor desfăşurate de persoane fizice/juridice, producători particulari, verificarea 
autorizaŃiilor, documentelor de provenienŃă a mărfurilor, verificarea comercianŃilor. 

Polițiști locali, în colaborare cu efective de jandarmi şi agenŃi de poliŃie, au acŃionat în 
zona piețelor, în vederea prevenirii/combaterii activităŃilor comerciale ilicite, conştientizarea 
persoanelor fizice/juridice şi a producătorilor agricoli, care practică activităŃi de comerŃ.  
 În cadrul acŃiunilor s-a urmărit protejarea populaŃiei împotriva activităŃilor comerciale 
ilicite în scopul asigurării unui climat optim de ordine şi siguranŃă publică, caracterul 
acŃiunilor desfăşurate fiind preventiv-reactiv. 
 În perioada 21-28.02.2013, în baza Planului de acŃiune nr.2601/21.02.2013 privind 
prevenirea şi combaterea nerespectării regulilor de comerŃ în incinta şi zona vicinală a 
unităŃilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul Craiova,  poliŃiştii locali din cadrul 
Biroului Control Comercial au verificat un număr de 79 societăŃi comerciale. 
 În urma acŃiunii, s-a constatat că un număr de 10 societăŃi comerciale încalcă 
prevederile legale privind desfacerea şi/sau comercializarea băuturilor alcoolice în incinta 
sau zona vicinală unităŃilor de învăŃământ, fapt pentru care s-a procedat la desfiinŃarea 
spaŃiilor comerciale, fiind emise dispoziŃii de către Primarul Municipiului Craiova. 
 În baza notificărilor înregistrate la Primăria Municipiului Craiova cu privire la 
activitatea de soldare şi lichidare a stocurilor de mărfuri deŃinute de către comercianŃi, 
activităŃi reglementate de O.G. 99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaŃă,  poliŃiştii locali au verificat un număr de 27 notificări. 
 În ceea ce priveşte acŃiunile desfăşurate pe linie de protecŃia mediului, pe parcursul 
anului 2013, au fost verificate un număr de 47 societăŃi comerciale/persoane fizice cu privire 
la încheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere şi nemenajere cu operatorii 
autorizaŃi şi au fost organizate un număr de 12 acŃiuni (din care 6 acŃiuni cu forŃe proprii, iar 
6 acŃiuni în colaborare cu Garda NaŃională de Mediu, PoliŃia Municipiului Craiova şi 
Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi), pentru depistarea persoanelor care depozitează 
materiale rezultate din dezmembrari de autovehicule pe domeniul public. 

 Au fost desfiinŃate cinci locaŃii în care erau amenajate ilegal adăposturi improvizate 
(pe teren proprietate a municipiului Craiova), de către persoane care se ocupau cu 
strângerea peturilor şi a metalelor feroase, ce aveau domiciliile în comunele limitrofe 
municipiului Craiova, persoanele în cauză fiind îndrumate să părăsească zona. 

De asemenea, au fost identificate 27 de autovehicule expuse spre vânzare, aflate pe 
domeniul public/privat al municipiului Craiova (fiind aplicate măsurile legale) şi 34 
autovehicule abandonate ce cad sub incidenŃa Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân. 
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În baza documentaŃiilor întocmite de poliŃiştii locali, au fost emise de către Primarul 
Municipiului Craiova, un număr de 20 dispoziŃii, prin care autovehiculele au fost declarate 
abandonate /fără stăpân. 

 La intervenŃia şi în urma somaŃiilor emise de poliŃiştii locali, un număr de 216 
autovehicule au fost ridicate de către proprietari de pe domeniul public. 

Pe parcursul anului 2013, s-au efectuat 10.497 verificări în baza de date MAI privind 
evidenta persoanelor, au fost preluate şi procesate 8787 sesizări la Telefonul CetăŃeanului 
(0251 - 984), telefon ce este conectat la Dispeceratul Politiei Locale, 2168 sesizări 
telefonice directe la dispeceratul instituŃiei, s-au primit 2394 petiŃii scrise, care au fost 
repartizate structurilor operative în vederea cercetării şi soluŃionării acestora şi au fost 
efectuate 170 corespondenŃe în regim special, cu caracter secret, în temeiul H.G. nr. 1.349/ 
2002 republicată, privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul 
Romaniei. 

În perioada de referinŃă, poliŃiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 20.715 de 
sancŃiuni contravenŃionale, din care 18.301 amenzi şi 2.414 avertismente (majoritatea 
pentru fapte prevăzute de OUG 195/2002, Legea 92/2007, HCL 319/2009, Legea 61/1991 
(republicată) şi Legea 50/1991 republicată), valoarea amenzilor fiind de 3.975.257 lei. 

 

PoliŃia Municipiului Craiova 
ActivităŃile  PoliŃiei Municipiului Craiova în anul 2013 au fost orientate cu prioritate pe 

obiectivele generale ale PoliŃiei Române, stabilite prin Hotărârea Consiliului Superior  al 
Inspectoratului General al PoliŃiei Române din luna decembrie 2012, respectiv pe 
obiectivele din  Proiectul Managerial al Şefului Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Dolj  
pentru anul 2013, preocupările noastre fiind direcŃionate spre creşterea gradului de 
siguranŃă şi protecŃie pentru cetăŃeni, prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, 
siguranŃa stradală, siguranŃa rutieră şi siguranŃa transporturilor:  

- prevenirea şi combaterea infracŃionalităŃii organizate şi transfrontaliere, 
destructurarea grupărilor infracŃionale;  

- asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea 
evaziunii fiscale, contrafacerea de mărfuri, a infracŃiunilor din domeniul 
achiziŃiilor publice, precum şi prin protecŃia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene;   

- asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 
dezvoltării şi menŃinerii capacităŃii operaŃionale. 

 
ActivităŃi specifice de prevenire a criminalităŃii 
  În această  perioadă la nivelul PoliŃiei Municipiului Craiova au fost organizate şi 

executate un număr de 2.711 acŃiuni preventive  şi 14 razii cu efective mărite, majoritatea 
fiind organizate în sistem integrat. 

Cu ocazia acestor activităŃi, lucrătorii  PoliŃiei Municipiului Craiova au  aplicat  un 
număr de 53.435  sancŃiuni contravenŃionale. 

   PoliŃiştii angrenaŃi în activităŃile  de prevenire au avut şi responsabilitatea realizării 
obiectivelor din programele prioritare de prevenire a criminalităŃii derulate la nivel naŃional, 
dar şi a programenlor prioritare de la nivel local, astfel: 

- programul de prevenire a delicvenŃei juvenile şi a victimizării minorilor- prioritate 
naŃională, 

- programul de prevenire a infracŃiunilor cu violenŃă - prevenirea tâlhăriilor prin 
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smulgere ,,Un om prevenit este un om salvat’’ – prioritate naŃională, 
- programul  de prevenire a furturilor din locuinŃe ,,Nu-Ńi scăpa casa din ochi’’- 

prioritate naŃională,  
      - programul de prevenire a accidentelor rutiere grave-  prioritate locală. 

ActivităŃile preventive şi-au atins scopul pentru care au fost executate, respectiv 
menŃinerea climatului de ordine şi siguranŃă publică la nivelul întregului municipiu şi  
prevenirea actelor de tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice, reuşindu-se totodată şi 
reducerea numărului  infracŃionilor stradale sesizate.  

Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2013 PoliŃia Municipiului Craiova a fost sesizată cu privire la comiterea a 

8230 infracŃiuni, cu 9,60 %  mai puŃine decât în aceeaşi perioadă a anului 2012 (- 874).  
Dintre acestea, 1857 sunt infracŃiuni de natură economico-financiară, 3832 judiciare 

şi  2541 fapte  de altă natură. 
La începutul anului existau în lucru 8.312 dosare penale cu autori necunoscuŃi,  au 

fost înregistrate  2598 dosare şi  au fost soluŃionate 3.161 dosare.  
Totodată  existau în lucru şi 1.632 dosare penale cu autori cunoscuŃi. 
Au fost înregistrate 5.736 şi  au fost soluŃionate 6.112 dosare .   
În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2013, la nivelul PoliŃiei 

Municipiului Craiova,  au fost sesizate un număr de 2.121 infracŃiuni, cu 118 fapte mai 
puŃine decât în perioada similară a anului 2012 ( 2.239 fapte ), ceea ce reprezintă  o 
scădere cu  5, 27 % . 

 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend descrescător în anul 2013, fiind 
sesizate 3680 infracŃiuni, furtul continuând să constituie ponderea, cu un procent de 66,16 
% din totalul acestui gen de fapte. 

 Criminalitatea stradală prezintă o scădere cu 2,82 %, comparativ cu anul 2012, fiind 
sesizate 783 infracŃiuni, faŃă de 809 în anul anterior. 

S-a realizat prinderea în flagrant  a  803 persoane ceea ce reprezintă un procent de 
25,62 % din totalul persoanelor cercetate.  

 Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate şi menŃinerea fermităŃii în 
luarea măsurilor de prevenŃie, toate realizate cu sprijinul nemijlocit al procurorilor din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova,  au  condus la  reŃinerea/arestarea  în anul 
2013  a 284 persoane (239 în anul 2012).  

În anul 2013 au fost depuse şi înregistrate 3555 petiŃii şi au fost primite în audienŃă 
248 persoane, 217 dintre aceştia depunând reclamaŃii. 

 Au fost soluŃionate şi rezolvate aspectele reclamate  într-un număr de 3504 petiŃii şi 
191 audienŃe, aşa încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 51 petiŃii şi 26 
audienŃe toate în termenul legal de soluŃionare.  

SiguranŃa traficului rutier şi pietonal 
În anul 2013 poliŃiştii rutieri  au organizat şi executat  un număr de 413 acŃiuni  (+ 15) 

faŃă de anul  2012.  
Au fost aplicate 40.077 contravenŃii (+1947 faŃă de anul 2012), din care 36.189  

conducătorilor auto şi 3.888 altor participanŃi la trafic, dintre care pentru neacordare de 
prioritate pietoni  1.532 (+168), traversare neregulamentară a pietonilor  3.689 (+591).  

Acelaşi rol preventiv l-a avut şi reŃinerea în vederea suspendării dreptului de a 
conduce autovehicule pe drumurile publice a celor 3.356 permise de conducere şi 
retragerea unui număr de 767 certificate de înmatriculare. 

Pe raza municipiului s-au înregistrat 138 (+21) accidente grave, soldate cu 14(-4) 
morŃi, 132(+16) răniŃi grav şi 39(+5) răniŃi uşor.  

 Principalele cauze generatoare ale acestor accidente în anul 2013 au fost  
traversarea neregulamentară 20 (20), neacordare prioritate  pietoni 40 (+18) şi viteza 
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neadaptată la condiŃiile de drum 15(-3).  
Conform proiectului managerial, pentru anul 2014, principalele priorităŃi în acest an 

sunt: 
- creşterea siguranŃei cetăŃeanului prin combaterea fenomenului infracŃional stradal, 

precum şi prin creşterea siguranŃei civice, în zona unităŃilor de învăŃământ preuniversitar; 
- eficientizarea activităŃii de identificare, supraveghere şi destructurare a grupurilor 

infracŃionale; 
- intensificarea activităŃilor pentru descoperirea şi combaterea criminalităŃii 

economico-financiare, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 
- creşterea gradului de siguranŃă al participanŃilor la traficul rutier (siguranŃa rutieră şi 

siguranŃa transporturilor); 
- asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 

dezvoltării şi menŃinerii capacităŃii operaŃionale; 
- dezvoltarea sistemului de control intern managerial în vederea implementării unui 

management performant. 
 

Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj 
Activitatea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj a fost organizată şi s-a 

desfăşurat avându-se în vedere principalele direcŃii de acŃiune ale M.A.I. şi Jandarmeriei 
Române pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul modernizării instituŃionale, 
aplicării programelor prioritare în domeniul ordinii publice, asigurării securităŃii obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor, creării unui sistem logistic eficient capabil să asigure interoperabilitatea 
structurală şi acŃională, adoptării şi implementării unor  metode moderne şi eficiente de 
management la nivelul tuturor structurilor din subordine, dar mai ales prevenirii şi 
descoperirii faptelor de natură penală sau contravenŃională. 

Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, consolidarea statului de drept, a unei 
societăŃi civile şi democratice, reducerea numărului faptelor antisociale, depistarea 
persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării pedepselor, precum şi a 
persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj şi PoliŃiei Locale Craiova, au menŃinut 
permanent o legătură pentru informarea reciprocă cu privire la verificarea şi valorificarea 
informaŃiilor de interes comun, instruirea  personalului  implicat în misiunile de asigurare  a 
ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenŃională sau 
penală.  
 Obiectivul primordial al unităŃii în perioada evaluată l-a constituit desfăşurarea 
activităŃilor specifice în scopul eficientizării unităŃii din punct de vedere organizaŃional şi 
funcŃional, a acŃiunilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea faptelor care pun în 
pericol viaŃa şi integritatea persoanei, avutul public şi privat, apărarea drepturilor şi 
intereselor legitime ale cetăŃenilor, paza şi protecŃia obiectivelor prin prezervarea prioritară a 
ordinii şi siguranŃei publice stradale şi soluŃionarea problemelor comunităŃii, în raport cu 
competenŃele materiale şi teritoriale ale structurii. 

În plan intern s-a avut în atenŃie, în urma analizei situaŃiei operative, realizarea 
eficientizării activităŃii unităŃii din punct de vedere organizaŃional şi funcŃional prin 
constituirea de noi structuri operative de ordine şi siguranŃă publică în zona de 
responsabilitate, pentru îndeplinirea cu eficienŃă a misiunilor specifice. 

De asemenea, s-a urmărit eficientizarea activităŃii structurilor specializate ale 
Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj în scopul creşterii capacităŃii de intervenŃie la 
solicitarea cetăŃenilor şi îmbunătăŃirea managementului logistic în scopul creşterii mobilităŃii, 
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dezvoltării capacităŃii de intervenŃie şi asigurarea condiŃiilor optime de lucru pentru 
personalul unităŃii. 
 În plan operativ, obiectivul principal al unităŃii l-a constituit planificarea, organizarea şi 
executarea misiunilor specifice pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona de 
responsabilitate cu ocazia desfăşurării adunărilor publice (în special la manifestările 
sindicale spontane dar şi cele cultural artistice) şi sportive, paza şi protecŃia obiectivelor şi 
transporturilor speciale date în responsabilitate în judeŃul Dolj precum şi îndeplinirea cu 
eficienŃă a obligaŃiilor ce decurg din dispoziŃiile instanŃelor judecătoreşti legate de mandatele 
de aducere sau executările silite.  
 Un aspect important a constat în dezvoltarea relaŃiilor de colaborare cu societatea 
civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte instituŃii ale statului, în 
special cu cele cu atribuŃii pe linia apărării drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti: Oficiul 
JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor, Comisariatul JudeŃean Dolj al Gărzii NaŃionale 
de Mediu, DirecŃia Silvică, DirecŃia Regională Antifraudă, Camera Executorilor Judecătoreşti 
şi Inspectoratul Teritorial de Muncă şi altele. 
 O preocupare constantă a comenzii unităŃii a fost materializată în dezvoltarea 
colaborării cu autorităŃile publice locale cărora le-am acordat sprijinul, mai ales cu ocazia 
desfăşurării unor adunări publice, dar şi pentru activităŃi comunitare, atunci când 
reprezentanŃii acestora aflaŃi în exerciŃiul funcŃiunii au întâmpinat rezistenŃă în îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu. 
 Astfel, în vederea dezvoltării sistemului relaŃional şi îmbunătăŃirii comunicării 
interinstituŃionale la nivelul I.J.J. Dolj au fost derulate 35 de planuri de 
cooperare/colaborare/protocoale care şi-au dovedit viabilitatea cu ocazia punerii lor în 
aplicare. 
 Totodată, având în vedere contextul actual, un aspect foarte important a constat în 
planificarea, organizarea şi executarea de acŃiuni atât independent cât şi în cooperare cu 
alte instituŃii cu atribuŃii în domeniu pe linia prevenirii şi combaterii activităŃilor ilicite privind 
evaziunea fiscală: comercializarea ilegală de produse din tutun, alcool, comercializarea de 
produse cu termen de valabilitate expirat sau contrafăcute, ce imită inscripŃiile unor mărci 
geografice de renume, în vederea obŃinerii unor profituri ilegale, cu implicaŃii directe asupra 
bugetului de stat şi nu în ultimul rând asupra sănătăŃii populaŃiei.  
 Un obiectiv foarte important l-a constituit participarea activă şi permanentă alături de 
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Dolj, DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova şi BCCO 
Craiova la menŃinerea ordinii publice în scopul protecŃiei drepturilor şi libertăŃilor 
fundamentale ale cetăŃenilor, a proprietăŃii publice şi private precum şi la prevenirea, 
descoperirea şi combaterea infracŃiunilor şi a altor încălcări ale legislaŃiei în vigoare. 
 Trebuie subliniată colaborarea deosebită între structurile cu atribuŃii în domeniul 
ordinii şi siguranŃei publice în sensul mobilizării exemplare pentru desfăşurarea în comun a 
unor activităŃi sau acŃiuni ce Ńin de prevenirea şi combaterea faptelor de natură 
contravenŃională sau penală.  
 De asemenea, o misiune extrem de importantă executată de efectivele 
Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj a constat în executarea întocmai şi la timp a 
tuturor mandatelor de aducere emise de instanŃele de judecată din municipiul Craiova, 
aspect relevat şi de conducătorii instituŃiilor Ministerului JustiŃiei cu ocazia analizelor 
comune.  

Ca element de referinŃă în activitatea I.J.J. Dolj în această perioadă trebuie subliniat 
faptul că prin măsuri preventiv descurajatoare s-a urmărit evitarea intervenŃiei în forŃă, atât 
cu ocazia manifestărilor de protest, cât şi cu ocazia competiŃiilor şi jocurilor sportive, pe 
această linie nefiind înregistrate evenimente deosebite.  

In anul 2013 efectivele Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj, împreună cu cele 
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ale Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Dolj si Grupării de Jandarmi Mobile Craiova au 
derulat un ansamblu de măsuri comune, cuprinse în Planul de măsuri MAI pentru 
prevenirea si combaterea infracŃionalităŃii stradale, în scopul instaurării unui climat de ordine 
si siguranŃă publică, pentru combaterea evenimentelor negative, care afectează climatul de 
ordine şi siguranŃă publică.  

În acest sens, au fost planificate, organizate şi executate 262 misiuni de menŃinere a 
ordinii publice prin patrule mixte cu un efectiv de 1.152 jandarmi, 292 misiuni de menŃinere 
a ordinii publice prin patrule independente cu un efectiv de 7.312 jandarmi şi 145 acŃiuni în 
zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar, în zone de interes operativ, în pieŃele şi 
târgurile din Municipiul Craiova cu un efectiv de 688 jandarmi, ocazie cu care au fost 
aplicate 1.741 sancŃiuni contravenŃionale, în valoare de 223.550 lei, au fost constatate 78 
infracŃiuni cu 85 autori, au fost conduse la poliŃie 27 persoane în vederea luării măsurilor 
legale şi au fost ridicate bunuri în valoare de 6.459 lei. 

De asemenea, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase, promoŃionale, 
comemorative au fost executate de efectivele unităŃii noastre, împreună cu personalul 
PoliŃiei Locale Craiova şi Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Dolj, 91 misiuni de asigurare 
a ordinii şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 1.411 jandarmi, ocazie cu care au fost 
aplicate 45 de sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 5.250 lei, au fost constatate 4 
infracŃiuni cu 4 autori şi au fost confiscate bunuri în valoare de 311 lei. 

Cu ocazia manifestărilor sportive au fost executate 61 misiuni de asigurare a ordinii 
şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 1.091 jandarmi, ocazie cu care au fost constatate 4 
infracŃiuni cu 4 autori. 

Cu ocazia manifestărilor de protest au fost executate, 13 misiuni de asigurare a 
ordinii şi siguranŃei publice, cu un efectiv de 147 jandarmi, nefiind constatate fapte de natură 
contravenŃională sau penală. 

Totodată, au mai fost executate 3 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranŃei publice, 
cu un efectiv de 38 jandarmi, cu ocazia vizitelor oficiale desfăşurate de către demnitari 
români şi 3 misiuni cu un efectiv de 34 jandarmi pentru înlăturarea sau limitarea situaŃiilor 
de urgenŃă. 

De asemenea efectivele Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj au executat 45 
misiuni de intervenŃie cu un efectiv de 220 jandarmi la solicitări prin S.N.U.A.U. 112 sau 
telefonic. 

Au fost executate 32 acŃiuni în cooperare cu poliŃia, cu un efectiv de 191 jandarmi, 
ocazie cu care au fost aplicate 24 sancŃiuni contravenŃionale în valoare de 5.800 lei şi  au 
fost constatate 5 infracŃiuni cu 5 autori. 

Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj a organizat si executat şi un număr de 144 
acŃiuni în colaborare cu alte instituŃii (executori judecătoreşti, administraŃia publică locală, 
Comisariatul JudeŃean Dolj al Gărzii NaŃionale de Mediu, organele silvice şi piscicole, 
Comisariatul JudeŃean pentru ProtecŃia Consumatorilor, Serviciul pentru Imigrări Dolj, etc.) 
cu un efectiv de 721 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 24 sancŃiuni contravenŃionale 
în valoare de 6.800 lei. 

Un alt palier important în activitatea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj l-a 
constituit organizarea şi executarea unor misiuni specifice pe timpul sezonului estival pentru 
verificarea legalităŃii funcŃionării agenŃilor economici în zonele de agrement şi cele 
aglomerate de pe raza municipiului Craiova. 

O misiune deosebit de importantă în activitatea I.J.J. Dolj, a constituit-o menŃinerea 
ordinii şi siguranŃei publice în zona instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
Craiova.  

Această activitate s-a realizat în sistem integrat PoliŃie – Jandarmerie – PoliŃie 
Locală, în conformitate cu prevederile „Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă Publică al 
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JudeŃului Dolj” şi a „Sistemului cadru de asigurare a protecŃiei unităŃilor de învăŃământ 
şcolar, a siguranŃei elevilor şi a personalului didactic”, activităŃi care au vizat în special 
creşterea siguranŃei elevilor şi cadrelor didactice în unităŃile de învăŃământ, în incintele şi 
zonele adiacente unităŃilor de învăŃământ, asigurarea climatului de ordine şi siguranŃă 
publică pe traseele de afluire/defluire ale elevilor, prevenirea şi descurajarea acŃiunilor de 
tulburare a ordinii şi siguranŃei publice în zona unităŃilor de învăŃământ prin prezenŃa activă 
a jandarmilor în zonele identificate cu risc, intervenŃia imediată şi oportună pentru 
soluŃionarea oricăror situaŃii ce pot apărea în zona instituŃiilor de învăŃământ, realizarea unei 
colaborări permanente cu personalul didactic al instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar din 
municipiul Craiova şi derularea unui dialog constructiv cu elevii în cadrul programelor 
preventiv-educative. 

Personalul I.J.J. Dolj s-a implicat activ şi în organizarea şi coordonarea activităŃilor cu 
caracter preventiv şi educaŃional în instituŃiile de învăŃământ preuniversitar, fiind desfăşurate 
84 acŃiuni în cadrul programelor de prevenire a violenŃei la competiŃiile şi jocurile sportive 
„CompetiŃia sportivă = spectacol”, „Fair-play în sport – Fair-play pe stradă”, a programelor 
de prevenire privind consumul de droguri „Minte sănătoasă – Organism puternic” şi „Fii 
conştient de riscurile consumului de droguri”, precum şi a programului de prevenire a 
violenŃei în şcoli „Să exmatriculăm violenŃa”. Aceste activităŃi au urmărit conştientizarea 
tinerilor privind consecinŃele săvârşirii de fapte antisociale, ale consumului de substanŃe ori 
produse cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăŃii şi rolul activităŃilor preventive din 
instituŃiile de învăŃământ preuniversitar. 

De asemenea, în perioada de referinŃă, efectivele I.J.J. Dolj au executat misiuni de 
menŃinere a ordinii şi siguranŃei publice prin patrule de jandarmi pe mijloacele de transport 
în comun aparŃinând RAT Craiova, în scopul creşterii siguranŃei cetăŃenilor, prevenirii şi 
combaterii faptelor de natură contravenŃională sau penală şi luării măsurilor legale, în cazul 
comiterii unor fapte antisociale. 

Măsuri şi direcŃii de acŃiune pentru eficientizarea activităŃii: 
- informarea Inspectoratului de Jandarmi JudeŃean Dolj de către Primăria Municipiului 

Craiova cu ocazia depunerii cererilor de organizare a unor adunări publice (mitinguri, 
marşuri, acŃiuni de protest, etc.);  
 - participarea efectivelor PoliŃiei Locale Craiova, la solicitarea Inspectoratului de 
Jandarmi JudeŃean Dolj, la asigurarea măsurilor de ordine şi siguranŃă publică cu ocazia 
adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural - artistice şi sportive organizate la 
nivel local; 
 - dezvoltarea capacităŃii operaŃionale a structurilor  de jandarmi pentru asigurarea 
unei intervenŃii prompte în situaŃii de urgenŃă sau de tulburare a ordinii publice; 
 - transmiterea, zilnic, către Inspectoratul de Jandarmi JudeŃean Dolj, a buletinului 
informativ al PoliŃiei Locale Craiova cu evenimentele petrecute în ultimele 24 de ore, în 
vederea cunoaşterii permanente a evoluŃiei situaŃiei operative din zona de responsabilitate; 
 - creşterea gradului de siguranŃă civică în mun. Craiova prin întrebuinŃarea eficientă a 
structurilor de jandarmi în zona de responsabilitate; 
 - asigurarea pazei şi protecŃiei obiectivelor, transporturilor de valori şi a celor speciale 
precum şi a conductelor petroliere prin eficientizarea dispozitivelor de pază şi intervenŃie; 
  - dezvoltarea cooperării şi colaborării intra - interinstituŃionale cu alte instituŃii şi 
structuri, în baza planurilor de cooperare/ colaborare / intervenŃie; 
 - eficientizarea formelor, metodelor şi procedeelor specifice de realizare a 
dispozitivelor de pază şi protecŃie  în vederea creşterii nivelului de siguranŃă al 
infrastructurilor critice din competenŃă; 
  Continuarea desfăşurării unor activităŃi de pregătire antiinfracŃională a cetăŃenilor, în 
special în rândul tinerilor, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale. 
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Gruparea de Jandarmi Mobilă FraŃii Buzeşti Craiova 
Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a acŃionat în anul 2013 pe următoarele direcŃii 

de acŃiune: 
  - creşterea gradului de siguranŃă şi protecŃie a cetăŃeanului, creşterea autorităŃii 
structurilor cu atribuŃii în domeniul ordinii şi siguranŃei publice, sporirea încrederii populaŃiei 
în instituŃiile statului, prezervarea unui climat optim de ordine şi siguranŃă publică; 
 - evaluarea permanentă a cadrului operaŃional pentru realizarea în timp oportun a 
analizelor specifice privind eventuale riscuri şi vulnerabilităŃi în planul ordinii publice şi 
dispunerea de măsuri conform competenŃelor legale, pe plan local, împreună cu celelalte 
autorităŃi ale administraŃiei publice, în vederea asigurării climatului de siguranŃă publică; 
 - cooperare cu celelalte instituŃii ale statului cu atribuŃii în domeniul ordinii şi 
siguranŃei publice, în vederea cunoaşterii permanente a situaŃiei operative, prevenirea 
declanşării unor stări conflictuale şi acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 
 - acoperirea eficientă a zonei de competenŃă cu forŃe şi mijloace în vederea 
intervenŃiei în timp operativ pentru rezolvarea oricărei situaŃii, asigurarea ordinii publice şi, la 
nevoie restabilirea acesteia; 
 - executarea în sistem integrat (poliŃie/jandarmi) a unor acŃiuni pentru prevenirea, 
combaterea şi descurajarea fenomenului infracŃional sau contravenŃional; 
 - asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecŃia participanŃilor pe timpul 
desfăşurării de manifestări sportive, cultural-artistice, comemorative, religioase, şi pe timpul 
vizitelor oficiale; 
 - asigurarea măsurilor de ordine publice pe timpul manifestărilor publice de amploare 
ce s-au desfășurat în spațiul public; 

- punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanŃele competente; 
- intervenŃia imediată şi oportună la solicitările prin SNUAU 112 sau alte solicitări 

pentru rezolvarea oricăror situaŃii precum şi în sprijinul efectivelor care asigură paza şi 
protecŃia transporturilor cu caracter special, de bunuri sau de valori; 

- creşterea capacităŃii operative a efectivelor unităŃii, în vederea gestionării situaŃiilor 
determinate de declanşarea unor manifestaŃii publice sau altor forme de protest, pe fondul 
nemulŃumirilor create de impactul în plan social al crizei economico – financiare; 

- asigurarea schimbului de date şi informaŃii în cazul unor evenimente majore cu 
caracter transfrontalier (menŃinerea ordinii publice, manifestări sportive), în conformitate cu 
prevederile ConvenŃiei Schengen şi ale Tratatului de la Prüm privind aprofundarea 
cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităŃii 
transfrontaliere şi a migraŃiei ilegale; 

- asigurarea transparenŃei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la 
activitatea unităŃii şi dezvoltarea relaŃiilor de parteneriat cu societatea civilă. 

În anul 2013, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a asigurat în municipiul Craiova 
măsurile de ordine la un număr de 74 manifestări sportive (partidele de fotbal din cadrul Ligii 
a–II-a susŃinute de echipa CS U Craiova pe teren propriu, partidele internaŃionale de 
baschet, volei şi handbal precum şi cele cu grad mediu sau ridicat de risc din cadrul ligilor 
naționale susŃinute de clublu sportiv SCM Craiova la Sala Polivalentă), 4 misiuni de 
asigurare a ordinii publice la manifestări de protest (marşuri, mitinguri), 37 misiuni la 
manifestări cultural artistice, religioase, comemorative, promoŃionale (Zilele Municipiului 
Craiova, spectacolele organizate de Primăria municipiului Craiova, sărbători câmpeneşti, 
spectacolele aniversare Antena 3, Lidl, Caravana Catena, Mix Music Evo, Zilele Mihai 
Viteazul, Festivalul Haiducilor, Revelionul 2013/2014, spectacolele din cadrul campaniei 
Primăriei municipiului Craiova – Craiova, capitală cultural-europeană) şi 1 misiune de 
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asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale.  
Pe linia menŃinerii ordinii publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a executat 

pe raza municipiului Craiova un număr de 318 misiuni de menŃinere a ordinii publice prin 
patrule de jandarmi, 312 misiuni de menŃinere a ordinii publice prin patrule mixte poliŃie-
jandarmi, 17 acŃiuni punctuale în pieŃe, târguri, oboare, 9 acŃiuni punctuale în zone de 
interes operativ sau cu risc criminogen ridicat şi 2 acŃiuni punctuale în zona instituŃiilor de 
învăŃământ preuniversitar.  

De asemenea, au fost executate un număr de 852 acŃiuni în cooperare cu 
Inspectoratul de PoliŃie al JudeŃului Dolj pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea 
fenomenului contravenŃional sau infracŃional, diminuarea infracŃionalităŃii stradale, 150 
misiuni în cooperare cu organele administraŃiei publice locale, 16 misiuni în cooperare cu 
executorii judecătoreşti şi 2 misiuni în cooperare cu Serviciul pentru Imigrări al judeŃului 
Dolj. 

În anul 2013, GJMb Craiova a executat misiuni în cooperare cu SecŃia Regională de 
PoliŃie Transporturi Craiova pentru prevenirea şi sustragerilor de componente de la 
infrastructura căii ferate pe magistrala CF 900, în zona Aeroportului InternaŃional Craiova, 
pe timpul sosirii/plecării curselor internaŃionale, cu DirecŃia Regională pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Craiova, pentru prevenirea şi combaterea activităŃilor ilegale cu produse 
cu tutun ce provin din Ukraina, Republica Moldova sau sunt transportate pe Marea Neagră 
şi organele administraŃiei publice locale – Primăria Municipiului Craiova, RAT Craiova. 

În anul 2013, în baza Planului Unic de Ordine şi SiguranŃă al JudeŃului Dolj, 
Sistemului cadru de asigurare a protecŃiei instituŃiilor de învăŃământ încheiat la nivelul 
judeŃului Dolj şi Planului de măsuri pentru menŃinerea şi creşterea gradului de siguranŃă 
civică în zona unităŃilor de învăŃământ în anul şcolar 2013-2014 aprobat de Prefectul 
JudeŃului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat în sistem integrat cu 
PoliŃia municipiului Craiova la menŃinerea ordinii şi siguranŃei publice în zona instituŃiilor de 
învăŃământ din municipiul Craiova. 

În sezonul estival 2013, situaŃia operativă a fost caracterizată prin menŃinerea unui 
climat de linişte şi siguranŃă publică, numărul infracŃiunilor şi contravenŃiilor menŃinându-se 
la un nivel scăzut, fapt datorat prezenŃei active a efectivelor de jandarmi şi poliŃie care au 
acŃionat în sistem integrat în zonele şi mediile cu potenŃial turistic din zona de competenŃă. 

Pe timpul acestor misiuni efectivele GJMb. Craiova au constatat un număr de 32 
infracŃiuni în mod independent cu 37 autori, 305 infracŃiuni în cooperare cu poliŃia, fiind 
depistaŃi 351 autori, au fost aplicate un număr de 2487 sancțiuni contravenționale în 
valoare de 506620 lei, a fost depistat un urmărit internaŃional şi s-au ridicat în vederea 
confiscării bunuri în valoare de 9190 lei. 

În baza Planului de măsuri pentru verificarea legalităŃii desfăşurării operaŃiunilor cu 
obiecte pirotehnice la nivelul judeŃului Dolj, în perioada analizată unitatea a executat a 
acŃiuni în cooperare cu BAESP din cadrul IPJ Dolj în zona pieŃelor, târgurilor şi centrelor 
comerciale, pe timpul cărora au fost constatate un număr de 23 infracŃiuni cu 25 autori 
depistaŃi, actele premergătoare fiind întocmite şi înregistrate de către efectivele de jandarmi. 

Pe timpul acŃiunilor, au fost ridicate în vederea confiscării 154010  obiecte artizanale 
şi de distracŃie pe bază de amestecuri pirotehnice (artificii, pocnitori) 

În cursul anului 2013, evoluŃia situaŃiei operative din zona de responsabilitate 
teritorială a Grupării de Jandarmi Mobile Craiova a fost marcată printr-un trend descendent 
al infracŃionalităŃii stradale, astfel că în urma eforturilor depuse pentru realizarea unor 
dispozitive de ordine şi siguranŃă publică eficiente, în anului 2013 criminalitatea stradală la 
nivelul municipiului Craiova a  scăzut cu 4,2 % faŃă de anul 2012. 

Enumerăm, în continuare, câteva exemple semnificative de misiuni cu grad de risc 
mediu sau ridicat la care efectivele Grupării de Jandarmi Mobile Craiova au asigurat 
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măsurile de ordine publică: 
- în perioada 31.05-01.06.2013, în PiaŃa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe 

timpul „Zilelor municipiului Craiova”, activitate organizată de Primăria municipiului Craiova 
(spectacole susŃinute de Andra, Alex Velea, CIA, Cristi Minculescu); 

- în data de 07.07.2013, în PiaŃa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe timpul 
spectacolului „Caravana distracŃiei Golden Brau”, activitate organizată de Primăria 
municipiului Craiova în parteneriat cu SC Expopedia InternaŃional SRL (concerte susŃinute 
Elena Gheorghe şi DJ Radio 21); 

- în data de 11.07.2013, în PiaŃa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe timpul 
spectacolului aniversar „8 ani Antena 3”, activitate organizată de Primăria municipiului 
Craiova în parteneriat cu Antena 3 (concerte susŃinute de Loredana, Zdob şi Zdub, CRBL, 
Connect-R, Alex Velea, Holograf, Vunk, Puya, Corina, HI-Q, Accent, Delia); 

-  manifestările religioase desfăşurate în perioada sărbătorilor pascale din anul 2013; 
- în data de 23.11.2013, la Stadionul „Ion Oblemenco” din municipiul Craiova, pe 

timpul desfăşurării partidei de fotbal cu grad ridicat de risc din cadrul Ligii a II-a, dintre 
echipele CS U Craiova și FC U Craiova; 

- în data de 31.12.2013/01.01.2014, în „PiaŃa Tricolorului”  din municipiul Craiova, la 
manifestarea cultural-artistică „Revelion 2013/2014” organizată de Primăria municipiului 
Craiova, eveniment la care au concertat: Mario (Next Star), Alex Mica, Guess Who şi 
Corina. 

La solicitarea IJJ Dolj şi IPJ Dolj, GJMb Craiova a participat în baza Planurilor 
comune întocmite în acest sens la executarea de acŃiuni cu efective mărite pe raza 
municipiului Craiova, pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea fenomenului 
contravenŃional sau infracŃional. 

Pe linia activităŃilor de prevenire a fenomenului contravenŃional şi infracŃional, la 
nivelul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, au fost încheiate un număr de 12 parteneriate 
cu instituŃiile de învăŃământ din municipiul Craiova, având ca obiective prevenirea şi 
combaterea faptelor antisociale din zona instituŃiilor de învăŃământ, a comportamentului 
deviant şi a delicvenŃei juvenile, şi acordarea sprijinului educaŃional referitor la cunoaşterea 
legislaŃiei în materie contravenŃională / penală, sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul 
evitării consumului de droguri. 

De asemenea, cadrele unităŃii au iniŃiat şi desfăşurat 234 acŃiuni de prevenire a 
fenomenului infracŃional, prin Programele de prevenire intitulate „Interzis faptelor antisociale 
în instituŃiile de învăŃământ”, „CompetiŃia Sportivă = Spectacol” „Da vieŃii, nu drogurilor”, 
„Campanie de informare Ziua Europeană a numărului unic 112”, „ActivităŃi de Informare 120 
ani de la înfiinŃarea Jandarmeriei Rurale”, „Mişcarea locală împotriva traficului de peroane 
pentru marcarea Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane”. 

În cadrul parteneriatelor şi programelor proprii de prevenire, cu sprijinul şi 
participarea reprezentanŃilor Centrului NaŃional Antidrog – Sucursala Craiova şi ai AgenŃiei 
NaŃionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, au fost organizate 
14 activităŃi, ocazie cu care au fost distribuite pliante şi reviste cu istoricul Grupării de 
Jandarmi Mobile Craiova. 

Pe linia combaterii criminalităŃii organizate şi transfrontaliere, destructurarea 
grupurilor infracŃionale organizate, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat la 
solicitarea procurorilor la o serie de acŃiuni ce vizau grupuri infracŃionale organizate 
specializate în infracŃiuni informatice, clonare de carduri, înşelăciune, trafic de persoane, 
şantaj, infracŃiuni cu violenŃă, evaziune fiscală, trafic de metale. 
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Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, îmbinat cu 

scăderea nivelului de trai al populaŃiei au dus la o slabă valorificare a potenŃialului turistic. 
La nivelul anului 2013, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 36 unităŃi 

de cazare existente acestea având un potenŃial de cazare turistică de 1741 locuri.  
Hotelurile deŃin 52,8% din totalul unităŃilor de cazare, urmate de pensiunile turistice 

urbane cu 25,0%, hosteluri cu 11,2%, moteluri şi vile turistice fiecare cu câte 5,5%. 
Numărul turiştilor cazaŃi în anul 2013 a fost de 64853 (cu 6253 turişti mai mult faŃă de 

anul 2012), cu 126081 om-zile înnoptări (cu 17018 om-zile înnoptări mai mult decât în anul 
2012). 
 Câteva obiective turistice de referinŃă ale municipiului Craiova: 

Cea mai veche construcŃie din zona Craiovei care s-a păstrat, atestată ca atare, este 
mânăstirea Coşuna - BucovăŃul Vechi, însă, din tot ansamblul iniŃial a rezistat pânâ în zilele 
noastre numai biserica. Deşi pisania indică data de 3 decembrie 1572, o veche 
cartografiere susŃine că mânăstirea ar fi fost zidită în 1483. Din punct de vedere 
arhitectonic, biserica este realizată în stil muntenesc, caracterizat prin sinteza dintre 
elementele populare autohtone şi cele bizantine.  

Biserica mânăstirii Jitianu, considerată ctitorie a lui Serban Voievod (1654-1658). 
Biserici construite în stil brâncovenesc - Sf. Ilie, Construita în 1720 de vornicul Ilie 
Oteteliseanu şi marii negustori ai oraşului (zugravită de pictorul C.Lecca intre1840-1841, 
refacută în 1893, pictura actuală fiind cea executată de Gh.Ioanid şi Gh.Tattarescu), 
Biserica Tuturor Sfintilor (1700), Biserica Sf. Gheorghe Vechi (1730), Mânăstirea Obedeanu 
(1747), Biserica Mântuleasa (1786), Sfântul Nicolae (1794). 

Biserica Sfîntul Dumitru este ctitorită de Matei Basarab în 1652. Afectată de 
cutremurul din 1840, biserica este închisă pănă în anul 1889, când au început lucrările de 
restaurare sub conducerea arhitectului Andre Lecomte de Nouy, care a ridicat din temelii 
actuala construcŃie, fără a respecta stilul celei vechi. 

Casa Băniei, cea mai veche clădire existentă azi în oraş, datând din anul 1699. 
Refăcută de Constantin Brâncoveanu, Casa Băniei are doua nivele, cu camere cu bolŃi de 
cărămidă la parter, cu camere şi cerdace la etaj. A fost lucrată de către meşterii arhitecŃi ai 
domnitorului, într-un stil popular. Aici se aduna divanul Craiovei, iar în timpul ocupaŃiei 
austriece a fost reşedinŃa administraŃiei stăpânitorilor. Ulterior, clădirea a fost, succesiv: 
cartierul lui Murtaza Paşa (1737-1739), locuinŃa particulară a episcopului, localul primei şcoli 
din Craiova (1750), local pentru tribunal, local de şcoală pentru Gimnaziul FraŃii Buzeşti 
(1896-1914) şi şcoală normală de învăŃatoare, lăcaş pentru Muzeul Olteniei (1934-1948) şi 
pentru secŃia de etnografie (din 1967). 

Palatul Jean Mihail (actualul Muzeu de Artă), realizat între 1899-1907 de arhitectul 
francez Paul Gottereau, la cererea lui Constantin Mihail - unul dintre cei mai bogaŃi oameni 
ai României din acele vremuri. 

Casa Vorvorenilor - actualul sediu al Mitropoliei Olteniei - este un palat realizat după 
planurile arhitectului D.Maimarolu; el prezintă influenŃa mai târzie a Renaşterii franceze, 
caracterizată prin acoperişuri mansardate, multitudinea de ornamentări şi stucaturi, 
interioare bogat decorate. 

Universitatea, fostul Palat de JustiŃie, a fost proiectată, în 1890, de arhitectul Ion 
Socolescu şi este o ilustrare a neoclasicismului în arhitectură. 
          O altă construcŃie deosebită este clădirea fostei Bănci a ComerŃului, acum sediul 
Primăriei Craiovei. Proiectată de arhitectul Ion Mincu, este terminată în 1916 de către elevul 
său Constantin Iotzu. Cladirea are un interior bogat decorat cu stucaturi, vitrouri, mozaicuri 
veneŃiene şi grilaje de fier forjat. O constructie interesantă, viguroasă, cu caractere 
arhitectonice populare, este fostul Palat Administrativ, astăzi sediul Prefecturii şi Consiliului 
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JudeŃean Dolj. Opera a arhitectului Petre Antonescu, această cladire a fost realizată‚ între 
anii 1912-1913. 
          După primul război mondial, pe plan stilistic se continuă strădania de afirmare a 
elementelor naŃionale în artă. În Craiova acestei perioade se construieşte aşa-numita Casa 
Albă (pe una din laturile grădinii centrale - English Park - realizată în stilul unui scuar 
londonez), după planurile arhitectului Constantin Iotzu. Dintre realizările contemporane 
trebuie să amintim noul edificiu al Teatrului NaŃional, inaugurat  în 1973. 
        Alături de construcŃiile amintite mai înainte, un punct de atracŃie al Craiovei îl 
reprezintă Parcul Nicolae Romanescu, unic în România şi una dintre cele mai interesante 
realizări de acest gen din Europa. Proiectul, creaŃie a arhitectului francez E.Redont, a fost 
premiat cu Medalia de Aur la ExpoziŃia InternaŃională de la Paris din 1900. SuprafaŃa totală 
a parcului cuprinde peste 96 ha de plantaŃii (arboret, peluze, arbori, arbusti), o întindere de 
apă de 4 ha, un hipodrom de peste 20 ha, drumuri, alei şi poteci pe o întindere de 35 km. 
Există şi o grădină zoologică, unde pot fi văzute îndeosebi specii de păsări şi animale 
indigene, dar şi străine. 

Grădina Botanică a fost amenajată din iniŃiativa botanistului craiovean Al. Buia, cu 
scopul de a servi ca bază de studiu pentru studenŃii facultăŃilor de agronomie şi horticultură, 
dar şi ca zonă de agrement. Grădina cuprinde o suprafaŃă de 17 ha şi este delimitată pe 
sectoare distincte : ornamental (aproape 4,5 ha), sistematic, flora globului, economic. 
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STAREA MEDIULUI 

 
  

Calitatea aerului 
Începând din anul 2006, supravegherea calităŃii aerului în aglomerarea Craiova s-a 

realizat prin intermediul sistemului automat de monitorizare a calităŃii aerului inclus în 
RNMCA, format din 5 staŃii amplasate conform criteriilor specifice prevăzute în 
Ord.592/2002 (preluate în prezent de Legea 204/2011).  

PoluanŃii monitorizaŃi - respectiv SO2, NO2, NOx, CO, Pb, PM10 şi PM2,5, benzen şi 
ozon (O3) - sunt cei reglementaŃi prin directivele europene privind calitatea aerului 
înconjurător preluate în legislaŃia noastră prin Legea 104/2011, privind valorile limită, de 
prag şi de alertă ale acestora, precum şi a metodelor de măsurare şi evaluare (Directiva nr. 
96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităŃii aerului, Directiva nr. 99/30/CE privind 
valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxizi de azot, particule în suspensie şi 
plumb în aerul atmosferic, Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi 
monoxid de carbon în aerul atmosferic Directiva nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu 
ozon). 
 Structura reŃelei din aglomerarea Craiova: 

- StaŃia DJ-1- staŃie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de 
PiaŃa Mare, locaŃia respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului (raza ariei 
de reprezentativitate max 100 m); poluanŃii monitorizaŃi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 
şi BTEX; 

- StaŃia DJ-2- staŃie de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei,  expusă mai 
puŃin traficului şi industriei; poluanŃii monitorizaŃi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM2,5 şi 
BTEX; 

- StaŃia DJ-3- staŃie mixtă- industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, aflată sub 
influenŃa ambelor termocentrale şi a reŃelei de trafic intens din vestul oraşului (raza ariei de 
reprezentativitate este de max 1 km); poluanŃii monitorizaŃi sunt SO2, NO, NO2, NOx, O3, 
PM10;  

- StaŃia DJ-4- staŃie industrială, situată la intrarea în IşalniŃa, în mediu suburban, 
aflată sub influenŃa termocentralei din zonă mai ales; poluanŃii monitorizaŃi sunt SO2, NO, 
NO2, NOx, O3; 

- StaŃia DJ-5- staŃie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în 
Breasta, situată la distanŃă de aproape toate sursele de poluare majore din aglomerare, 
afectată uneori de emisiile de la CET IşalniŃa; poluanŃii monitorizaŃi sunt SO2, NO, NO2, 
NOx, CO, PM10 şi O3- de menŃionat că acesta din urmă se regăseşte în reŃeaua europeană 
specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte staŃii din Ńară.  

Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menŃionaŃi, se monitorizează şi parametrii 
meteorologici la staŃiile DJ-2 şi respectiv DJ-4: temperatura, direcŃia şi viteza vântului, 
presiunea atmosferică, radiaŃia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaŃiilor. 

Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaŃi sunt: 

- traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanŃi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai 
afectate artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal; 

- arderi în industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi termică- 
platformele industriale ale celor 2 termocentrale emit o serie de poluanŃi în atmosferă  
(oxizi ai sulfului şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, compuşi organici volatili, pulberi), 
generează volume mari de ape uzate industriale şi produc cantităŃi mari de deşeuri 
(cenuşa şi sterilul). La cele două locaŃii ale haldelor de cenuşă, cea de la IşalniŃa şi cea de 



 

104 

la Valea Mânăstirii, încă se mai produc uneori spulberări de praf în condiŃii de vânt uscat; 

- alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), zona 
din NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează în atmosferă emisii de diverşi 
poluanti şi zgomot; 

- exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili; 

- procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenŃează sensibil concentraŃiile   
poluanŃilor în timpul iernii, prin contribuŃia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  azot, 
monoxidului de carbon; 

- şantiere deschise sunt importante surse de pulberi mai ales; 

- factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

- surse accidentale – incendii; 

- surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt surse 
de pulberi, oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 

- zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenŃa în atmosferă a 
diverşilor compuşi rezultaŃi în urma descompunerii, ca amoniacul. 

EvoluŃia poluanŃilor monitorizaŃi în 2013 
În urma monitorizării poluanŃilor atmosferici în anul 2013 s-au obŃinut, la anumiŃi 

indicatori, ca oxizii de azot şi monoxidul de carbon, date comparabile cu cele din anii 
precedenŃi, pentru NO2 şi NOx trendul pare a fi chiar crescător.  

Au fost înregistate, în schimb, mai puŃine depăşiri ale valorilor limită orare la SO2 
(doar 2, la staŃia de la IşalniŃa) şi de asemenea valori mai scăzute  ale datelor gravimetrice 
zilnice ale PM10, după cum se poate observa în tabelul de mai jos.  

Ozonul, poluant secundar a cărui formare în atmosferă depinde mult de condiŃiile 
climatice- respectiv radiaŃia solară şi temperaturile ridicate din sezonul primăvară - toamnă 
şi de existenŃa în principal a precursorilor de natură organică şi a oxizilor de azot, a avut, ca 
de obicei, multe depăşiri ale valorii Ńintă pentru sănătatea umană, cele mai multe fiind 
înregistrate la staŃia de la Billa în acest an. 

Trebuie menŃionat faptul că evoluŃia poluanŃilor depinde foarte mult şi de condiŃiile de 
dispersie în atmosferă, zona Craiovei fiind defavorizată în sensul că în oraş se înregistrază 
deseori condiŃii de calm atmosferic indiferent de anotimp şi de asemenea se produc 
inversiuni termice în timpul serii, în perioadele de toamna şi iarna. Aceste condiŃii climatice 
conduc la acumularea poluanŃilor emisi de la diverse surse şi creşterea concentraŃiilor, 
uneori peste limitele orare şi zilnice permise.  

Tabel sinteza. Perioada: 2013 

staŃie poluant media 
anuala 

unitate 
masura tip depasire nr. 

depasiri 

captura 
de date 
validate 
(%) 

DJ-1 

SO2 8 µg/m3 Depăşirea valorii limitei orare 
 (350 microg/m3, medie orara) 0 94 

NO2 40 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare 
 (200 microg/m3, medie orară) 0 83 

NOx 62 µg/m3   83 
CO 0.47 mg/m3  0 94 

Benzen 1.66 µg/m3   35 

PM10 grav. 23 µg/m3 Depasirea valorii limitei zilnice  
(50 microg/m3, medie pe 24 11 82 
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ore) 

DJ-2 

SO2 12 µg/m3 Depăşirea valorii limitei orare 
 (350 microg/m3, medie orara) 0 73 

NO2  µg/m3   0 
NOx  µg/m3   0 
CO  mg/m3   0 

Benzen  µg/m3   0 
PM2.5 grav. 22 µg/m3   28 

DJ-3 

SO2 14 µg/m3 Depăşirea valorii limitei orare 
 (350 microg/m3, medie orara) 0 95 

NO2 40 µg/m3 Depăşirea valorii limitei orare 
 (200 microg/m3, medie orara) 0 30 

NOx 82 µg/m3   30 

O3 56 µg/m3 

Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 

microg/m3, maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

65 94 

O3 56 µg/m3 Depasirea pragului de informare  
(180 microg/m3, medie orara) 1 94 

PM10 grav. 28 µg/m3 
Depasirea valorii limita zilnice  
(50 microg/m3, medie pe 24 

ore) 
19 80 

DJ-4 

SO2 14 µg/m3 Depăşirea valorii limitei orare 
 (350 microg/m3, medie orara) 2 29 

NO2  µg/m3   0 
NOx  µg/m3   0 

O3 66 µg/m3 

Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 

microg/m3, maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

27 53 

DJ-5 

SO2 13 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare 
 (350 microg/m3, medie orara) 0 45 

NO2 15 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare 
 (200 microg/m3, medie orara) 0 47 

NOx 22 µg/m3   47 
CO 0.12 mg/m3  0 43 

O3 59 µg/m3 

Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 

microg/m3, maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

6 41 

PM10 grav. 32 µg/m3 
Depasirea valorii limita zilnice  
(50 microg/m3, medie pe 24 

ore) 
3 4 

PM10 nef. 17 µg/m3 
Depasirea valorii limita zilnice  
(50 microg/m3, medie pe 24 

ore) 
0 35 
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Radioactivitatea mediului  
APM Dolj a realizat supravegherea radioactivităŃii mediului în Municipiul Craiova, prin 

intermediul StaŃiei de Supraveghere a RadioactivităŃii Mediului Craiova (SSRM Craiova) şi a 
2 staŃii automate de măsurare a dozei, care fac parte din Sistemul NaŃional de 
Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (S.N.A.A.R.M.), componentă a ReŃelei 
NaŃionale pentru Supravegherea RadioactivităŃii Mediului (R.N.S.R.M.). StaŃiile automate 
locale sunt concepute să permită funcŃionarea şi monitorizarea radioactivităŃii mediului în 
zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, fără necesitatea intervenŃiei umane 
(operare automată), în condiŃiile de mediu existente, în regiunile de amplasare. 

S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul 
Laboratorului de Radioactivitate, ANPM. 

ReŃeaua NaŃională pentru Supravegherea RadioactivităŃii Mediului (RNSRM) 
înfiinŃată în anul 1962, constitue o componentă specializată a sistemului naŃional de 
radioprotecŃie, care realizează supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale 
privind radioprotecŃia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităŃilor MMDD privind 
detectarea, avertizarea şi alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu 
impact radiologic asupra mediului şi sănătăŃii populaŃiei.  

Existenta şi funcŃionarea reŃelei este o cerinŃă a UE. Tratatul Euratom – Art. 35, 
obligă statele europene să-şi monitorizeze radioactivitatea mediului din vecinătatea 
obiectivelor nucleare şi pe întreg teritoriul naŃional şi să transmită Comunitătii, prin rapoarte 
periodice, informaŃiile obŃinute (Art.36). 

SSRM Craiova efectuează atât un programul standard de supraveghere a 
radioactivităŃii, cât si un program special de supraveghere a zonei de influenŃă a CN 
Kozlodui. 

SSRM Craiova (funcŃionează neîntrerupt din 1967), a desfăşurat în anul 2013 un 
program de 24 de ore/zi şi a avut drept sarcină principală realizarea monitorizării 
radioactivităŃii mediului în Municipiul Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri 
nejustificate a radioactivităŃii mediului, această activitate fiind de o mare importanŃă datorită 
existenŃei la aprox. 70 km a complexului nuclear de la Kozlodui. Programul de lucru a 
presupus măsuratori de activităŃi beta globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsuratori 
gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, apa brută Jiu-
secŃiunea Podari şi IşalniŃa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaŃie spontană, sol 
necultivat, sedimet Jiu şi determinări de debit doză gamma. 

 
SituaŃia radioactivităŃii factorilor de mediu în Municipiul Craiova 
Radioactivitatea aerului - Aerosoli atmosferici – Craiova 
Procedura de determinare a radioactivităŃii atmosferei, constă în aspirarea pe filtre a 

aerosolilor atmosferici, cu ajutorul unei pompe de vid. Au fost efectuate 4 aspiraŃii zilnice 
timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuŃiei radionuclizilor naturali la radioactivitatea 
unei probe, fiecare dintre acestea au fost măsurate de 3 ori ( la 3 minute dupa prelevare, la 
20 ore si la 5 zile).Valorile înregistrate s-au situat sub nivelul de atenŃionare de 10 Bq/m3. 
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a.VariaŃia radioactivităŃii beta globala a aerosolilor-masuratori imediate 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
luna

B
q
/m

³

aer2-7 aer8-13 aer14-19 aer19-20 nivel atentionare
 

Graficul 1.1. 

 

 

 

b. EvoluŃia radioactivităŃii descendenŃilor radonului, 

 în ultimii 7 ani, aspiraŃia intre orele 2-7 
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Graficul 1.2 
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c. EvoluŃia radioactivităŃii descendenŃilor radonului, 

 în ultimii 6 ani, aspiraŃia intre orele 8-13 
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Graficul 1.3 

 

 

d. EvoluŃia radioactivităŃii descendenŃilor radonului, 

în ultimii 7 ani, aspiraŃia intre orele 14-19 
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Graficul 1.4 
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e. EvoluŃia radioactivităŃii descendenŃilor radonului, 

în ultimii 7 ani, aspiraŃia intre orele 20-01 
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Graficul 1.5 

Din graficele prezentate, se observă că radioactivitatea aerosolilor a avut o variaŃie 
sezonieră, în concordanŃă cu variaŃia multianuală, iar activitatea specifică a radonului este 
mai mare în lunile de toamnă-iarnă, aceasta fiind influenŃată, în cea mai mare parte, de 
condiŃiile meteorologice. 

Radioactivitatea artificială a aerosolilor atmosferici a fost sub limita de detecŃie a 
aparaturii. Activitatea minim detectabilă (AMD), s-a situat în jurul valorii de 5 mBq/mc.  

 

Debitele dozei gamma în aer – Craiova 
 VariaŃia multianuală a debitului de doză gamma externă 

Debitul dozei echivalente gama s-a situat în limita de variaŃie a fondului natural iar 
doza gamma echivalentă anuală, încasată de populaŃia din zonă a fost  de 0.11 mSv/an. 
Valoarea medie a echivalentului de doză efectivă pentru Ńara noastră este de 2,4 mSv/an. 

Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama 
spectrometric. Singurii radionuclizi cu activitatea specifică mai mare decât AMD, au fost 
radionuclizii Be-7, care a avut o concentraŃie de 1,432 Bq/m3 şi Pb-210 cu cu concentraŃie 
de 0,473 Bq/m3.  
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Graficul 2.1 

Depuneri atmosferice totale şi precipitaŃii Craiova 
Probele au fost prelevate zilnic de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare fiind 

de 24 h. Depunerile atmosferice au fost analizate zilnic. 
Depuneri atmosferice, activităŃi specifice beta globale (Bq/m2/zi) 

- valori medii lunare (măsuratori imediate). 
 

Graficul 3.1 
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Pe grafic au fost reprezentată variaŃia lunară a depunerilor atmosferice şi a 
precipitaŃiilor.  

Probele de depuneri au fost cumulate lunar si supuse măsurătorilor gamma 
spectrometrice. ConcentraŃia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim 
detectabilă. Singurii radionuclizi detectaŃi au fost radionuclizii naturali Be-7, care a avut o 
concentraŃie de 5,363 Bq/m2/zi şi Pb-210, care a avut o concentraŃie de 0,628 Bq/m2/zi. 

Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) 
avariat între 91,5 si 842,8 Bq/m3 iar cea întârziată măsurată după 5 zile de la recoltare, a 
fost în medie de 265,01Bq/m3. 

Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraŃie de 3,243 
Bq/m3. ConcentraŃia lui în probele de apă a fost de cele mai multe ori, mai mică decât 
activitatea minim detectabilă. ProvenienŃa acestuia este cernobâliană şi se datorează 
suspensiilor care ajung în apă ca urmare a fenomenului de spălare de către precipitaŃii, a 
zonelor străbătute de Râul Jiu. ConcentraŃia radionuclizilor naturali este normală pentru 
acest tip de probă de mediu. 

Sol necultivat – Craiova 
Valorile obŃinute în urma măsurătorilor beta globale a probelor de sol necultivat s-au 

situat între 125,0 si 589,4 Bq/kg, cu o medie anuală de 396,94 Bq/kg. Singurul radionuclid 
artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate este de 13,67  Bq/kg şi este de provenienŃă 
cernobâliană. 

VegetaŃie spontană – Craiova 
Radioactivitatea beta globală a vegetaŃiei spontane a variat în acestă perioadă între 

81,2 şi 1294,7 Bq/kg masa verde, cu o medie anuala de 356,0 Bq/kg masa verde. Nu au 
fost identificaŃi radionuclizi artificiali. 

Managementul deşeurilor 
Protejarea mediului este fundamentală în zilele noastre. Trebuie să ne gândim atât la 

noi cât şi la nevoile viitoarelor generaŃii. În ultimii ani, Europa a înŃeles că trăieşte peste 
posibilităŃile sale reale şi că modul nostru de viaŃă pune planeta la încercare.  

Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol sistemele de 
mediu (apa, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la nesfârşit, cu atât mai mult cu cât 
populaŃia lumii continuă să crească. 

Un om prevenit face cât doi! Dacă nu schimbăm comportamentul acum, viitorul 
nostru va fi mai puŃin sigur şi tot mai mulŃi oameni se vor lupta pentru resurse naturale din 
ce în ce mai reduse. 

Mai sunt multe obstacole care trebuie depăşite până când vom reuşi să trecem la un 
consum raŃional. Va trebui să schimbăm modul în care consumăm resursele naturale. 
Oamenii îşi doresc se trăiască confortabil şi de aceea se consumă cantităŃi mari de energie 
şi de materii prime, astfel generându-se multe deşeuri. Pentru a ajunge la un consum 
raŃional va trebui să schimbăm stilul neraŃional de consum.  

Dezvoltarea raŃională pare o problemă copleşitoare, dar chiar aşa şi este. Volumul de 
deşeuri eliminat poate fi privit ca reprezentând un indicator de eficienŃă a utilizării resurselor 
într-o societate, deoarece generarea în exces a deşeurilor este legată de ineficienŃa 
proceselor de producŃie, durabilitatea scăzută a produselor puse pe piaŃă şi modele 
necorespunzătoare de consum. 

Deşeurile trebuie să fie privite ca o resursă de producŃie şi ca o sursă de energie.  
Consumatorul nu risipeşte numai resursele limitate dar contribuie şi la agravarea 

problemelor mediului. Deşeurile poluează aerul, apa şi solul, degradează peisajele pe 
suprafeŃe întinse, antrenează costuri ridicate pentru depozitarea lor şi instalaŃii pentru 
incinerarea reziduurilor. CantităŃile de deşeuri produse pot fi reduse prin diminuarea 
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cantităŃilor de deşeuri reziduale, dar şi prin reducerea poluatorilor, respectiv prin 
reciclare/valorificare.  

Deşeurile de orice fel, rezultate din multiplele activităŃi umane, constituie o problemă 
de actualitate, datorată atât creşterii continue a cantităŃilor şi a tipurilor acestora (care prin 
degradare şi infestare în mediul natural prezintă un pericol pentru mediu şi sănătatea 
populaŃiei), cât şi însemnatelor cantităŃi de materii prime, materiale refolosibile şi energie, 
care pot fi recuperate şi introduse în circuitul economic.  

Actionând pentru respectarea mediului, nu înseamnă să ne limităm doar la 
eliminarea produselor, ci şi la un comportament ecologic care este necesar în toate 
domeniile vieŃii noastre cotidiene. 

Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii şi 
priorităŃii: principiul protecŃiei resurselor primare stabileşte necesitatea de a minimiza şi 
eficientiza utilizarea resurselor primare în special a celor neregenerabile punând accent pe 
utilizarea resurselor secundare, prevenire, pregătire pentru reutilizare, reciclare, alte 
operaŃiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică şi abia în ultimul rând 
eliminare. 

Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, evacuarea acestora în cursurile de 
apă, arderea necontrolată, reprezintă o serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru 
sănătatea umană, favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariŃia bacteriilor infecŃioase, 
a insectelor, rozătoarelor. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, Ńinând seama de 
pericolul potenŃial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conŃin o serie de 
materiale reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale 
şi diminuarea consumurilor materiale şi energetice. 

CantităŃile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă 
pierderile de materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

DeficienŃele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de 
salubritate în mediul rural), precum şi folosirea unor instalaŃii/tehnologii de eliminare 
neadecvată unei gestiuni ecologice, fac ca această activitate să aibă un impact negativ 
asupra mediului şi să constituie un risc pentru sănătatea publică. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparŃine administraŃiilor 
publice locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un 
agent economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, 
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. Gestionarea deşeurilor trebuie să se 
realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. 

De asemenea, potrivit Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităŃile 
administraŃiei publice locale au responsabilitatea colectării separat a biodeşeurilor, în 
vederea compostării şi fermentării acestora, tratării biodeşeurilor într-un mod care asigure 
un înalt nivel de protecŃie a mediului, folosirii de materiale sigure pentru mediu, produse din 
biodeşeuri, şi încurajării compostării individuale în gospodării. 

 
Gestionarea deşeurilor municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi 

rural din gospodării, instituŃii, unităŃi comerciale, agenŃi economici (deşeuri menajere şi 
asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaŃii publice, străzi, parcuri, spaŃii verzi, deşeuri 
din construcŃii şi demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti. 
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Deşeurile municipale şi asimilabile conŃin în cea mai mare parte categorii de deşeuri 
care pot fi şi trebuie valorificate: hârtie, carton, plastic, metale, lemn, sticlă şi deşeuri 
biodegradabile. 

Pentru anumite tipuri de deşeuri nu există practic opŃiuni viabile de valorificare pe 
plan naŃional (de exemplu sticlă). În prezent sistemul este disponibil în primul rând pentru 
ambalajele materiale plastice şi hârtie/carton. CantităŃile reciclate provin, în principal, de la 
agenŃii economici, instituiŃii şi într-o mai mică măsură de la populaŃie. Alte circuite paralele 
de reciclare au la bază colectarea stradală prin intermediul containerelor tip clopot sau în 
zonele de depozitare. Ele reprezintă, de asemenea, o pondere relativ importantă, dar greu 
de cuantificat. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităŃilor, direct (prin 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei 
responsabilităŃi pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare). 

Depozitarea deşeurilor de tip urban constituie în continuare o problemă care trebuie 
abordată cu maximă responsabilitate, având în vedere impactul semnificativ asupra 
factorilor de mediu a deşeurilor de acest tip. 

Deşeurile selectate au fost preluate de reciclatori iar deşeurile nereciclabile au fost 
transportate la depozitul ecologic Mofleni.  

La nivelul anului 2013 s-a colectat de pe raza municipiului Craiova prin S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. o cantitate de 78.803,65 tone de deşeuri municipale asimilabile şi 
inerte, aceasta fiind depozitată la depozitul ecologic Mofleni. 

Cantitatea de deşeuri depozitată pe depozitele neconforme este în scădere.  
Tratarea deşeurilor biodegradabile prin compostare este soluŃia principală pentru 

valorificarea deşeurilor biodegradabile, reutilizarea unei părŃi din deşeul biologic rural pentru 
hrana animalelor fiind soluŃia secundară. Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, 
curŃi, grădini şi pieŃe trebuie colectate separat. Este posibilă şi compostarea nămolului de la 
case (fose septice) şi de la instalaŃii de tratare municipale (dacă sunt conforme cu OM 
344/2004). Deşeurile alimentare din case pot fi compostate alături de deşeurile verzi sau 
folosite ca hrană pentru animale. Aceasta metodă este aplicabilă în special pentru 
restaurante sau instituŃii cu caracter social, unde cantităŃile generate de deşeuri alimentare 
sunt suficient de mari pentru a justifica recuperarea zilnică şi folosirea lor ca hrana pentru 
animale. 

În municipiul Craiova, R.A.A.D.P.F.L. a colectat şi depozitat pentru compostare o 
cantitate de 9.102 to deşeuri biodegradabile din parcuri şi grădini. 

În vederea dezvoltării unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor 
precum, al reducerii impactului asupra mediului şi al reducerii cantităŃii de deşeuri 
biodegradabile depozitate, Consiliul JudeŃean Dolj va implementa proiectul „Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Dolj” pentru care APM Dolj a emis Decizia 
etapei de încadrare nr. 5089/08.11.2013.  

Proiectul are ca obiectiv îmbunătăŃirea infrastructurii de mediu în conformitate cu 
standardele europene în domeniul gestionării deşeurilor în vederea creşterii calităŃii 
mediului şi a vieŃii prin: 

- creşterea gradului de conectare a populaŃiei la serviciile de salubritate şi tarife 
acceptabile, 

- reducerea cantităŃii de deşeuri depozitate prin implementarea sistemului de colectare 
selectivă şi creşterea gradului de valorificare a deşeurilor colectate. 
InvestiŃii propuse: 

- construirea unei instalaŃii de sortare la Mofleni/Craiova, cu o capacitate de cca 
44.000 tone/an 
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- construirea a 4 staŃii de transfer la: Filiaşi cu o capacitate de cca. 9.500 t/an, Calafat 
capacitate 10.500 t/an, Băileşti 15.000 t/an, 11.500 t/an; 

- construirea a 2 staŃii de compostare a deşeurilor biodegradabile în localităŃile 
Mofleni/Craiova cu o capacitate de 18.000 t/an şi Calafat cu capaciate de 5.500 
tone/an 

- închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din mediul urban: Filiaşi, Calafat, 
Segarcea 

- construirea a 438 platforme de colectare cu 759 containere, pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor din municipiul Craiova 
 
Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să 

accentueze proprietăŃile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt 
depozitate, incinerate sau convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanŃele de conservare a 
lemnului, bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanŃele utilizate pentru curăŃat sunt 
exemple de produse care pot conŃine solvenŃi, produşi petrolieri, metale grele sau substanŃe 
toxice chimice. Atunci când aceste produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în 
canalizare, contaminează mediul. 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare, administraŃiile publice locale, prin 
firmele de salubritate, sunt obligate să asigure colectarea separată şi tratarea 
corespunzătoare a acestui flux special de deşeuri.  

Astfel, deşeurile periculoase din deşeurile municipale sunt colectate şi depozitate 
împreună cu celelalte tipuri de deşeuri. Conform unui studiul al Institutului NaŃional de 
Cercetare şi Dezvoltare pentru ProtecŃia Mediului – ICIM, s-a ajuns la concluzia că 0,05% 
din deşeurile municipale depozitate sunt periculoase. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în 
puncte de colectare diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în 
vederea aplicării soluŃiilor specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

 
Gestionarea deşeurilor de ambalaje 
Responsabilitatea atât a gestionării deşeurilor de ambalaje, cât şi a furnizării de date 

privind cantităŃile de ambalaje introduse pe piaŃă revine tuturor operatorilor economici de pe 
întregul lanŃ (producător, ambalator, distribuitor, importator). 

În general operatorii economici pot opta să îşi transfere obligaŃiile către o organizaŃie 
externă (sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească obligaŃiile în mod individual. 
Indiferent de sistemul pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de 
către autoritatea naŃională responsabilă cu protecŃia mediului.  

APM Dolj a autorizat din punct de vedere al protecŃiei mediului operatori economici 
care colectează de la persoane fizice şi juridice deşeuri de ambalaje (materiale plastice, 
metale, hârtie şi carton, sticlă, textile), deşeuri care sunt mai departe transferate către 
operatori economici autorizaŃi să recicleze/valorifice deşeuri de ambalaje. 

Referitor la colectarea selectivă a deşeurilor, în judeŃul Dolj a fost implementat 
sistemul de colectare selectivă a deşeurilor numai în municipiul Craiova prin amplasarea a 
238 recipienŃi tip IGLOO cu capacitate de 2,5 mc în 87 de locaŃii. Cantitatea totală colectată 
este de 380.628 kg deşeuri de ambalaje (materiale plastice – 229.848 kg, hârtie-carton 
140.500 kg, metal 10.280 kg, sticlă – 40.000 kg aflate pe stoc). Faptul că deşeurile de sticlă 
nu au respectat fluxul corespunzător se datorează impedimentelor care au existat în găsirea 
unor reciclatori finali, care să preia acest deşeu.  
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CantităŃile colectate sunt foarte mici comparativ cu Ńintele prevăzute de legislaŃia în 
vigoare fiind necesară creşterea gradului de conştientizare a factorilor implicaŃi. 

Gestionarea deşeurilor din construcŃii şi demolări 
Deşeurile din construcŃii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, 

deoarece în prezent nu se realizează o evidenta exactă a cantitatilor generate şi nici o 
gestionare corespunzătoare. 

La nivelul judeŃului/municipiului, nu există o evidenŃă clară a acestor tipuri de deşeuri 
şi nu există societăŃi autorizate care să realizeze reciclarea/valorificarea acestor tipuri de 
deşeuri. De asemenea, gestionarea deşeurilor din construcŃii şi demolări este 
necorespunzătoare. 

În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcŃii şi demolări este 
raportată, în special cea provenită de la personele care solicită autorizaŃii de construire 
pentru renovări/demolări/construcŃii noi.  

Cele mai mari cantităŃi, constând de regulă în resturi de betoane, cărămidă sau mixte 
(cărămidă sau mortar) provin însă din zona societăŃilor de construcŃii, pe care în general nu 
le declară, întrucât fie le concasează şi le reutilizează la amenajarea drumurilor de acces în 
şantier sau pentru umplerea gropilor de pe drumurile comunale, fapt mai mult sau mai puŃin 
legal, fie le depozitează de cele mai multe ori în locuri nepermise. 

 
Deşeuri generate din activităŃi medicale  
În anul 2013, la nivelul municipiului s-a colectat o cantitatea de aproximativ 600 tone 

deşeuri medicale, deşeuri care au fost neutralizate sau eliminate prin incinerare prin 
intermediul firmelor autorizate în acest scop (în principal de către SC STERICYCLE 
ROMÂNIA SRL şi SC MEDELINE EXIM). 

Transportul deşeurilor medicale periculoase de la spitale şi alte unităŃi medicale se 
realizează prin intermediul agenŃilor economici autorizaŃi pentru colectarea şi transportul 
acestor tipuri de deşeuri. 

 
Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 
JudeŃ  Operator autorizat 
DOLJ SC DIVERS ECOTECH SRL 
DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 
DOLJ SC COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY SRL Craiova 
DOLJ SC TRANS COGEN MEDICAL COMPANY SRL, Craiova, 

 
 
Firme autorizate pentru eliminarea finală (incinerare) a deşeurilor 
JudeŃ Operator economic Tip incinerator 

Dolj SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL InstalaŃie de incinerare deşeuri 
periculoase 

Dolj 
SC MEDELINE EXIM – autorizat 
în luna martie 2012, AIM nr. 
64/3.01.2012 

InstalaŃie de incinerare deşeuri 
medicale şi periculoase 

 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
Responsabilitatea atât a gestionării DEEE, cât şi a furnizării de date privind cantităŃile 

de EEE introduse pe piaŃă revine producătorilor/importatorilor. Producătorii/Importatorii pot 
opta să îşi transfere obligaŃiile către o organizaŃie externă (sistem de conformare) sau să îşi 
îndeplinească obligaŃiile în mod individual. Indiferent de sistemul pentru care optează, 
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acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de către autoritatea naŃională responsabilă cu 
protecŃia mediului. 

Reglementările din domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) au ca obiective principale următoarele: prevenirea apariŃiei DEEE şi 
reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestor tipuri de deşeuri pentru a 
reduce în cea mai mare măsură cantitatea de deşeuri eliminate; îmbunătăŃirea performanŃei 
de mediu a tuturor operatorilor implicaŃi în ciclul de viaŃă al echipamentelor electrice şi 
electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi, în mod special, a operatorilor 
economici direct implicaŃi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective sunt necesare următoarele: 
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deŃinătorilor şi distribuitorilor finali 

să predea gratuit deşeurile la punctele de colectare DEEE; 
- asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a 

DEEE de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 
- asigurarea disponibilităŃii şi accesibilităŃii, pe întreg teritoriul Ńării, a punctelor de 

colectare necesare, Ńinând cont în special de densitatea populaŃiei; 
- monitorizarea îndeplinirii obligaŃiilor (urmărirea trasabilităŃii deşeurilor), creşterea 

acurateŃei datelor raportate; 
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării necorespunzătoare 

a acestora; 
- introducerea standardelor de reciclare 

În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de legislaŃia în vigoare au fost campanii de 
conştientizare şi campanii trimestriale de colectare la nivelul municipiului Craiova. 

 
Campanii locale de colectare a DEEE efectuate în 2013  

Nume companie Organizatori Perioada de 
desfăşurare 

Cantitatea 
colectată 

(t) 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, 
SC Salubritate Craiova SRL 

împreună cu AsociaŃia Română 
pentru reciclare RoREC 

26 - 27.aprilie 2013 19,0708 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, 
SC Salubritate Craiova SRL 

27-28 septembrie 
2013 1,909 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, 
SC Salubritate Craiova SRL 

împreună cu AsociaŃia Română 
pentru reciclare RoREC 

09 noiembrie 2013 
 9,0278 

 
Cantitatea de DEEE – uri transferată către tratare în anul 2013 a fost de 30,01 tone. 
 
Gestionarea vehiculelor scoase din uz 
Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de 

deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi 
referitoare la: 

-  tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele scoase 

din uz şi transferarea acestora către instalaŃii autorizate de tratare; 
 - eliberarea certificatului de distrugere de către instalaŃiile de tratare sau de către 
vânzători ori întreprinderi de colectare, în numele unei instalaŃii de tratare autorizate; 
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- predarea, fără costuri, de către ultimul deŃinător şi/sau proprietar a vehiculului scos din 
uz către o instalaŃie de tratare autorizată. 

În judeŃul Dolj există în prezent un singur producător de vehicule Ford. În ceea ce 
priveşte sistemul de colectare a VSU, în judeŃ sunt autorizaŃi 24 operatori economici pentru 
colectare/dezmembrare/valorificare. În anul 2013 s-au colectat 538 vehicule scoase din uz.  

Se impune dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de 
reciclare a deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor 
vehicule în cazul în care acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei cantităŃi 
ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile 
vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieŃelor de materiale provenite din deşeuri. 

 
Gestionarea uleiurilor uzate 
În ceea ce priveşte uleiurile uzate se impune creşterea gradului de colectare a 

uleiurilor uzate provenite de la generatori precum şi reducerea impactului asupra mediului 
prin îmbunătăŃirea gestionării uleiurilor uzate. 

La nivelul judeŃului Dolj, au fost identificaŃi şi înregistraŃi în Sistemul Integrat de Mediu 
103 generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate. CantităŃile generate au fost transferate 
către operatori economici autorizaŃi în vederea valorificării/eliminării. 

În judeŃ sunt autorizate două incineratoare pentru incinerarea deşeurilor periculoase: 
SC MEDLINE EXIM şi SC STERICYCLE România SRL, incineratoare care pot incinera şi 
uleiuri uzate pentru care nu mai există metodă fezabilă de valorificare. 

 
Gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori  
Directiva privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori 

prevede: 

- interzicerea introducerii pe piaŃă a anumitor baterii şi acumulatori care conŃin mercur  
sau cadmiu; 
 - stabilirea sistemelor de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate 
deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit; 
 - finanŃarea de către producători a costurilor de colectare, tratare şi reciclare a tuturor  
 - bateriilor şi acumulatorilor colectaŃi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea 
materialelor recuperate; 
 - responsabilitatea producătorilor de baterii şi acumulatori şi producătorilor de alte  
produse care conŃin o baterie sau un acumulator pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori pe care îi introduc pe piaŃă.  

În judeŃul Dolj sunt autorizaŃi 52 operatori care colectează deşeuri de baterii şi 
acumulatori, cantitatea colectată fiind de 4463,553 tone deşeuri de baterii şi acumulatori, 
din care 4351, 883 tone au fost trimise către tratare operatorilor specializaŃi: SC ROMBAT 
SA Bistrita, MONBAT RECYCLING SRL, ceea ce reprezintă 97% din cantitatea colectată.  

 Poluarea fonică 
Sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: traficul rutier, 

activitatea industrială, manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci in aer liber ori 
mixte, traficul feroviar şi intr-o măsură mai mică traficul aerian. 

Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort acustic pe direcŃiile principale 
ale fluxurilor de circulaŃie: intrările dinspre Timisoara, Bucuresti, Calafat si Bechet, rocada 
de vest-nord-est şi artera principală din interiorul oraşului: Calea Bucureşti - Calea 
Severinului. 

Cele mai dense intersecŃii (artere) sunt: Km 0, Universitate, PECO Severinului, StaŃia 
RA, Pasaj Electroputere Auchan, Regionala CFR, Rocada Raului, CraioviŃa Nouă – StaŃie 
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Transformatori. 
ActivităŃile industriale, care creează probleme in domeniul acustic, sunt concentrate 

in marile platforme industriale: 
- platforma IşalniŃa, care nu afectează direct locuitorii din Craiova ci doar pe cei din 

zona IşalniŃa – Breasta - Izvorul Rece. Zgomotele continue sunt estompate pană la zonele 
locuite, in schimb vârfurile (depresurizarea cazanelor CET, purje de la fabrica de oxigen) 
ajung la limitele locuite ca nivele vârf de 60-70 dB. 

- platforma de vest (Elpreco SA, Heineken SA, Târg Marlorex) generează nivele de 
zgomot mai reduse şi doar cu impact local. 

- platforma de est (Electroputere, Popeci Utilaj Greu SA,  Reloc SA, Ford România 
SA) generează zgomote continue (zi şi noapte) si afectează locuitorii din zonele limitrofe 
printr-un zgomot de fond. 

Traficul feroviar afectează continuu linistea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m 
adiacent liniilor feroviare. 

În zona municipiului Craiova traficul aerian civil este scazut, iar aplicaŃiile militare 
(câteva intr-un an) se desfăşoară de regulă ziua. In contextul mai sus mentionat, RA 
Aeroportul Craiova a realizat harta de zgomot si rapoartele aferente pentru traficul aerian 
produs de Aeroportul Craiova, acestea fiind raportate la APM Dolj in luna iunie 2013. 

Prin contractul nr. 12041  din anul 2012, Primaria Municipiului Craiova a contractat 
serviciiile de realizare a hartilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova, pentru 
sursele trafic rutier, feroviar, industrial si aerian. 

HărŃile de zgomot au fost realizate de SC INSTITUTUL DE CERCETARI IN 
TRANSPORTURI – INCERTRANS SA, Bucuresti, fiind finalizate în aprilie 2013 şi aprobate 
de comisia constituită la nivelul APM Dolj. 

Primăria Municipiului Craiova a scos la licitatie în anul 2013 pe sistemul de achiziŃii 
publice SEAP activitatea de realizare a „Planului de acŃiune privind reducerea zgomotului” şi 
testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode şi a celor mai 
eficiente, în lumina existenŃei unei resurse limitate pentru aplicarea „Planului de acŃiune 
pentru reducerea zgomotului” cele mai potrivite pentru zonele studiate. După desfăşurarea 
licitaŃiei, aceasta a fost contestată. Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate 
conduce la sesizarea unor zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei 
oprite. Nu se poate vorbi de reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, 
peisajale sonore sunt influenŃate şi de zgomote care nu fac obiectul acestei directive.  

La realizarea „Planurilor de acŃiune pentru reducerea zgomotului” se va Ńine cont de 
principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră 
de la emiŃător până la receptor. Buna practică in domeniu oferă o clasificare a eficienŃei 
măsurilor incepand cu sursa de zgomot. 

Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din 
punct de vedere fonic, măsurile care se vor propune iniŃial se vor referi numai la sursă. 

Vizavi de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărŃilor de zgomot şi a situaŃiei 
concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaŃia tramvaielor se poate realiza 
prin reducerea zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraŃiilor vehiculelor prin 
schimbarea acestora cu vehicule mai silenŃioase, reducerea vibraŃiilor vehiculelor şi a căii 
de rulare prin reducerea rigidităŃii căii de rulare. Aceste masuri vor fi aplicate prin contractul 
de modernizare a caii de rulare la tramvai, care este in desfasurare si estimat a se incheia 
in anul 2015. AcŃiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri fonoizolante la 
receptori. 

Pentru „Planurile de acŃiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite zonele 
liniştite ale oraşului, acestea fiind zonele in care zgomotul trebuie redus şi in care zgomotul 
trebuie să rămană in acest fel. Conform legislaŃiei inseamnă că limitele maxime admise 
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trebuie să fie 55 dB, iar suprafaŃa minimă pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 
ha. 

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniştite sunt expuse la 
rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier şi de la traficul feroviar, cum ar fi: Parcul 
CorniŃoiu şi mai puŃin la celelalte surse de poluare fonică. 

Prin urmare aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor 
avea un impact pozitiv asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 

Calitatea mediului urban 
 Principiile si obiectivele activităŃii de zone verzi sunt: protecŃia sănătăŃii populaŃiei, 
responsabilitate faŃă de cetăŃean, conservarea si protecŃia mediului, tarife echitabile şi 
accesibile tuturor consumatorilor, transparenŃă, consultarea şi antrenarea în discuŃii a 
cetăŃenilor, administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi a banilor 
publici, satisfacerea nevoilor populaŃiei, îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale populaŃiei. 
 O importanŃă deosebită s-a acordat activităŃii de administrare a domeniului public şi 
privat al municipiului Craiova. 
 Astfel, pentru ca oraşul Craiova să beneficieze de spaŃii verzi la nivelul cerinŃelor şi 
standardelor europene s-a acordat o atenŃie deosebită activităŃii de amenajare, întreŃinere şi 
înfrumuseŃare a zonelor verzi. 
  Protectia spaŃiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este 
asigurată de către proprietarii si administratorii acestora şi prin intermediul instituŃiilor de 
ordine publică abilitate conform legislaŃiei în vigoare.  
        Prin administrarea spaŃiilor verzi se asigură:  

a) protecŃia si conservarea spaŃiilor verzi  pentru menŃinerea biodiversităŃii lor;  
b) menŃinerea şi dezvoltarea funcŃiilor de protecŃie a spaŃiilor verzi privind apele, 

solul, schimbările climatice, menŃinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăŃii populaŃiei, 
protecŃiei mediului şi asigurării calitătii vieŃii;  

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziŃiei si a calităŃii spaŃiilor verzi;  
d) elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menŃinerea 

spaŃiilor verzi in starea corespunzătoare funcŃiilor lor;  
e) identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea 

suprafeŃelor acoperite cu vegetaŃie;  
f) extinderea suprafeŃelor ocupate de spaŃii verzi, prin includerea în categoria spaŃiilor 

verzi publice a terenurilor cu potenŃial ecologic sau sociocultural.  
SuprafaŃa spaŃiilor verzi (în zonele construite ale oraşelor)  sub  formă  de  parcuri, 

grădini publice, terenuri ale bazelor şi amenajărilor  sportive  a  fost  de  1037  hectare, pe 
locuitor revenind în medie 3,5 m.p.. 
      

Amenajarea, întretinerea şi înfrumuseŃarea zonelor verzi 
  Activitatea de amenajare, întretinere şi înfrumuseŃare zone verzi este dată în 
gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu 
modificările ulterioare 
         SuprafaŃa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 825 ha.  
         În anul 2013 au fost amenajate zone verzi noi în zona Gării, cu o suprafaŃă de 300 mp 
şi în cartierul CraioviŃa Nouă, zona Big Vechi. 
          Au fost amenajate sensuri giratorii executate artistic cu material dendrofloricol cartier 
Brazda lui Novac şi George Enescu. 
      În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013 pe această activitate au fost 
desfăşurate următoarele lucrări : 
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 -  curăŃirea zăpezii,  
 -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti si garduri vii; 
-  tăieri de corecŃie la arbori; 
- tăieri arbori uscaŃi, înclinaŃi, arbori care afectează reŃelele de apă, canalizare, 
termoficare, scos  rădăcini; 
-  lucrări de întreŃinere spaŃii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, 
parcuri; 
-  defrişat manual suprafeŃe; 
-  încărcat şi transport resturi vegetale; 
-  întreŃinere curăŃeniei; 
-  lucrări de întreŃinere spaŃii verzi în asociaŃiile de proprietari; 
-  măturat alei, întreŃinerea curăŃeniei şi pentru 93 locuri de joacă, precum şi a celor 
19 foişoare; 
-  s-au reamenajat zone verzi în toate cartierele oraşului; 
-  s-a plantat material dendrofloricol:  3000 arbori (pin, molid, mesteacăn, stejar, 
stejar roşu, etc), 3000 arbuşti ( thuya, ienupăr, spireea, etc), 24 000 fire gard viu 
(ligustrum, buxus-aprox.3600 metri liniari), 2600 fire trandafir, 108000 fire flori 
bienale, 126000 flori anuale, 20000 fire flori perene, cca 14000 mp rulouri de gazon 
pe bvd Oltenia, bvd. Tineretului. 

− tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
 

Activitatea de mobilier stradal  
      Activitatea  a fost dată în gestiune directă RAADPFL prin HCL 56/2006 cu 
completările ulterioare. 

    S-a finanŃat activitatea de funcŃionare şi întreŃinere a fântânilor arteziene. 
    S-au executat lucrări de întreŃinere şi reparaŃii şi de curăŃire la fântanile arteziene de 

pe domeniul public. CurăŃirea şi spălarea fântânilor arteziene, s-a făcut ori de cate ori a fost 
nevoie, suprafaŃa totală a bazinelor spălate şi curăŃite pe lună, în această perioadă fiind de 
cca 6099 mp. De asemenea s-au executat lucrări de frecare a placajelor de marmură sau 
granit la fântânile arteziene de pe domeniul public în suprafaŃă de cca 445mp/lună. 

    S-au executat lucrări de reparaŃii, întreŃinere, înlocuire la cca. 14000 ml reŃea de 
hidranŃi de gradină în zona Calea Bucureşti, strada Carol, zona  Brazdă, CraioviŃa Noua, Big 
Vechi, zona George Enescu, zona Gară. 

    La solicitarea asociaŃiilor de proprietari în perioada ian - decembrie, s-au înlocuit pe 
porŃiuni   cca 3600 ml gard , din care 95 ml la locurile de joacă. 

    S-au executat lucrări de reparaŃii şi întreŃinere la   locuri de joacă. 
    S-au montat 113 banci agrement. 
    S-au reparat şi vopsit cca 70 banci agrement. 
    S-au montat 11 mese de şah. 
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Anexa nr. 1 
PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL 

MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

Municipiul Craiova*, unităŃi componente: 9 localităŃi 
Craiova (258340 pers);  
Făcăi (1050 pers);  
Mofleni (1547 pers); 
Popoveni (1250 pers.); 
Şimnicu de Jos (1106 pers.);  
Cernele (4783 pers.); 
Cernele de Sus (182 pers.);  
Izvorul Rece (617 pers.);  
Rovine (631 pers.) 
 
*) PopulaŃia este raportată conform Recensământului PopulaŃiei şi LocuinŃelor 2011 

 
FIŞA LOCALITĂłII 
 

Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
ECHIPAREA TERITORIULUI   
SuprafaŃa totală - ha 8141 8141 
LocuinŃe existente - total - număr 105870 106024 
LocuinŃe în proprietate publică - număr 2327 2314 
LocuinŃe din fondurile private - număr 103543 103710 
SuprafaŃa locuibilă - total mp 4277727 4292240 
SuprafaŃa locuibilă - proprietate publică - mp 69975 69380 
SuprafaŃa locuibilă – fonduri private - mp 4207752 4222860 
SuprafaŃa intravilană a municipiilor şi oraşelor - hectare 7043 7043 
SuprafaŃa spaŃiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

1037 1037 

Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 383 386 
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - km 293 296 
Lungimea simplă a reŃelei de distribuŃie a apei potabile - 
km 

535,5 535,5 

Capacitatea instalaŃiilor de producere a apei potabile – 
mc /zi 

299866 301520 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – 
total - mii mc 

38321 31006 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – 
uz casnic - mii mc 

 
28634 

 
28423 

Energia termică distribuită - Gcal 438819 394406 
Lungimea simplă a reŃelei de canalizare - km 434,0 438,0 
Lungimea simplă a conductelor de distribuŃie a gazelor - 
km 

462,0 462,5 

Gaze naturale distribuite - total – mii mc 92767 85073 
Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 48823 46723 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
Numărul tramvaielor în inventar 34 36 
Numărul autobuzelor în inventar 203 190 
   
POPULAłIA (la sfârşitul anului)   
PopulaŃia stabilă totală la 1 iulie 293567 294510 
PopulaŃia feminină la 1 iulie 154547 155199 
PopulaŃia cu domiciliul în localitate la 1 iulie 293264 - 
PopulaŃia stabilă totală la 1 ianuarie 297693 294774 
PopulaŃia feminină la 1 ianuarie 156459 155444 
NăscuŃi vii 2530 2425 
NăscuŃi morŃi 1 - 
DecedaŃi 2616 2357 
DecedaŃi sub un an 15 10 
Căsătorii  1772 119 
DivorŃuri 234 - 
Stabiliri de domiciliu în localitate 2978 - 
Plecări cu domiciliul din localitate 2795 - 
Stabiliri de reşedinŃă în localitate - persoane 4726 - 
Plecări cu reşedinŃa din localitate - persoane 2052 - 
   
FORłA DE MUNCĂ   
Numărul mediu al salariaŃilor - total - persoane 90198 91143 
Numărul mediu al salariaŃilor în agricultură, silvicultură 
şi pescuit - persoane 

 
838 

 
626 

Numărul mediu al salariaŃilor în industrie - total - 
persoane 

23464 23683 

Numărul mediu al salariaŃilor în industria extractivă - 
persoane 

 
671 

 
615 

Numărul mediu al salariaŃilor în industria prelucrătoare - 
persoane 

 
17969 

 
18171 

Numărul mediu al salariaŃilor în producŃia şi furnizarea 
de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiŃionat - persoane 

 
 
2385 

 
 
2422 

Numărul mediu al salariaŃilor în distribuŃia apei, 
salubritate, gestionarea deşeurilor, activităŃi de 
decontaminare 

 
2439 

 
2475 

Numărul mediu al salariaŃilor în construcŃii - persoane 5200 5552 
Numărul mediu al salariaŃilor în comerŃ cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 
persoane 

 
 
21008 

 
 
20795 

Numărul mediu al salariaŃilor în transport şi depozitare 5561 5497 
Numărul mediu al salariaŃilor în hoteluri şi restaurante  1581 1804 
Numărul mediu al salariaŃilor în informaŃii şi comunicaŃii 1466 1659 
Numărul mediu al salariaŃilor în intermedieri financiare şi 
asigurări - persoane 

 
1663 

 
1620 

Numărul mediu al salariaŃilor în tranzacŃii imobiliare 648 577 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
Numărul mediu al salariaŃilor în activităŃi profesionale, 
ştiinŃifice şi tehnice 

 
1890 

 
2398 

Numărul mediu al salariaŃilor în activităŃi de servicii 
administrative şi activităŃi de servicii suport 

 
4231 

 
4438 

Numărul mediu al salariaŃilor în administraŃie publică şi 
apărare, asigurări sociale din sistemul public 

 
3598 

 
3499 

Numărul mediu al salariaŃilor în învăŃământ - persoane 7965 7825 
Numărul mediu al salariaŃilor în sănătate şi asistenŃă 
socială - persoane  

 
8711 

 
8399 

Numărul mediu al salariaŃilor în activităŃi de spectacole, 
culturale şi recreative 

 
1386 

 
1293 

Numărul mediu al salariaŃilor în alte activităŃi ale 
economiei naŃionale 

 
988 

 
938 

Şomerii înregistraŃi – persoane (la sfârşitul anului) 4407 4781 
feminin 2315 2544 
Ponderea şomerilor în populaŃia de 18-62 ani -% - 2,0 2,2 
ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII   
Numărul unităŃilor active - total, din care, pe clase de 
mărime: 

9165 9650 

0 - 9 salariaŃi 7889 8349 
10 - 49 salariaŃi 1038 1076 
50 - 249 salariaŃi 205 189 
250 şi peste 33 36 
Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, 
pe clase de mărime: 

87997 87949 

0 - 9 salariaŃi 19923 19633 
10 - 49 salariaŃi 19969 20930 
50 - 249 salariaŃi 19452 18605 
250 şi peste 28653 28781 
Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – 
lei: 

16792847121 1925615553
5 

0 - 9 salariaŃi 3175905137 2816838361 
10 - 49 salariaŃi 5203158624 5857564936 
50 - 249 salariaŃi 5019808268 5038000160 
250 şi peste 3393975092 5543752078 
InvestiŃii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 3203704181 5137900167 
0 - 9 salariaŃi 154471448 195541869 
10 - 49 salariaŃi 267969437 314824249 
50 - 249 salariaŃi 952579293 847827911 
250 şi peste 1828684003 3779706138 
   
ÎNVĂłĂMÂNT (la sfârşitul anului)   
UnităŃi independente de învăŃământ - total - număr 77 74 
GrădiniŃe de copii - număr 24 24 
Şcoli din învăŃământul primar şi gimnazial - număr 21 21 
Licee - număr 26 26 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
Şcoli postliceale - număr 3 - 
Institute de învăŃământ universitar - număr 3 3 
Institute de învăŃământ universitar-sector public - număr  

2 
 
2 

Institute de învăŃământ universitar-sector privat - număr  
1 

 
1 

Copii înscrişi în grădiniŃe - persoane 7302 7486 
Elevi înscrişi - total - persoane 44475 44505 
Elevi înscrişi în învăŃământul primar şi gimnazial - 
persoane 

 
20182 

 
20767 

Elevi înscrişi în învăŃământul primar - persoane 10667 11347 
Elevi înscrişi în învăŃământul gimnazial - persoane 9515 9420 
Elevi înscrişi în învăŃământul liceal - persoane 19520 18180 
Elevi înscrişi în învăŃământul arte şi meserii - persoane 205 255 
Elevi înscrişi în învăŃământul de maiştri - persoane 371 353 
Elevi înscrişi în învăŃământul postliceal - persoane 4197 4950 
StudenŃi înscrişi - persoane 19876 18382 
StudenŃi înscrişi - sector public - persoane 17519 16802 
StudenŃi înscrişi - sector privat - persoane 2357 1580 
AbsolvenŃi – total – persoane   
AbsolvenŃi în învăŃământul gimnazial – persoane 2213 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul liceal – persoane 4596 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul profesional – persoane 103 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul postliceal – persoane 1245 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul de maiştri – persoane 173 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul superior – persoane 5053 - 
AbsolvenŃi în învăŃământul superior – proprietate 
publică – persoane 

 
4209 

 
- 

AbsolvenŃi în învăŃământul superior – proprietate privată 
– persoane 

 
844 

 
- 

Personal didactic total - persoane 4535 4620 
Personal didactic în învăŃământul preşcolar - persoane 433 463 
Personal didactic în învăŃământul primar şi gimnazial - 
persoane 

1222 1360 

Personal didactic în învăŃământul primar - persoane 520 571 
Personal didactic în învăŃământul gimnazial - persoane 702 789 
Personal didactic în învăŃământul liceal - persoane 1500 1406 
Personal didactic în învăŃământul postliceal - persoane 33 63 
Personal didactic în învăŃământul universitar - persoane 1347 1328 
Personal didactic în învăŃământul universitar – sector 
public - persoane 

 
1344 

 
1325 

Personal didactic în învăŃământul universitar – sector 
privat - persoane 

 
3 

 
3 

Săli de clasă şi cabinete - număr 1747 1830 
Laboratoare  - număr 713 729 
Ateliere  - număr 116 108 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
Săli de gimnastică - număr 82 79 
Terenuri de sport - număr 70 70 
Bazine de înot - număr 2 2 
PC - număr 6485 6657 
   
CULTURĂ ŞI ARTĂ   
InstituŃii de spectacole - total - număr 5 5 
Locuri in instituŃii de spectacole – număr 1264 1244 
Spectatori, auditori din teatre, instituŃii muzicale - număr 144611 590459 
Personalul angajat din instituŃiile şi companiile de 
spectacole - număr 

 
515 

 
513 

Biblioteci - număr 80 75 
Biblioteci publice – număr 1 1 
Volume existente în biblioteci - număr 3067059 3001254 
Cititori activi la biblioteci - număr 53759 52424 
Volume eliberate - număr 1095323 1138673 
Personalul angajat din biblioteci - număr 166 168 
Muzee - număr 9 8 
Vizitatori ai muzeelor - număr 188306 134422 
Personalul angajat din muzee - număr 146 126 
   
OCROTIREA SĂNĂTĂłII   
Sector public   
UnităŃi sanitare   
Spitale - număr 7 7 
Farmacii - număr 8 8 
Puncte farmaceutice - număr 4 2 
Dispensare medicale - număr 1 1 
Cabinete medicale individuale (de familie) - număr 136 135 
Cabinete medicale de specialitate 4 4 
Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
Cabinete medicale studenŃeşti – număr 4 4 
Cabinete stomatologice individuale – număr 43 43 
Ambulatorii de spital – număr 4 4 
Ambulatorii de specialitate – număr 5 5 
Creşe – număr 9 9 
Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
Laboratoare medicale - număr 30 37 
Laboratoare de tehnică dentară - număr 35 35 
Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
Centre de sănătate mintală 2 2 
Alte tipuri de cabinete medicale 8 9 
Paturi   
Paturi în spitale – număr 3045 3041 
Paturi în creşe – număr 376 376 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
Personal medical   
Medici – persoane 1501 1506 
Din total: medici de familie 375 343 
Stomatologi – persoane 77 90 
Farmacişti – persoane 41 41 
Personal mediu sanitar – persoane 2891 2908 
   
Sector privat   
UnităŃi sanitare   
Spitale - număr 1 1 
Policlinici – număr 21 21 
Farmacii – număr 133 138 
Puncte farmaceutice – număr 6 1 
Depozite farmaceutice – număr 20 19 
Cabinete medicale – număr 752 752 
din care:   
Cabinete medicale de familie – număr 40 40 
Cabinete medicale de medicină generală – număr 52 53 
Cabinete medicale de specialitate – număr 660 659 
Cabinete stomatologice – număr 252 264 
Laboratoare medicale – număr 75 78 
Laboratoare de tehnică dentară – număr 34 34 
Societate civilă medicală de specialitate – număr 9 8 
Societate stomatologică civilă medicală – număr 2 2 
Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 
Paturi   
Paturi în spitale – număr 6 6 
Personal medical   
Medici - persoane 132 136 
Din total: medici de familie 40 40 
Stomatologi - persoane 252 264 
Farmacişti - persoane 402 403 
Personal sanitar mediu – persoane 414 390 
   
INVESTIłII - CONSTRUCłII   
LocuinŃe terminate - total - număr 227 270 
LocuinŃe terminate din fonduri private - număr 227 270 
LocuinŃe terminate din fondurile populaŃiei - număr  227 270 
   
AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenŃiale  - număr 

 
273 

 
282 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenŃiale pentru colectivităŃi - număr 

 
1 

 
1 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - număr 

 
10 

 
16 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru alte clădiri - 101 82 
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
număr 
AutorizaŃii de construire eliberate pentru hoteluri şi 
clădiri similare - număr 

 
2 

 
12 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri pentru 
comerŃul cu ridicata şi cu amănuntul - număr 

 
48 

 
28 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenŃiale – mp. 

54180 56436 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenŃiale pentru colectivităŃi - mp 

 
3351 

 
2930 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - mp 

14868 7580 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru alte clădiri - mp 46878 48182 
AutorizaŃii de construire eliberate pentru hoteluri şi 
clădiri similare - mp 

 
3565 

 
9909 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădiri pentru 
comerŃul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 

 
5428 

 
10668 

   
AGRICULTURA (la sfârşitul anului)   
SuprafaŃa totală - ha 8141 8141 
SuprafaŃa agricolă după modul de folosinŃă - hectare 3575 3575 
SuprafaŃa arabilă - hectare 2600 2600 
SuprafaŃa livezilor şi pepinierelor pomicole - hectare 106 106 
SuprafaŃa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
SuprafaŃa păşunilor - hectare 830 830 
SuprafaŃa fâneŃelor - hectare 4 4 
   
SuprafaŃa cu terenuri neagricole - total - ha 4566 4566 
SuprafaŃa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaŃie 
forestieră - total -ha 

497 497 

SuprafaŃa cu ape şi bălŃi - total - ha 113 113 
SuprafaŃa ocupată cu construcŃii - total - ha 3747 3747 
SuprafaŃa - căi de comunicaŃii şi căi ferate - total - ha 116 116 
SuprafaŃa cu terenuri degradate şi neproductive - total - 
ha 

93 93 

SuprafaŃa totală - proprietate privată - ha 6362 6367 
SuprafaŃa agricola - proprietate privată - ha 2800 2805 
SuprafaŃa arabila  - proprietate privată - ha 2516 2521 
SuprafaŃa pasunilor - proprietate privată - ha 249 249 
SuprafaŃa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 
SuprafaŃa cu vii si pepiniere viticole - proprietate privată 
- ha 

27 27 

SuprafaŃa cu livezi şi pepiniere pomicole - proprietate 
privată - ha 

5 5 

SuprafaŃa cu terenuri neagricole - proprietate privată - 
ha 

3562 3562 

SuprafaŃa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaŃie   
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Indicator La începutul 
anului 2012 

La începutul 
anului 2013 

   
forestieră- proprietate privată - ha 51 51 
SuprafaŃa cu ape şi bălŃi - proprietate privată - ha 27 27 
SuprafaŃa ocupată cu construcŃii - proprietate privată - 
ha 

3423 3423 

SuprafaŃa căi de comunicaŃii şi căi ferate - proprietate 
privată - ha 

10 10 

SuprafaŃa cu terenuri degradate şi neproductive - 
proprietate privată - ha 

 
51 

 
51 

   
TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT (la sfârşitul anului)   
UnităŃi de cazare  34 36 
Hoteluri - număr 19 19 
Moteluri - număr - 2 
Vile turistice - număr 2 2 
Hosteluri - număr 4 4 
Pensiuni turistice urbane - număr 9 9 
Locuri în unităŃi de cazare  1716 1741 
Locuri în hoteluri - număr 1310 1308 
Locuri în moteluri - număr - 76 
Locuri în vile turistice - număr 32 29 
Locuri în hosteluri - număr 209 190 
Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 165 138 
Sosiri în unităŃi de cazare  58600 64853 
Sosiri în hoteluri - număr 46344 49668 
Sosiri  în moteluri - număr 1452 4248 
Sosiri în vile turistice - număr 1271 1736 
Sosiri în hosteluri - număr 4113 3585 
Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 5420 5616 
Înnoptări în unităŃi de cazare  109063 126081 
Înnoptări în hoteluri - număr 85651 97608 
Înnoptări în moteluri - număr 2728 8807 
Înnoptări în vile turistice - număr 2945 3468 
Înnoptări în hosteluri - număr 7184 6087 
Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 10555 10111 

 
RECENSĂMÂNTUL POPULAłIEI ŞI AL LOCUINłELOR 2011 
 

Indicator U.M. 2011 
A B 1 
PopulaŃia   
PopulaŃia stabilă persoane 269506 
Masculin persoane 129996 
Feminin persoane 139510 
PopulaŃia stabilă pe grupe de vârstă, din care:   
0-14 ani persoane 35921 
15-19 ani persoane 14070 
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Indicator U.M. 2011 
A B 1 
20-24 ani persoane 21199 
25-29 ani persoane 21731 
30-34 ani persoane 23848 
35-39 ani persoane 21564 
40-44 ani persoane 25667 
45-49 ani persoane 16847 
50-54 ani persoane 21587 
55-59 ani persoane 20616 
60-64 ani persoane 15331 
65-69 ani persoane 8828 
70-74 ani persoane 8877 
75 ani şi peste persoane 13420 
PopulaŃia stabilă după etnii, din care:   
Români persoane 241176 
Rromi (Ńigani) persoane 5291 
Greci persoane 65 
Maghiari persoane 146 
Germani persoane 56 
PopulaŃia stabilă după religii, din care:   
Ortodoxă persoane 245337 
Penticostali persoane 203 
Adventişti de ziua a şaptea persoane 329 
Creştini după evanghelie persoane 235 
Baptişti persoane 100 
Romano-catolică persoane 410 
PopulaŃia stabilă după limba maternă, din care:   
Română persoane 244066 
Romani persoane 2726 
Greacă persoane 42 
Maghiară persoane 56 
Germană persoane 37 
LocuinŃe şi gospodăriile populaŃiei   
   
LocuinŃe număr 108824 
Gospodării  număr 99557 

 
RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 

 
Indicator 2010 
  
SuprafaŃa agricolă totală - ha 1286,78 
SuprafaŃa agricolă neutilizată - ha 144,53 
SuprafaŃa agricolă utilizată - ha 890,30 
teren arabil 669,32 
păşuni şi fâneŃe 111,89 
grădini familiale 61,63 
culturi permanente 47,46 
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Efectivele de animale, din care:  
bovine - capete 833 
ovine - capete 384 
caprine - capete 547 
porcine - capete 1220 
păsări - capete 20574 
cabaline - capete 75 
familii de albine 1810 

 
 
 

Consiliul Local la Alegerile Locale din iunie 2012: 27, din care 
15, USL 
  7, UNPR 
  3, PDL 
  2, PP-DD 
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Anexa nr. 2 
 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Numar unitati active 

 ====================================================================================================================================== 

   |                                                    |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                         9650            8349         1076           189             36 

 Industrie extractiva                                                13              10            1             0              2 

 Industrie prelucratoare                                            939             681          181            68              9 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica        17               7            1             5              4 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor               53              37           12             2              2 

 Constructii                                                        714             554          131            27              2 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor       4452            3982          425            40              5 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat           583             515           60             3              5 

 Hoteluri si restaurante                                            410             344           62             4              0 

 Informatii si comunicatii                                          319             280           29            10              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii       1303            1185           92            21              5 

 Invatamant                                                          71              69            2             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                      290             252           33             5              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale        341             309           28             4              0 

 Alte                                                               145             124           19             0              2 

 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Cifra de afaceri                                                                                                        -  lei -   

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                 |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                       19256155535      2816838361   5857564936    5038000160     5543752078 

 Industrie extractiva                                              212629933         3348109      3025683             0      206256141 

 Industrie prelucratoare                                          5211442935       258032625    364803202    1334901275     3253705833 

  Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica      2911221958         1708593   1560517471     914431066      434564828 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor             369561528        46306101     98001947     118396625      106856855 

 Constructii                                                      1054672179       124651523    325094569     479926457      124999630 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor       7227272880      1747595515   2866054292    1713599613      900023460 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat          686478740       130594142    129040146      17713973      409130479 

 Hoteluri si restaurante                                           157202261        37603635     80795893      38802733              0 

 Informatii si comunicatii                                         328423020        48053962    118742178     161626880              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii       576469802       200135030    138093551     169766851       68474370 

 Invatamant                                                          8544093         8144451       399642             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                     119555879        26271815     45386185      47897879              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale       146351954        47044096     58371050      40936808              0 

 Alte                                                              246328373       137348764     69239127             0       39740482 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Cheltuieli cu personalul                                                                                                -  lei -   

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                 |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                        1728608256       156756286    298378753     439295253      834177964 

 Industrie extractiva                                               38980384          331942       202021             0       38446421 

 Industrie prelucratoare                                           533320765        16255378     51715447     142289880      323060060 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica      108053742          109814      3400201      40621963       63921764 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor             49406247          345635      3025590       1990319       44044703 

 Constructii                                                       136677448        10006255     33528326      68282344       24860523 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor       288340598        71052642    112855585      79177084       25255287 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat          276364267         7219805     10983170       7783565      250377727 

 Hoteluri si restaurante                                            20238648         5751289     10000954       4486405              0 

 Informatii si comunicatii                                          74960225         7121478     21362874      46475873              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii       133342420        22620537     33037623      34785735       42898525 

 Invatamant                                                          2142751         1954717       188034             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                      22466922         5464060      8309259       8693603              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale        14963120         5054069      5200569       4708482              0 

 Alte                                                               29350719         3468665      4569100             0       21312954 

 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Numar mediu de persoane ocupate 

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                 |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                             87949           19633        20930         18605          28781 

 Industrie extractiva                                                    821              21           18             0            782 

 Industrie prelucratoare                                               21693            1944         4069          6551           9129 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica           2631              13           45           850           1723 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor                  2167              65          255           134           1713 

 Constructii                                                            8023            1439         2748          2867            969 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor           21780            8849         7691          3772           1468 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat              12000            1313         1085           347           9255 

 Hoteluri si restaurante                                                2488             951         1182           355              0 

 Informatii si comunicatii                                              2286             600          611          1075              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii            9004            2468         1753          2115           2668 

 Invatamant                                                              236             216           20             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                          1537             626          634           277              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale            1497             800          435           262              0 

 Alte                                                                   1786             328          384             0           1074 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Numar mediu de salariati 

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                 |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                             85395           17183        20920         18598          28694 

 Industrie extractiva                                                    818              18           18             0            782 

 Industrie prelucratoare                                               21506            1758         4068          6551           9129 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica           2626               8           45           850           1723 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor                  2147              45          255           134           1713 

 Constructii                                                            7861            1280         2747          2865            969 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor           20485            7563         7686          3768           1468 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat              11810            1212         1083           347           9168 

 Hoteluri si restaurante                                                2399             862         1182           355              0 

 Informatii si comunicatii                                              2208             523          611          1074              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii            8661            2125         1753          2115           2668 

 Invatamant                                                              220             200           20             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                          1481             571          633           277              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale            1423             726          435           262              0 

 Alte                                                                   1750             292          384             0           1074 

 

 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Investitii brute                                                                                                        -  lei -   

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                 |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                        5137900167       195541869    314824249     847827911     3779706138 

 Industrie extractiva                                              161624418          523253       468298             0      160632867 

 Industrie prelucratoare                                          3713203821        14592780     88310002     136193180     3474107859 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica      513275187          945747            0     510826880        1502560 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor              39876289          281269      4933895       5767915       28893210 

 Constructii                                                       180861585        13918970     22510359     112849593       31582663 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor       205197361        44304530     62417571      48168470       50306790 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat          118778770        11138908     66734893      13827676       27077293 

 Hoteluri si restaurante                                            39336994         5759753     28680758       4896483              0 

 Informatii si comunicatii                                          14143474         2845014      7612423       3686037              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii        84785970        55669831     15920415       8136765        5058959 

 Invatamant                                                          1444612         1427612        17000             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                      17910901        10067085      4546640       3297176              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale         6306022         4501720      1626566        177736              0 

 Alte                                                               41154763        29565397     11045429             0         543937 
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 MUNICIPIUL CRAIOVA 

 Investitii nete                                                                                                         -  lei -   

 ====================================================================================================================================== 

 |                                                  |                | din care: pe clase de marime, dupa nr. mediu de persoane ocupate  

 |              Activitati (sectiuni CAEN)                  |      Total     |--------------------------------------------------------- 

 |                                                          |                |         0-9        10-49        50-249     250 si peste  

 ====================================================================================================================================== 

 T O T A L                                                        2321954391       137076551    171688377     614545376     1398644087 

 Industrie extractiva                                              158466698          523253            0             0      157943445 

 Industrie prelucratoare                                          1326427188        10357606     65384285      94087007     1156598290 

 Productia si furnizarea de energie electrectrica si termica      469835763          131478            0     469659839          44446 

 Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor               5037761          281269      1495677       3097214         163601 

 Constructii                                                        53185236         7771577     12880029       7734037       24799593 

 Comert cu ridicata si amanuntul, repararea autovehiculelor       138570231        37846377     40973068      16107240       43643546 

 Transport, depozitare si activitati de posta si curierat           46634640        10814845      8337388      12795906       14686501 

 Hoteluri si restaurante                                            22113229         4151224     14058865       3903140              0 

 Informatii si comunicatii                                           8178758         2426414      4540771       1211573              0 

 Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii        49272786        30727085     14321062       4003911         220728 

 Invatamant                                                           896875          884375        12500             0              0 

 Sanatate si asistenta sociala                                      13026164         8281179      2866774       1878211              0 

 Alte activitati de servicii colective, sociale si personale         6108321         4420460      1620563         67298              0 

 Alte                                                               24200741        18459409      5197395             0         543937 

 ====================================================================================================================================== 

 


