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

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

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

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

unul din principalele râuri din România. 

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

Municipiul Craiova este delimitat de următoarele comune: 

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

La Vest: -   Breasta; 
- Bucovăţ. 

La Sud: -   Podari; 
- Malu Mare. 

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

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 poziţionarea spaţială faţă de principalii poli europeni, Craiova se 
află la următoarele distanţe: Moscova-2149 km, Helsinki-2386 km, Sofia-258 km, 
Budapesta-625 km, Viena-852 km, Berlin-1437 km, Londra-2292 km, Madrid-2798 km, 
Paris-2026 km, Atena-966 km, Bruxelles-2000 km, Istanbul-983 km.  

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

exclusiv al activităţii morfogenetice fluviale. Municipiul Craiova se desfăşoară într-un ecart 
altitudinal de aproape 70 - 75 m (70 -75 m altitudinea la nivelul luncii şi 140-150 m, la nivelul 
terasei a-V-a). Dealurile piemontane:Bucovăţ, 165m; Cârligei, 160m; Drumul Mare, 158,5m, 
ale Piemontului Bălăciţei, delimitează culoarul Jiului la vest, iar unităţile deluroase ale 
Piemontului Olteţului: Viilor, 209,5 m; Mlecăneşti, 203,5 m şi Cârcea, 191,5 m, conturează 
limita estică a culoarului. 
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 Lunca prezintă o desfăşurare asimetrică, cu lăţimi ce depăşesc uneori 3 km, iar 
altitudinea absolută coboară de la 78-79 m, la confluenţa Jiului cu Amaradia, la 70 m, în 
dreptul localităţii Balta Verde. Prezintă o morfologie relativ monotonă, excepţii prezentând 
sectoarele cu vechi braţe anastomozate sau arii înmlăştinite şi grinduri fluviale, unde 
altitudinea relativă creşte cu 2-3 m, datorită agestrelor afluenţilor, ori prezenţei dunelor de 
nisip. Nivelul piezometric se găseşte la adâncimea de 2-4 m, dar în ariile mai joase ale 
luncii apar apele suprafreatice sau epidermice care formează chiar luciu de apă şi zone 
umede, cu tendinţe de înmlăştinire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Zilele de vară sunt cele cu temperatura maximă diurnă ≥ 25 oC,  zilele tropicale au 
temperatura maximă diurnă ≥ 30 oC, iar nopţile tropicale sunt cele în care temperatura 
minimă 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 nopţile tropicale 1,3 % 
(4,9 zile). 
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STAREA ECONOMICĂ 

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

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

Industria 
Orientarea economiei municipiului Craiova spre o dezvoltare durabilă în concordanţă 

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

� accelerarea ajustării structurale (restructurare şi privatizare); 
� consolidarea unui mediu de afaceri viabil şi deschis, bazat pe principiile liberei 

concurenţe, pe asigurarea de condiţii egale tuturor agenţilor economici, pe un 
cadru instituţional şi legislativ corespunzător, armonizate cu cele din Uniunea 
Europeană; 

� dezvoltarea pieţei concurenţiale; 
� atragerea investiţiilor străine; 
� stimularea creşterii producţiei industriale susţinută de organizarea parcurilor 

industriale şi promovarea investiţiilor cu impact semnificativ în economie; 
� susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; 
� dezvoltarea cererii pieţei româneşti de produse industriale; 
� elaborarea şi implementarea strategiilor sectoriale. 
 
Evoluţia activităţii industriale realizată în judeţul Dolj evidenţiază, în anul 2015 o 

creştere cu 18,9% faţă de anul 2014. Aceasta s-a datorat, prin excelenţă, contribuţiei 
unităţilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul municipiului Craiova şi în principal, 
ramurilor: fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, fabricarea echipamentelor electrice, 
alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, 
fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor textile, fabricarea 
substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, 
tăbăcirea şi finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie. 

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

unităţile active au avut o evoluţie ascendentă de la 9.798 unităţi active  la începutul anului 
2014 la 10.112 unităţi active la începutul anului 2015. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 
2015, marea majoritate a unităţilor (9.896) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 
salariaţi) cu o pondere de 97,9% (97,8% la începutul anului 2014), întreprinderile medii (50 
– 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,1% (2,2 
la începutul anului 2014) din totalul unităţilor active. IMM-urile au reprezentat 99,7% în total 
unităţi active faţă de 99,6% la începutul anului 2014. 

În cadrul industriei prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de 
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îmbrăcăminte, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, fabricarea de 
mobilă, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice deţin împreună 56,7% din totalul 
unităţilor active.  

Cifra de afaceri, obţinută de cele 10.112 unităţi active a fost de 22.780.422,6 mii lei, 
ceea ce înseamnă în medie 2.252,8 mii lei pe o unitate activă faţă de 2.254,1 mii lei pe o 
unitate activă la începutul anului 2014.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o dețin ramurile aparținătoare 
comerțului cu ridicata și cu amănuntul cu 36,4% (faţă de 33,2% la începutul anului 2014), 
industriei cu 32,5% (faţă de 53,4% la începutul anului 2014) şi construcțiilor cu 3,8% (faţă 
de 3,2% la începutul anului 2014).  

O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria 
prelucrătoare cu 65,9%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
(59,3%), fabricarea echipamentelor electrice (8,0%), fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice (6,5%), fabricarea produselor de cocserie (5,6%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2015, a fost de 
63,2%, comparativ cu începutul anului 2014, când ponderea acestora în total cifră de 
afaceri a fost de 59,9%. 

La începutul anului 2015 cele 86.626 persoane ocupate din cadrul unităților active 
au realizat în medie o cifră de afaceri de 263 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2015, 32,0% din personalul ocupat se 
regăsea în întreprinderile mari (250 salariați și peste), 24,0% în întreprinderile mici (10 - 49  
salariați), 23,9% în microîntreprinderi (până la 9 salariați), iar 20,1% în întreprinderile medii 
(50 - 249 salariați). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2015 a fost 
de 1.800.972,4 mii lei ceea ce reprezintă 178 mii lei pe o unitate activă.  La începutul anului 
2015 din totalul investițiilor brute 54,8% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (66,2% la 
începutul anului 2014). 

Mediul de afaceri 
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj este cea mai puternică asociaţie a mediului de 

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

Ca reprezentant al mediului de afaceri, Camera de Comerţ şi Industrie Dolj include în 
oferta sa de servicii programe de perfecţionare profesională, organizarea de evenimente 
târguri şi expoziţii, seminarii şi dezbateri, administrarea de baze de date cu oportunităţi de 
afaceri. 

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj este organizată şi funcţionează în temeiul Legii 
camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 836 din 6 
decembrie 2007, a dispoziţiilor Statutului – Cadru al camerelor judeţene adoptat de 
Adunarea Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 
27.12.2007 şi a Statutului propriu. 

Rezultatele sintetice ale activităţii Camerei de Comerţ şi  Industrie Dolj pentru anul 
2015, au fost următoarele: 
  - au fost colectate, procesate şi diseminate prin e-mail şi Newsletter-ul electronic al 
Camerei 5000 de informaţii privind oportunităţile de afaceri din ţară şi străinătate, licitaţii 
interne şi internaţionale, cereri şi oferte de produse şi servicii, informaţii comerciale şi 
financiare, identificarea de parteneri potenţiali de cooperare la solicitări interne şi externe, 
invitaţii la evenimente interne şi internaţionale; 
  - au fost emise 56 de certificate de origine a mărfurilor,  87 avize de forţă majoră şi 
201 standarde române şi europene; 
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            - au fost acordate informaţii juridice la peste 500 de persoane fizice; au fost 
rezervate 150 nume de firme; s-au înfiinţat 300 societăţi comerciale, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale, s-au întocmit un număr de 320 
acte modificatoare şi contracte de comodat; 

- s-a acordat consultanţă la 20 societăţi comerciale pentru emiterea certificatelor de 
origine şi forţă majoră şi pentru vizele necesare documentelor de export; 

- au fost organizate 10 manifestări expoziţionale; 15 seminarii, workshop-uri şi 
întâlniri de afaceri; 8 cursuri de specialitate; 

- a fost realizat Newsletterul electronic al CCI Dolj în care au fost prezentate articole 
cu teme economice de interes general, articole pe teme juridice şi financiare, informaţii 
privind programele de finanţare europene, licitaţii internaţionale, oportunităţi de afaceri 
interne şi internaţionale; 

- în cadrul compartimentului achiziţii, au fost organizate 52 de proceduri pentru 
achiziţia 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 Telecomunicaţii, Societatea pentru 
Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj SA, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, 
Spitalul C.F.R. Craiova, Spitalul C.F.R. Severin și Jandarmeria Dolj;  

- în baza contractului de colaborare încheiat cu SC Casa de comerţ, Lemn, Hârtie, 
Materiale de Construcţii SA Piatra Neamţ, CCI Dolj a comercializat tipizate şi formulare cu 
regim special ale CNC Imprimeria Naţională. În perioada de raportare au fost 318  
operaţiuni pentru  persoane juridice din judeţul Dolj; 

- În data de 26 noiembrie 2015 a fost organizat evenimentul anual TOPUL 
FIRMELOR. În cadrul evenimentului au fost premiate firmele de succes din judeţul Dolj care 
s-au calificat în top, pe baza unei metodologii unice la nivel naţional, care a luat în 
considerare indicatorii financiari din anul 2014.  

- Colegiul de Conducere al CCI Dolj s-a întrunit, în perioada de raportare, în două 
sesiuni ordinare şi o sesiune extraordinară. În cadrul acestor sesiuni s-au adoptat decizii 
pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Camerei şi măsuri pentru soluţionarea 
problemelor financiare.    

Agricultură  
La începutul anului 2015, suprafaţa agricolă a municipiului Craiova s-a menţinut 

constantă, la nivelul a 3.543 ha, reprezentând, în prezent, aproximativ 44% din suprafaţa 
totală a localităţii, de 8.141 ha. 

Structura suprafeţei agricole este următoarea: suprafaţa arabilă (2.568 ha), livezi şi 
pepiniere pomicole (106 ha), vii şi pepiniere viticole (35 ha), păşuni naturale (830 ha) şi 
fâneţele naturale (4 ha).  

 În sectorul privat suprafaţa arabilă deţine 72,3% din suprafaţa agricolă, păşunile 
naturale deţin 23,7%, iar suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole, vii şi pepiniere viticole şi 
fâneţe deţin împreună 4,0%. 

 Suprafaţa cu terenuri neagricole, de 4.598 ha, reprezintă 56,5% din suprafaţa totală 
a municipiului. Ponderea cea mai mare în cadrul terenurilor neagricole o deţine suprafaţa 
ocupată cu construcţii (77,9%), urmată de suprafaţa ocupată cu păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră (10,8%) şi de suprafaţa cu căi de comunicaţii şi căi ferate (7,0%). 

 În sectorul privat, suprafaţa cu terenuri neagricole de 3.351 ha reprezintă 72,9% din 
suprafaţa totală cu terenuri neagricole, 96,1% din suprafaţa terenurilor neagricole fiind 
ocupată cu construcţii (3.220 ha). 
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Construcţii de locuinţe 
La sfârşitul anului 2015 fondul de locuinţe a fost format din 109.940 locuinţe, 

înregistrând o creştere cu 0,2% faţă de sfârşitul anului 2014. Din fondul locativ existent, 
99,3%  reprezintă locuinţe aflate în proprietate privată. 

Creşterii numărului de locuinţe cu 250 faţă de sfârşitul anului 2014 i-a corespuns o 
creştere a suprafeţei locuibile cu 13.644 m2. 

Gradul de aglomerare al locuinţelor, caracterizat prin numărul mediu de persoane ce 
revine pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,80 persoane pe o locuinţă sfârşitul anului 2014 la 
2,78 persoane pe o locuinţă la sfârşitul anului 2015.  

În anul 2015 au fost date în folosinţă 341 locuinţe, în scădere cu 155 locuinţe 
comparativ cu anul 2014, revenind în medie 1,1 locuinţe la 1.000 locuitori.  

Din punct de vedere al surselor de finanţare, ponderea locuinţelor terminate, finanţate 
din fondurile populaţiei, a fost de 100,0% atât la sfârşitul anului 2015, cât şi la sfârşitul 
anului 2014. 

În anul 2015 s-au eliberat 288 de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale 
cu o suprafaţă de 60.879 m2, 4 de autorizaţii de construire pentru clădiri administrative cu o 
suprafaţă de 2.215 m2, 53 de autorizaţii de construire pentru clădiri pentru comerţul cu 
ridicata şi cu amănuntul cu o suprafaţă de 11.095 m2 şi 51 de autorizaţii de construire 
pentru alte clădiri cu o suprafaţă de 8.921 m2. 

Infrastructura municipiului Craiova 

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

A.N.R.S.C. al serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigură furnizarea 
apei potabile, respectiv preluarea şi deversarea apelor uzate pentru municipiul Craiova. 

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

În anul 2015, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 
Zona centrală 

- Reabilitare alimentare apă bloc D2 Calea București, Dn 50 mm, L=100 m 
- Reabilitare alimentare apă Muzeul de Artă, Dn 90 mm, L= 100 m 
- Amenajare utilități în Grădina Botanică 

• rețea apă Dn 90 mm, L=1200 m 
• racord canal și drenuri dn 200 mm, L=40 m 
• stație pompare cu refulare Dn 63 mm, L=70 m 

Cartier 1 Mai 
- Amenajare preluare ape pluviale str. Victor Papilian: tubulatura Dn 160 mm, L=20 m și 
guri scurgere 
Cartier Valea Roșie 
- Reabilitare conductă apă str. Henri Coanda, Dn 90 mm, L=96 m 
- Rețea apă și canalizare menajeră str. Henry Ford : Apă PEHD Dn 200 mm, L = 1250 
m, Refulare SPAU Dn 180 mm, L = 1000 m 
Cartier Lăpuș 
- Reabilitare conductă apă bl. F11, Dn 110 mm, L=50 m 
Cartier Brazda lui Novac 
- Reabilitare conductă apă str. 1 Decembrie 1918, Dn 110 mm, L=40 m 
Cartier George Enescu 

     - Înlocuire branșamente blocuri, Dn 50 mm, L=100 m 
     Cartier Craiovița Nouă 
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- Rețea apă și canalizare menajeră alee adiacentă bulevard  Dacia (zona Depou 
Tramvai): Apă PEHD Dn 110 mm, L= 50 m, Canalizare menajeră PVC Dn 250 m, L = 
225m, Refulare SPAU Dn 63 mm, L = 125 m 

     Cartier Brestei 
 - Reabilitare conductă apă str. Căprioarei (intersecție cu str. Babadag)–Dn110mm, 
L=24 m 
- Canalizare menajeră și racorduri str. Brestei (alee laterală) – Dn 250 mm, L= 80 m 
- Amenajare preluare ape pluviale str. Brestei (zona vecină IPEG): tubulatură Dn 200 
mm, L=160 m și guri scurgere 
- Una dintre lucrările importante, finalizată în anul 2015 (începută în anul 2014), o 
constituie execuția unui „Colector pentru preluare ape pluviale, str. Brestei și zone 
adiacente”. 

   Lungimea totală a colectorului este de cca. 1.500 m, cu tubulatură de diametre cuprinse   
între 250 și 500 mm și este compus din: 
- tronsonul pe aleea de legătură dintre str. Brestei și str. Poligonului – cu Dn 500 mm, 

L=500 m (executat 2014); 
- tronsonul pe str. Brestei situat între zona foraj IPEG și intersecția cu str. Fermierului 

– Dn 250-315 mm, L=300 m (executat 2015); 
- tronsonul, pe str. Brestei, situat între intersecția cu Aleea IV Brestei și intersecția cu 

str. Fermierului – Dn 315-400 mm, L=700 m (execuat 2015) 
 Cartier Catargiu 
- Canalizare menajeră str. Tismana (prelungire) L = 330 m, PVC Dn 250 mm 

    - Amenajare preluare ape pluviale str. Bahlui intersecție cu str. Poienii: tubulatura Dn 160 
mm, L=10 m și guri scurgere 

     Cartier Nicolae Romanescu 
- Alimentare cu apă str. Școlii L=535 m, PEHD Dn 110 mm, 60 branșamente 
- Canalizare pluvială str. Homer PVC, Dn 300-250 mm, L=200 m 

     Cartier Bariera Vâlcii 
- Rețea apă str. Bariera Vâlcii (între str. Toamnei și str. Parângului) L = 800 m, PEHD Dn 
110 mm, 150 branșamente 
- Înlocuire branșamente apă str. Teilor – Dn 25 mm, L= 155 m 
- Canalizare menajeră Aleea III Bariera Vâlcii, L = 460 m, PVC Dn 250 mm. Execuție 
racorduri individuale, montare și PIF Stație Pompare trim. I 2016 

 
Compania de Apa Oltenia a participat cu unele lucrări în cadrul proiectului Primăriei 

Municipiului Craiova - “Amenajare şi revitalizare Centrul Istoric al Municipiului Craiova”, 
componența utilităţi apă-canal: 
- reabilitare prin înlocuire reţea distribuţie apă potabilă; 
- înlocuire şi execuţie branşamente noi inclusiv contorizare; 
- execuţie tronsoane reţea 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 execuţia de branşamente cu 
contorizare, contorizare pe branșamente existente și racorduri canalizare în funcţie de 
solicitări. 

În perioada 2012 – 2015 s-au executat: 
- Branșamente apă – 209 buc. 
- Contorizări pe branșamente existente – 607 buc. 
- Racorduri de canal – 92 buc. 

 
De asemenea în aceeași perioadă au fost executate lucrări de separare apă potabilă 
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la blocuri de locuințe, pentru 36 scări de bloc. 
Prin proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Dolj”, etapa 1 - din cadrul Programului de investiţii finanţate prin POS Mediu din 
Fondul de Coeziune, Municipiul Craiova a beneficiat de următoarele contracte de lucrări: 

CL 1 - “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
Municipiul Craiova” 
CL 2 - „Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa” 
CL 4 - „Halda de nămol la Staţia de Epurare Craiova” 
CL16 - ”Extindere alimentare cu apa și canalizare Craiova, reabilitare stație de apă 
Bordei”, cu termen de finalizare martie 2016. 
 
Alimentare cu apa – extindere - cuprinde rețea cu branșamente în 10 zone/cartiere 

însumând, conform proiectului un număr de 171 străzi. 
Realizările (cumulate) sunt de cca. 82%, astfel: 
- Cartier Izvorul Rece – 4 străzi, 2.766 ml, 38 branșamente 
- Cartier Industriilor – 8 străzi, 3.721 ml, 25 branșamente 
- Cartier Rovine 2 – 8 străzi, 6.010 ml, 145 branșamente 
- Cartier Brestei – 29 străzi, 13.539 ml, 259 branșamente 
- Cartier Fața Luncii – 6 străzi, 2.378 ml 
- Cartier Lascăr Catargiu– 25 străzi, 4.416 ml, 14 branșamente 
- Cartier Romanescu – 7 străzi, 1.786 ml, 32 branșamente 
- Cartier Veterani – 15 străzi, 9.578 ml, 130 branșamente 
- Cartier Gîrlești – 24 străzi, 14.688 ml, 120 branșamente 
- Cartier Bariera Vâlcii – 45 străzi, 22.865 ml, 423 branșamente 
Canalizare menajeră în cartier Brestei – străzile Brestei (tronson) și Fermierului – cu 

rețea stradală, racorduri și 2 stații de pompare 
- Realizări: 2.329 ml conductă stradală și 159 racorduri, astfel: 
- Strada Brestei – 1.940 ml conductă stradală și 111 racorduri 
- Strada Fermierului - 389 ml conductă stradală și 48 racorduri 
 
În perioada 2014-2018, în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată, finanţat din fonduri europene se vor realiza peste 222 km extindere 
rețele de canalizare, 460 racorduri la consumatori, investiţii în sistemele de 
alimentare cu apă şi o nouă conductă de aducţiune Izvarna-Craiova, astfel încat să se 
asigure un grad de conformare de 100% pentru Municipiul Craiova și locuitorii 
municipiului Craiova să beneficieze de servicii la standarde europene. Valoarea totală a 
investiţiilor ce se vor implementa în municipiul Craiova pentru extinderea reţelei de apă şi 
canalizare, inclusiv aducţiunea Izvarna, este de 148.871.277 Euro fără TVA. 

De asemenea, pentru a veni în sprijinul localităţilor limitrofe municipiului Craiova, în 
perioada 2014-2015 sunt prevăzute investiţii din fonduri europene pentru extinderea reţelei 
de alimentare cu apă în localitatea Malu Mare (peste 32 km), 1.000 branşamente la 
consumatori şi conducta de aducţiune Craiova-Podari. În etapa următoare (2014-2020), 
urmează să fie extinse lucrările de alimentare cu apă şi canalizare, având în vedere că zona 
este într-o continuă dezvoltare, pentru localităţile Cârcea, Bucovaţ, Almăj, Pieleşti, Cârligei, 
Leamna, Sărbătoarea astfel încât să se asigure un grad de conformare de 100% pentru 
zona metropolitană a municipiului Craiova. 

Producţia şi distribuţia energiei termice 
 Asigurarea încălzirii și a apei calde menajere la populație, agenți economici și 
instituții socio-culturale din municipiul Craiova se realizează de către SC TERMO CRAIOVA 
prin intermediul a 104 puncte termice (care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte 
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furnizată de S.C. Electrocentrale S.A. Craiova), 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale 
termice la nivel de bloc (scară de bloc), care utilizează drept combustibil gazele naturale. 
 Sistemul de distribuție al agentului termic secundar și al apei calde la consumatori 
este constituit dintr-o rețea de conducte termice subterane vizitabile, având drept punct de 
delimitare limita incintei consumatorului de energie termică. 
 Cele 104 puncte termice, 13 centrale termice de cvartal și 36 centrale termice la nivel 
de bloc (scară de bloc), asigură agentul termic secundar pentru încălzire și apă caldă de 
consum pentru 62.828 apartamente fizice (populație) și pentru agenți economici amplasați 
la parterul blocurilor de locuințe, școli, grădinițe, spitale, cămine de familiști, cămine de 
bătrâni etc.  

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

Asociațiile de proprietari /locatari în număr de 379 au arondate un număr de 2.867 
blocuri de locuințe, din care 507 blocuri arondate la centrale termice și 2.360 blocuri 
arondate la puncte termice urbane.   

Numărul total de contracte de furnizare a energiei termice este de 905, din care 379 
încheiate cu asociațiile de proprietari și 526 contracte cu instituții publice și unități asimilate 
agenților economici.     

Investițiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării rețelelor termice pentru anul 
2015 se ridică la suma de 567.651 lei, sumă care reprezintă reabilitarea a aproximativ 12 
km de conducte termice. 

 
Activitatea de întreținere și reparații  

 În vederea unei bune funcționări a instalațiilor de preparare a agentului termic 
secundar și a apei calde menajere, încă din luna decembrie 2014 au fost inventariate toate 
problemele, a fost întocmit planul tehnic de revizii și reparații, iar începând cu luna februarie 
2015 s-a trecut la executarea reviziilor și reparațiilor în toate cele 12 zone ale municipiului.
 În vederea îmbunătățirii gradului de asigurare al confortului termic la consumatorii 
urbani s-au executat lucrări de reparații rețele termice, înlocuindu-se circa 12 km țeavă 
neagră și zincată, la rețelele termice aferente PT și CT.  

Au fost înlocuite electropompele clasice de circulație a agentului termic pentru 
încălzire cu altele noi la PT 3 Valea Roșie, PT 1 Nicolae Titulescu, PT Filarmonica, PT 5 
George Enescu și PT 3 Lăpuș Argeș 

De asemenea, pentru asigurarea apei calde la parametrii corespunzători în anul 
2015 au fost reîntregite instalațiile de recirculare a apei calde de consum pentru 843 scări 
de bloc (5.400 ml conducte), în valoare de 129.538 lei; 
La ora actuală, beneficiază de avantajele instalațiilor de recirculare a apei calde de consum 
2.173 scări de bloc (circa 50% din populația municipiului alimentată din sistemul centralizat).  

Valoarea lucrărilor de reparații și întreținere a instalațiilor aferente CT și PT (revizuit 
armături, vopsitorii, înlocuit tronsoane de țeavă, reparații exterioare, reparat electropompe, 
revizuit filtre impurități și stații dedurizare, piese schimb (electropompe, convertizoare), se 
ridică la 417.626 lei.; 

Ca urmare a executării de reparații, înlocuiri rețelele termice, înlocuirii de 
echipamente și monitorizării permanente a punctelor și centralelor termice, în cursul anului, 
cantitatea de energie termică livrată a crescut, față de anul 2014 cu 3,14%. 
Energia termică vândută în anul 2015 a fost de 368.619,27 Gcal din care 22.506,25 Gcal 
vândute prin CT și 346.113,02 Gcal vândute prin PT. 
În anul 2015, pierderea de energie termică pe întreg conturul de cuprindere al sistemului 
centralizat a fost 23,78 % din energia termică intrată în sistem, față de 24,23% în anul 2014. 
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Pentru menținerea indicilor chimici ai apei de adaos, utilizată pentru umplerea și 
completarea instalațiilor de încălzire, punctele termice au fost echipate cu instalații de 
completare automată a apei utilizate pentru încălzire din circuitul de termoficare – conducta 
retur.  
 Adaosul de apă tratată preluat de punctele termice este urmărit concomitent de SC 
TERMO CRAIOVA S.R.L. CRAIOVA și Complexului Energetic Oltenia, Sucursala 
Electrocentrale II Craiova. 
 Pierderile de apă din rețeaua de agent termic secundar au scăzut în anul 2015 cu 
cca 14,54%, comparativ cu anul 2014. 
Consumul specific de energie electrică la PT a fost de 14,45 kWh/Gcal în anul 2015, față de 
14,55 kWh/Gcal în 2014. Trebuie menționat faptul că scăderea consumurilor specifice de 
energie electrică depinde de gradul de modernizare și de clasa de eficiență energetică a 
electropompelor de circulație. Deși au fost puși în funcțiune consumatori suplimentari de 
energie electrică (86 electropompe de recirculare a apei calde), consumul specific de 
energie electrică nu a crescut comparativ cu anul precedent. 

Consumul specific de energie electrică la CT a fost de 28,12 kWh/Gcal în anul 2015, 
față de 29,95 kWh/Gcal în 2014. 
      

Distribuţia energiei electrice 
Activitate operatorului CEZ Distribuție, la nivelul municipiului Craiova este 

reprezentată de activități de exploatare, întreținere și dezvoltare a rețelei electrice. Scopul 
final al activității fiind distributia energiei electrice de la producător, la operatorul de transport 
și către alți distribuitori (furnizori) de energie electrică, ulterior ajungând la consumatori, 
conform contractelor încheiate și în condiţii corespunzătoare de siguranță și calitate. La 
nivelul municipiului Craiova, operatorul CEZ Distribuție deservește un număr de 122.431 de 
consumatori, care beneficiază de o rețea electrică de distribuție ce are în componență 
următoarele capacități: 

- 7 stații electrice de transformare 110/Medie Tensiune; 
- linii electrice aeriene de înaltă  tensiune, cu  lungimi de 35,5 km; 
- linii electrice subterane de înaltă tensiune, cu  lungimi de 8,18 km; 
- linii electrice aeriene de medie tensiune, cu  lungimi de 166,2 km; 
- linii electrice subterane de medie tensiune, cu lungimi de 393,72 km;     
- linii electrice aeriene de joasă tensiune, cu lungimi  de 306,12 km; 
- linii electrice subterane de joasă tensiune, cu lungimi de 365,352 km; 
- 564 posturi de transformare 
 
Este important de mentionat faptul că pe tot parcursul activității, operatorul CEZ 

Distribuție are în vedere soluții pentru atingerea următoarelor obiective: 
- Creșterea siguranței în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor; 
- Reducerea pierderilor de energie electrică; 
- Creșterea gradului de securitate în exploatarea instalațiilor electrice și a siguranței 

în funcționare; 
- Scăderea numărului de defecte în instalațiile electrice și a timpilor de întrerupere în 

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

reglementările ANRE; 
 
În acest sens, au fost identificate următoarele soluții și măsuri, pe care operatorul 

CEZ Distribuție le-a implementat la nivelul municipiului Craiova: 
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- Modernizarea și retehnologizarea stațiilor de transformare de 110/Medie 
Tensiune; 

- Trecerea instalațiilor de 6 kV la tensiunea de 20 kV; 
- Dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuției ; 
- Integrarea în SCADA a stațiilor de transformare; 
- Înlocuirea izolației de porțelan uzată din liniile electrice aeriene 110kV și liniile 

electrice aeriene 20 kV; 
- Modernizarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune și a branșamentelor; 
- Extinderea sistemului de management avansat al contorizării și monitorizare a 

parametrilor de calitate a energiei electrice; 
Este important de menționat faptul că lucrările finanțate din fonduri de investiții, 

realizate și puse în funcțiune în anul 2015, au fost în valoare de 24.805.732,62 lei, unele 
fiind  deja finalizate și structurate pe nivele de tensiune astfel: 

Lucrări în rețelele electrice de medie tensiune – un obiectiv important pe care 
operatorul CEZ Distribuție și-a propus să-l îndeplinească în anul 2015, este trecerea la o 
tensiune superioară a instalațiilor de 6 kV, obiectiv ce a fost realizat etapizat, până în acest 
moment realizându-se următoarele lucrări:  

- Trecerea la 20 kV a rețelelor electrice de 6 kV din municipiul Craiova, cartierul 
Valea Roșie - strada Caracal și zona Spitalului de Urgență Craiova;  

- Sistematizarea rețelelor electrice de medie tensiune din zona Ciupercă; 
- Modernizarea liniei electrice subterane de 20 kV aferentă stației DIF-PT 391; 
- Modernizarea  liniei electrice subterane de 20 kV Prefabricate - PT 491; 
- Extinderea sistemului SCADA. 
 
Lucrări în rețelele electrice de joasă tensiune. Acestea au fost reprezentate de: 
- Securizarea rețelelor electrice de distribuție din zona Brestei, strada Eliza Opran - 

PT 652, PT 611;  
- Modernizarea liniilor electrice subterane de joasă tensiune aferente Centrului 

Istoric; 
- Înlocuirea transformatoarelor MT/JT în RED;  
- Modernizarea rețelei de joasă tensiune aferentă PTCZ 384; 
- Modernizarea rețelei de joasă tensiune aferentă PTCZ 4; 
- Securizarea rețelei electrice de joasă tensiune din zona Hanu Roșu cu PT 10, PT 

314, PT 579) cu risc major de consum necontorizat; 
- Extinderea sistemului AMM; 
- Întărirea rețelei de joasă tensiune aferentă PTA 642, PTA 594, PTA 534, PTA 359, 

PT 731 și PTA 510,  în vederea asigurării condițiilor de racordare; 
 
Un alt tip de lucrări executate la nivelul municipiului Craiova, în anul 2015, de către 

operatorul CEZ Distribuție, sunt lucrările de mentenanță, pentru care a fost bugetată, pentru 
instalațiile de distribuție a energiei electrice, suma de 2.161.522,70 lei, din care 117.266,80 
lei au reprezentat lucrări realizate cu forțe proprii. 

Este important de menționat faptul că prin lucrări de mentenanță se înțelege 
ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care sunt executate asupra rețelelor 
electrice, din gestiunea operatorului de distribuție, aflate în exploatare, și care sunt 
efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor 
pentru care au fost proiectate.  

În municipiul Craiova, în anul 2015, operatorul CEZ Distribuție a executat 
următoarele tipuri de lucrări de mentenanță: controale periodice, lucrări operative, revizii 
tehnice, reparații, intervenții accidentale, reparații accidentale, acestea având scopul de a 
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menține în stare bună de funcționare instalațiile electrice, respectarea reglementărilor legale 
privind parametrii de calitate ai energiei electrice distribuite și asigurarea continuității în 
alimentarea cu energie electrică a tuturor clienților. 
 

Transport urban 
          Regia Autonoma de Transport Craiova, în anul 2015, a avut calitatea de agent 
economic cu capital integral de stat, fiind subordonata Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
 Activitatea de bază a regiei este transportul public de persoane, ca serviciu regulat și 
se desfașoară cu autobuze și tramvaie. 
  RAT Craiova iși desfașoară activitatea de bază prin două tipuri de transport public de 
persoane: transport electric (tramvai) și auto (autobuze).  
  Începând cu luna mai 2013, transportul călătorilor cu tramvaiul a fost întrerupt, urmare 
a proiectului de înlocuire a căii de rulare, în această perioadă traseele reţelei de tramvai fiind 
deservite de autobuze. O parte a personalului din cadrul Secției Tramvai a fost redistribuit 
către alte activităţi, iar cei 60 salariaţi rămași în cadrul Secției fiind angrenaţi în  activitatea 
de reparație dezvoltată a unui număr de 15 tramvaie. 

Infrastructura 
 În ceea ce privește rețeaua de transport, aceasta este compusă din 298.8 km, din care 
262 km (87.7%), o reprezintă transportul rutier, iar 36.8 km (12.3%), transportul electric. 
 Numărul de stații în anul 2015 a fost de 269 pentru autobuz și 53 pentru tramvai, 
Regia Autonomă de Transport Craiova deservind un număr de 20 trasee (17 trasee de 
autobuz, 3 trasee de tramvai) și 11 curse speciale. Activitatea a fost monitorizată prin unităti 
de supraveghere și control, existând 6 puncte de dispecerizare și un dispecerat central GPS.  

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

- 180 autobuze , reprezentând 87% din totalul parcului; 

- 28 tramvaie reprezentând 13 % din totalul parcului; 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 75%.  
Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de călătorie. 

În urma închiderii activității de exploatare a Secției 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 pe anul 2015 a fost de 
2.659.500 lei, reprezentând o pondere de 36.60% din valoarea  totală a biletelor vândute în 
anul 2015. 

Colectarea veniturilor din vânzarea titlurilor de suprataxa 
În anul 2015 valoarea biletelor de suprataxă vândute călătorilor frauduloși prin 

acțiunile de control s-a ridicat la suma de 119.280 lei, iar  Poliția Locală a acordat 7.163 
amenzi, în valoare de 649.930 lei. Activitatea de control s-a efectuat cu un număr mediu de 
10 controlori, susținuți și de alte categorii de  angajați ai Regiei. 

Dotări tehnice şi tehnologice 
         În ceea ce privește lucrările de investiții și dotările finanțate din surse proprii, în anul    
2015  RAT Craiova a achizitionat mijloace fixe în valoare de 8.293 lei (fără TVA). 
 Urmărind cerințele realizării unui transport la standarde europene, a fost demarată 
procedura de achiziție a unui număr de 50 autobuze noi, de către Primaria Craiova, 
procedura care s-a finalizat prin încheierea unui Acord Cadru pe perioada anilor 2014-2017. 

Din cele 50 autobuze, până în prezent, au fost achiziționate 24 de autobuze (17 
autobuze în anul 2014 și 7 autobuze în anul 2015), urmând ca restul de 26 autobuze să fie 
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achiziționate conform Acordului Cadru până la sfârșitul anului 2017 . 
Autobuzele care fac obiectul achiziției prin Acordul Cadru menționat au o capacitate 

de 100 locuri, sunt dotate cu aer condiționat, 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. 
 De asemenea, în cadrul Secției Tramvai a fost realizată în regie proprie reparația 
dezvoltată a unui  număr de 9 (nouă) tramvaie. Sunt  în curs de finalizare 4 tramvaie, acest 
lucru realizându-se până la finele lunii februarie 2016. Reparația tramvaielor a fost axată în 
principal pe reparația capitală a boghielor: înlocuit bandaje roți, cuplaje elastice, profile de 
cauciuc, cruci cardanice, rulmenți, simeringuri, iar pe partea de caroserie să se înlocuiască 
porțiunile ruginite și degradate, înlocuire pasajele la scările de acces, recondiționat podea și 
montat covor antiderapant de trafic greu, înlocuire scaune cu scaune tapițate, iluminat 
interior cu leduri, recondiționat burduf, înlocuit lambriu lateral interior, recondiționat scaun și 
cabină vatman, autocolant pe exterior cu imagini din municipiul Craiova. 
Este în curs de derulare și  procedura de achiziție de aparate de aer condiționat  pentru 
tramvaiele la care  s-au executat reparații curente dezvoltate ( RCD ). 
 Prin lucrările realizate s-a urmărit o schimbare fundamentală atât în ceea ce privește 
calitatea și confortul călătorilor, funcționarea în ansamblu a tramvaielor cât și realizarea unei 
estetici total diferite cu  impact atât pentru cetățenii Craiovei cât și pentru vizitatori. 

A inceput totodată și  procesul de modernizare a stațiilor de așteptare, prin 
amplasarea atât a unor adăposturi pentru pasageri, cât și a unor băncuțe confecționate în 
regie proprie . 

Până în prezent au fost realizate 110 băncuțe,  au fost amplasate  7 adăposturi de 
pasageri atât în Craiova cât și în zonele limitrofe Craiovei. 

Pe sectorul  Hanul Craiovița – Pasaj Electro sunt în construcție 22 stâlpi stații, cu 
informații  despre circulația tramvaielor și date utile călătorilor. Totodată  pe cele 22 stații 
urmează a se monta panouri electrice de informare a călătorilor despre frecvența  
tramvaielor, cu legatură directă cu dispeceratul ( legatură prin satelit ).  

Străzi 
 În anul 2015, pentru asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în 
condiţii de calitate şi siguranţă în exploatare din municipiului Craiova, activităţile desfăşurate 
au fost următoarele: 
 I. Categoriile şi cantităţile de lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de 
lucrări nr. 29144/20.02.2015 „Lucrări de reparaţii și întreținere străzi, alei, trotuare și 
parcări în municipiul Craiova”, încheiat în baza Acordului Cadru nr. 145257/09.10.2014: 

- Reparații fisuri și crăpături cu mastic bituminos în suprafaţă de 40.174,00 mp; 
- Lucrări de frezare mixturi asfaltice în suprafață de 55.229,84 mp; 
- Strat de balast - 10.272,70 mc; 
- Strat de piatră spartă  - 4.675,59 mc; 
- Lucrări de refacere carosabil alcătuit din beton tip C20/25 - 4.864,36 mc; 
- Lucrări de refacere carosabil alcătuit din beton tip BcR 3,5 - 1.765,08 mc; 
- Lucrări de așternere mixtură asfaltică AB2 în suprafaţă de 138.708,01 mp; 
- Lucrări de așternere beton asfaltic de legătură BAD 25 în suprafaţă de 975,06 mp; 
- Lucrări de așternere beton asfaltic de uzură BA 16 în suprafaţă de 7.937,62 mp; 
- Lucrări de așternere mixtură asfaltică MASF 16 în suprafaţă de 150.008,08 mp; 
- Demontare borduri mari din beton în suprafaţă de 225,55 mp; 
- Montare borduri mari din beton în suprafaţă de 31.374,78 mp; 
- Demontare borduri mici din beton în suprafaţă de 90,47 smp; 
- Montare borduri mici din beton în suprafaţă de 12.988,31 mp; 
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- Lucrări de refacere trotuare cu beton de ciment tip C8/10 în suprafaţă de 36.815,25 
mp; 
- Strat beton asfaltic BA8 în suprafaţă de 37.453,92 mp; 
- Lucrări de așezare la cotă a capacelor de cămin din carosabil în număr de 452 buc; 
- Lucrări de așezare la cotă guri scurgere din carosabil în număr de 110 buc;  

 
 II. Categoriile şi cantităţile de lucrări executate în cadrul contractului subsecvent de 
lucrări nr. 140401/22.09.2015 „Lucrări de reparaţii și întreținere străzi, alei, trotuare și 
parcări în municipiul Craiova”, încheiat în baza Acordului Cadru nr. 145257/09.10.2014: 

- Reparații fisuri și crăpături cu mastic bituminos în suprafaţă de 55.772,10 mp; 
- Lucrări de frezare mixturi asfaltice în suprafață de 9.272,39 mp; 
- Strat de balast - 8.328,27 mc; 
- Strat de piatră spartă - 3.023,44 mc; 
- Lucrări de refacere carosabil alcătuit din beton tip C20/25 - 2.650,15 mc; 
- Lucrări de așternere mixtură asfaltică AB2 în suprafaţă de 64.662,38 mp; 
- Lucrări de așternere beton asfaltic de uzură BA 16 în suprafaţă de 16.119,53 mp; 
- Lucrări de așternere mixtură asfaltică MASF 16 în suprafaţă de 42.920,24 mp; 
- Demontare borduri mari din beton în suprafaţă de 177,71 smp; 
- Montare borduri mari din beton în suprafaţă de 21.560,29 mp; 
- Demontare borduri mici din beton în suprafaţă de 199,25 smp; 
- Montare borduri mici din beton în suprafaţă de 21.334,12 mp; 
- Lucrări de refacere trotuare cu beton de ciment tip C8/10 în suprafaţă de  40.226,98 

mp; 
- Strat beton asfaltic BA8 în suprafaţă de 29.975,33 mp; 
- Strat beton asfaltic colorat în suprafaţă de 8.162,15 mp; 
- Lucrări de așezare la cotă a capacelor de cămin din carosabil în număr de 12 

buc; 
 
  Categoriile de lucrări și cantitățile menționate mai sus au fost executate în 
următoarele zone: 
  Străzi 
- str. Traian Lalescu , str. Câmpului, str. Gogu Constantinescu,  str. Elie Georgescu,  str. 
Brestei, str. Gheţişoarei, str. Mihai Viteazu, str. Brîndușa, str. Vasile Alecsandri, str. Eustațiu 
Stoenescu, str. Libertății,str. Pandurilor, str. Horia, str. Buciumului,   str. Marin Sorescu,  str. 
Mircești,   str. Banu Mihalcea, str. Ion Maiorescu, str. Tufănele,  str. Magnoliei, str. Mihail 
Kogălniceanu, str. Dr. Ion Cantacuzino, str. Dr. Mihai Cănciulescu,  str. Popoveni, str. 
Câmpia Islaz, str. Teilor, str. Făgăraș, str. Hortensiei, str. Arh. C-tin Iotzu, str. Al. Buia, str. 
Bărăganului,str. Frații Golești – tronson cuprins între str. A.I. Cuza și Calea București. 
  Alei, trotuare și parcări în cartierul 1 Mai  
           -  Cartier 1 Mai – alei, trotuare, parcări zona străzii  Dr. Mihai Cănciulescu 
           -  Cartier 1 Mai – alei, trotuare, parcări zona străzii  Dr. Ion Cantacuzino 
           -  Cartier 1 Mai – alei, trotuare, parcări zona străzii Buziaș 
         -  Cartier 1 Mai – platforma RAT. 
  
 Alei, trotuare și parcări în Zona Centrală 
            - Zona Centrală – alei, trotuare, parcări zona  Doljana 
            - Zona Centrală – alei, trotuare, parcări zona  BCR 
            - Zona Centrală – alei, trotuare, parcări zona Femina 
            - Cale Pietonală Bazar 
            - Alei parc Elena Cuza 
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 Alei, trotuare și parcări în cartierul George Enescu 
           - Cartier George Enescu - alei, trotuare, parcări zona  str. Dîmbovița 
 
 Alei, trotuare și parcări în cartierul Rovine 
            - Cartier Rovine - alei, trotuare, parcări zona  str. Mihail Strajan 
            -   Cartier Rovine - alei, trotuare, parcări zona str. Elie Georgescu 
 
  Alei, trotuare și parcări în cartierul Lăpuș 
               - Cartier Lăpuș - alei, trotuare, parcări zona str. Eustațiu Stoenescu 
               - Cartier Lăpuș - alei, trotuare, parcări zona str. Tehnicii 
              - Cartier Lăpuș - alei, trotuare, parcări zona str. Grigore Pleșoianu (SUCPI) 
 
 Alei, trotuare și parcări în cartierul Valea Roșie 
            -  Cartier Valea Roșie - alei, trotuare, parcări zona str. Pandurilor 
            -  Cartier Valea Roșie - alei, trotuare, parcari zona str. Vîntului 
            -  Cartier Valea Roșie - alei, trotuare, parcări zona str. Revoluției 
            -  Cartier Valea Roșie - alei, trotuare, parcări zona str. 22 Decembrie 
 

III. Lucrări de ”Întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de 
piatră brută, piatra spartă și amestec optimal”, executate în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 42/2013 prin care se aprobă 
Gestiunea Directă aferentă acestei activităţi. 
 -Lucrări de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră 
brută au fost executate pe străzile: Micșunele, Rodnei, Zmeurei, Bradului, Bucegi, Aleea I 
Doicești, Sălcioarei, Fermei, Florești, Carpați, Snagov, Strungarilor, Luminiței, Bărăganului, 
Poligonului, Voineasa, Porumbiței, Roiului, Crângului, Paroșeni, Rosnov, Ecaterina 
Teodoroiu, Doicești, Alexandru Odobescu, Henri Barbusse, Morii, Șoimului, Parângului, 
Dimitrie Bolintineanu, Aleea II Fulger. 
 -Lucrări de întreținere și reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din piatră spartă au 
fost executate pe străzile: Fermei, Rugului, Cocorului, Jieni, Florești, Grădinari, Aleea I 
Bălcești, Romanițelor, Sinoe, Aleea I și II Banu Stepan, Drumul Apelor și alei, Plaiul 
Vulcănești, Albinelor, Aleea I și II Brestei, Pui de Lei, Țicleni, Bâlteni și aleile I, II și III, 
Căpșunilor, Slănic, Zăvoiului, Căciulata, Mihail Drumeș, Trandafirului, Plopului, Bușteni, 
Aleea Poligonului, Aleea II Căpșunilor. 

Sistemul public de iluminat 
Activitatea de iluminat public în municipiul Craiova, presupune lucrări de investiţii 

pentru reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, lucrări de 
menţinere – intreţinere a acestuia, consum de energie electrică din iluminatul public, 
activitatea de iluminat ornamental-festiv, consum de energie electrică la semafoare şi 
fântâni arteziene, lucrări de asistenţă tehnică şi consum de energie electrică pentru 
manifestări cultural- sportive. 
 Au fost executate lucrări de investiţii după cum urmează: 
 Modernizare iluminat public bulevarde: 
 - B-dul Decebal tronson 3 – între str. Caracal şi Calea Bucureşti; 
 - Calea Severinului tronson 1 – între str. Paşcani şi b-dul Dacia. 
 Lucrarea a constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat 
cu tehnologie LED. 
 Valoarea lucrărilor executate: 903.747,26 lei şi au fost utilizate următoarele  
componente: 
 - corp iluminat cu LED: 278 buc; 
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 - console: 194 buc; 
 - cablu de alimentare: 1,364 Km. 
 Modernizare iluminat public străzi: s-au modernizat 58 străzi din zonele 3 şi 5, 
respectiv cartierele: Brazda lui Novac, Rovine, Bariera Vâlcii, Şimnicu de Jos şi Izvoru 
Rece. Lucrările au constat în înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de 
iluminat echipate cu surse cu vapori de sodiu moderne şi performante din punct de vedere 
energetic. Valoarea lucrărilor executate: 760.867,43 lei şi au fost utilizate următoarele  
componente: 
 - corp iluminat cu sursă sodiu: 633 buc; 
 - console: 633 buc; 
 - cablu de alimentare: 2,532 Km. 
 Telemanagement sistem de monitorizare şi control iluminat public. S-a demarat 
implementarea sistemului de telegestiune a iluminatului public ce va permite controlul, 
comanda şi varierea fluxului luminos al aparatelor de iluminat. 
 Valoarea lucrărilor executate: 728.402,51 lei şi au fost utilizate următoarele  
componente: 
 - modul universal pornire-oprire: 767 buc; 
 - router local de comunicaţii: 9 buc; 
 - concentrator de date: 9 buc; 
 - analizor parametrii reţea electrică: 9 buc. 
 Extinderea sistemului de iluminat public: S-au executat lucrări de extindere a 
sistemului de iluminat public în cartierul Veterani pe străzile: Vânătorii de Munte, Marinei, 
Antiaeriană, Aviatorilor, Eroii Sanitari, Detaşamentul Păuliş, Cavalariei, Artileriei, Infanteriei, 
Geniştilor.  
 Valoarea lucrărilor executate: 722.415,21 lei şi au fost utilizate următoarele  
componente: 
 - stâlpi metalici h = 8 m: 134 buc; 
 - linie electrică subterană: 5,041 Km 
 - corp iluminat cu sursă sodiu: 134 buc; 
 - console: 194 buc; 
 - cablu de alimentare: 1,474 Km. 
  

Pentru lucrările de întreţinere - menţinere în anul 2015, prevederile bugetare iniţiale 
au fost de 1.718.000 lei, prevederile definitive au fost de 1.400.000 lei, din acestea 
cheltuindu-se 1.399.781,69 lei. 

 Pentru activitatea de întreţinere - menţinere a Sistemului de Iluminat Public au 
fost utilizate următoarele  componente: 

-  Surse lumină cu vapori de sodiu la înaltă presiune – 3.124 buc; 
          - Balasturi pentru surse de lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice –  
1.437 buc; 
           -  Dispozitive amorsare surse lumină cu vapori de sodiu sau halogenuri metalice – 
1.630 buc. 
          Realizarea iluminatului ornamental - festiv: 
 În perioada sărbătorilor de iarnă 2015-2016 au fost executate lucrări de punere în 
evidenţă a zonelor de importanţă sporită pentru următoarele obiective: Piaţa Mihai Viteazu, 
Piaţa Fraţii Buzeşti, străzile aparţinătoare centrului vechi (Lipscani, Rolland, Olteţ, Moșoiu, 
Traian Demetrescu, România Muncitoare) precum şi parcurile aferente (English Park şi 
Parcul Mercur), clădirile de importanţă istorică (Primăria Municipiului Craiova, Prefectura şi 
Clădirea Palace), Calea Bucureşti şi străzile din centru oraşului (A.I. Cuza, Popa Şapcă, 
Unirii, Romul, N. Plopşor şi Th Aman).  
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Administrarea zonelor verzi 
Activitatea de amenajare, întretinere şi înfrumuseţare zone verzi este dată în 

gestiune directă R.A.A.D.P.F.L. Craiova prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2006 cu 
modificările ulterioare. 
  Suprafaţa zonelor verzi administrate de R.A.A.D.P.F.L. Craiova este de 825 ha.  

În perioada ianuarie - decembrie 2015, pe această activitate au fost desfăşurate 
următoarele lucrări: 
  -  curăţire a zăpezii;  
  -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti și garduri vii; 

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

termoficare, scos rădăcini; 
   -  lucrări de întreţinere spaţii verzi, pe bulevarde, aliniamente stradale, grădini, 

parcuri; 
   -  defrişat manual suprafeţe; 

  -  încărcat şi transport resturi vegetale;  
  -  întreţinerea curăţeniei; 
  -  lucrări de întreţinere spaţii verzi în asociaţiile de proprietari; 
  - măturat alei, întreţinerea curăţeniei şi pentru 102 locuri de joacă, precum şi a celor 
20 foişoare; 
  -  tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
  Suma cheltuită reprezintă achitarea facturilor pentru lucrările executate şi 
recepţionate. 
 
   În anul 2015 au fost amenajate zone verzi precum Părculeţul Elena Cuza unde s-au  
plantat 750 mp gazon rulou, dahlia 400 bucăţi şi a fost montat sistem de irigat.  
  Tot în anul 2015 a fost reamenajată Grădina Botanică unde s-au plantat: plante 
perene 15.650 bucăţi ( lalele, iarbă de pampas, iarbă decorativă etc.), plante bienale 4.150 
bucăţi (pansele, bănuţei, miozothis, silene), plante anuale 8.850 bucăţi ( petunia, salvia, 
dhalia, begonia, ageratum şi hortensia), trandafiri pom  80 bucăţi, 305 bucăţi arbori 
(mesteacăn, chiparos de baltă, plop roşu, arţar roşu ), gazon rulou 3.340 mp. 
  În municipiul Craiova, în anul 2015, au fost plantaţi 2.600 arbori ( brad, platan, frasin, 
arţar roşu, mesteacăn, salcâm, catalpă, tei, stejar roşu, molid), 928 arbuşti ( ienupăr 
virginian, ienupăr târâtor, gutui japonez, thuia, etc.), gard viu 2.100 bucăţi ( ligustrum 
vulgare, ligustrum  ovalifolium, hibiscus, buxus, etc.), flori anuale 152.670 bucăţi (begonia, 
salvia, tagetes, dhalia), flori bienale 32.400 bucăţi, trandafiri 750 bucăţi, trandafiri pom 260 
bucăţi, jardiniere şi ghivece cu flori 1.290 zona centrală, rulou de gazon 4.000 mp str. 
Romului,Centru Vechi, Rotonda, Casa Armatei, sens giratoriu Materna, s-au plantat 174 
bucăţi magnolia pe Calea Bucureşi, bdul Nicolae Titulescu, Grădina Independenţa.  
 Activitățile de plantare au fost asigurate atât de producția proprie cât și de achiziția 
de material dendrofloricol de la terți.  
 A fost plantat material dendrofloricol, astfel: arbori (pin, molid, mesteacăn,  stejar, 
stejar, roşu, paltin, etc), arbuşti (thuya, ienupăr, spireea, etc), gard viu (ligustrum, buxus), 
trandafir, flori bienale, flori anuale, flori perene, rulouri de gazon (cart. Craioviţa Nouă – 
zona Poştă, Ciupercă, Grădina Independenţa, Grădina Madonna Dudu, Grădina Mihai 
Bravu, etc.). 
 Situația statistică se prezintă astfel:  
  Situație plantări 2015: 

- Arbori     = 633 buc (producție proprie) 
= 616 buc (achiziție) 

- Arbuşti    = 1.893 buc  
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- Flori    = 99.505 buc/fire (producție proprie) 
= 202.609 buc/fire (achiziție) 

- Gard viu    = 28.384 buc/fire  
- Gazon rulou   = 4.990 buc 
- Trandafiri   = 470 buc/fire 

 
  Activitatea de mobilier stradal  
  S-au executat lucrări de întreţinere, reparaţii şi de curăţire la fântânile arteziene de 
pe domeniul public. Curăţirea şi spălarea fântânilor arteziene, s-a făcut ori de cate ori a fost 
nevoie, suprafaţa totală a bazinelor spălate şi curăţite pe lună, în această  perioadă fiind de 
cca 6.032 mp.  

De asemenea, la nivelul anului 2015, s-au executat o serie de lucrări după cum 
urmează: 

- Bănci monate - 298 buc; 
- Băncii demontate - 80 buc; 
- Coșuri gunoi montate - 174 buc; 
- Gard metalic montat – 1.575 ml; 
- Reparații bănci – 1.842 ml de lănteți cu dimensiunea de 2,5x0.12x0.005 m; 
- Vopsit bănci – 3.655 mp; 
- Vopsit coșuri gunoi - 42 buc; 
- Montat gard locuri de joacă - 726 ml 
- Vopsit elemente locurii joacă - 681 mp; 
- Reparații elemente locuri de joacă - scaun hintă -18 bucăți, tobogane fibră 12 

buc, scaun leagăne 54 buc; 
- Modernizat jardiniere beton - 64 buc; 
- Reparații foișoare – Cornițoiu, Lăpuș Argeș, 1Mai zonă Sara, 1 Mai zonă Helin, 

Olimp, Craiovița Nouă zona Big Vechi, Calea București – Rotonda, Parcul Pușkin; 
- Exploatare și întreținere fântâni arteziene – 18 buc; 
- Reparații fântâni:Popova, Piața Veche, Iancu Jianu; 
- Confecționat pergolă lemn pe supot metallic -12 buc; 
- Confecționat pergole rustice de lemn - 16 buc; 
- Confecționat și montat  suporți jardiniere - 800 buc; 
- Amenajare stadion Extensiv - înlocuit 4.000 scaune, înlocuit și reparații garduri -

800m și vopsit clădiri ; 
- Construcție camera, coș de fum și instalație alimentare centrală termică sere 

Parcul N. Romanescu . 

Marcaj rutier 
În anul 2015, în municipiul Craiova au fost executate lucrări de marcaj rutier pe o 

suprafaţă de 26.050 mp, reprezentând:  
- pastile treceri pentru pietoni: 9.514 buc; 
- bandă stocaj autovehicule: 5.651 metri; 
- pastile axiale: 8.959  buc; 
- ax continuu: 49.688 metri; 
- marcaje diverse: 888  mp. 

Conform regulamentului de funcţionare şi caietului de sarcini s-au efectuat lucrări de 
întreţinere a semafoarelor de pe domeniul public şi lucrări de amplasare/dezafectare a 
indicatoarelor rutiere, asigurarea întreţinerii acestora.  

În anul 2015 au fost continuate măsurile luate în scopul creşterii gradului de 
siguranţă al pietonilor şi au fost aplicate ansambluri de marcaj termoplastic, formate din 
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benzi rezonatoare, elemente de presemnalizare şi covoare antiderapante. În acest sens a 
fost încheiat un contract de achiziţie în valoare totală de 446.582 lei pentru aplicarea 
acestor ansambluri pe  o suprafaţă de 4.325 m2 pe arterele cu circulaţie intensă, în special 
în zona trecerilor pentru pietoni unde statistic au fost înregistrate cele mai multe evenimente 
rutiere. Până la 30.12.2015 s-au aplicat marcaje termoplastice pe o suprafaţă de 3.000 m2, 
diferenţa urmând să se realizeze pe parcursul anului 2016. 

Tot în anul 2015, pentru o mai bună orientare a participanţilor la trafic, pietoni sau 
conducători auto, au fost achiziţionate şi montate indicatoare rutiere de orientare şi 
informare, după cum urmează: 

• În trim. I/2015, au fost achiziţionate 143 de indicatoare cu denumiri de stradă, care 
au fost montate pe străzile din zona centrală a municipiului; 

• Tot în trim. I/2015 au fost montate pe principala arteră de circulaţie din Municipiul 
Craiova, respectiv axa Calea Bucureşti – Bd. Nicolae Titulescu – Calea Severinului, 
indicatoare rutiere de orientare  în următoarea structură:  
- Indicatoare de orientare tip săgeată, către localităţi sau obiective locale – 42 buc. 
- Indicatoare tip panou de presemnalizare şi confirmare a direcţiilor de mers, către 

localităţi sau obiective locale – 13 buc. 
- Panouri rutiere de presemnalizare a direcţiilor de mers – 28 buc., montate pe 14 

structuri metalice tip consolă. 
• În trim. IV/2015, pentru montarea pe arterele importante şi în principalele intersecţii 

din Municipiul Craiova, în baza unui contract de furnizare cu montaj a cărui valoare a 
fost de 1.928.991 lei, au fost achiziţionate indicatoare de orientare şi informare, 
astfel: 

- Indicatoare de orientare tip săgeată, către localităţi sau obiective locale – 148 
buc. 

- Indicatoare tip panou de presemnalizare şi confirmare a direcţiilor de mers, 
către localităţi sau obiective locale – 75 buc. 

- Panouri rutiere de presemnalizare a direcţiilor de mers – 95 buc., montate pe 
55 structuri metalice tip consolă. 

       Au fost demarate lucrările de execuţie pentru amenajarea unui sens giratoriu de 
 circulaţie pe Calea Bucureşti la intersecţia cu strada Tehnicii şi cu strada Eustaţiu 
Stoenescu.  
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STAREA SOCIALĂ 
 

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

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

La 1 iulie 20151, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 306.115 
locuitori din care 144.989 bărbaţi (47,4%) şi 161.126 femei (52,6%). Densitatea populaţiei a 
fost de 3.760,2 locuitori/km2. 

La 1 iulie 2015, structura pe grupe de vârstă a populaţiei după domiciliu arată că 
ponderile cele mai mari sunt cele ale persoanelor cu vârste de 35-39 ani (9,2%) şi 45-49 ani 
(9,0%). 

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

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

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

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

În anul 2015, la nivelul municipiului Craiova ponderea populaţiei tinere sub 15 ani 
(12,9%) a fost devansată de ponderea populaţiei vârstnice de 65 ani şi peste (13,5%). 

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

În anul 2015 s-au înregistrat 2.550 născuţi-vii în creştere cu 7,4% faţă de anul 2014. 
Rata natalităţii în anul 2015 a fost de 8,3‰ în creştere faţă anul 2014 (7,7‰).  

Numărul decedaţilor a crescut cu 108 persoane de la 2.639 decedaţi în anul 2014 la 
2.747 decedaţi în anul 2015. Rata mortalităţii a fost de 9,0‰ în creştere faţă anul 2014 când 
aceasta a atins nivelul de 8,6‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost în anul 2015 de 
0,93 născuţi-vii la 1 decedat (0,90 născuţi-vii la 1 decedat în anul 2014).  

Sporul natural a fost negativ atât în anul 2015 (-197 persoane), cât şi în anul 2014 (-
264 persoane).   

Numărul căsătoriilor a crescut cu 54 cazuri, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 85 
cazuri faţă de anul 2014, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, scăzând de 
la 131 divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2014 la 83 divorţuri la 1000 căsătorii în anul 2015. 

 

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

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

                                                 
1 Notă explicativă: Populaţia după domiciliu la 1 iulie cuprinde numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul 
României, delimitat după criterii administrativ teritoriale.  
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în catea de identitate, aşa cum este luată în 
evidenţa organelor administrative ale statului. 
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populaţia ţării reprezentând sursa de alimentare a pieţei muncii. 
Mărimea, structura şi caracteristicile acesteia sunt puternic influenţate de evoluţia 

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

Numărul mediu al salariaţilor, la nivelul municipiului Craiova, a crescut la începutul 
anului 2015 cu 1.371 persoane faţă de începutul anului 2014, acesta a ajungând la 92.423 
persoane.  

Ponderea cea mai mare o au salariaţii din industrie (24,4%), urmaţi de cei din comerţ 
(23,9%), sănătate şi asistenţă socială (8,9%), învăţământ (8,4%), construcţii (6,2%), 
activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (5,3%). 

La sfârşitul anului 2015, conform datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Dolj, numărul şomerilor înregistraţi a fost de 3.219 persoane, 
în scădere cu 201 persoane comparativ cu sfârşitul anului 2014. Din totalul şomerilor 1.852 
persoane sunt de sex feminin (cu 3 persoane mai puţin decât la sfârşitul anului 2014). 

Ponderea şomerilor în populaţia de vârstă 18 – 62 ani a fost la sfârşitul anului 2015 
de 1,6% (1,7% la sfârşitul anului 2014).   

 
       

Pensii 
Casa Judeteană de Pensii Dolj, ca serviciu public investit cu personalitate juridică, a 

asigurat, în intervalul 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2015, servicii unui număr total de  386.793 
persoane  împărţite în următoarele categorii, astfel : 

- 154.145 pesionari de asigurări sociale de stat din sistemul public; 

- 25.158 pensionari de asigurări sociale proveniţi din fostul sistem al asigurărilor 
sociale pentru agricultori; 

- 9 630 beneficiari de legi speciale 

- 180.984 asiguraţi pentru care s-a ţinut evidenţa stagiilor de cotizare; 

- 15.145 angajatori de la care s-au primit declaraţii rectificative privind evidenţa 
nominală a asiguraţilor ; 

- 1.731 persoane asigurate în baza unui contract de asigurare ; 
 În cursul anului 2015, au depus declaraţii nominale, la nivelul municipiului Craiova, 
un număr de 11.000 agenţi economici pentru aproximativ 100.000 asiguraţi. Totodată, la 
nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistraţi pe bază de contract un număr de 
1.731 persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria 
unităţii. 
 În cursul anului 2015, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată un 
număr mediu de 71.088 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au 
achitat pensii în valoare de aproximativ 862.133.540 lei/an. 
     Totodată, în cursul anului 2015 s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în valoare 
de 4.349.844 lei, pentru un număr de  1.816  persoane decedate cu domiciliul în 
municipiul Craiova.  
 În cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova îşi desfăşoară activitatea 
Clinica de Medicina Muncii (cu 25 de paturi) şi Cabinetul de Medicina Muncii unde se 
acordă servicii medicale pentru cazurile de boli profesionale, valoareacheltuielilor suportate 
din cadrul bugetului de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale fiind în anul 
2015 de aproximativ 620.000  lei. 
 Casa Judeţeană de Pensii Dolj, în calitate de asigurator, este abilitată de a acorda 
consultanţă privind prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în scopul 
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îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate şi a condiţiilor de muncă. Personalul tehnic al 
C.J.P Dolj desfăşoară activităţi de prevenire şi acordă sprijin societăţilor în scopul întocmirii 
tablourilor de analiză în domeniul prevenirii conform specificului activităţii desfăşurate.        
      În ceea ce priveste statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale 
înregistrate în anul 2015, situaţia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de munca produse  - 49 
- nr. accidente de munca mortale - 1 
-  nr. boli profesionale declarate  - 8 

 În perioada Ianuarie – 31 Decembrie 2015 CJP Dolj a acordat 7 despăgubiri de 
deces în valoare de 67.252 lei, 5 compensaţii pentru atingerea integrităţii în valoare de 
37.982 lei şi a vizat 259 concedii medicale. S-au primit şi trimis spre aprobare 4 dosare 
pentru acordarea de proteze. 
 Au fost identificaţi 412 beneficiari de pensii de invaliditate şi pensii de urmaş 
cauzate de un accident de muncă sau boală profesională a căror plată s-a efectuat conform 
prevederilor art.187 alin.3,4 si 5 . 
 În anul 2015 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în 
municipiul Craiova un număr de 10.500 solicitări privind cereri prin care se solicită înscriere 
la o categorie de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială, urmaş, pensii 
comunitare, indemnizaţii prevăzute de legi speciale) modificări de drepturi ( schimb grad, 
adăugări sporuri, salarii, grupe de muncă, etc..) cereri privind plata pensiei în conturi 
bancare, cereri privind schimbarea adresei de domiciliu, corectarea domiciliului, cereri 
privind schimbarea numelui, cereri privind schimbarea mandatarului sau tutorelui, sesizări 
privind stabilirea sau plata drepturilor de pensie precum şi contestaţii la deciziile de pensie 
emise în baza Legii nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Gradul de 
soluţionare al acestor cereri este  de 91%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul 
CJP DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2015, pentru evaluărea capacităţii de muncă în 
vederea stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice un număr total 
de 25.819 persoane .  
 Dintre acestea un număr de 13.802 persoane ce au domiciliul în  municipiul Craiova 
s-au prezentat la Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din 
cadrul CJP DOLJ în vederea revizuirii medicale periodice prevăzută de legislaţia în vigoare 
pentru pensionarii de invaliditate iar pentru un număr de 1.407 persoane s-a evaluat 
capacitatea de muncă și a fost stabilit gradul de invaliditate. 
       În anul 2015, în cursul celor 19 serii alocate, la nivelul județului Dolj au fost 
repartizate un număr total de 7.594 bilete de tratament şi au fost valorificate un număr de 
7.587 bilete.  
       Gradul de valorificare al biletelor de tratament a fost de 99,91%. 
      Din totalul de 7.587 bilete de tratamenate un număr de 902 bilete au fost acordate 
gratuit persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale. 
    Numărul cererilor înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 
12.738. 
        În cursul anului 2015 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat 
întreaga activitate de comunicare şi relaţii cu publicul, liberul acces la informaţiile de interes 
public precum şi promovarea imaginii Casei Judeţene de Pensii Dolj, a monitorizat mass-
media locală şi a întocmit raportările stabilite de către CNPP. De-asemenea a pus la 
dispoziţia persoanelor interesate cererile tip, alte formulare tipizate prevăzute de lege 
necesare solicitării diferitelor tipuri de prestaţii . 
 În anul 2015, în cadrul procedurii prealabile, s-au întocmit un număr de 353 note de 
prezentare la dosarele de pensie ai căror beneficiari ce au domiciulul în municipiul Craiova, 
au depus contestaţii. În perioada menţionată au fost eliberare de către salariaţii acestui 
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compartiment un număr de 1.816 adrese pentru eliberarea pensiei pe luna în care a avut 
loc decesul pensionarului.  
 În intervalul 01.01-31.12.2015 urmare a solicităriilor primite au fost eliberate un 
număr de 539 adeverinţe care să ateste calitatea de pensionar şi/sau cuantumul pensiei, 
pentru persoane ce își au domiciliul în municipiul Craiova.  
       
 
 

Învăţământ  
  Rețeaua școlară 
  învățământ public de masă 
  În municipiul Craiova există 63 de unități de învățământ preuniversitar cu 
personalitate juridică; dintre acestea: 21 sunt grădinițe, 17 sunt școli gimnaziale, 12 sunt 
licee, 11 sunt colegii, 1 este seminar și 1 este centru de excelență. Pe lângă aceste unități 
de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică există 31 de structuri, dintre care: 25 
sunt grădinițe, 2 sunt școli primare, iar 4 sunt școli gimnaziale. 
   
  Învățământ special 

Tipul unității de 
învățământ 

Număr Din care, cu PJ 
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Grădinițe - - - - 
Școli primare - - - - 
Școli gimnaziale 2 2 2 2 
Școli profesionale 1 1 1 1 
Licee 1 1 1 1 

Total unități 4 4 4 4 
 
  Învăţământ particular 

Nr. 
crt. 

Localitate
a 

Rețea existentă 
2014 -2015 

Acredi
tate 

Auto
rizat

e 

Rețea 
2015 - 2016 

Acredit
ate 

Autoriza
te 

1 Craiova 

Grădiniţe - 5 3 2 Grădiniţe - 5 3 2 

Şcoli primare - 1  1 Şcoli primare - 1 1  

Şcoli gimnaziale - 1 1  Şcoli gimnaziale 
 - 1 1  

Licee -1 1  Licee -1 1  

Şcoli postliceale - 6 3 3 Şcoli postliceale - 6 3 3 

 Total 14 8 6 14 9 5 
 
 
 
  Unități conexe 

Tipul unității de învățământ Număr Din care, cu PJ 
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Clubul Sportiv Școlar 1 1 1 1 
Palatul copiilor 1 1 1 1 
Casa Corpului Didactic, Dolj 1 1 1 1 
Centru de excelență 1 1 1 1 
Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională, Dolj 1 1 1 1 

TOTAL 5 5 5 5 
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  Numărul elevilor și al preșcolarilor 
  La începutul anului școlar 2015-2016, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
din municipiul Craiova existau un număr de 46.892 elevi și preșcolari, dintre care, 39.648 
sunt elevi, iar 7.034 sunt preșcolari. În învățământul particular există un număr de 3.015 
elevi. În unitățile de învățământ de stat din municipiul Craiova, repartizarea elevilor pe 
nivelele de învățământ este următoarea: 
- în învățământul preșcolar –7.034 copii; 
- în învățământul primar, cursuri de zi – 11259 elevi; 
- în învățământul gimnazial, cursuri de zi – 8.626 elevi; 
-   cursuri cu frecvență redusă – 80 elevi; 
-   în învățământul primar „a doua șansă” – 90 elevi; 
-   în învățământul secundar inferior „a doua șansă” – 40 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri de zi – 12994 elevi; 
- în învățământul profesional, cursuri de zi – 1192 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvență seral –1.576 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta directă, cursuri cu frecvență redusă – 442 elevi; 
- în învățământul liceal, ruta progresiva, cursuri cu frecvență seral – 275 elevi; 
- în învățământul postliceal și de maiștri:  
     - cursuri de zi – 2.688 elevi; 
     - cursuri cu frecvență seral – 386 elevi. 
  În municipiul Craiova există elevi cu cerințe educaționale speciale, dintre care 644 
educabili(elevi și preșcolari) se află în unități de învățământ special, iar 312 educabili sunt 
integrați în învățământul de masă. De asemenea, în unitățile de învățământ preuniversitar 
există 73 de elevi aflați în plasament. 
 
  Număr posturi personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de personal Nr. norme 
învățământul de 

stat 

Nr. norme 
învățământul 

special 

Nr. norme în unități 
conexe 

1. Personal didactic 2.979,25 266,75 120,25 
2. Personal didactic auxiliar 370 78 9 
3. Personal nedidactic 907,5 48 32,75 

 
  Beneficiarii programelor guvernamentale 
  PROGRAMUL „BANI DE LICEU” 
  În anul 2015 a beneficiat un număr de 1362 de elevi, din 26 de unități de învățământ 
liceale, de Programul „Bani de liceu”. 
  PROGRAMUL „BURSA PROFESIONALĂ” 
  În luna ianuarie 2015 exista un număr de 570 de elevi, în unitățile de învățământ din 
municipiul Craiova, care beneficiau de bursă profesională. Întrucât a crescut numărului de 
clase a IX-a pentru școala profesională, la începutul anului școlar 2015-2016 (luna 
septembrie) existau 1.189 de elevi care beneficiau de bursă profesională. Acest număr s-a 
diminuat până la 1.051 de elevi în luna decembrie 2015, ca urmare a acumulării de absențe 
de către o parte dintre elevi. 
  PROGRAMUL „RECHIZITE ȘCOLARE” 
  În anul școlar 2015-2016, au beneficiat de rechizite școlare gratuite un număr de 
1267 de elevi, care studiază în unitățile de învățământ din municipiul Craiova. 
  PROGRAMUL „EURO 200” 
  În anul 2015 au existat un număr de 70 de elevi beneficiari ai programului „Euro 
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200”, în municipiul Craiova, dintr-un total de 1034 de elevi beneficiari existenți în județul 
Dolj. 
  Burse acordate elevilor 
  În anul școlar 2015-2016 beneficiază de burse, oferite de către Consiliul Local 
Craiova, 8533 de elevi, ce reprezintă aproximativ 25% dintre numărul elevilor existenți în 
municipiul Craiova, astfel: 

- 3% dintre elevi au primit bursă de performanță în valoare de 100 lei/elev; 
- 6% dintre elevi au primit bursă de merit în valoare de 75 lei/elev; 
- 4% dintre elevi au primit bursă de studiu în valoare de 55 lei/elev; 

12% dintre elevi au primit bursă socială în valoare de 40 lei/elev, la gimnaziu și 50 lei/elev, 
la liceu. 
 
  Admiterea în liceu și în învățământul profesional 
  La admiterea în învățământul profesional, cele mai căutate specializări din municipiul 
Craiova au fost mecanic și bucătar. 
  La admiterea în învățământul liceal, mediile cele mai mari s-au înregistrat la 
următoarele specializări: 
 -matematică-informatică bilingv engleză, ultima medie: 9,90, la Colegiul Național „Frații 
Buzești” Craiova; 
 -științele naturii, ultima medie: 9,88, la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova; 
 -matematică-informatică, ultima medie: 9,77, la Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova. 
 
  Premii naționale/internaționale 
  În anul școlar 2014-2015, elevii din municipiul Craiova au obținut un număr de 79 de 
premii la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, dintr-un total de 88 de premii, și un 
număr de opt premii la etapele internaționale ale olimpiadelor școlare, dintr-un total de 10 
premii. 
  Evaluarea națională la clasa a VIII-a 
  Promovabilitatea la evaluarea națională la clasa a VIII-a 
 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 2015 

1 Colegiul Național „Carol I" Craiova 92,66% 
2 Colegiul Național „Elena Cuza" Craiova 94,37% 
3 Colegiul Național „Frații Buzești" Craiova 100,00% 
4 Colegiul Național „Nicolae Titulescu" Craiova 95,83% 
5 Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan" Craiova 97,06% 
6 Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova 85,00% 
7 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 96,43% 
8 Liceul „Matei Basarab" Craiova 85,19% 
9 Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trișcu" Craiova 62,50% 
10 Liceul de Arte „Marin Sorescu" Craiova 90,91% 
11 Liceul Tehnologic Auto Craiova 47,83% 
12 Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 50,00% 
13 Liceul Teologic Adventist Craiova 80,00% 
14 Liceul Teoretic „Henri Coandă" Craiova 92,21% 
15 Liceul Teoretic „Tudor Arghezi" Craiova 86,42% 
16 Școala Gimnazială „Alexandru Macedonski" Craiova 92,31% 
17 Școala Gimnazială „Anton Pann" Craiova 12,50% 
18 Școala Gimnazială „Decebal" Craiova 83,05% 
19 Școala Gimnazială "Gheorghe Bibescu" Craiova 71,19% 
20 Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica" Craiova 97,35% 
21 Școala Gimnazială „Ion Creangă" Craiova 62,50% 
22 Școala Gimnazială „Ion Țuculescu" Craiova 74,07% 
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Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 2015 

23 Școala Gimnazială „Lascăr Catargiu" Craiova 64,71% 
24 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu" Craiova 90,00% 
25 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul" Craiova 84,62% 
26 Școala Gimnazială „Mircea Eliade" Craiova 100,00% 
27 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu" Craiova 94,59% 
28 Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu" Craiova 96,46% 
29 Școala Gimnazială „Sf. Dumitru" Craiova 95,70% 
30 Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe" Craiova 88,24% 
31 Școala Gimnazială „Traian" Craiova 97,22% 
32 Școala Gimnazială Nr. 25 Facăi-Craiova 33,33% 
33 Școala Gimnazială Nr. 26 Craiova-Mofleni 0,00% 
34 Scoala Gimnazială Nr. 38 Craiova 70,59% 

 
  Note de 10 la evaluarea națională la clasa a VIII-a  
  La evaluarea națională la clasa a VIII-a, desfășurată în anul 2015, au fost obținute 21 
medii de 10, în municipiul Craiova dintr-un total de 22 de 10 obținute la nivelul județului Dolj. 
 
  Examenul național de bacalaureat 
  Promovabilitatea la examenul național de bacalaureat 
 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Promovabilitate 2015 

1 Colegiul National „Frații Buzești" Craiova 100,00% 
2 Colegiul National „Elena Cuza" Craiova 99,33% 
3 Colegiul National „Carol I" Craiova 100,00% 
4 Colegiul National Pedagogic „Ștefan Velovan" Craiova 97,68% 
5 Liceul Teologic Adventist Craiova 97,44% 
6 Colegiul National „Nicolae Titulescu" Craiova 92,05% 
7 Liceul Teoretic „Tudor Arghezi" Craiova 85,47% 
9 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul" Craiova 79,41% 
10 Liceul De Arte „Marin Sorescu" Craiova 71,88% 
11 Liceul Teoretic „Henri Coanda" Craiova 92,34% 
12 Liceul Cu Program Sportiv „Petrache Trișcu" Craiova 56,25% 
13 Liceul „Traian Vuia" Craiova 55,08% 
14 Liceul „Charles Laugier" Craiova 61,06% 
15 Colegiul National Economic „Gheorghe Chițu" Craiova 63,26% 
16 Colegiul „Ștefan Odobleja" Craiova 44,65% 
17 Colegiul Tehnic Energetic Craiova 40,51% 
18 Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși" Craiova 37,58% 
19 Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu" Craiova 44,44% 
20 Liceul „Matei Basarab" Craiova 32,26% 
21 Liceul Tehnologic Auto Craiova 16,49% 
22 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret" Craiova 40,00% 
23 Colegiul Tehnic De Industrie Alimentara Craiova 30,91% 
24 Liceul Tehnologic „George Bibescu" Craiova 22,50% 
25 Liceul Tehnologic De Transporturi Auto Craiova 27,50% 
26 Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate Craiova 23,64% 
27 Liceul Tehnologic Special „Beethoven" Craiova 0,00% 

 
   
  Note de 10 la examenul național de bacalaureat  
  La examenul național de bacalaureat, desfășurat în anul 2015, au fost obținute trei 
medii de 10, în municipiul Craiova dintr-un total de trei medii de 10 obținute la nivelul 
județului Dolj. 
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  Inspecții programate și realizate în anul 2015  
  În conformitate cu Graficul de monitorizare și control semestrul II – an școlar 2014-
2015, aprobat în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj 
din data de 30.01.2015, având nr. 531/30.012.015, în semestrul II al anului școlar 2014-
2015 s-au desfășurat mai multe tipuri de inspecții școlare. În perioada 6-17 aprilie 2015 s-a 
realizat o inspecție tematică în toate unitățile de învățământ din municipiul Craiova și din 
județul Dolj, ce a urmărit aspecte cu privire la: verificarea frecvenței la cursuri și a notării, 
verificarea stării bazei materiale a unităților de învățământ,  respectarea reglementărilor 
legale referitoare la programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, a realizării 
R.O.F. și prelucrării R.O.F.U.I.P. În urma acestei inspecții tematice a fost elaborat un raport 
care cuprinde concluziile și măsurile de îmbunătățire a aspectelor deficitare. În perioada 1-
12 iunie 2015 s-a realizat o altă inspecție tematică în toate unitățile de învățământ din 
municipiul Craiova și din județul Dolj, ce a urmărit aspecte cu privire la: încheierea situației 
școlare și verificarea măsurilor ce au fost luate pentru îmbunătățirea rezultatelor la 
examenele naționale și a diminuării numărului actelor de violență din școală. La finalizarea 
acestei inspecții se realizează un raport care cuprinde concluziile și măsurile de 
îmbunătățire a aspectelor deficitare. 
  În semestrul II al anului școlar 2014-2015 s-au realizat cinci inspecții de revenire la 
inspecțiile școlare generale desfășurate în semestrul I al anului școlar 2014-2015 în unitățile 
de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, dintr-un total de nouă inspecții și trei 
inspecții școlare generale în trei unități de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, 
dintr-un total de 12 inspecții. În urma inspecțiilor școlare generale s-au elaborat rapoarte 
care cuprind aspectele pozitive și aspectele care trebuie îmbunătățite. Pe baza acestor 
rapoarte se realizează planuri de îmbunătățire a deficiențelor constatate, a căror respectare 
va fi urmărită la inspecțiile de revenire din semestrul I al anului școlar 2015-2016. În 
semestrul II al anului școlar 2014-2015 s-au realizat 13 de inspecții școlare de specialitate 
în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, dintr-un total de 18 inspecții. 
În urma acestor inspecții s-au realizat rapoarte care cuprind aspectele pozitive și aspectele 
care trebuie îmbunătățite în respectivele unități de învățământ, la disciplina(ele) la care s-a 
realizat inspecția. 
  În semestrul  I al anului școlar 2015-2016 s-a realizat un control de către inspectorii 
școlari ai I.Ș.J. Dolj, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului – județul Dolj și cu 
reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Dolj, în perioada 1-11 septembrie 2015, care 
viza nivelul de pregătire al unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj pentru 
începerea noului an școlar. În urma acestor controale, care au fost realizate în toate 
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Dolj, a fost elaborat un raport comun, care 
cuprinde concluziile și măsurile de îmbunătățire a aspectelor deficitare. 
  În perioada 14-25 septembrie 2015 s-a desfășurat o inspecție tematică, în toate 
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Dolj, care a urmărit respectarea legislației 
specifice și elaborarea documentelor manageriale. În urma acestei inspecții tematice a fost 
elaborat un raport care cuprinde concluziile și măsurile de îmbunătățire a aspectelor 
deficitare. 
  În semestrul I al anului școlar 2015-2016 s-au realizat trei inspecții de revenire la 
inspecțiile școlare generale desfășurate în semestrul II al anului școlar 2014-2015 la unități 
de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, dintr-un total de șase și trei inspecții 
școlare generale, în trei unități de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova, dintr-un 
total de 11 inspecții. În urma inspecțiilor școlare generale s-au elaborat rapoarte care 
cuprind aspectele pozitive și aspectele care trebuie îmbunătățite. Pe baza acestor rapoarte 
se realizează planuri de îmbunătățire a deficiențelor constatate, a căror respectare va fi 
urmărită la inspecțiile de revenire din semestrul II. În semestrul I al anului școlar 2015-2016 
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s-au realizat 16 de inspecții școlare de specialitate în unitățile de învățământ preuniversitar 
din municipiul Craiova, dintr-un total de 30 de inspecții. În urma acestor inspecții s-au 
realizat rapoarte care cuprind aspectele pozitive și aspectele care trebuie îmbunătățite în 
respectivele unități de învățământ, la disciplina(ele) la care s-a realizat inspecția. 
  Toate inspecțiile din semestrul I al anului școlar 2015-2016 au fost realizate prin 
respectarea strictă a legislației în vigoare (O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.11.2011 privind 
aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităților de învățământ preuniversitar). Inspecțiile 
au fost realizate pe baza Graficului de monitorizare și control semestrul I – an școlar 2015-
2016, aprobat în ședința C.A. al I.Ș.J. Dolj din data de 17.09.2015 și fiind înregistrat cu nr. 
7073/16.09.2015. 
  
  Proiecte, parteneriate și acțiuni comune 
  Inspectoratul Școlar Județean Dolj a avut o bună colaborare cu autoritățile locale și 
instituțiile publice din Craiova. În parteneriat cu Consiliul Județean Dolj și cu Consiliul Local 
Craiova s-a realizat premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele 
internaționale. De asemenea, elevii din unitățile de învățământ din Craiova au beneficiat de 
burse acordate de Consiliul Local Craiova. 
  Înainte de începerea cursurilor, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, împreună cu 
Instituția Prefectului din județul Dolj și cu Direcția de Sănătate Publică Dolj au efectuat 
controale pentru a verifica stadiul pregătirilor tuturor unităților de învățământ din județul Dolj 
pentru începerea anului școlar 2015-2016. 
  A existat și există o bună colaborare între Inspectoratul Școlar Județean Dolj și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj, materializată atât în 
verificările anuale efectuate în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Craiova 
și județul Dolj, cât și în întocmirea unei planificări acțiunilor de evacuare de către elevi a 
clădirilor unităților de învățământ în situații de urgență(cutremur, incendiu etc.), dar și în 
realizarea unor concursuri care implică echipaje de elevi. 
  Împreună cu Inspectoratul de Poliție Județean Dolj s-au desfășurat acțiuni comune 
pentru prevenirea absenteismului și a comercializării produselor interzise în apropierea 
unităților de învățământ preuniversitar. 
  Între Inspectoratul Școlar Județean Dolj și unele facultăți din cadrul Universității din 
Craiova s-au încheiat diferite parteneriate și protocoale de colaborare, cum este cazul: 
Facultății de Drept, a Facultății de Teologie și a Facultății de Științe Sociale(secția filosofie). 
În cadrul acestor acorduri s-au și se vor desfășura diferite acțiuni comune. 
  Ca expresie a preocupării pentru binele elevilor stau și colaborările cu Centrul 
Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova în vederea prevenirii și 
combaterii consumului de alcool, tutun și droguri în rândul elevilor. 
  Inspectoratul Școlar Județean Dolj mai are colaborări și cu: Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Dolj, Consiliul Elevilor, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Craiova, Centrul Militar Zonal Dolj, Organizația „Salvați Copiii” filiala Dolj ș.a.m.d. 
  Sub coordonarea directă a Inspectoratul Școlar Județean Dolj s-au desfășurat 
activități educative privind educația financiară și educația juridică, în care au fost antrenați 
numeroși elevi și cadre didactice, ca urmare a protocoalelor încheiate la nivel național între 
Ministerul Educația Național și Banca Națională a României, respectiv între Ministerul 
Educația Național, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public. 
 

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

Eforiei sale, fiind, în ordine istorică, cea de-a cincea universitate din România.  
 Primele instituţii de învăţământ universitar în Craiova, întemeiate după promulgarea 
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Legii din 1947, au fost: Facultatea de Agronomie (1947), Institutul Agronomic "Tudor 
Vladimirescu" (1948), Institutul de Maşini şi Aparate Electrice (1951), Grădina Botanică 
(1953), Institutul Pedagogic de 3 ani (1959) cu secţiile: Filologie, Chimie, Ştiinţe Naturale şi 
Agricole, Matematică-Fizică, devenind, în anul 1960, facultăţi; Facultatea de Istorie-
Geografie (1961), Staţiunea Didactică "Banu Mărăcine" (1965) cu o suprafaţă de 60 ha. 
 Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.894/27 august 1965 sunt reunite într-o 
singură conducere administrativă toate instituţiile de învăţământ universitar sub denumirea 
iniţială – Universitatea din Craiova. 
 Începând cu anul univrsitar 1966/1967, structura Universităţii din Craiova se prezintă 
astfel: Facultatea de Matematică; Facultatea de Chimie; Facultatea de Filologie; Facultatea 
de Ştiinţe Economice; Facultatea de Electrotehnică; Facultatea de Agricultură; Facultatea 
de Horticultură şi Institutul Pedagogic de 3 ani, cu următoarele facultăţi: Facultatea de 
Istorie-Geografie; Facultatea de Ştiinţe naturale. 

Institutul intră în lichidare, iar facultăţile sunt integrate în structura academică a 
Universităţii din Craiova. 
 În 1970, s-a înfiinţat Facultatea de Medicină, care, prin Legea nr. 119/ 5.06.1998, 
începând cu anul universitar 1998/1999, a devenit Universitatea de Medicină şi Farmacie; 
Facultatea de Mecanică (1977), Facultatea de Drept (1991), Colegiul Universitar din 
Craiova şi cel din Drobeta-Turnu Severin (1991), Facultatea de Teologie (1992), Facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport (1995). 
 Prin H.G. nr. 94/2000, s-au înfiinţat Facultatea de Litere şi Facultatea de Istorie, 
Filosofie, Geografie, prin reorganizarea Facultăţii de Litere şi Istorie, precum şi Facultatea 
de Chimie şi Facultatea de Fizică, prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe, Facultatea de 
Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin (2000). 
 În conformitate cu Legea nr.287/2004 cu privire la Consorţiile Universitare, 
Universitatea "Gheorghe Anghel" din Drobeta-Turnu Severin este preluată, prin absorbţie, 
de Universitatea din Craiova şi ia fiinţă Centrul Universitar din Drobeta-Turnu Severin, 
integrat Universităţii din Craiova unde sunt şcolarizaţi 3.200 studenţi. 
 Prin H.G. nr.2155/30.XI.2004, Universitatea din Craiova a preluat prin absorbţie 
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Caracal, judeţul Olt, cu o suprafaţă de 2.597 
ha. 
 Prin H.G. nr.1527/2 decembrie 2009, Universitatea din Craiova a preluat, prin 
absorbţie, Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Vâlcea cu o suprafaţă de 148,24 
ha. 

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale 
realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking 
by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe 
locul 1630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, 
Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti 
şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă 
poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume) iar University Web Ranking 2012 plasează 
Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial. 

Universitatea din Craiova este parte integrantă a comunităţii academice europene şi 
internaţionale, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia, 
fiind afiliată la EUA - European Universities Association (Asociaţia Universităţilor 
Europene); CER - Conference of European Rectors (Conferinţa Rectorilor Europeni); 
IAU- International Association of Universities (Asociaţia Internaţională a Universităţilor); 
IAUP- International Association of University Presidents (Asociaţia Internaţională a 
Preşedinţilor de Universităţi); AUF-Agence Universitaire de la Francophonie (Agenţia 
Universitară a Francofoniei); BSUN- Black Sea Universities Network (Reţeaua 
Universităţilor de la Marea Neagră); AEUA- Association of Arab and European 
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Universities (Asociaţia Universităţilor Arabe şi Europene) etc. Universitatea din Craiova are 
122 de parteneri ERASMUS și 25 de alți parteneri în Europa, Africa, Asia, America de Nord 
şi de Sud. 

Universitatea oferă servicii variate studenţilor: cazare în cămine modernizate, 
cantine, biblioteci ultramoderne, facilităţi sportive şi culturale, burse de studiu, burse de 
mobilitate, consultanţă în vederea dezvoltării parcursurilor individualizate, încurajează 
spiritul civic şi antreprenorial şi promovează voluntariatul. 

Universitatea din Craiova manifestă o atitudine de responsabilitate publică cu privire 
la calitatea educaţiei furnizate, performanţa cercetării ştiinţifice şi serviciile furnizate 
comunităţii, punând un accent deosebit pe modalitatea în care răspunde la cerinţele pieţei 
muncii, contribuind la dezvoltarea coeziunii sociale prin sporirea angajabilităţii absolvenţilor. 
  Începând cu anul universitar 2015/2016 în cadrul Universităţii din Craiova îşi 
desfăşoară activitatea 806 cadre didactice titulare iar componenţa comunităţii academice 
cuprinde 12 facultăţi care oferă studenţilor români şi străini condiţii de studiu, în cele trei 
cicluri de pregătire, respectiv: 

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

universitare de doctorat (IOSUD). 
 În cadru instituţiei îşi desfăşoară activitatea trei departamente independente:, 
Departamentul de Matematici Aplicate, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate şi 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din 
Craiova are ca priorităţi următoarele tipuri de activităţi: 

- formarea iniţială psihopedagogică, metodică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor 
învăţământului universitar care optează pentru profesia de cadru didactic, organizată pe 
două nivele: Nivelul I, pentru învăţământul obligatoriu (3 ani), adresat studenţilor înscriţi la 
Facultăţile Universităţii din Craiova şi Nivelul II pentru învăţământul postobligatoriu, pentru 
masteranzii Universităţii din Craiova (2 ani);  

- formarea continuă şi dezvoltarea profesională a personalului didactic prin programe 
de formare/perfecţionare periodică, prin organizarea cursurilor de pregătire şi a examenelor 
de obţinere a gradelor didactice;  

- activităţi de cercetare psihopepedagogică şi ştiinţifică în domeniul educaţional, 
concretizate în publicarea de studii, articole, volume în edituri acreditate din România şi 
străinătate. 

Numărul de studenţi care frecventează Modulul de pregătire psihopedagogică în anul 
universitar 2015-2016: 

Nivelul I: 2522 studenţi la buget şi 286 studenţi la taxă;  Nivelul II: 364 masteranzi. 
Numărul de absolvenţi ai învăţmântului universitar care frecventează modulul de 

pregătire psihopedagogică în regim postuniversitar, în 2015-2016: 
Nivelul I: 125 cursanţi, Nivelul II: 114 cursanţi. 

           
Studii universitare de doctorat 
În cadrul IOSUD – Universitatea din Craiova îşi desfăşoară activitatea 10 şcoli 

doctorale, cu 26 domenii de doctorat acreditate. În anul universitar 2014/2015 sunt 
înmatriculaţi 351 doctoranzi îndrumaţi de 100 de conducători de doctorat.  
 

Activităţi de referinţă 
Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere, în parteneriat cu Institutul de 

Etnografie şi Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  şi  MF Şcoala Norvegiană 



33 
 

de Teologie din Oslo (MF Det Teologiske Menighetsfakultet), Norvegia, implementează în 
perioada dec. 2014 – nov. 2015 proiectul Revitalizarea şi promovarea patrimoniului 
cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale, nr. de identificare 
LLP116/08.04.2014, Contract de finanţare nr. PA17RO13/LP18 din 03.12.2014, finanţat în 
cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul 
patrimoniului cultural european” prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

Proiectul are ca obiective principale conştientizarea diversităţii culturale, promovarea 
istoriei culturale a minorităţilor etnice din regiunea Oltenia în rândul publicului larg, întărirea 
dialogului intercultural şi consolidarea relaţiilor bilaterale (româno-norvegiene) la nivel 
instituţional, cu accent pe schimbul de bune practici în domeniul culturii. 

“Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, concurs organizat de către 
Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul International Charlemagne din 
Aachen. Aflată la cea de-a opta ediţie, competiţia se adresează tinerilor care au realizat 
proiecte care promovează buna înţelegere între popoarele din diferite ţări europene, oferind 
astfel exemple de cooperare între tineri din diferite state membre - cum ar fi evenimente 
pentru tineret, schimburi de experienţă între tineri sau proiecte online care au o dimensiune 
europeană. 
  Cu ocazia înfiinţării Erasmus Student Network Craiova ca secţiune locala oficială, pe 
data de 23 februarie 2015, la Universitatea din Craiova, s-a desfăşurat Gala ESN Craiova, 
eveniment organizat în parteneriat cu Departamentul de Relaţii Internaţionale. În cadrul 
Galei ESN Craiova, membrii organizaţiei studenţeşti au acordat diplome membrilor activi, 
studenţilor străini Erasmus+, aflaţi în prezent în mobilitate la universitatea noastră, dar şi 
partenereilor, precum şi sponsorilor lor, iar Departamentul de Relaţii Internaţionale a oferit 
premii studenţilor străini care s-au implicat în activităţile ESN Craiova. Gala ESN Craiova a 
constituit prilejul oportun pentru ca membrii ESN Craiova sa rememoreze, alături de 
colaboratorii lor, toate evenimentele şi activităţile pe care le-au organizat împreună de-a 
lungul timpului și care au contribuit la parcursul de succes al organizaţiei. 
  Pe lângă membri ESN Craiova, reprezentanţi ai Departamentului de Relaţii 
Internaţionale şi studenţi români şi străini deopotrivă, Gala ESN Craiova s-a bucurat şi de 
prezenţa preşedintelui ESN România, Alexandra Nicorici, a coordonatorului Buddy de la 
ESN Academia de Studii Economice, Bucureşti, Andra Chisăr şi a unui reprezentant ESN 
Orléans, Franţa, Eddy Delphine, în prezent student Erasmus+ la Bucureşti. 

Universitatea din Craiova, în parteneriat cu Asociaţia „Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021” şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, lansează, în data de 26 
februarie, Concursul Internaţional de Dramaturgie – Craiova Drama 2015 – deschis 
dramaturgilor din întreaga lume. 

Concursul are ca obiectiv central stimularea producerii de noi texte dramatice, în jurul 
unor teme specifice, de maxim interes contemporan. Tematica centrală a concursului este 
„Omul şi societatea”, tematică declinată în subtemele “emigrarea”, „traficul de fiinţe umane”, 
„violenţa”, „conflictele religioase” sau „chipurile diversităţii”. Textele pot fi redactate în mai 
multe limbi, precum română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză. 

Publicarea celor mai bune 10 texte se va realiza în luna aprilie a anului 2016, într-un 
volum colectiv, la Editura Universitaria, din Craiova, iar lansarea volumului Craiova Drama 
2015 se va face în seara premierei spectacolului montat la Teatrul Naţional “Marin Sorescu” 
din Craiova. 

Selecţia celor mai bune zece texte se va realiza de către un juriu internaţional, format 
din specialişti de renume, coordonaţi de Maria Shevtsova, Stanley Wells, Michael Dobson, 
DHC ai Universităţii din Craiova, George Banu, Matei Vişniec, Mircea Cornişteanu, 
directorul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, prof. univ. dr. Cristiana 
Teodorescu, prorector al Universităţii din Craiova, conf.univ.dr.hab. Alexandru Boureanu, 
directorul Departamentului de Arte din cadrul Universităţii din Craiova. Preşedinte de onoare 
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este Robert Wilson, regizor de teatru, artist vizual şi dramaturg american, figură impozantă 
a teatrului experimental, DHC al Universităţii din Craiova. 

Marele Premiu al Concursului va consta în montarea textului la Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova (anul 2016). De asemenea, Locul I va fi reprezentat de 
montarea textului cu actori, studenţi ai Masterului „Arta actorului” de la Facultatea de Litere 
a Universităţii din Craiova (anul 2016), Locul 2 - montarea textului într-un spectacol de 
teatru radiofonic (anul 2016), iar Locul 3 - montarea textului într-un spectacol-lectură la 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în parteneriat cu Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov, Universitatea din Craiova, Universitatea din 
Bucureşti, Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti, Societatea comercială pentru 
cercetare, proiectare şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare - Sucursala 
IPA CIFATT Craiova şi Asociaţia ProMehedinţi anunţă lansarea proiectului „Promovarea 
culturii antreprenoriale în regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia şi Bucureşti Ilfov”. 

Proiectul îşi propune promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea cunoştinţelor, 
aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale şi manageriale în rândul a 448 de persoane 
(studenţi, masteranzi, tineri absolvenţi, întreprinzători, persoane ce doresc să iniţieze 
activităţi independente, manageri şi angajaţi din cadrul IMMurilor) din regiunile SV Oltenia şi 
Bucureşti – Ilfov, facilitând iniţierea de noi afaceri sau dezvoltarea afacerilor existente 
în scopul creşterii competitivităţii acestora pe piaţă. 
  Crearea a 2 centre de sprijin şi dezvoltarea a încă 3 centre deja existente, oferirea 
de  asistenţă tehnică şi consultanţă pentru demararea unei afaceri, precum şi 
implementarea schemei de minimis, prin selectarea a 50 de planuri de afaceri şi crearea a 
100 de noi locuri de muncă, reprezintă principalele rezultate aşteptate la finalizarea celor 10 
luni de implementare a acestui contract. 

Universitatea din Craiova sărbătoreşte Zilele Francofoniei în luna martie. În acest 
sens, Lectoratul Francez şi Departamentul de Limbi Romanice şi Clasice vor organiza o 
serie de evenimente, din care primele două se vor desfăşura în următoarele zile. 

Pe 11 martie, o vizionare de film franco-canadian - «Les invasions barbares/Invaziile 
barbare», în regia lui Denys Arcand, filmul prezintă ultimele zile din viaţa unui bărbat care 
are parte de reuniri pe cât de interesante pe atât de distractive cu foştii prieteni, fostele 
iubite, fosta soţie sau cu fiul său. 

Pe 17 martie Picnicul poetic francofon Haikunoi. Invitatul special al acestui 
eveniment este Excelenţa Sa, d-na Joanne LEMAY, Ambasador al Canadei la Bucureşti, 
care va prezenta o scurtă alocuţiune. Cu această ocazie, va avea loc un picnic cu specific 
franţuzesc, pregătit de publicul francofon al acestei manifestări (studenţi, elevi, profesori de 
franceză) cu sprijinul financiar al Auchan şi BRD – Craiova. În cadrul Picnicului poetic 
francofon are loc şi un maraton naţional de haiku-uri – texte poetice compuse spontan de 
participanţi, pe baza unei teme prestabilite. Astfel, studenţii compun versuri în limba 
franceză, inspirându-se dintr-o fotografie ce ilustrează un peisaj de primăvară. Acestea vor 
fi publicate pe reţele de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.), iar cele mai bune 
vor fi premiate.  

O echipă a Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică a Universităţii din 
Craiova, formată din studenţii Laurenţiu Păstae, Alexandru Popescu şi Geanina Unguritu 
(de la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată) având ca tutori pe conf. dr. ing. 
Sorin Nicola şi pe s.l. dr. ing. Ionuţ Resceanu a participat la concursul MCU RALLY CAR 
2015, FINALA EUROPEANĂ, concurs organizat de firma RENESAS ELECTRONICS în 
cadrul târgului internaţional EMBEDDED WORD 2015 NUERNBERG, GERMANIA. A 
obţinut al doilea timp în calificări din cele 20 de echipe participante din toată Europa şi 
calificarea în finala de 8 echipe." 
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Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, profesorului universitar doctor 
ELEFTHERIOS THALASSINOS de la Universitatea din Piraeus, Departamentul de Studii 
Maritime, din Grecia. 
Domnul Eleftherios Thalassinos este visiting profesor la universităţi de prestigiu din Europa 
şi din lume, precum: Hellenic Open University (Grecia), pentru programul MBA; Open 
University of Cyprus (Cipru), program MBA; University of Finance and Administration, din 
Praga, Republica Cehă; University Paris Quest Nanterre La Defense, din Paris; profesor 
pentru programul Jean Monnet, University of Antwerp, din Belgia. De asemenea, pe 
parcursul carierei didactice, cu o vechime de peste 30 de ani, domnul profesor 
dr.Eleftherios Thalassinos a predat la universităţi de prestigiu, precum: University of Illinois 
din Chicago, SUA, în perioadele 1979-1980 şi 1980-1983; Chicago State University, din 
SUA, în perioada 1979 – 1983; Roosevelt University, din Chicago, SUA, în perioada 1982 – 
1983; De-Paul University, din Chicago, SUA, în perioada perioada 1977 – 1979. A scris 
peste 20 de volume şi a publicat aproximativ 200 de articole în reviste de specialitate, în 
domenii precum Economie internaţională; Statistică şi Econometrie; Macroeconomie; 
Integrare europeană; Sistem monetar european; Analiză cantitativă; Previzionare 
econometrică; Dezvoltare şi previzionare în sectorul bancar european; Sectorul energiei în 
Europa; Productivitate şi eficienţa afacerilor în organizaţiile din Europa. 
  Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei EMMA NICHOLSON, 
Baroanã de Winterbourne şi membru al Camerei Lorzilor din Parlamentul Britanic. 

Doamna Emma Nicholson este o personalitate marcantă a vieţii publice britanice şi 
europene, cu merite deosebite în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană. 
Baroana Nicholson s-a remarcat prin preocuparea constantă pentru identificarea şi tratarea 
deficienţelor interne care puteau constitui obstacole în procesul de aderare. Excelenţa Sa a 
acţionat la nivelul instituţiilor Uniunii ca un adevărat avocat al României pentru a le convinge 
de temeinicia dosarului românesc. 

Apărarea drepturilor copiilor, în special a copiilor instituţionalizaţi cu nevoi speciale, a 
constituit unul dintre punctele cheie asupra cărora baroana Nicholson a atras atenţia 
autorităţilor române în perioada de preaderare. Datorită demersurilor sale, România a făcut 
paşi uriaşi pentru îmbunătăţirea situaţiei în acest domeniu relevant pentru gradul de 
civilizaţie al unei ţări. De altfel, aceasta reprezintă până în prezent şi principala legătură pe 
care Excelenţa sa o are cu oraşul Craiova, fiind implicată de mai mulţi ani în diferite 
programe de sprijin a copiilor alături de asociaţia locală Vasiliada. 

În acelaşi timp, Excelenţa sa baroana Nicholson a desfăşurat şi o importantă 
activitate academică, fiind autor, coautor sau editor al mai multor lucrări în domenii precum 
ştiinţele politice sau politica externă. Lucrările sale reprezintă o importantă contribuţie la 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice în aceste domenii. Prin organizaţiile pe care le conduce, 
sprijină nemijlocit activitatea ştiinţifică de cercetare în diferite domenii legate în special de 
drepturile copiilor şi susţine activitatea tinerilor cercetători în dreptul internaţional al 
drepturilor omului sau în ştiinţele educaţiei. 

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova 
domnului academician Basarab Nicolescu (Franţa), fizician şi filozof cu largă recunoaştere 
internaţională, personalitate marcantă a ştiinţei şi culturii româneşti din diaspora, membru al 
Academiei Române, laureat a numeroase premii şi distincţii internaţionale, Basarab 
Nicolescu este recunoscut în întreaga lume drept iniţiator al transdisciplinarităţii ca 
metodologie de cercetare şi înţelegere a realităţii.  
     Festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa marchează debutul unui 
întreg şir de manifestări care îl vor avea în centrul lor pe ilustrul savant şi care vor culmina 
cu Congresul internaţional “LIGHTS OF THE WORLD”, ce va fi organizat de Universitatea 
din Craiova, în parteneriat cu Institutul Cultural Român şi cu alte instituţii academice, sub 
egida Biroului UNESCO de la Veneţia. 
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    Congresul se va desfăşura la Palatul Parlamentului din Bucureşti în perioada 30 
octombrie - 1 noiembrie 2015 şi va fi dedicat celebrării anului 2015 ca An Internaţional al 
Luminii (UNESCO) şi An European al Dezvoltării (Uniunea Europeană). El va cuprinde 
comunicări în plen şi pe secţiuni (Stiinţă – Cultură – Educaţie – Dezvoltare durabilă), gale 
de filme, prezentări multimedia şi show-uri demonstrative de lumini, expozitii de carte, 
pictură, fotografii artistice, precum şi de alte valori ce pot să fie reunite sub genericul 
“luminilor lumii”. Astfel, conceptul “luminile lumii” va fi promovat din perspectiva 
transdisciplinară, cu evidentierea multiplelor sale valenţe şi simboluri din ştiinţă, cultură, 
educaţie şi ca vector al dezvoltării durabile în societatea secolului XXI. La congres vor fi 
prezenţi peste 350 de participanţi din ţară şi din străinătate, numeroase personalităţi ale 
lumii ştiinţifice, culturale şi educative contemporane, cercetători, profesori, manageri, 
formatori şi lideri de opinie. 

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din cadrul Universităţii din Craiova şi 
Ambasada Republicii Polone la Bucureşti aniversează un an de la deschiderea Centrului 
Polonez, în data de 1 aprilie 2015. Cu această ocazie se va inaugura, în prezenţa E.S. 
Marek Szczygieł, Ambasadorul Republicii Polone, conducerii Universităţii, precum şi 
autorităţilor locale, expoziţia despre oraşul polonez Poznań, intitulată “Europa à la Poznań. 
Poznań à la Europa” în foaierul Sălii Albastre a Universităţii din Craiova. Excelenţa Sa va 
susţine o prelegere despre relaţiile contemporane polono-române în scopul realizării unor 
proiecte europene commune, în Sala Albastră a Universităţii din Craiova, după care va 
urma o scurtă proiecţie de film despre Polonia.  

Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Fizică din Craiova (ASFFC), Asociaţia Junior 
Chamber Internaţional Craiova (JCI Craiova) şi Centrul Local Craiova Cercetaşii 
României (ONCR) organizeaza pe data de 28 martie 2015 o serie de evenimente dedicate 
Orei Pâmântului, sărbătorită, la nivel internaţional. În cursul dimineţii, cu începere de la ora 
11:00, este programat turul ciclist al oraşului, JCI Cycling Day, cu plecare din zona centrului 
de biciclete din Parcul Naţional Nicolae Romanescu. 
Manifestările continuă în Sala Albastră a Universităţii din Craiova cu 
prezentarea "EURONEAR şi contribuţia românească în studierea asteroizilor apropiaţi de 
Pamant" a astronomului Ovidiu Văduvescu de la Isaac Newton Group of Telescopes, La 
Palma, Canary Islands, Spain.  

Earth Hour a fost organizat pentru prima dată de către WWF-Australia în Sydney, pe 
31 martie 2007, fiind un brand înregistrat de organizaţia WWF (World Wide Fund for Nature) 
la nivel global. Peste 2,2 milioane de oameni şi 2000 de sedii de companii din Sydney au 
stins luminile pentru o oră în acea seară, ca semn al conştientizării problemei schimbărilor 
climatice. La ediţia 2014, peste 7000 de oraşe din peste 162 de ţări au stins lumina de Earth 
Hour. 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, organizează ediţia a doua a Concursului 
interjudeţean de programare pentru licee, ProCon “Constantin Belea”. Atractivitatea 
concursului, precum şi buna sa desfăşurare, s-au datorat în mare măsură şi sponsorilor 
concursului, patru firme de prestigiu cu profil de IT din oraşul Craiova: NetRom, CS 
Romania, SyncRO Soft şi Caphyon. 
  Concursul a conţinut trei faze în desfăşurarea sa: etapa de antrenament, etapa de 
preselecţie şi etapa finală. Etapa de antrenament, precum şi cea de preselecţie s-au 
desfăşurat on-line, echipele participante fiind prezente în laboratoarele de informatică ale 
liceelor de care aparţineau, iar serverul de concurs fiind localizat în cadrul Departamentului 
de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare 
şi Electronica.  
 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale organizează ceremonia dedicată aniversării a 
25 de ani de învăţământ juridic superior craiovean, în perioada 19-21 martie 2015. Cu 
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acest prilej este organizată şi Conferinţa ştiinţifică internaţională bienală „Sistemul juridic 
între stabilitate şi reformă”.   

Departamentul de Fizică din cadrul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 
organizează în perioada 27-28 martie 2015 faza naţională a concursului interuniversitar  de 
fizica “Dragomir Hurmuzescu”, concurs aflat la a patra ediţie. Cei mai buni studenţi fizicieni 
din cinci centre universitare importante din ţară se vor întâlni la Craiova, într-o competiţie 
care se desfăşoară la un nivel ştiinţific ridicat, pentru a găsi soluţii ingenioase la problemele 
propuse spre rezolvare sau pentru a prezenta rezultatele obţinute în domeniul lor de interes. 
Alături de Departamentul de Fizică, se vor afla, ca de fiecare dată, reprezentanţi ai unor 
companii importante din Craiova, CEZ România, Cummins Generator Technologies şi OMV 
Petrom, care vor prezenta direcţiile importante de dezvoltare ale acestor companii în 
România. 

Departamentul de Chimie din cadrul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, 
Fundaţia „I. G. Murgescu” şi Societatea de Chimie organizează, în perioada 7 – 8 aprilie 
2015, prima ediţie a Concursului Interjudeţean de Chimie “I.G. Murgescu”. Evenimentul 
beneficiază de sprijinul Inspectoratelor Şcolare Judeţene din patru judeţe ale Regiunii Sud-
Vest Oltenia (Dolj, Olt, Mehedinţi şi Vâlcea), în temeiul protocoalelor de colaborare 
încheiate între acestea şi Universitatea din Craiova la începutul acestui an. În competiţie 
sunt înscrişi elevi din judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea, iar în total se vor întrece 13 
echipe. Adolescenţii participanţi sunt finalişti ai etapei judeţene  a  Concursului de Chimie 
“I.G. Murgescu”. Concursul este organizat în vederea atragerii elevilor, cu înclinaţii şi 
aptitudini pentru studiul Chimiei, la Universitatea din Craiova şi informarea acestora cu 
privire la oferta educaţională a Departamentului de Chimie. 

Departamentului de Ştiinţe Sociale anunţă  lansarea primei reviste ştiinţifice a 
studenţilor şi absolvenţilor Universităţii din Craiova, Agora Alumni, pe data de 24 aprilie 
2015. Revista este dedicată studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi absolvenţilor 
Universităţii din Craiova, cuprinzând un spectru larg de domenii ştiinţifice precum juridic, 
social, umanist şi domenii conexe acestora. 

Agora Alumni este o revistă ştiinţifică interdisciplinară cu peer-review care vine în 
sprijinul studenţilor şi absolvenţilor care doresc să îşi facă cunoscute rezultatele propriilor 
cercetări dându-le astfel posibilitatea de a-şi îmbunatăţii şansele în parcurgerea unei mai 
bune dezvoltări profesionale. Colegiul editorial este format din profesori ai Universității din 
Craiova din domenii diferite, dar şi din studenţi şi masteranzi. Primul număr al revistei a fost 
coordonat de conf.univ.dr. Ionut Virgil Serban, conf.univ.dr. Parmena Olimid si asist.univ.dr 
Alexandra Porumbescu. 

În perioada 28-29 aprilie 2015, la Universitatea din Craiova se desfăşoară seminarul 
internaţional New Tools for the Integration of Transversal Skills in Modern Teaching 
Practice (TRANSMOD), în cadrul proiectului de cooperare inter-instituţională cu acelaşi 
nume, finanţat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, prin Mecanismul 
Financiar SEE 2009-2014, Programul „Fondul de burse” – RO 15, cu perioadă de 
implementare 01.07.2014 - 30.06.2015. 
Evenimentul se va bucura de prezenţa reprezentanţilor universităţilor partenere în proiect, 
Bifröst University, Islanda, şi Nesna University College, Norvegia. 
Prima zi a seminarului va fi dedicată comunicărilor Ştiinţifice ale participanţilor la proiect şi 
discuţiilor pe tema metodelor folosite pentru dezvoltarea competenţelor transversale în cele 
trei ţări partenere. 
În cea de-a doua zi a seminarului, profesorul Patrick Murphy de la Nesna University 
College, Norvegia va coordona o sesiune de lucru cu studenţii Facultăţii de Litere şi un 
workshop cu tema “Student Perspectives on Transversal Skills”. Coordonator proiect Conf. 
univ. dr. Monica Tilea. 

În perioada 22-25 aprilie 2015 studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale – 
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Universitatea din Craiova, au participat la concursul „HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE 
DREPT” organizat în acest an de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca. HEXAGONUL FACULTĂŢILOR DE DREPT este un concurs studenţesc 
de tradiţie, organizat anual, ce reuneşte cadre didactice şi studenţi de la cele mai 
prestigioase facultăţi de drept din ţară, respectiv Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, 
Sibiu, Timişoara, în cadrul unui consorţiu universitar informal care promovează excelenţa în 
cadrul  învăţământului juridic românesc. Echipa Facultăţii de Drept din Craiova a obţinut la 
ediţia din acest an locul III în clasamentul general al competiţiei. 

Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD-UC) organizează, în perioada 20 - 26 aprilie 
2015, proiectul „Autostrada Dreptului”, ce oferă studenților, de la facultăţile de drept din ţară, 
posibilitatea unui benefic schimb de experienţă. Astfel, 14 studenţi de la Facultatea de Drept 
din Bucureşti, Facultatea de Drept din Sibiu şi Facultatea de Drept din Iaşi au oportunitatea 
de a vizita Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova şi de a interacţiona cu actualii 
şi viitorii jurişti craioveni. În cadrul proiectului, participanţii vor asista la cursuri şi seminarii 
alături de colegii din Craiova, la o dezbatere organizată de către Baroul Dolj privind 
apropierea dintre instituţie şi studenţi, o lansare de carte; conferinţe pe teme de mediere şi 
insolvenţă. Ideea unui program naţional de mobilităţi studenţeşti pentru programele de studii 
universitare de drept din cadrul Hexagonului Facultăţilor de Drept este benefică pentru 
pregătirea viitorilor jurişti, iar programul Autostrada Dreptului susţinut de studenţii 
craioveni şi colegii lor din ţară este un prim pas.  

 Universitatea din Craiova organizează, în zilele de 14 si 15 mai, Zilele Porţilor 
Deschise 2015, eveniment ajuns la ediţia a XIII-a. Cu această ocazie, cele 10 facultăţi ale 
Universităţii din Craiova vor prezenta oferta educaţională, oferind informaţii referitoare la 
admiterea în anul universitar 2015/2016. 

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică din Craiova, Departamentul de 
Mecatronică şi Robotică organizează, în perioada 13-16 mai 2015, Zilele Educaţiei 
Mecatronice 2015. 
     La acest eveniment participă studenţi din cadrul instituţiilor de învăţământ universitar, 
specializările de mecatronică şi robotică. Tinerii vor avea ocazia să dea frâu liber imaginaţiei 
în dezvoltarea, construirea şi programarea unor aplicaţii mecatronice ingenioase. În 
cadrul Zilelor Educaţiei Mecatronice 2015, studenţi, masteranzi şi doctoranzi vor participa 
la sesiuni de comunicări ştiintifice studenţeşti, sesiuni de realizări practice ale studenţior, 
dar şi la  concursuri de mecatronică şi roboţi. Vor participa cadre didactice şi studenţi din 
centrele universitare din Iaşi, Suceava, Braşov, Cluj, Bucureşti, Galaţi. Cu acest prilej, va 
avea loc şi inaugurarea Platformei Naţionale de Mecatronică. Manifestarea este dedicată 
ştiinţei şi tehnicii, dorind antrenarea unui număr cât mai mare de tineri din întreaga ţară, cu 
scopul de a le stimula şi dezvolta creativitatea şi spiritul inovativ în domeniul mecatronicii şi 
roboticii, domenii interdisciplinare generoase care reunesc în mod integrator domeniile 
automaticii, programării calculatoarelor, electronicii şi mecanicii. 

Un grup de 25 de studenţi din cadrul programelor de studii Economia 
Comerţului,Turismului şi Serviciilor, Management si Marketing ale Facultăţii de 
Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, a participat pe data de 22 
mai 2015 la o vizită de studiu cu tematică financiară la sediul central din Bucureşti al Băncii 
Naţionale a României în cadrul proiectului Zilele porţilor deschise pentru studenţii 
economişti. Lansat în anul 2009 ca parte a activităţii de comunicare externă şi sprijinire a 
educaţiei financiare, proiectulBNR – Zilele porţilor deschise pentru studenţii 
economişti se derulează anual în parteneriat cu universităţile din România şi cuprinde 
prezentări şi sesiuni interactive pe teme economice de actualitate dedicate studenţilor, 
masteranzilor şi cursanţilor şcolilor doctorale.  Coordonatorul programului este prof.univ.dr. 
Cristi Spulbăr. 

Pe 29 mai 2015, are loc festivitatea oficială de aniversare a 140 de ani de la 
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înfiinţarea Societătii de Geografie din România.  Cu acest prilej va avea loc Conferinţa 
Naţională a Societăţii de Geografie din România. La eveniment va participa Alteţa Sa 
Regală Principesa Maria, care va reprezenta Casa Regală a României, evenimentul fiind 
organizat de filiala Dolj a Societăţii de Geografie din România, Universitatea din Craiova – 
Departamentul de Geografie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. De asemenea, vor 
participa delegaţii ale Academiei Române – Institutul de Geografie, ale tuturor facultăţilor de 
profil din ţară şi ale tuturor filialelor judeţene ale Societăţii de Geografie din ţară. Societatea 
de Geografie a fost înfiinţată sub patronajul Curţii Regale a României, la Bucureşti, dar a 
avut concomitent două filiale, una la Iaşi şi cealaltă la Craiova. 

Universitatea din Craiova, prin Prorectoratul Programe de Studii şi Asigurarea 
Calităţii derulează proiectul „Studenţii noştri pot mai mult”, a III-a ediţie. Proiectul se va 
desfăşura în zilele de 28 şi 29 mai 2015, în Centrul Vechi al Craiovei. Evenimentul este 
organizat de Universitatea din Craiova, în colaborare cu Casa de Cultură a Studenţilor 
Craiova, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Dolj şi Convenţia Organizaţiilor 
Studenţeşti (COS). 
            Proiectul „Studenţii noştri pot mai mult” vizează stimularea creativităţii, dorinţa de 
implicare a studenţilor Universităţii din Craiova în derularea unor activităţi practice, în 
vederea dezvoltării acestora atât pe plan personal, cât şi pe plan  profesional. În plus, 
participarea la aceste activităţi are drept efect  creşterea vizibilităţii oportunităţilor pentru 
studenţi, promovarea voluntariatului şi a unui stil de viaţă sănătos prin activităţi recreative. 

ECOTROPHELIA România este o competiţie derulată la Timişoara, în perioada 26-
27 mai 2015 şi se adresează tuturor studenţilor din universităţile în care există facultăţi cu 
program de studii din domeniul ingineriei produselor alimentare, biotehnologiilor pentru 
industriile alimentare, chimiei sau ingineriei mediului de pe teritoriul României. Scopul 
competiţiei este de a crea un produs alimentar eco-inovativ, cu potenţial comercial. 
Competiţia este una europeană, la ediţia din 2015 fiind organizate concursuri naţionale în 
17 state, între care: Austria, Croaţia. Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Serbia, Elveţia sau 
Marea Britanie. Echipa formată din patru studenţi, doi de la Facultatea de Agricultură şi 
Horticultură (Alexandru Corbu şi Alin Zamfir) şi doi de la Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor din Craiova (Ioan Călin şi Ana-Maria Borcoși) a obţinut Premiul 
pentru cel mai nou produs de panificaţie sau patiserie. Studenţii au fost coordonaţi de d-na 
prof. univ. dr. Violeta Nor şi conf. univ. dr. Felicia Tuțulescu. 

Finala europeană se va derula la Milano, în cadrul Expoziţiei Universale cu titlul 
”Hrănirea planetei. Energie pentru viitor”. 

Studenţi ai Facultăţii de Economie şi Admiistrarea Afacerilor au fost premiaţi la 
 olimpiada naţională a studenţilor economişti în formare, secţiunea marketing, de la 
Târgovişte. Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Craiova a avut 3 echipe, 
două dintre ele obţinând premii importante: 
-    Marele Premiu ”Constantin Florescu”, la licenţă, prin studentele Geantă Andreea şi 
Zabad Diana; Temă ”Mişcarea feministă în marketing”; coordonator: lect. univ. dr. Silvia 
Puiu 
-    Premiu special pentru cercetare interdisciplinară, la master, prin masterandele Popa 
Andreea şi Liana Risipitu; Temă:”Sporirea cererii intervenţiilor de chirurgie estetică sub 
influenţa tehnicilor de promovare”; coordonator:  conf. univ. dr. Sorina Gîrboveanu. 
  Universitatea din Craiova prin Facultatea de Litere în parteneriat cu Institutul de 
Etnografie şi Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  şi  Institutul Norvegian de 
Teologie din Oslo, Norvegia implementează în perioada 2014-2015 proiectul Revitalizarea 
şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii 
culturale, nr. de identificare LLP116 /08.04.2014, finanţat în cadrul Programului PA17/RO13 
”Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” Grant 
SEE. Joi, 4 iunie 2015, în Aula Magna a Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din Craiova, va 
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avea loc o nouă seară interculturală, la care vor participa reprezentanţi ai ASOCIAŢIEI 
MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA (Preşedinte Constantina Dumitrescu) şi ai 
COMUNITĂŢII ITALIENE DIN CRAIOVA  (Preşedinte Mircea Feruglio).Obiectivele 
evenimentului vizează creşterea gradului de cunoaştere a moştenirii culturale a minorităţilor 
macedonene şi italiene din Craiova, promovarea istoriei culturale a minorităţilor etnice din 
regiunea Oltenia în rândul publicului larg şi evidenţierea rolului pe care l-au avut şi îl au 
minorităţile etnice asupra climatului socio-cultural din Oltenia. 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale organizează pe 4 iunie 2015, la Sala Aula 
Magna, Workshop-ul regional Practica profesională a studenţilor în domeniul socio-
uman – o oportunitate pe piaţa forţei de muncă din Regiunea Sud-Vest Oltenia. 
Workshop-ul este organizat în cadrul proiectului implementat de către Universitatea din 
Craiova, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dolj. Obiectivul general al proiectului constă în 
dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 700 de studenţi 
de la 5 specializări din domeniul socio-uman (ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe 
politice, istorie şi relaţii internaţionale), prin creşterea abilităţilor practice şi îmbunătăţirea 
serviciilor  de orientare şi consiliere profesională. Proiectul îşi propune să sprijine cei 700 de 
studenţi în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin oferirea serviciilor de consiliere şi a 
stagiilor de practică tutorizată.  

Facultatea de Agricultură şi Horticultură din cadrul Universităţii din Craiova, 
organizează pe 26 iunie 2015, Masa Rotundă “Bucate româneşti ca altădată”. La discuţii vor 
lua parte prof. univ. dr Gigel Paraschiv, ministru secretar de stat în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Sportului, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, comisari 
de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, specialişti de la Federaţia 
Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale, Asociaţia Producătorilor de Produse 
Tradiţionale, Asociaţia Specialiştilor de Industrie Alimentară din România din Învăţământ, 
Cercetare şi Producţie, Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România, precum şi de la 
Asociaţia Naţională pentru Promovarea Produsului Românesc. 
           Printre temele abordate se numără: Racordarea legislaţiei româneşti la normele 
europene privind autorizarea produselor tradiţionale; Exigenţa actuală sporită privind 
atestarea produselor tradiţionale; Efortul depus de producătorii autorizaţi de produse 
tradiţionale şi a factorilor de atestare şi control pentru promovarea acestor produse pe piaţa 
internă, dar şi pe piaţa externă; Măsuri pentru protejarea produselor tradiţionale atestate 
faţă de marketingul agresiv promovat pentru cele aşa-zis tradiţionale; 

În perioada 13 iulie - 2 august 2014, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din 
cadrul Universităţii din Craiova organizează Cursurile Şcolii de Vară „Constantin Brâncuşi”. 
Este cea de-a treia ediţie reluată (a 16-a în total) după o întrerupere de patru ani, prima 
având loc în vara anului 2013. 

Au participat 26 de tineri din 10 ţări: Serbia (9), Bulgaria (5), Italia (3), Germania (1), 
Polonia (2), China (1), Croaţia (2), Slovacia (1), Cehia (1), Moldova (1) au ales să îşi 
petreacă o parte a vacanţei de vară în România. Aceştia beneficiază de cursuri de limbă, 
literatură şi civilizaţie română, precum şi de un variat program cultural. Ca element de 
noutate, pe 16 iulie s-a desfăşurat Conferinţa Internaţională cu tema Perspective asupra 
interculturalităţii, conferinţă la care au participat toate cadrele didactice de la 
Departamentului de Limbi Moderne Aplicate şi toţi studenţii participanţi la cursurile şcolii de 
vară „Constantin Brâncuşi”.  

Facultatea de Drept a organizat  în perioada 31 august -11 septembrie 2015 o nouă 
ediţie a Şcolii de Vară, gândită ca o bună ocazie pentru a construi o relaţie puternică, 
profundă şi durabilă între profesori şi fiecare dintre cursanţii selectaţi din rândul studenţilor 
facultăţii. Ediţia din acest an, Şcoala de vară „Drept civil şi Drept procesul civil”, s-a 
desfăşurat în prima săptămâna în staţiunea Călimăneşti, judeţul Vâlcea, iar în cea de a 
doua la Craiova, la CEC Bank, Baroul Dolj şi Camera Notarilor Publici Craiova. Au participat 
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20 studenţi şi 7 cadre didactice de la specializarea drept, cu menţiunea că au fost prezenţi 
inclusiv 3 studenţi şi 1 cadru didactic coordonator de la Facultatea de Drept a Universităţii 
de Stat din Chişinău, Republica Moldova. Partenerii Facultăţii de Drept la acest eveniment 
au fost: Baroul  Dolj, Camera Notarilor Publici Craiova, Centru de Studii şi Cercetări de 
Drept Privat, ASD-UC, Societatea Profesională de Avocaţi Săuleanu şi Asociaţii şi CEC 
Bank Sucursala Craiova. Cadrele didactice din Facultatea de Drept care s-au implicat în 
coordonarea evenimentului au fost: prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, prof.univ.dr. Gabriel 
Olteanu, prof.univ.dr. Sevastian Cercel, conf.univ.dr. Daniel Ghiţă, conf. univ.dr. Dan 
Spânu, conf.univ.dr. Lucian Săuleanu, conf.univ.dr. Oana Ghiţă, lect.univ.dr. Marieta 
Soreaţă şi asist.univ.dr. Irina Călinescu. Au avut calitatea de participanţi la Şcoala de Vară, 
ediţia din 2015, Răzvan Scafeş – drd. Responsabil SVR şi următorii studenţi: Cantea 
Alexandra Elena, Caraghiaur Mihai, Cârstea Mihaela, Clima Viorica, Cocârlă Ana Maria, 
Fraţilă Alexandra, Goagă Adriana, Mirea Ramona şi Văleanu Alexandru. Au avut statut de 
invitaţi din Republica Moldova: Prodecanul Facultăţii de Drept USRM domnul Sergiu Ursu şi 
studenţii Moisei Corina, Catan Irina şi Antonov Oxana, participanţi Hexagon 2015. 

Universitatea din Craiova organizează pentru a treia oară consecutiv evenimentul 
european ”Noaptea Cercetătorilor”. Evenimentul se desfăşoară simultan în 300 de oraşe din 
Europa, iar la nivel naţional în Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu şi Timişoara. 
Evenimentul este coordonat la nivel naţional de Universitatea A.I. Cuza din Iaşi în 
parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babes Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga 
din Sibiu precum şi Institutul de Fizică Atomică şi Institutul Naţional de Fizica Laserilor, 
Plasmei şi Radiaţiei. 
  La 1 octombrie 2015, cu ocazia festivităţii de deschidere a noului an universitar, la 
Facultatea de Drept au fost acordate Bursele de Excelenţă oferite de Rotary Club Craiova. 
Beneficiarii acestor burse, constând în plata lunară a unor sume de bani pentru un an 
universitar, au fost trei studenţi ai Facultăţii de Drept, respectiv: Carauș Nicolae (locul I), 
Ciuciulete Mona Daiana (locul II) şi Clima Viorica (locul III). 

Asociaţia Studenţilor la Drept din Universitatea din Craiova (ASD-UC) a invitat 
studenţii Facultăţii de Drept la o dezbatere cu tema Rezistenşa la opresiune - limitarea 
intervenţiei statului asupra libertăţii individului. Evenimentul, organizat de către ASD-UC 
împreună cu Convenţia Organizaţiilor Studenţesti şi Uniunea Naţională a Studenţilor din 
România, a avut loc la Facultatea de Drept în data de 27 octombrie 2015. Aceasta a 
constituit o provocare pentru toţi studenţii interesaţi de acest subiect, prin tema îndrăzneaţă 
şi actuală aleasă. Prin intermediul acestei dezbateri, ASD Universitatea Craiova şi-a propus, 
în primul rând, informarea studenţilor despre gravitatea oricărei forme de opresiune şi, în 
același timp, dezvoltarea capacităţilor acestora de a-şi susţine punctul de vedere în public, 
calitate atât de utilă şi necesară viitorilor jurişti. 
  Universitatea din Craiova în parteneriat cu S.C. DIDFIRE S.R.L. organizează pe data 
de 3 octombrie 2015, University of Craiova Big Bike Tour. Acţiunea doreşte să 
promoveze sportul şi stilul de viaţă sănătos, mersul pe bicicletă ca alternativă ecologică la 
transportul motorizat, dar şi să militeze pentru îmbunătăţirea siguranţei în trafic pentru cei 
care utilizează bicicleta ca mijloc de deplasare urban. 
Startul se va da de la Facultatea de Educatie Fizică şi Sport cu parcurgerea pe biciclete a 
următorului traseu: Facultatea de Educatie Fizică şi Sport → Facultatea de Agronomie → 
Clădire Rectorat Universitatea din Craiova  →  Casa Armatei → Facultatea de Automatică, 
Calculatoare şi Electronică → Facutatea de Drept.  

Conducerea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii din Craiova 
are deosebita plăcere să anunţe că trei studente ale facultăţii au reprezentat România la 
Campionatul European de tenis de masă de la Ekaterinburg, Rusia, unde au obţinut medalii 
de aur şi argint. Astfel, jucătoarea de tenis de masă,  Elizabeta Samara a câştigat, pe 4 
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octombrie, medalia de aur în proba de simplu la Campionatul European de la Ekaterinburg. 
În plus, E. Samara a câştigat şi medalia de argint cu Naţionala României la tenis de masă, 
din care fac parte şi studentele Bernadette Szocs şi Cristina Hîrîci. Şi la proba de dublu, 
Elizabeta a avut o comportare meritorie obţinând medalia de argint alături de Giorgiana 
Pota din Ungaria. 

Elizabeta Samara este multiplă campioană europeană la dublu feminin şi dublu mixt, 
iar în Rusia a câştigat primul ei titlu european la simplu. Ea este studentă în anul 2, la studii 
universitare master, specializarea „Performanţă în sport”, la Facultatea de Educaţie Fizică şi 
Sport. Bernadette Szocs este studentă în anul 2 la studii universitare licenţă, specializarea 
„Educaţie fizică şi sportivă”, iar Cristina Hîrîci este în anul 2, la studii universitare master, 
specializarea „Performanţă în sport”. 
  În perioada 29-31 Octombrie 2015, Universitatea din Craiova, Facultatea de Educatie 
Fizica si Sport aniversează 25 de ani de existenţă, “vârstă” care va fi celebrată prin 
desfăşurarea mai multor evenimente. Cu acest prilej, vă anunţăm organizarea lucrărilor 
celei de a VII-a Conferinţe Internaţionale cu tema ”Exerciţiul fizic - mijloc complex şi modern 
de promovare a sănătăţii”. Aniversarea facultăii va fi marcată de o serie de evenimente 
importante pentru domeniul Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice, fiind invitate personalităţi 
din lumea sportului din România şi străinătate. Va fi prezentată pentru prima dată în zona 
Olteniei Terapia 3C, adresată peroanelor cu autism. Workshopul“TERAPIA 3C - o nouă 
abordare în recuperarea psihomotorie a persoanelor cu autism“ se va desfăşura la 
sala de gimnastică a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, invitat domnul Paul Constantin 
Cojocaru – iniţiator TERAPIA 3C. 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport organizează workshop-ul „Medicina Sportivă – 
limite şi posibilităţi în susţinerea efortului sportiv”. Evenimentul se adresează sportivilor, 
antrenorilor, profesorilor de educaţie fizică, preparatorilor fizici cât şi kinetoterapeuţilor. 
Invitatul evenimentului este d-na dr. Adriana Jicman  de la Institutul Naţional de Medicină 
Sportivă. 

Aniversarea facultăţii va fi marcată de o ceremonie prin care vor fi premiaţi şi 
omagiaţi sportivii de performanţă medaliaţi la diferite competiţii internaţionale, colaboratorii 
noştri, absolvenţii noştri de succes, precum şi cadrele didactice care au contribuit la 
formarea lor profesională.  

Sâmbătă, 31.10.2015 se vor prezenta lucrări ştiinţifice din domeniul Ştiinţa Sportului 
şi a Educaţiei Fizice în cadrul celei de-a VII-A Conferinţă Internaţională cu tema “Exerciţiul 
fizic - mijloc modern şi complex de promovare a sănătăţii”, printre cei peste 100 de invitaţi 
din ţară şi străinătate numărându-se profesori de marcă pe plan internaţional. 

Centrul de Limbă şi Cultură Poloneză din cadrul Universităţii din Craiova şi 
Ambasada Republicii Polone la Bucureşti, organizează pe 13 noiembrie 2015, vernisajul 
expoziţiei „Parcuri Naţionale din Polonia”, în Holul Central al Universităţii din Craiova. La 
eveniment vor participa: E.S. Marcin Wilczek, Ambasadorul Poloniei în România, 
prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, rectorul Universitaţii din Craiova,  Lia Olguţa 
Vasilescu, primarul Municipiului Craiova, Sorin Nicolae Răducan, prefectul Judeţului 
Dolj, Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj,  Andrzej Raj, directorul Parcului Naţional 
Karkonoski din Polonia. Expoziţia de fotografii „Parcuri Naţionale din Polonia” este un 
proiect comun al Ministerului Mediuluidin Polonia şi al Parcurilor Naţionale. Fiecare planşă 
reprezintă unul din cele 23 de parcuri şi arată cele mai frumoase şi cele mai preţioase locuri 
şi specii dintre parcurile naţionale poloneze din punct de vedere al naturii.  

În cadrul Centrului se desfăşoară cursuri de limba polonă pentru toţi studenţii de la 
Universitatea din Craiova, pentru oamenii de afaceri, precum şi pentru toţi cei interesaţi să 
cunoscă mai îndeaproape Polonia. În timpul cursului studenţii învaţă limba polonă, dar  au 
şi  posibilitatea de a viziona filme despre geografia,  cultura,istoria  Poloniei,  precum  şi  de  
a  primi  informaţii  cu  privire  la  bursele  oferite  deUniversităţile din Polonia,  printre care 
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burse Erasmus şi burse pentru Şcoli de Vară la diferite universităţi din Polonia, precum şi de 
burse pentru efectuarea unor stagii în cadrul Parlamentului polonez. 

Pe data de 13 noiembrie 2015, concertul dedicat Poloniei de Filarmonica Oltenia a 
fost prilej pentru o nouă ediţie Seara Dreptului la Filarmonică, organizată de Facultatea de 
Drept a Universităţii din Craiova. La eveniment au participat studenţii şi cadrele didactice ale 
Facultatii de Drept, precum şi 24 de elevi din 6  licee craiovene,  invitaţi  de  conducerea 
acestei facultăţi. În organizarea acestei seri speciale s-au implicat şi cele două asociaţii 
studenţeşti ale Facultăţii de Drept : ELSA Craiova şi ASD-UC. 

Departamentul STEP din cadrul ELSA Craiova  a organizat pentru studenţii Facultăţii 
de Drept  în data de 18.11.2015 Conferinţa Perspective juridice în cariera de magistrat  
avându-l ca invitat pe domnul Adrian Glugă, Procuror şef DIICOT. La întâlnirea cu studenţii, 
domnul procuror a împărtăşit participanţilor cunoştinţe despre cariera sa, precum şi despre 
oportunităţile pe care le implică o carieră de magistrat. 

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Inspectoratul Judeţean Dolj, valabil 
pentru perioada 04.11.2015-31.08.2018, Facultatea de Drept a demarat organizarea unei 
prime acţiuni în liceele doljene, respectiv Activitatea de informare şi de conştientizare a 
liceenilor: Respectă Dreptul!”. Activitatea a fost derulată în 10 licee din Craiova şi într-un 
liceu din Filiaşi, fiind implicaţi 16 studenţi ai facultăţii, din anii de studiu II, III şi IV (Alina 
Elena Dumitrescu, Alicia Durău, Dan Tobă,Valentina Neţoiu, Cătălina Dinu, Simona Ionişor, 
Nicolae Carauș, Veronica Badea, Marius Văleanu, Mădălina Mitrani, Cristina Drăghici, 
Ionela Mitran, Daiana Ciuciulete, Silviu Dicu, Andreea Ghigă  şi Ancuţa Peca), coordonaţi 
de 4 cadre didactice (lect. univ.dr. Livia Călin, lect. univ. dr. Mădălina Nica, lect. univ. dr. 
Sonia Drăghici, lect.univ.dr. Cătălin Voiculescu şi asist.univ.dr. Mădălina Dănişor). Elevilor 
din cele 11 licee doljene le-au fost prezentate, într-o manieră adaptată la nivelul lor de 
înţelegere şi determinată de realităţile actuale din societatea românească, noţiuni care să le 
asigure o educaţie juridică elementară în domeniul dreptului penal şi al dreptului 
constituţional. Mai mult decât atât, echipele de lucru au încercat să familiarizeze liceenii cu 
valorile, principiile şi activităţile ştiinţifice promovate şi susţinute de Facultatea de Drept a 
Universităţii din Craiova. 

Facultatea de Ştiinţe, prin Departamentul de Informatică, organizează pe 17 
noiembrie 2015, festivitatea de  decernare a titlului de  Doctor Honoris Causa al 
Universităţii din Craiova, domnului profesor univ. dr. Ion Văduva, personalitate 
marcantă a informaticii şi matematicilor aplicate. De-a lungul timpului, dânsul a desfăşurat 
activitate de cercetare şi/sau didactică la prestigioase instituţii din ţară şi din 
străinătate: Institutul de Matematică al Academiei Române, Centrul de Statistică 
Matematică al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti, GMD-Bonn (1974 şi 
1976), Sheffield Hallam University (1992), TH-Darmstadt  (1993). Rezultatele cercetării s-au 
materializat prin publicarea a numeroase monografii, cursuri universitare, articole în reviste 
de specialitate de prestigiu din ţară şi din străinătate sau prin participarea la peste 40 de 
conferinţe internaţionale ce au avut loc în diverse ţări precum: Suedia,  Marea Britanie, 
Germania, Austria, Cehia, Bulgaria, Rusia,  Polonia, Ungaria, Italia,  Spania, Grecia, Franţa, 
Belgia, Olanda, Elveţia, Slovenia, Mexic. 

 Facultatea de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova, Asociaţia de 
Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia, Asociaţia pentru Sprijin şi Implicare 
Socială şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, celebrează Ziua Internaţională a 
Voluntariatului, în data de 5 decembrie 2015 în Centrul Vechi al Craiovei, printr-un 
Flashmob de Poveste. Activităţile şi proiectele organizaţiilor implicate îşi propun schimbarea 
mentalităţilor, formarea valorilor sociale ale tinerilor şi construirea culturii voluntariatului. 
Impactul pe care l-au avut cele mai recente evenimente şi campanii sociale asupra 
comunităţii locale derulate de către parteneri, ne-a făcut să înţelegem necesitatea de a 
atrage atenţia asupra efectelor pozitive generate de implicarea în voluntariat a elevilor şi 
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studenţilor.Scopul acţiunii este acela de a reliefa beneficiile voluntariatului şi de a marca 
puterea şi potenţialul acestuia la nivel local, naţional şi internaţional. Peste 200 de tineri 
voluntari vor dansa pentru a sublinia importanţa voluntariatului în Municipiul Craiova, în 
încercarea de a crea o nouă “adicţie” în rândul comunităţii locale, şi anume dependenţa de 
fapte bune. Organizaţia Naţiunilor Unite a declarat în anul 1985, ziua de 5 decembrie, Ziua 
Internaţională a Voluntariatului, cu scopul de a recunoaşte meritele şi pentru a arăta 
apreciere tuturor celor care aleg să dedice activităţilor de voluntariat o parte din timpul şi 
cunoştinţele lor. 

În perioada 16-19 noiembrie 2015 s-a desfăşurat a 51 ediţie a Târgului internaţional 
al întreprinderilor simulate de la Karlsruhe, Germania. Universitatea din Craiova a fost 
prezentă printr-o întreprindere simulată cu profil de curierat – Highspeed Curier, echipa 
având în componenţă trei studente de la Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor: Andronache Alexandra, Murtaza Flavia şi Petrescu Eleonora. Acestea au aranjat 
la târg un stand plin de culoare, căldura şi originalitate. Urmare a profesionalismului şi 
amabilităţii lor, organizatorii au oferit întreprinderii Highspeed Curier din Craiova locul al 
doilea la categoria” Mystery Shopping”. Competenţele vizate în cadrul categoriei au fost: 
creativitate, nivel al profesionalismului, abilităţi de vânzări, antreprenoriat, relaţii cu clienţii, 
lucrul în echipă. În cadrul târgului au avut loc prezentări de produse, tranzacţii şi negocieri 
între firmele aflate la eveniment. Tranzacţiile efectuate între participanţi au fost înregistrate 
în cadrul platformei virtuale din care firmele de exerciţiu fac parte, iar plata a fost efectuată 
prin ordine de plată sau prin intermediul Messecardului. Negocierile între firme s-au purtat 
în limbi de circulaţie internaţională precum: engleză, spaniolă, italiană, germană. La târg au 
participat 180 de echipe din mai multe ţări precum: România, SUA, Italia, Argentina, Belgia, 
Germania, Austria, etc. România a fost reprezentată de alte două echipe de la Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Prezenţa firmelor 
româneşti a fost posibilă printr-o finanţare oferită în cadrul proiectului POSDRU „SIMPRACT 
- Tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin practică şi crearea de întreprinderi simulate”. 

În data de 3 decembrie 2015, Facultatea de Drept a găzduit o activitate informativă 
antidrog derulată de Asociaţia Alianţa Internaţională Antitrog - Secţiunea Regională Sud 
Vest Oltenia. La activitatea dedicată studenţilor acestei facultăţi au fost invitaţi: ofiţeri I.P.J. 
Dolj; ofiţeri I.J.J. Dolj; ofiţeri Gruparea Mobilă de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova; ofiţeri 
Secţia Regională de Poliţie Transporturi Craiova; ofiţeri Agenţia Naţională Antidrog. 

La Facultatea de Drept s-a desfăşurat faza finală a Concursului de eseuri, ediţia a XI-
a, organizat sub coordonarea domnului Decan prof.univ.dr. Sevastian Cercel şi cu sprijinul 
colaboratorului devenit deja permanent, Societatea de Avocatură Săuleanu & Asociaţii, în 
data de 07.12.2015. Cei aproximativ 40 de participanţi de anul acesta au avut libertatea de 
a propune eseuri care tratează orice temă de drept, astfel încât diversitatea a fost asigurată 
de titluri precum: ”Impactul migraţiei musulmane asupra viitorului European sau despre 
noua invazie a Europei”, ”Ombudsmanul European şi Avocatul Poporului – Asemănări şi 
Deosebiri”, ”Dreptul la propria imagine. Element adiacent protejării persoanei”, ”Prestaţia 
compensatoare” şi alte lucrări cel puţin la fel de interesante. Juriul concursului, alcătuit din 
conf. univ. dr. Lucian Săuleanu, lect. univ. dr. Lavinia Stuparu şi lect. univ. dr. Livia Călin, a 
premiat pentru eseurile întocmite şi prezentate următorii studenţi: Premiul I - Clima Viorica 
şi Golgotă Luiza Maria; Premiul II - Nicu Andreea Mădălina; Premiul III – Peca Ancuţa-
Mirabela; Menţiune - Agapie Andreea-Claudia. Studenţii au fost premiaţi într-un cadru 
oficial, la Facultatea de Drept, premiile constând în carte juridică de actualitate. 

În data de 10 decembrie 2015 Facultatea de Drept a organizat în Aula Magna, pentru 
studenţii acestei facultăţi, o conferinţă la care a fost invitat domnul judecător Mihail Udroiu, 
având ca tematică profesia de judecător şi problemele controversate din dreptul penal. În 
prima parte a întâlnirii domnul Mihail Udroiu a optat să le vorbească studenţilor despre 
experienţa profesională acumulată, atât ca magistrat, cât şi ca formator la Institutul Naţional 
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al Magistraturii. Discuţia a vizat aspecte precum motivaţia personală în alegerea profesiei, 
iniţial de procuror şi abia ulterior de judecător, avantajele şi dezavantajele acestor profesii şi 
sfaturi pragmatice desprinse din activitatea sa ca formator la INM pentru cei interesaţi de o 
viitoare carieră de magistrat.  

 Facultatea de Drept a mai găzduit, tot pe data de 10 decembrie 2015, în Aula 
Magna, o seară dedicată Sărbătorilor de Crăciun, oferită cadrelor didactice şi 
studenţilor. Programul serii a inclus o piesa de teatru pusă în scenă de studenţii 
Departamentului de Arte din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Craiova, sub 
conducerea domnului prof.univ.dr. Alexandru Boureanu, precum şi un program de Colinde 
de Craciun. Evenimentul a fost precedat, pe data de 9 decembrie 2015, de împodobirea 
Bradului de Crăciun, activitate organizată de Prodecanul lect.univ.dr. Lavinia Stuparu cu 
studenţii Facultăţii de Drept. 

În data de 14 decembrie 2015, în Sala de procese simulate a Facultăţii de Drept a 
avut loc faza finală a Concursului de Procese Simulate de Drept Penal, concurs organizat 
de asociaţia studenţească ELSA Craiova împreună cu Facultatea de Drept din cadrul 
Universităţii din Craiova. Devenit o tradiţie a Facultăţii de Drept din Craiova, Concursul de 
procese simulate a fost coordonat de domnul Decan prof.univ.dr. Sevastian Cercel şi de 
profesorii titulari la disciplinele drept penal şi drept procesual penal. Buna sa desfăşurare a 
fost asigurată de implicarea membrilor Asociaţiei de studenţi "European Low Students' 
Association" din cadrul facultăţii. Juriul concursului a fost alcătuit din cadre didactice ale 
Facultăţii de Drept care sunt, în majoritate, şi practicieni, respectiv din: av.lect.univ.dr. Livia 
Calin, lect.univ.dr.Raluca Voinea şi av.lect.univ.dr. Catalin Voiculescu. La finalul 
Concursului de Procese Simulate de Drept Penal au fost acordate următoarele 
premii:  Premiul I: Daniel Gună (în rolul procurorului) şi Mihai Miertoiu (în rolul 
avocatului);  Premiul II: Alexandru Aldea (în rolul procurorului) şi Bratu Mihai (în rolul 
avocatului) ; Premiul III: Andreea Moruntale (în rolul procurorului) şi Andreea Iordache (în 
rolul avocatului);  Premiul pentru cea mai buna pledoarie: Andreea Moruntale (rol de 
procuror). 

Tot în luna decembrie 2015, în urma interviului susţinut, şefa de promoţie din anul 
2015 a Facultăţii de Drept a fost selectată pentru acordarea uneia dintre Bursele de 
excelenţă  “Magna Carta”, dedicată studenţilor români absolvenţi ai Facultăţilor de Drept din 
întreaga ţară. Actualmente masterandă la această facultate, domnişoara Dincă Maria 
Lorena a fost desemnată prima dintre câştigătoarele bursei oferită de The Honourable 
Society of the Inner Temple din Londra, constând într-un schimb de experienţă la Londra, în 
cadrul Baroului englez, pentru o perioadă de o lună.  

Universitatea din Craiova va redeschide porţile Târgului de Crăciun, Winterland, 
miercuri, 16 decembrie 2015. Holul clădirii centrale a Universităţii va deveni gazda 
evenimentului dedicat sărbătorilor de iarnă şi îi va primi cu căldură pe toţi vizitatorii. 
Evenimentul se va încheia duminică, 20 decembrie 2015. Winterland este un eveniment ce 
a căpătat deja tradiţie pentru Universitatea din Craiova , se află la a cincea ediţie şi va 
expune spre vânzare decoraţiuni şi aranjamente naturale cu specific de sărbătoare, 
realizate de studenţii Facultăţii de Horticultură, secţia Peisagistică, sub atenta supraveghere 
a profesorilor lor coordonatori (conf. univ. dr. Nicu Carmen şi lect. univ. dr. Mandă 
Manuela). 

De asemenea, la expoziţie vor fi prezentate produse agro-alimentare realizate de 
către studenţii specializării Tehnologia prelucrării produselor agricole din cadrul Facultăţii de 
Horticultură, produse cu care au câştigat diverse concursuri studenţeşti.  În deschiderea 
Târgului de Crăciun va avea loc un program artistic susţinut de membrii Ansamblului 
Alunelul din Pieleşti (Dolj) şi de elevii Liceului Voltaire. 

Vineri, 18 decembrie 2015, în Aula Academiei Române au fost înmânate Premiile 
Academiei Române pe anul 2013. La Secţiunea „Ştiinţe economice, juridice şi sociologice“, 
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pentru categoria Ştiinţe Juridice, singurele premii care au fost acordate au recompensat 
cercetarea Ştiinţifică a două cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii 
din Craiova. Premiul „Simion Bărnuţiu“ a revenit doamnei lect.univ.dr. Lavinia Elena 
Smarandache pentru lucrarea Regimul juridic al instituţiilor de credit. Premiul „Andrei 
Rădulescu“ a fost acordat domnului conf.univ.dr. Daniel Ghiţă pentru lucrarea Mijloace 
juridice de asigurare a executării obligaţiilor. Încă o dată, premiile Academiei Române 
pentru lucrări din domeniul juridic răsplătesc şi reconfirmă valoarea Şcolii de Drept de la 
Craiova al cărei corp profesoral a reuşit performanţa de a fi distins cu un total de 20 de 
astfel de premii. 
 

Universitatea de Medicină și Farmacie 
În ultimii 5 ani care s-au scurs de la ultima evaluare instituţională s-au finalizat 

următoarele obiective noi de investiţii:  
- „Extindere spaţii de învăţământ”, în strada Petru Rareş, nr. 2 ceea ce a presupus 

intrarea în circuit a unei suprafeţe de 6500 mp cu 29 de laboratoare pentru farmacie şi 
medicină, 4 săli de curs, 5 săli de demonstraţii pentru medicină dentară, laboratoare de 
cercetare şi microproducţie, respectiv o bibliotecă modernă cu 3 săli de lectură cu cartea la 
cititor, o sală de lectură dotată cu 60 de calculatoare şi serviciile bibliotecii, inclusiv depozit 
de carte cu rafturi mobile;  

- „Biobaza”, cu o suprafaţă utilă de 534 mp cu spaţii dedicate diverselor animale de 
laborator sau experimentale (şoareci, şobolani, iepuri, broaşte sau porci) inclusiv săli de 
operaţii / intervenţii şi un etaj dedicat şoarecilor transgenici. –  

- „Cămin nr. 3”, în bvd. 1 Mai, nr. 68, cu o suprafaţă utilă de 3300 mp şi cu o 
capacitate de 170 de locuri, în camere şi garsoniere pentru studenţi şi rezidenţi;  

- „Departament de Imagistică”, în bvd. 1 Mai, nr. 66, cu o suprafaţă utilă de 1649 mp, 
care găzduieşte două laboratoare de imagistică, PET-CT şi RMN-3T.  

Au efectuat lucrări de reabilitare a spaţiilor de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi 
de cazare a studenţilor din fonduri proprii, alocaţii de la bugetul de stat şi din diverse proiecte. 

Au fost create atât laboratoare de cercetare noi, aparatura fiind achiziţionată din 
fonduri provenite în cea mai mare parte din contracte de cercetare, dar au fost achiziţionate 
anual echipamente noi de cercetare sau didactice. 

Cele 3 cămine studenţeşti totalizând peste 1000 de locuri de cazare sunt grupate in 
campusul din Bvd. 1 Mai, nr. 68, în imediata vecinătate fiind cantina restaurant şi baza 
sportivă, corpurile B şi B’ cu spaţii de învăţământ/cercetare şi Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă Craiova. 

Pe lângă Căminul 3 (obiectiv nou de investiţii) celelalte două cămine studenţeşti au 
fost renovate anual, întâi pe etaje şi mai nou pe coloane, astfel încât toate locurile de cazare 
au condiţii mult îmbunătăţite faţă de anul 2009, studenţii şi rezidenţii UMF din Craiova 
beneficiind de spaţii igienizate complet, mobilier nou, lenjerii noi, apă caldă non-stop, jaluzele 
verticale, termoizolaţie şi ferestre termoizolante. 

Toate camerele sunt legate la INTERNET şi cablu TV, iar accesul în cămine este 
supravegheat cu camere video pentru creşterea siguranţei studenţilor.  

Parţial camerele au fost dotate şi cu televizoare LCD (Căminele nr. 1 şi nr. 3 - în 
totalitate) şi frigidere. 

S-au montat maşini automate de spălat pe mai multe etaje pentru uzul personal al 
studenţilor, păstrându-se în funcţiune şi spălătoria (pentru cantină şi lenjerii).  

A crescut nivelul de securitate în campusul universitar prin reamenajarea holului de 
acces, montarea de camere de supraveghere video şi controlul accesului în campus prin 
sisteme cu bariere acţionate electric.  

În imediata vecinătate a căminelor funcţionează o cantină-restaurant, cu peste 150 
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de locuri pentru servit masa la preţuri studenţeşti, costurile utilităţilor fiind subvenţionate de 
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.  

Universitatea a înfiinţat Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională care a 
dezvoltat relaţii de parteneriat cu firme naţionale şi internaţionale, facilitându-le studenţilor 
obţinerea de contracte de muncă şi de burse de studii suportate de aceste firme dar care 
oferă studenţilor şi asistenţă psihologică de specialitate.  

De asemenea, CCOP sprijină activitatea de promovare a ofertei educaţionale în 
rândul liceenilor, prin editarea şi distribuirea de afişe şi broşuri de prezentare dar şi prin 
organizarea de proiecte gen „Caravana UMF Craiova”, „Student pentru o zi” etc. 

 

Sănătatea  
În ultimii ani, atât în municipiul Craiova, ca de altfel, la nivelul judeţului Dolj, şi al 

întregii ţări, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria 
de resurse şi de consecinţele fireşti ale trenării procesului de reformă, care influenţează 
nefavorabil nivelul distribuţiei ofertei de servicii. 

Reforma sistemului de sănătate are ca principale obiective îmbunătăţirea stării de 
sănătate a populaţiei, creşterea eficienţei utilizării resurselor şi creşterea nivelului asistenţei 
medicale acordate populaţiei şi a calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin creşterea 
numărului de personal medical special calificat. 

La sfârşitul anului 2015, în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1.350 
medici de diverse specialităţi, 147 medici de familie, 101 stomatologi, 389 farmacişti şi 
2.094 cadre sanitare medii. În reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii funcţionau, in principal, 
6 spitale, cu 3.129 paturi, un dispensar medical, două centre de sănătate mintală, 127 
cabinete medicale de medicină de familie, 51 cabinete medicale şcolare, 3 cabinete 
medicale studenţesti, 6 ambulatorii de specialitate, 9 creşe, 43 cabinete stomatologice 
individuale, 5 farmacii. 

La sfârşitul anului 2015, în municipiul Craiova funcţionau. exclusiv în sistemul 
privat. 188 medici medici de diverse specialităţi, 51 medici de familie, 286 stomatologi, 449 
farmacişti şi 119 cadre sanitare medii desfăşurau activitatea în 20 spitale private cu 190 
paturi, 20 policlinici cu 425 cabinete, 90 centre medicale cu 116 cabinete în peste 35 
specialităţi, 296 cabinete medicale de specialitate, 35 cabinete medicale de medicină 
generală, 45 cabinete medicale de familie, 281 cabinete stomatologice, 101 laboratoare 
medicale, 35 laboratoare de tehnică dentară, 144 farmacii, 19 depozite farmaceutice. 

Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se 
prezintă astfel : 
- Natalitatea este de 7,73‰, valoare  ce se e situează la media natalităţii judeţului care a 
fost de 7.8‰.  
 - Mortalitatea generală înregistrează un indice de 8,59 locuitori în municipiul Craiova, 
valoare sub rata medie a mediului urban şi cu 1 procent sub media pe judet. Pe primele 3 
locuri în rândul cauzelor de deces se situează bolile aparatului cardiovascular, tumorile şi 
bolile aparatului respirator. 
- Speranţa de viaţă a locuitorilor municipiului a fost calculată la 78,59 ani (72,20 la bărbaţi şi 
80,16 la femei) valoare înregistrată în toate localităţile  urbane din  judeţul Dolj.  
 - Numărul populaţiei stabil îin vârsta peste 65 ani îşi păstreaza trendul uşor ascendent de 
1,4 procente pe an, 12,96% din populaţia Craiovei fiind peste 65 ani. 
 - Mortalitatea infantilă (5,6‰) înregistrează valori sub nivelul judeţean (7,3 ‰). 
 - Morbiditatea prin boli transmisibile nu a îregistrat vârfuri epidemice pentru principalele boli 
transmisibile. Pe primele locuri în 2015 s-au situat: virozele respiratorii, pneumonia acută 
bacteriană, boala diareică acută, parazitozele intestinale. S-a înregistrat un număr redus de 
cazuri de Toxiinfecţii alimentare, 3,3 % loc., salmonelozela 1,21% loc, dizenterie 3.1% loc, 
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giardioze, cazuri sporadice de scarlatină, 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 
evidenţiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidenţă sunt: 
hipertensiunea arterială, 10.58% loc (peste media judeţului), cardiopatia ischemică 5,12%, 
diabetul şi alte boli de nutriţie cu peste 5,82%, boala ulceroasă cu peste 1,53%, şi 
afecţiunile tumorale cu 2,69%, 
 - Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, 
circulator şi digestive. Faţă de anul precedent sunt creşteri de 0,98% pentru maladii ca: 
diabet, tulburări mintale, epilepsie, hipertensiune arterială, cardiopatie ischemică, 
bronhopneumopatie cronică obstructivă, ulcer gastric, tumori.  

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu a reieşit faptul că în anul 2015 la 
nivelul Municipiului Craiova:  
- Calitatea aerului s-a menţinut în limite normale cu unele depăşiri nesistematizate (pulberi, 
SO2, NH3, NO2) în zonele industriale şi cu trafic intens, principalele surse de poluare a 
aerului: CET1 Işalniţa, CET2 Şimnic, SC Termo Craiova SRL, traficul rurier şi încălzirea 
locuinţelor. Din anul 1998 OMS a propus un studiu a calităţii aerului din comunitate prin 
urmărirea a 3 parametrii:  

1. mortalitatea infantilă datorită bolilor aparatului respirator; 
2. mortalitatea generală prin boli respiratorii; 
3. mortalitatea generală prin boli ale sistemului circulator.  
Urmărirea multianuală (1998-2014) a celor 3 indicatori a demonstrat o scădere 

uşoară a acestora cu cele mai reduse valori în 2010-2014. Concluzia studiului este că aerul 
şi-a îmbunătăţit calitatea prin mecanisme de reducere a poluării (scăderea poluării 
industriale precum şi a alergenilor casnici, fum de ţigară, praf, păr animale, etc). 
- Calitatea apei potabile corespunde normei în vigoare neînregistrându-se epidemii hidrice 
sau cazuri de îmbolnăvire prin boli posibile asociate apei. 
- Eliminarea deşeurilor urbane. În Craiova s-au colectat peste 58.726 tone de deşeuri 
menajere şi 20.992 tone deşeuri comerciale înregistrându-se un indice de producere 
deşeuri menajere de 0,8 kg/persoană/zi.  

Problemele de sănătate reliefate mai sus au fost monitorizate atent de către 
Departamentul de Supraveghere a Stării de Sănătate a Populaţiei al Directiei de Sănătate 
Publică Dolj care împreună cu unităţile sanitare din municipiu au derulat programe de 
prevenire şi control pentru bolile transmisibile şi netransmisibile şi pentru sănătatea femeii şi 
copilului.  
În unităţile sanitare din Craiova s-a derulat cea mai mare parte a programelor de sănătate.  

Principalele activităţi 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 carenţial, anemiei feriprive şi distrofiei protein-calorice la copil 
fertilizare in vitro precum şi acţiuni de supraveghere şi prevenire a bolilor transmisibile. 

 În Craiova monitorizarea sanitară a reproducerii umane este asigurată prin 3 centre 
de planificare familial organizate în cadrul: SPCJU, Sp Filantropia şi Policlinica 
Studenţească. 

În derularea acestor programe, pe lângă specialiştii din Direcţia de Sănătate Publică 
Dolj, acţionează personalul unităţilor sanitare şi medicii de familie din Craiova precum şi 
reprezentanţi ai altor instituţii si organizaţii nonguvernamentale din municipiu, existând în 
prezent un număr de 37 protocoale de colaborare pentru derularea de acţiuni în scopul 
prevenirii îmbolnăvirilor şi consolidării stării de sănătate. 

Rolul principal îi revine însă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, în anul 2015 
prezenta următoarea configuraţie organizată pe patru niveluri de bază:  

- Asistenţa primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate 
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sau asociate, dispensare şcolare, cabinete stomatologice, farmacii şi staţie de salvare): 
            - Medicină de familie:  198 cabinete medicină de familie aflate în contract cu Casa 
de Asigurări de Sănătate Dolj din care 147 funcţionează în spaţii publice iar 51 în spaţii 
particulare;  
            - Asistenţa medicală stomatologică: 387 cabinete de medicină dentară din care 101 
funcţionează în spaţii publice, iar 286 în spaţii particulare; urgenţele stomatologice fiind 
acordate de două servicii cu activitate non-stop la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
Craiova si Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova; 
            - Asistenţa medicală primară pentru elevii instituţiilor şcolare primare, gimnaziale şi 
liceale: 51 dispensare şcolare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor şi 
cuantificarea lor se poate aprecia că reţeaua de medicină şcolară  este suficientă din acest 
punct de vedere, la nivelul strict al municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reţeaua de 
medicină şcolară a fost transferată din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Dolj în 
cadrul Primăriei Craiova, Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe 
din Municipiul Craiova. Acestora li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv Dispensarul 
pentru sportivi şi cel destinat evaluării stării de sănătate primară a studenţilor 
             - Asistenţa medicală la locul de muncă: 20 dispensare de întreprindere, localizate în 
principalele entităţi productive. 
Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de întreprindere 
depăsesc, ca pondere raportată la populaţie, media pe ţară 
             - Asistenţa ambulatorie de specialitate  
             - Unităţile ambulatorii ale spitalelor cu un număr de 88 cabinete în 31 de specialităţi: 

        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” 

             Ambulatorul de specialitate de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 

             Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Clinic Universitar CFR 
        Ambulatorul de specialitate de la Spitalul Militar de Urgenţă „Stefan Odobleja” 

Pe lângă cele şase ambulatorii de specialitate ale spitalelor există şi un număr de 237 
cabinete de specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 39 policlinici cu 
435 cabinete precum şi 62 centre medicale cu 126 cabinete în peste 35 specialităţi. 
             - Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească a fost asigurată de :serviciul 
S.M.U.R.D. care funcţionează în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova , de 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă cu Staţia Centrală Craiova şi substaţia Craioviţa Nouă şi 
de trei Servicii private de Ambulanţă. 
             - Asistenţa medicală spitalicească a fost asigurată de 7 spitale publice clinice din 
care 6 de interes interjudeţean (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Centrul de 
Cardiologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie Victor Babeş, Spitalul Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) şi un 
spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, însumând un număr de 2.789 
paturi cu peste 30 de specialităţi. 

 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș Craiova  
În cursului anului 2015 spitalul a trecut printr-un proces accelerat de transformare şi 

modernizare prin implicarea autorităţilor locale. 
În anul 2015 spitalul a beneficiat de următorul sprijin financiar:  

 
Total subvenții alocate (lei) 4.247.543,17  
 Obiective   
Investiții Mobilier medical (paturi spital cu saltea și 500.000 1.234.813,11 
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noptieră) 
Instalație climatizare etaj copii 159.340,00 
Autovehicule transport pacienți infecțioase și HIV 98.999,00 
Echipamente de încălzire centrală clădire C22 153.512,00 
Echipamente de încălzire centrală clădire C23 110.322,80 
Contribuție între 10-20% pentru obiectivele de 
investiții cu sume acordate de Ministerul 
Sănătății(mobilier medical secții TBC, aparat 
radiologie, aparat bodipletismograf, EKG, 
spirometru, centrifugă eprubete, cameră termostat 
pentru medii de cultură, microscoape, hotă flux 
laminar 

224.000 

Reparații Lucrări de tâmplărie etaj 1 - laborator BI 86.311,46 

164.614,02 
Proiectare avizare și execuție instalație gaze 
naturale 69.251,30 

Reparații acoperiș Aulă 5.561,11 
Reparații instalații de apă rece încălzire și gaze 3.490,15 

Utilități bunuri și 
servicii 

Utilități, bunuri, servicii diverse pentru întreținere 
și funcționare 2.848.116,04 2.848.116,04 

 
 

Spitalul Clinic Neuropsihiatrie 
În anul 2015, la capitolul bunuri și servicii, spitalul a beneficiat de 2.610.000 lei din 

partea primăriei Craiova: 
Fondurile alocate au fost folosite pentru: 
1. plata furnizorilor de utilități (energie electrică, energie termică, gaze) 768.000 lei; 
2. plata materialelor și a serviciilor pentru întreținere: 802.000 lei; 
3. plata lucrărilor de reparații: 561.000 lei, astfel: 

− reparații curente și ingienizări la secția Recuperare Neurologică; 
− reparații curente și ingienizări la secția Neuropsihiatrie Infantilă 
− Amenajare Ambulator Neurologie  

4. achiziții obiecte de inventar - mobilier saloane (paturi, mese, scaune) :479.000 lei 
La capitolul cheltuieli de capital, suma aprobată a fost de 960.000 lei, sumă folosită 

pentru următoarele obiective: 
1. Acoperiș Clinică Neurologie – 449.000 lei 
2. Achiziție echipamente și aparatură medicală (ap. Doppler, monitoare, EKG, ș.a.) – 

184.000 lei; 
3. Achiziție autoturism Logan  - 62.000 lei; 
4. Achiziție echipamente IT – 29.000 lei; 
5. Achiziție centrală termică – 20.000 lei; 
6. Barieră automată (achiziție și montaj) – 24.000 lei; 
7. Aparat învelitori protecție – 7.000 lei 
8. Alei pietonale și parcări – 143.000 lei 

 

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova 
În anul 2015 au fost alocate unității fonduri în valoare de 8.105.267 lei, repartizate astfel: 

 
Fonduri alocate pentru secțiunea de funcționare - 6.855.818 lei, din care: 
Utilități   - 2.262.824 lei din care: 
-”Încălzit, iluminat, forță motrice” - 1.575.000 lei 
-”Apă, canal, salubritate”               - 440.000 lei 
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-”Poșta, telecom, internet”             - 247.824 lei 
 

Alte cheltuieli materiale - 3.877.996 lei, din care: 
-”Furnituri de birou                           -140.998 lei 
-”Materiale de curățenie”                -158.972 lei 
-”Carburanți și lubrefianți”               - 35.996 lei 
 (carburant pt autosanitarele spitalului) 
-”Piese de schimb”                              - 52.986 lei  
(piese necesare reparării și intreținerii aparaturii medicale a spitalului) 
-”Materiale și servicii  funcționale   - 322.979 lei  
(materiale de întreținere și reaparații efectuate de către personalul propriu) 
-”Alte bunuri și servicii de întreținere    -1.666.000 lei 
(service aparatură medicală) 
-Uniforme și echipament”             -7.980 lei  
(halate de operații, costume asistente) 
-”Lenjerie și accesorii de pat          -224.999 lei 
(lenjerii de pat, saltele, pături de lână) 
-”Alte obiecte de inventar”              -706.984 lei lei  
(stingătoare incendiu, mască incendiu, cititoare carduri de sănătate, frigidere, 
noptiere pat, cărucioare de curățenie, jaluzele, paturi de spital, truse de urgență, 
scaune cu rotile, termometre, tensiometre, ș.a) 
-”Chirii”                                                  - 410.000 lei 
-”Executare silită a creanțelor bugetare”  -150.102 lei 

 
Reparații curente                           - 714.998 lei  
(Acoperiș Maternitate, Cardiologie, reparații curente și igenizări în secțiile 
Cardiologie, Medicală I, Bloc Operator, ATI-punct transfuzii) 
 
Secțiunea de dezvoltare - 1.249.449 lei: 
Achiziții de aparatură medicală: mese de operații, lămpi chirurgicale, aparat ventilație 

adulți și copii, monitoare funcții vitale, ecografe pentru ginecologie, cardiologie, 
electrocardiografe, cardiotocograf, baie galvanică, agitator trombocite, aparat pentru 
dezghețarea pungilor de plasmă, paroscop, videoendoscop, etc 
Expertiză+DALI+PT pentru secția de Hematologie și Ambulatoriul Adulți. 

 
 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova functionează sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-
Socială. A fost înfiinţat prin H.C.L. nr.243/2004, şi are rolul de a asigura la nivel local 
aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială a persoanelor vârstnice prin 
menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații 
de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluționeze singură. 
 Principalele obiective ale Căminului în anul 2015 au fost: 

a) să asigurare persoanelor vârstnice instituţionalizate, maximum posibil de 
autonomie şi siguranţă; 

b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea 
persoanei vârstnice; 

c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale 
persoanelor vârstnice din cămin; 

d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice asistate la viaţa socială; 
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e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 
vârstnice din cămin; 

f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor 
legale; 

g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire pentru 
persoanele vârstnice instituţionalizate; 

h) să încheie convenţii de parteneriat şi să iniţieze colaborări cu alte autorităţi locale, 
instituţii publice şi private, pentru furnizarea serviciilor sociale de îngrijire în cămin, în 
condiţiile legii; 

i) să furnizeze informaţiile şi datele solicitate de instituţiile şi autorităţile publice cu 
responsabilităţi în domeniu, în condiţiile legii; 

j) să elaboreaze şi să implementeze proiecte cu finanţare naţională şi internaţională 
în domeniu; 

k) să elaboreze şi să propună proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor 
sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială privind îngrijirea în Cămin, în conformitate cu 
planul de acţiune propriu, proiect pe care să-l înainteze ordonatorului principal de credite. 

În anul 2015 activitatea Căminului a fost canalizată, atât pe exercitarea atribuţiilor 
conferite instituţiei prin legislaţia în vigoare, cât şi pe aplicarea cu fermitate a măsurilor 
cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare. 

Căminul a avut o capacitate aprobată de 320 paturi, din care ocupate în anul 2015, în 
medie, în  proporție de 90 - 95%. 
 

A fost structurat în secții destinate persoanelor independente (autonome), 
persoanelor semidependente și persoanelor dependente. În anul 2015 au fost 
instituționalizate 114 de  noi persoane (70 de femei și 44 de bărbați) dintre care, 55 în secția 
de dependenți, 37 în secția de semidependenți și 22 în secția de independenți.  

Beneficiarilor admiși în Căminul pentru Persoane Vârstnice li s-au asigurat servicii de 
îngrijire și asistență în baza evaluării inițiale conform Grilei Naționale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice. Serviciile au fost prevăzute în Planul individualizat de asistență și 
îngrijire întocmit și revizuit periodic de o echipă multidisciplinară coordonată de un manager 
de caz, numit din rândul medicilor instituâiei. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice a asigurat persoanelor instituționalizate 3 mese 
principale și două suplimente zilnic, structurate pe regimuri alimentare stabilite de către 
medicii unității, în funcție de patologia fiecărui beneficiar. Deoarece volumul de muncă este 
mare pentru asistentul dietetician care trebuie să întocmească meniul pe tipuri de regimuri, 
cu calculul periodic al valorii calorice și respectarea alocaţiei zilnice de hrană și care trebuie 
să controleze modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele 
pentru alimente, a normelor igienico-sanitare în blocul alimentar, s-a constatat că se impune 
suplimentarea cu încă un post de asistent dietetician, post care a rămas vacant tot timpul 
anului, datorită legislației în vigoare care interzice angajarea de personal în unitățile 
bugetare. 
 În perioada anului calendaristic 2015, salariaţii compartimentului social din cadrul 
CPV Craiova, au desfăşurat următoarele activităţi socio-culturale: 
 - activităţi de stimulare a dialogului la nivelul vârstnicilor, având ca rol menţinerea 
capacităţilor intelectuale şi stimularea participării la viaţa socială; 
 - activităţi de informare: informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile 
acestora, conform Regulament intern şi R.O.F ale C.P.V. Craiova; 
 -  activităţi recreative, jocuri de şah, table, rummy; 
 - activităţi religioase: dezbateri pe teme religioase, participări la slujbele religioase 
desfăşurate la Biserica din curtea instituţiei, vizionarea unor emisiuni T.V şi filme pe teme 
religioase. 
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 Pe parcursul anului au fost efectuate 128 internări (48 de bărbaţi, 80 femei), 47 de 
externări şi au survenit 95 de decese. 

Din cele 95 de decese, 5 au fost fără susţinători legali, iar demersurile necesare 
pentru înhumarea acestora au fost asigurate de către compartimentul social. 

Au fost făcute demersurile necesare pentru întocmirea cărţilor de identitate provizorii, 
pentru  40  persoane instituţionalizate, precum şi pentru aplicarea vizelor de reşedinţă 
pentru 103 beneficiari. 
 În perioada ianuarie-martie 2015 au fost asigurate servicii de găzduire şi consiliere 
pentru 15 de persoane fără adăpost, iar pentru doua dintre aceste persoane au fost 
întocmite actele necesare instituţionalizării. 
 Pe parcursul anului 2015, au fost încheiate protocoale de colaborare cu următoarele 
asociaţii şi şcoli: Asociaţia Studenţească AMICUS – filiala Craiova; Colegiul Naţional 
„Nicolae Titulescu”; Şcoala Gimnazială „Inv. M. Georgescu”; „ProMAs – Project 
Management Association Craiova”; Colegiul Tehnic de arte şi Meserii „Constantin 
Brâncuşi”. 
 

Cultura  
Sistemul culturii îşi desfăşoară activitatea într-o structură largă de unităţi specializate, 

distincte sub aspectul specificului activităţii, al structurii organizatorice şi al modalităţilor prin 
care se adresează publicului. 

Activitatea teatrelor şi instituţiilor asimilate, prin cele 5 unităţi, s-a materializat într-un 
număr de 997 spectacole şi concerte, mai  mult cu 366 faţă  de  anul  precedent. Din totalul 
de 997 spectacole şi concerte, 57 au fost  premiere.  

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale, a fost la începutul 
anului 2015 de 308.963 persoane, în scădere cu 79.742 persoane comparativ cu începutul 
anului 2014. 

Cele 85 de biblioteci au în dotare 3.139.100 volume. La începutul anului 2015 s-au 
înregistrat 56.493 cititori activi (cu 785 mai mulţi decât la începutul anului 2014) care au 
împrumutat 909.198 volume (cu 24.560 volume mai puţin decât la începutul anului 2014). 

La începutul anului 2015 au funcţionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 
148.612 în creştere cu 3.434 faţă de începutul anului 2014.  

 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 

Înființat în anul 1850, Teatrul Naţional Craiova este instituţie publică de cultură şi 
artă, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, fiind finanţată din 
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.  

Numele „Marin Sorescu”, ca patron spiritual al teatrului, a fost adăugat în anul 2005 
(HG. 520/05), după ce în anul 2004 „în semn de aprecierile deosebită pentru realizările de 
excepţie..., care au făcut din această instituţie, una dintre cele mai renumite scene ale 
Românei”, teatrul a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Comandor de 
către Președintele României. 

Până în prezent, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, a participat la peste 150 de 
festivaluri şi turnee din întreaga lume şi a fost distins, în urma unor reprezentaţii de mare 
clasă, cu numeroase premii şi distincţii: Festivalul Internaţional de la Edinburg, Festivalul 
Teatrului Americilor de la Montreal, Festivalul Internaţional al Artelor Scenice de la Sao 
Paolo, Festivalul Lincoln Center (USA), Festivalul de la Avignon, Festivalul Convenţiei 
Teatrale Europene de la Stockholm, Festivalul de Teatru de la Dublin, Festivalul 
Internaţional de Teatru MESS-Sarajevo etc.  
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Programele desfăşurate în anul 2015 

 PREMIERE 2015 
 
 -17 ianuarie – SPARGEREA, de Răzvan Petrescu, regia Dragoş Alexandru Muşoiu 
 -14 februarie – DIMINEAŢA DE DUPĂl, de Peter Quilter, regia Mircea Cornişteanu 
 -19 mai – ISTEAŢA, după Fraţii Grimm, regia Traian Savinescu 
 -29 mai – ILUZII de Ivan Vîrîpaev, regia Bobi Pricop 
 -14 noiembrie – SFÂRŞIT de Florin Lăzărescu, regia Leta Popescu 
 -   5 decembrie – PESCĂRUŞUL de A.P.Cehov, regia Yannis Paraskevopoulos 
  
 AU MAI FOST PREZENTATE SPECTACOLELE 
 

- ĂL DE LA VĂZUT PE DUMNEZEU de Marin Sorescu, regia Maria Cioabă 
- CABINA ARTISTELOR de Arnost Goldflam, regia Raluca Păun 
- FAMILIA TOT de Orkeny Istvan, regia Bocsardi Laslo 
- H TEL BALTIMORE de Lanford Wilson, regia Peter Schneider 
- ÎNȘIR-TE MĂRGĂRITE de Victor Eftimiu, regia Alexandru Boureanu 
- NĂPASTA de I. L. Caragiale, regia Kincses Elemer 
- O FURTUNĂ de W. Shakespeare, regia Silviu Purcărete 
- O NOAPTE FURTUNOASĂ de I. L. Caragiale, regia Mircea M. Cornișteanu 
- O SCRISOARE PIERDUTĂ de I. L. Caragiale, regia Mircea M. Cornișteanu 
- OCCIDENT EXPRES de Matei Vișniec, regia Alexandru Boureanu 
- PROFU DE RELIGIE de Mihaela Michailov, regia Bobi Pricop 
- PROSTIA OMENEASCĂ de Ion Creangă, regia Alexandru Boureanu 
- RINOCERII de Eugene Ionesco, regia Robert Wilson 
- TARTUFFE de Moliere, regia Kincses Elemer 
- ULTIMUL AMANT FIERBINTE de Neil Simon, regia Mircea M. Cornișteanu 
Evenimente culturale la Teatrul Naţional “Marin Sorescu”: 

 
 -30,31 ianuarie – Noapte bună, mamă !  de Marsha Norman, regia Mircea 
Cornişteanu (Spectacol realizat în cadrul unui proiect aparţinând ARCUB Bucureşti) 
 -13 martie – Recital de poezie susţinut de actorul Emil Boroghină 
 -16 septembrie – Ion D.Sîrbu – Vechi povestiri minereşti, spectacol conceput şi 
prezentat de Zoltan Butuc, în cadrul manifestărilor omagiale dedicate anual lui Ion D. Sîrbu 
 -28 octombrie – Flori pentru Algernon, recital susţinut de actriţa Iulia Colan 
 -25 noiembrie – Antisocial, de Bogdan Georgescu. Spectacolul face parte din turneul 
“Manifest pentru dialog”, produs de Teatrul Naţional “Radu Stanca” din Sibiu 
 -4 decembrie – Apărarea lui Socrate, spectacol susţinut de Teatrul Naţional al 
Greciei de Nord 
 
 ÎNTÂLNIRILE  SPECTACTOR – eveniment cultural început în anul 2009, în cadrul 
căruia sunt programate conferinţe şi discuţii cu publicul, ale unor personalităţi din lumea 
culturală românească. 
 În anul 2015 au participat: 
 Ion Cristoiu, Mădălin Voicu, Sergiu Celac, Adrian Năstase, Stelian Tănase, Eugen 
Simion, Ioan Holender. 
 
 AUTORII SUNT ÎN SALĂ – proiect iniţiat în 2013, destinat să prezinte publicului în 
premieră pe ţară, texte din dramaturgia originală românească a ultimilor ani. 
 -21 martie - Aniversarea bunicului de Sergiu Vâlcu (spectacol-lectură) 
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 -24 aprilie – Ospiciul local de Flavius Lucăcel (spectacol-lectură) 
 
 DUMINICI DE POEZIE ÎN TEATRU- proiect de invitare a unor poeţi importanţi în 
vederea unei mai bune cunoaşteri a poeziei contemporane. 

- 7 iunie – Dinu Flămând 
 
 TURNEE ŞI FESTIVALURI 
 În cadrul anului 2015, instituţia noastră a participat la următoarele festivaluri: 
 -Festivalul Naţional de Teatru –ediţia a XXV-a- Bucureşti, 23 octombrie – 1 noiembrie 
cu spectacolele “Spargerea” regia Dragoş Muşoiu şi “Iluzii”, regia Bobi Pricop.  
 -Festivalul de Teatru “Râmnic Inter Fest”, ediţia a V-a, 18-25 octombrie cu 
spectacolul “Spargerea”, regia Dragoş Muşoiu. 
 -Festivalul Naţional de Comedie, Bucureşti, ediţia 2015, 11 octombrie, cu spectacolul 
“Profu’ de religie”, regia Bobi Pricop. 
 -International Arts Festivals Centre of Tbilisi, 3-6 octombrie cu spectacolul “O 
Furtună”, regia Silviu Purcărete. 
 -Festivalul de Teatru Excelsior Teen Fest 2015, ediția I, cu spectacolul “Profu’de 
religie”, regia Bobi Pricop. 
 -Festivalul Tânăr de la Sibiu, 30 septembrie, cu spectacolul „Profu’de religie”, regia 
Bobi Pricop. 
 -„Sărbătoarea Culturii Române la Gdansk- două săptămâni de evenimente româneşti 
la Marea Baltică”, cu spectacolul „Profu’de religie”, regia Bobi Pricop. 
 -Festivalul de teatru „Toma Caragiu”, Ploieşti, ediţia a V-a, 12-15 mai, cu spectacolul 
„Spargerea”, regia Dragoş Muşoiu 
 -Festivalul Internaţional de Teatru Nou de la Izmir din Turcia, 1-5 aprilie, cu 
spectacolul „O Furtună” de Silviu Purcărete. 
 - 16-18 aprilie – THE ART OF AGE – 1st European  Theatre & Science Festival, sub 
egida European Theatre Convention (ETC) - ,,Căpșunile și orfanii” 
 - 19-22 septembrie – Reuniunea Teatrelor Naționale Chișinău, ,,O furtună” de W 
Shakespeare regia Silviu Purcărete;  ,,Spargerea” de Răzvan Petrescu, regia Dragoș 
Mușoiu și ,,O noapte furtunoasă” de I. L. Caragiale, regia Mircea M. Cornișteanu 
 - 10 mai – Festivalul Internațional de Teatru Nou – Arad - ,,Spargerea” de Răzvan 
Petrescu, regia Dragoș Musoiu 
 - 3 august – Festivalul Național de Teatru Tânăr IDEO IDEIS – Alexandria ,,Profu de 
religie” de Michael Michailov, regia Bobi Pricop 
 - 13 august – Festivalul Internațional de Artele Spectacolului THEATERSTOCK – 
Bacău ,,O furtună” de W Shakespeare, regia Silviu Purcărete 
 - 10 octombrie – Festivalul Național de Comedie 2015 ,, Profu de religie” de Michael 
Michailov, regia Bobi Pricop 

Filarmonica Oltenia 
Simbol de înaltă ţinută a spiritualităţii în spaţiul oltenesc, Filarmonica din Craiova 

se înscrie, tradiţional, în rândul instituţiilor de cultură a căror misiune publică constă în 
promovarea valorilor muzicale autentice, atât în ceea ce priveşte diversitatea genurilor şi 
stilurilor componistice/evoluţia curentelor muzicale, cât şi din punctul de vedere al 
evidenţierii preocupării constante vizând menţinerea unor standarde calitative 
reprezentative pentru nivelul performanţelor interpretative ale artiştilor invitaţi să 
concerteze în cadrul stagiunilor de concerte organizate.  
          În anul 2015, Filarmonica "Oltenia" a desfășurat o susținută activitate culturală, 
concretizată în stagiunea concertistică, stagiunea de muzică de cameră, precum și 
numeroase alte evenimente pe care le vom prezenta succint: 



56 
 

 – Concertele de Anul Nou (8 și 9 ianuarie), dirijor David  Crescenzi  (Italia) 
 – Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie), 165 de ani de la naşterea poetului Mihai 
Eminescu, Spectacol de muzică şi poezie “Mihai Eminescu – Luceafărul din ţara Mioriţei” 
 -   Ziua Internaţională a Poeziei  “Dragostea din dragoste răsare” 
Spectacol de muzică şi poezie (din poezia de dragoste a lumii) 
 - 6 – 9 APRILIE 2015  „Iubiţi muzica clasică!” 
Concerte educative şi lecţii în cadrul Programului de activităţi extracurriculare şi 
extraşcolare 
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”  
 

10 Aprilie 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Coreea, 
dirijor Eduardo  González (Mexic) 

28 Mai Stagiunea de muzică de cameră, ENESCU  EXPERIENCE Turneul 
Internațional STRADIVARIUS 2015   

 - 3 iunie În cadrul Zilelor Municipiului Craiova, Stagiunea de muzică de cameră 
RECITAL VOCAL - ARII ȘI DUETE DIN OPERE 
 -  5 iunie În cadrul Zilelor Municipiului Craiova 
Pagini celebre din operete 
 - 1- 5 iulie Turneu în oraş ediţia a III a 

- 9 – 16 iulie Stagiune estivală Cor 

- 23 iulie – 13 august Cvartetul Ad Hoc  

- 29 august – 6 septembrie Festivalul Internaţional „Craiova Muzicală”, ediţia a 42-a 
„Open Air” 

-  11 septembrie – Concert Piaţa Festivalului George Enescu Bucureşti 

- 25 septembrie, concert Sala Polivalentă „Maria Tănase Simfonic” 

- 20, 21, 22 decembrie Concerte extraordinare de colinde, dirijor Manuela ENACHE 
 

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

care le desfăşoară, se adresează diverselor colectivităţi socio-profesionale, vizând 
asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la informaţie şi instrucţie muzicală, contribuind la 
dezvoltarea intelectuală şi spirituală a personalităţii umane, la formarea sistemului estetic şi 
al judecăţilor de valoare în domeniul culturii muzicale. 

Ȋn anul 2015 Opera Română Craiova a susținut următoarele programe artistice: 
Spectacole în Franţa şi Germania, după cum urmează: 

FRANȚA (ASOCIAȚIA BASTIA LIRICA) 
Bastia – La Traviata – G. Verdi și Gală de operă, Salon de Provence Gala de Anul Nou 

GERMANIA (COMPANIA ARTSTAGE) 
Lingen – Bărbierul din Sevilla – G. Rossini, Balingen – La Bohème – G. Puccini, 
Unterschleißheiem – Gala de operă Verdi, Germering – Don Giovanni – W.A. Mozart, 
Marktoberdorf – Don Giovanni – W.A. Mozart, Waldkraiburg – La Bohème – G. Puccini, 
Unterföhring – Bărbierul din Sevilla – G. Rossini, Pullach – La Bohème – G. Puccini, Düren 
– Gala de operetă, Witten – Don Giovanni – W.A. Mozart, Worms – Don Giovanni – W.A. 
Mozart 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției: 
PROGRAMUL REGIZORALA (1 PROIECT): L’ELISIR D’AMORE de Gaetano 

Donizetti (PREMIERĂ) 
PROGRAMUL OPERA ȘI OPERETA NOILOR GENERAȚII (2 PROIECTE): 
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SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss (PREMIERĂ) și JEANNE D’ARC de Nicolas 
Jounis (PREMIERĂ MONDIALĂ-în concert) 

PROGRAMUL TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE. FESTIVALURI 
(14 PROIECTE): PROGRAMUL ,,SCOALA ALTFEL”, FESTIVALUL INTERNAŢIONAL 
„ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 

SPECTACOLE CURENTE (32 PROIECTE): DON GIOVANNI de Wolfgang Amadeus 
Mozart, MICUȚA DOROTHY de Marius Țeicu, DON PASQUALE de Gaetano Donizetti, LA 
CALUL BĂLAN de Ralph Benatzky, BĂRBIERUL DIN SEVILLA de Gioachino Rossini, 
DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ de Florin Comișel, DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I 
SCURTĂ de Florin Comișel, EL AMOR, L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti 
(AVANPREMIERĂ), L’ELISIR D’AMORE de Gaetano Donizetti, LA BOHÈME de Giacomo 
Puccini, EL AMOR, TURANDOT de Giacomo Puccini, COCOȘELUL NEASCULTĂTOR de 
Constantin Ungureanu, ZÂNA PĂPUȘILOR, de Joseph Bayer, DON GIOVANNI de Wolfgang 
Amadeus Mozart, LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi, SÂNGE VIENEZ de Johann Strauss, 
RIGOLETTO de Giuseppe Verdi, CARMINA BURANA – C. ORFF,  CARMEN – G. BIZET, 
EL AMOR, TOSCA – G. PUCCINI, CAVALLERIA RUSTICANA /PAGLIACCI. 
 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției: 
PROGRAM: TEATRUL LIRIC ÎN PATRIMONIUL CULTURAL EUROPEAN 

(15 PROIECTE) 
PROGRAM: TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI. 

(14 PROIECTE) 
BISTRIȚA – Casa de cultură ,,George Coșbuc”, LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi, 
BAIA MARE – Primăria Municipiului Baia Mare, BĂRBIERUL DIN SEVILLA de 
Gioachino Rossini, BAIA MARE – Primăria Municipiului Baia Mare 
GALA OPEREI, RÂMNICU VÂLCEA – Filarmonica ,,Ion Dumitrescu”, L’ELISIR 

D’AMORE de Gaetano Donizetti 
STAGIUNEA ESTIVALĂ – „OPERISSIMA” 2015 Summer Concertino (26 -30 august 

2015) 
S-a desfășurat în luna august și a fost reprezentată prin 5 spectacole susținute în aer 

liber, în cele mai importante cartiere ale Craiovei. Obiectivul evenimentelor desfăşurate în 
afara sălii de spectacol şi în afara zonei centrale este de a ajunge cât mai aproape de 
cetățenii comunității în care trăim, de a-i sensibiliza şi de a-i face conștienți asupra actului 
cultural. 
 

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „ELENA TEODORINI” - EDIŢIA A XIV-A 
Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc; de valorizare socială, 

așteptări ale beneficiarilor etc: 
PROGRAM: TEATRUL DE LÂNGĂ TINE. EVENIMENTE, FESTIVALURI. 

(2 PROIECTE): CRAIOVA – FESTIVALUL PRIMĂVERII – CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL, 
DRUMU-I LUNG, POVESTEA-I SCURTĂ de Florin Comișel, BUCUREȘTI – FESTIVALUL 
,,HANSEL ȘI GRETEL” – OPERA COMICĂ PENTRU COPII,  ZÂNA PĂPUȘILOR, de Joseph Bayer 
 

Proiecte realizate ca partener / coproducător: 
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI CONSILIUL LOCAL CRAIOVA 
- ASOCIAȚIA ,,CRAIOVA CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII 2021” 
- UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
- FILARMONICA ,,OLTENIA” CRAIOVA 
- LICEUL DE ARTE ,,MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA 
- ȘCOALA NR. 39 ,,NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA 
- TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET ,,COLIBRI” CRAIOVA 
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- ANSAMBLUL FOLCLORIC ,,MARIA TĂNASE” CRAIOVA 
- CLUBUL SPORTIV ,,STAR DANCE” CRAIOVA 
- CLUBUL SPORTIV ,,AKADEMOS” CRAIOVA 
- ASOCIAŢIA „IS DRĂGULESCU” CRAIOVA 
- OPERA COMICĂ PENTRU COPII – BUCUREȘTI 
- FILARMONICA ,,ION DUMITRESCU” – RÂMNICU VÂLCEA 
- CASA DE CULTURĂ ,,GEORGE COȘBUC” – BISTRIȚA 
- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BAIA MARE 
- ASOCIAȚIA ,,BASTIA LIRICA” – FRANȚA 
- COMPANIA ,,ARTSTAGE” – GERMANIA 

 
În data de 26 noiembrie a avut loc Gala „Rotary Club Craiova susţine excelenţa în 

comunitate”, ediţia a III-a 
La acest capitol, un punct important îl constituie Festivalul Internaţional „Elena 

Teodorini”, ediţia a XIV-a, organizat de Opera Română Craiova. Acesta s-a desfăşurat în 
perioada 10 octombrie – 15 noiembrie 2015, fiind urmat de Concursul Internaţional de 
Canto „Elena Teodorini” – ediţia a II-a (16-20 noiembrie 2015).  

Ediţia din 2015 a avut o anvergură fără precedent, cuprinzând 22 de manifestări.  
Dintre acestea, 10 au aparţinut Operei Române Craiova, prezentate anterior: 7 la 

sediul instituţiei (spectacolele „L’Elisir D’Amore”, „Sânge Vienez”, „Silvia”, „Otello”, „Don 
Giovanni”, etapele Concursului Internaţional de Canto „Elena Teodorini” – ediţia a II-a şi 
Gala Laureaţilor Concursului) şi 3 în alte spaţii din Craiova: Sesiune de comunicări ştiinţifice 
(Sala mare a Primăriei), lansare de carte (Sala mare a Primăriei) şi spectacolul „Zâna 
Păpuşilor” (prezentat la Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”). 

 
Celelalte 12 evenimente incluse în festival au fost: 

4 spectacole ale unor importante instituţii de spectacol din Oltenia prezentate la sediile lor: 
- Spectacol al Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, susţinut pe scena 

Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea 
- ŞCOALA NEVESTELOR 
- Spectacol al Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, susţinut pe scena Filarmonicii 

„Oltenia” din Craiova  
- GALA OPEREI 
- Spectacol susţinut de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova pe scena 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova 
- ISTEAŢA 
- Spectacol susţinut de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri” din Craiova pe scena 

Teatrului Colibri din Craiova 
- VRĂJITORUL DIN OZ 

 
3 spectacole ale unor companii din ţară: 

- Spectacol susținut de Corul Național de Cameră Madrigal pe scena Operei Române 
Craiova, CONCERT CAMERAL 

- Concert educativ al Fundaţiei George Enescu din Bucureşti susţinut de baritonul 
Ştefan Ignat la Muzeul de Artă din Craiova, OEDIPE PE ÎNŢELESUL TUTUROR 

- Spectacol susținut de All’s Choir and Ballet pe scena Operei Române Craiova, 
HARTA LUMII PE PORTATIV 

5 spectacole extraordinare ale unor prestigioase companii de operă europene: 
- EVGHENI ONEGHIN – P.I. CEAIKOVSKI, SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL 

NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET DIN CHIȘINĂU PE SCENA OPEREI ROMÂNE 
CRAIOVA 
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- THE TRIAL – P. GLASS, SPECTACOL SUSȚINUT DE MAGDEBURG THEATER PE 
SCENA OPEREI ROMÂNE CRAIOVA 

- LA CENERENTOLA – G. ROSSINI, SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL 
NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET DIN SOFIA PE SCENA OPEREI ROMÂNE 
CRAIOVA 

- GISELLE – BALET ÎN DOUĂ ACTE – A. ADAM, SPECTACOL SUSȚINUT DE 
TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET DIN CHIȘINĂU PE SCENA OPEREI 
ROMÂNE CRAIOVA 

- LE NOZZE DI FIGARO – W.A. MOZART, SPECTACOL SUSȚINUT DE TEATRUL 
NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI BALET DIN BELGRAD PE SCENA OPEREI ROMÂNE 
CRAIOVA 

 

Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
De la constituirea Asociației „Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021”, Teatrul 

„Colibri” a fost parte integrantă a strategiei comune pe care celelalte instituții de cultură din 
Craiova și din Oltenia au derulat-o în vederea dobândirii titlului de Capitală  Europeană a 
Culturii 2021. În acest context au funcționat parteneriate solide cu toate instituțiile culturale 
din Craiova. 

Colaborările externe s-au desfășurat prin parteneriate educaționale, culturale. 
Proiectul „Colibri într-Un ACT!” – realizat în parteneriat cu Teatrul ACT din 

București, demarat în 2014, a continuat și în anul 2015, primul spectacol fiind pe 28 
ianuarie 2015,  „Dumnezeul de a doua zi”. 

 
În anul 2015 Teatrul „Colibri” a participat la: 

• Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete”, organizat de Teatrul „Ioan 
Slavici” Arad – Trupa Marionete 
• Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr de la Iași, organizat de 

Teatrul pentru copii și tineret “Luceafărul” 
• Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de păpuși 

„Prichindel” Alba Iulia 
• Festivalul Internațional „Elena Teodorini”, organizat de Opera Română Craiova 
• Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de animație ImPlus, organizat de 

Teatrul „Țăndărică” București. 
• Festivalul Național de Teatru pentru copii și tineret „Cărăbuș”, organizat de Teatrul 

de păpuși Brăila 
• Festivalul „Toamnă severineană”, organizat de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu 

Severin şi Casa Municipală de Cultură 
• Festivalul Primăverii, Centrul Multifuncţional Craiova 

Teatrul „Colibri” a fost partener în evenimente precum: „Competiția Tinereții”, 
concurs organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj, martie 2015; Festivalul 
Rroma Fest Craiova, aprilie 2015, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Rromilor; 
Festivalul de Film European, mai 2015.  

Un alt parteneriat al teatrului a fost realizat împreună cu Asociația „Vasiliada”, 
organizație patronată de Mitropolia Olteniei, în iunie. În luna septembrie a avut loc prima 
caravană de filme pentru copii din România, realizată în parteneriat cu Asociația ENKIDU 
București. De asemenea, Teatrul „Colibri” a colaborat și cu Centrul Social BestLife al 
Arhiepiscopiei Craiovei și cu Ansamblul Folcloric Maria Tanase. 
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Teatrul „Colibri” a găzduit Festivalul Naţional de Dansuri şi Tradiţii Populare 
Româneşti „Dor de datini - Vatră românească”, organizat de Asociația Națională a 
Surzilor din România, Filiala teritorială Craiova și Alaiul Datinilor „Din bătrâni, din oameni 
buni”, organizat de C.J.C.P.C.T. Dolj (expoziție în foyer și spectacole pe scenă). Teatrul a 
încurajat și expozițiile CEP, ce au avut loc în Sala Studio. 

A participat la Maratonul păpuşilor craiovene la Drobeta Turnu Severin, la  
Festivalul „Toamnă Severineană”, a IX-a ediţie, cu: expoziţia itinerantă Cartea, păpuşa, 
povestea (la Castelul de apă) și spectacolele Jocuri magice, Vintage Puppets şi Beatles, my 
love!. 

Spațiul instituției 
Beneficiind de o sală de spectacole cu o capacitate de 400 de locuri, cu o scenă 

generoasă şi cu toate spaţiile adiacente scenei – culise, degajament, fosă – activitatea 
teatrului a reintrat în parametri normali. O altă sală multifuncţională cu o capacitate de 70 - 
100 de locuri, care a găzduit spectacole de studio, spectacole pentru copii foarte mici, 
expoziţii, lansări de carte, ateliere de creaţie, se află la parterul clădirii. Tot la parter se află 
garderoba, casa de bilete şi un foaier generos care este folosit nu doar ca spaţiu de 
aşteptare, ci are şi valenţe de spaţiu multifuncţional (funcționând și ca galerie de artă pentru 
tinerii talentați ai Craiovei, dar și pentru artiști consacrați). La parter se află şi cele 2 cabine 
pentru actori (femei şi bărbaţi) cu grupuri sanitare dotate cu duşuri, o sală de repetiţii cu 
dotări specifice: 2 spaliere şi oglinzi.  

La demisol există spaţii pentru depozitarea recuzitei, costumelor, decorurilor şi 
păpuşilor, atelier de tâmplărie, iar la etaj sunt spaţii pentru birouri, o altă sală 
multifuncţională pentru ateliere de creaţie, bibliotecă, sală de lectură pentru personalul 
artistic. Tot la etaj se află atelierul de croitorie şi butaforie. Există şi spaţii pentru arhivă şi 
pentru alte activităţi specifice. 

Proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției 
Programul Maratonul Păpușilor 

 Proiectul Puppets Occupy Street este primul festival de arta animației din regiunea 
Oltenia, creat pentru comunitate, care aduce la un loc companii de teatru private și teatre de 
stat. Festivalul se desfășoară anual, în perioada 25 august – 1 septembrie. Festivalul 
cuprinde de la reprezentații teatrale și animație stradală la ateliere de creație și proiecții 
video, expoziții și parade spectaculoase, cu păpuși gigantice. De la artiști consacrați pe plan 
internațional sau național până la artiști debutanți sau amatori vin împreună pentru a crea 
un eveniment unic. 
 Misiunea acestui festival este de a promova Craiova, complexitatea artei animației, 
artiștii participanți, din țară și străinătate, devenind reali ambasadori pentru orașul nostru. 

 Pe parcursul a 8 zile, Puppets Occupy Street 2015, a cuprins aproape 150 de 
evenimente desfășurate în zece spații din Craiova, majoritatea în aer liber, din care 66 de 
spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, proiecții video, instalații 
etc. Ediția din 2015 a avut ca temă Apa. 
 A reunit 6 companii de teatru/artiști străini, alături de peste 25 de companii de 
teatru/artiști români. Festivalul s-a bucurat de peste 43.000 de spectatori. 
 La sediul Teatrului „Colibri” au avut loc următoarele activități: 
- atelier de mișcare scenică pentru actori profesioniști, Up & Down Expression, coord. 
Sergiu Ionuț Anghel 
- atelierul de creație Sand Art Show, coord. Mariana Pachis 
- atelierul de creație Water Stage and Play, coord. Mariana Pachis 
- atelier de creație Digital Puppets, coord. Marin Fagu 
- art street 3D – pictură 3D pe asfalt 
Restul evenimentelor s-au desfășurat în alte spații din Craiova. 

Fenomenul Puppets Occupy Street 2015 a fost susținut de instituțiile din 
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subordinea Primăriei și Consiliului Local Craiova (R.A.A.D.P.F.L., Salubritate Craiova, 
R.A.T. Craiova, Compania de Apă Oltenia, Centrul Multifuncțional, S.C. Piețe și Târguri 
Craiova S.R.L., Termo Craiova S.R.L., Casa de Cultură Traian Demetrescu, Ansamblul 
Folcloric Maria Tănase, Poliția Locală Craiova), și ale Consiliului Județean Dolj (Muzeul 
Olteniei, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj), de Inspectoratul de Jandarmi 
Județean și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova. Alături de Teatrul 
„Colibri” au venit în festival și Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Asociația Vasiliada, Centrul 
Social Best Life, precum și companii din domeniul privat. 

Programul Universalia 
Proiectul Colibri într-un ACT (5 spectacole între ianuarie – mai 2015) – parteneriat 

cu Teatrul ACT din Bucureşti şi actorul Marcel Iureş, prin intermediul căruia publicul 
de peste 16 ani, care constituie secţiunea de tineret a Teatrului „Colibri”, poate 
vedea aici spectacole de foarte bună calitate la un preţ accesibil, regăsindu-se în 
sfârşit în contextul actului cultural şi artistic al instituţiei noastre. Proiectul a fost 
demarat în decembrie 2014 şi a continuat în 2015, bucurându-se de un public din ce 
în ce mai numeros. 

Primul spectacol din proiect în 2015, prezentat în 28 ianuarie a fost Dumnezeul de a 
doua zi. Au urmat:  Fidelitate - 26 februarie, American Buffalo - 26 martie, PăiUdespre ce 
vorbim noi aici, domnule? - 30 aprilie, cont(r)ACTe - 28 mai. În luna noiembrie Marcel 
Iureș și Teatrul ACT din București au prezentat un alt spectacol la Teatrul „Colibri” - 
Absolut! după Ivan Turbincă de Ion Creangă. 

Programul a cuprins și realizarea spectacolelor Frumoasa din pădurea adormită 
și Vrăjitorul din OZ.  

Frumoasa din pădurea adormită (scenariul și regia Cristian Pepino, 
scenografia Vlad Tănase, muzica Dan Bălan ) a avut premiera în data de 24 aprilie 
2015, iar Vrăjitorul din OZ (scenariul și regia Cristian Mitescu, scenografia Eugenia 
Tărășescu- Jianu, muzica Alexandru Berehoi, coregrafia Ionuț Sergiu Anghel) pe 1 
iunie 2015. 

Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 2015, a fost un alt proiect. A cuprins 
următoarele: 

• Vernisaj Expoziţia “Tinerii talentaţi ai Craiovei şi poveştile lor” cu picturi murale 
realizate de elevii Liceului de Arte “Marin Sorescu”: Bianca Stancu, Alina Leoveanu, Raul 
Mîşulescu, Andra Manafu, Gabriela Opriţa, Alexandra Gurgui şi studentul Andrei Toniţa, de 
la Specializarea Artă Sacră, din cadrul Facultăţii de Teologie din Craiova.  

• Spectacolul Eu sunt Shakespeare 
• Spectacolul Fata babei și fata moșneagului 
• Spectacolul Rățușca cea urâtă 
• Autobuzul cu păpuși – spectacol La bulivar, birjar! La bulivar! 
• Ateliere de creație cu marionete, respectiv de introducere în arta teatrului și a 

animației cu celebrii actori păpușari Sorin Dorobanțu și Nuți Dorobanțu (Arad), Geo Dinescu 
și Marin Fagu (București) 

• Două reprezentații ale spectacolului Cine va păzi clopoțeii?, o producție a 
Teatrului de păpuși “Prichindel” Alba. 

• Porți Deschise la Fabrica de povești electroCOLIBRI 
• Repetiție pentru Competiția Tinereții, eveniment organizat de Direcția Județeană 

pentru Sport și Tineret Dolj 
• Vernisaj Expoziția Fotografia de teatru, realizată de fotojurnalistul Bogdan Dănescu 
• Competiția Tinereții, eveniment organizat de Direcția Județeană pentru Sport și 

Tineret Dolj 
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Programul Fabrica de poveşti electroColibri 
Proiectul Ucenicii păpușari - Ateliere de creație Fabrica de povești 

electroCOLIBRI,  26 ianuarie – 5 aprilie 2015, a cuprins 3 serii de ateliere. Toate atelierele 
s-au finalizat cu câte un spectacol, astfel: 

• 2 aprilie 2015 - Spectacolul ucenicilor atelierelor de creație din Fabrica de 
povești electroCOLIBRI, seria ianuarie – aprilie 2015: Dincolo de poveste (coord. Rodica 
Prisăcaru), Micii creatori (coord. Ionica Dobrescu), Puppets occupy screen (coord. Iulia 
Enculescu), Primul pas pe scenă şi Unde cu poveşti (coord. Alis Ianoş), Jocul de-a joaca 
(coord. Oana Stancu), Gazetarul de teatru şi Bebeti – magazinul de teatru (coord. Laura 
Pumnea), Fabrica de poveşti (coord. Adriana Teodorescu).  

• 17 iunie 2015 - Spectacolul ucenicilor atelierelor de creație din seria aprilie – 
iunie 2015: Dincolo de poveste (coord. Rodica Prisăcaru), Micii creatori (coord. Ionica 
Dobrescu), Puppets occupy screen (coord. Iulia Enculescu), Primul pas pe scenă (coord. 
Alis Ianoş), Jocul de-a joaca (coord. Oana Stancu, Rodica Prisăcaru, Adriana Teodorescu), 
Gazetarul de teatru şi Bebeti – magazinul de teatru (coord. Laura Pumnea), Fabrica de 
poveşti (coord. Adriana Teodorescu).  

• 13 decembrie 2015 - spectacolul atelierelor Fabricii de povești 
electroCOLIBRI, din seria octombrie - decembrie 2015: Dincolo de poveste (coord. 
Rodica Prisăcaru), Micii creatori (coord. Ionica Dobrescu), Primul pas pe scenă (coord. Alis 
Ianoş), Fabrica de poveşti (coord. Adriana Teodorescu), Gazetarul de teatru şi Bebeti – 
magazinul de teatru (coord. Laura Pumnea), Cine sunt eu (coord. Geo Dinescu), Puppets 
occupy screen (coord. Iulia Enculescu).  

Programul Restitutio 
Proiectul 7 zile, 7 arte  - Școala Altfel la Teatrul pentru copii şi tineret „Colibri” 

cu 9 reprezentaţii în 5 zile, în perioada 6 – 10 aprilie 2015, cu spectacolele: Prietenii 
Motanului Încălțat, De-a capra cu trei iezi, Ursul păcălit de vulpe, Sarea în bucate, Fata 
babei și fata moșneagului. 

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției 
Programul Universalia – Proiectul Săptămâna Teatrului, 20 – 27 martie 2015 

- Vernisaj expoziție de scenografie Cartea, păpușa, povestea la Galeria Artis a 
Muzeului Județean Olt din Slatina, la Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu” de la 
Târgu Jiu, la Castelul de Apă în Drobeta Turnu Severin. 

Programul Universalia – Proiectul cultural Vrăjitorul din OZ – spectacolul a fost 
jucat și la Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Teatrul „Țăndărică” București. 

Programul Maratonul Păpușilor – Proiectul Puppets Occupy Street este primul 
festival de arta animației din regiunea Oltenia, creat pentru comunitate, care aduce la un loc 
companii de teatru private și teatre de stat. Festivalul se desfășoară anual, în perioada 25 
august – 1 septembrie. Festivalul cuprinde de la reprezentații teatrale și animație stradală la 
ateliere de creație și proiecții video, expoziții și parade spectaculoase, cu păpuși gigantice. 
De  la artiști consacrați pe plan internațional sau național până la artiști debutanți sau 
amatori vin împreună pentru a crea un eveniment unic. 

Misiunea acestui festival este de a promova Craiova, complexitatea artei animației, 
artiștii participanți, din țară și străinătate, devenind reali ambasadori pentru orașul nostru. 

Pe parcursul a 8 zile, Puppets Occupy Street 2015, a cuprins aproape 150 de 
evenimente desfășurate în zece spații din Craiova, majoritatea în aer liber, din care 66 de 
spectacole, 5 concerte, 13 ateliere de creație, 2 expoziții, 2 parade, proiecții video, instalații 
etc. Ediția din 2015 a avut ca temă Apa. 

A reunit 6 companii de teatru/artiști străini, alături de peste 25 de companii de 
teatru/artiști români. Festivalul s-a bucurat de peste 43.000 de spectatori. 

Pe lângă evenimentele desfășurate la sediul teatrului, enumărate la punctul b.1., s-



63 
 

au desfășurat următoarele activități în diverse locații: 
- vernisaj expoziţie de scenografie și fotografie Puppet’s Meeting - Centrul 

Multifuncţional Craiova; 
- paradă Puppet’s Parade pe traseul Mc Donald’s – Piaţa Mihai Viteazu; 
- ateliere de creație: Recycle the sea, Digital Puppets, Mânuțe dibace, Water Muse 

– Flower Workshop, Flower Fashion, Puppet’s Factory, Marionette Story, Sand Art Show, 
Meeting with Pulcinella, Şezătoare cu fluiere şi poveşti, Iranian Traditional Puppets, în 
locațiile: Parcul Nicolae Romanescu, Casa Băniei, Centrul Vechi, Parcul Pușkin, Casa de 
Cultură Traian Demetrescu,  Biblioteca Județeană Aman; 

- Vernisaj Cartea, păpușa, povestea in memoriam Cristina Pepino – Biblioteca 
Județeană Aman; 

- Proiecții video scurt metraje de animaţie la Biblioteca Județeană Aman, Casa de 
Cultură Traian Demetrescu, Piața Mihai Viteazu, Cartier Brazda lui Novac, Parcul Nicolae 
Romanescu; 

- spectacole, animații stradale, concerte: Centrul Vechi, Parcul Nicolae Romanescu, 
Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazu, Cartier Craiovița, zona Racheta, Parcul 
Independenței, Cartier Brazda lui Novac, Cartier Bariera Vâlcii, Cartier Rovine, Cartier 1 
Mai. 

Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 
naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state); 
Teatrul Colibri a participat la:  

- Festivalul Primăverii, Centrul Multifuncţional Craiova, 4 aprilie 2015, cu spectacolul 
„Jocuri magice”; 

- Festivalul Internațional de Arta Animației „EuroMarionete”, organizat de Teatrul 
“„Ioan Slavici” Arad – Trupa Marionete, 5 – 8 mai 2015, cu spectacolele „Prietenii Motanului 
Încălțat” și „Beatles, my love!”; 

- Festivalul Național de Teatru pentru copii și tineret „Cărăbuș”, organizat de Teatrul 
de păpuși Brăila, 12 – 13 august, cu spectacolul „Beatles, my love!”. 

- Festivalul „Toamnă severineană”, organizat de Primăria Municipiului Drobeta-
Turnu Severin şi Casa Municipală de Cultură, 25 – 27 septembrie 2015; 

- Festivalul Internațional de Teatru pentru Public Tânăr de la Iași, organizat de 
Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul”, 6 octombrie 2015, cu spectacolul „Prinţul 
Broască” 

- Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, organizat de Teatrul de păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, 8 octombrie 2015, cu spectacolul „Vrăjitorul din OZ”; 

- Festivalul Internațional „Elena Teodorini”, organizat de Opera Română Craiova, 24 
octombrie 2015, cu spectacolul „Vrăjitorul din OZ”; 

- Festivalul Internațional al Teatrului Contemporan de animație ImPlus, organizat de 
Teatrul „Țăndărică” București, 18 noiembrie 2015, cu spectacolul „Vrăjitorul din OZ”. Acest 
musical pentru copii, în regia lui Cristian Mitescu, a fost distins cu Premiul pentru 
scenografie - acordat scenografei Eugenia Tărășescu - Jianu și Premiul pentru muzica 
originală - compozitorului Alexandru Berehoi. 
 

Proiecte realizate ca partener/coproducător. 
- Colibri într-un ACT (5 spectacole între ianuarie – mai 2015) – primul spectacol din 
proiect în 2015, prezentat în 28 ianuarie - Dumnezeul de a doua zi. Au urmat:  Fidelitate - 
26 februarie, American Buffalo - 26 martie, PăiWdespre ce vorbim noi aici, domnule? - 30 
aprilie, cont(r)ACTe - 28 mai. 
- Festivalul Filmului European, 15 – 17 mai 2015. Festivalul a fost organizat de 
Institutul Cultural Român împreună cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, în 
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parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, cu sprijinul Teatrului Colibri, sub egida EUNIC. 
Proiecțiile s-au desfășurat pe parcursul a trei zile la Teatrul Colibri și în aer liber în Centrul 
istoric. Selecţia festivalului a propus o perspectivă asupra diversităţii producţiei 
cinematografice europene, prezentând filme din 9 ţări.  

 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” 
Casa de Cultură a Municipiului Craiova a luat naştere în anul 1973, prin Decretul 703 

şi se afla în subordinea Comitetului pentru Cultură şi Educaţie Socialistă. Pe baza adresei 
nr. 387 / 1991, denumirea aşezământului devine Casa de Cultură „Traian Demetrescu”. 
Întrucât instituţia este un pol al activităţii culturale nu doar locale, ci şi regionale, 
modernizarea şi extinderea spaţiilor existente devin necesare şi în perspectiva participării 
Casei de Cultură la programul„Craiova capitală culturală europeană 2021”, ceea ce 
presupune redistribuirea de polarităţi prioritare şi expansiunea cu valenţe europene a 
preocupărilor, integrarea acestora în ansamblul eforturilor comune pentru atingerea 
obiectivului propus. 

În anul 2015, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a desfăşurat în total 752 de 
activităţi, ceea ce reprezintă un nou record în istoria instituţiei, depăşindu-l pe cel stabilit în 
anul 2014 (655 de activităţi). 

 
 
Activităţile desfăşurate de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” în anul 2015 

Activităţi permanente (activităţi organizate săptămânal, lunar, bilunar): 
- Întâlniri ale Asociaţiei ,,Prietenii munţilor”  Salonul Medieval  - au avut loc 6 întâlniri   
- Cenaclul literar ,,Alexandru Macedonski”  - au avut loc 6 întâlniri  
- Atelier de dezvoltare personală prin tehnici teatrale coordonator actriţa Daniela 

Ionescu - au avut loc 23 de întâlniri; 
- Atelier de Scrapbooking , coordonator: Veronica Swanström - au avut loc 22 de 

întâlniri săptămânale; 
- Curs de pictură pentru copii, coordonator:  prof. Magda Buce- Răduţ au avut loc 45 

de întâlniri  
- Curs de dans pentru adulţi, coordonator Pavel Rotari - au avut loc 20  de întâlniri 

săptămânale  
- Curs de pictură pentru adulţi, coordonator: Roberta Ionescu , au avut loc 28 de 

întâlniri  
- Atelier de artă fotografică, coordonator: Bogdan Dănescu - au avut loc 23 de întâlniri  
- Întâlniri ale Asociaţiei  Pensionarilor Civili ,,Mihai Viteazul”- au avut loc 24 de întâlniri  
- Proiectul “De la Cetatea Băniei la Cetatea Poeziei”  -  au avut loc 12 întâlniri  
- Curs de dans pentru copii, coordonator Pavel Rotari - au avut loc 33 de întâlniri  
- Întâlniri ale Asociaţiei ,,Veteranmont”- au avut loc 49 de întâlniri  
- Curs de înfrumuseţare, coordonator : Stela Papură  - au avut loc 11   întâlniri  
- Dezbateri motivaţionale ,,Ora de fericire”,  coordonator: Adi Popescu -  au avut loc 4 

întâlniri   
- Întâlniri ale Asociaţiei Pensionarilor  ,,Mihai Viteazul”- au avut loc 24 de întâlniri  
- Întâlniri ale Cenaclului literar ,,Zburătorul” - au avut loc 10 întâlniri  
- Prezentare de produse naturiste ,,Promiod”  - au avut loc 12 întâlniri  
- Cenaclul ,,Noul literator”  - au avut loc 20 de întâlniri  
- Întâlniri ale bloggerilor olteni - au avut loc 46 de întâlniri  
- Întâlniri  ale Cenaclului ,,Noul Literator” - 46 de întâlniri  
- Întâlniri ale Cenaclului epigramiştilor olteni   au avut loc 11 întâlniri  
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- Ateliere de dezvoltare a încrederii în propriile forte, coordonator David Mitran, au avut 
loc  5 întâlniri  

- Curs de limbă suedeză – cursurile au început în data de 02 Aprilie.     
- ,,Citim la TRADEM”- proiectul a debutat în luna aprilie şi au avut loc  3 întâlniri  
- ,,Omul spiritual” –  serie de conferinţe de dezvoltare spirituală, susţinute de doctorul 

în Teologie Ileana Stănculeasa, membru al Fundaţiei Amadeus - au avut loc 10 
întâlniri 

- Prezentare de produse Gano Excel ,,Sănătate şi bunăstare pentru fiecare” - au avut 
loc 10 întâlniri  

- „Prăvălia culturală îţi dă rendez-vous la Tradem” – proiect lunar în cadrul căruia Casa 
de Cultură „Traian Demetrescu” găzduieşte dezbaterile pe o anumită temă de la 
tejgheaua revistei on-line Prăvălia culturală (http://pravaliaculturala.ro/). (Proiectul a 
început în august 2015. Au avut loc 5 ediţii) 

- „Poveştile noastre, povestea Craiovei” - proiect lunar care are, de fiecare dată un 
moderator şi un invitat special dintre personalităţile locale, care să-şi spună propria 
poveste, lăsând să se întrevadă şi imaginea de altădată sau mai recentă a oraşului. 
(Proiectul a început în noiembrie 2015. Au avut loc 2 ediţii.) 

- „În culisele scenei, în culisele vieţii” – proiect lunar care aduce în faţa publicului artişti 
sau alţi oameni de scenă ai unor prestigioase instituţii culturale de spectacole, care 
povestesc lucruri mai puţin cunoscute din viaţa şi activitatea lor şi răspund 
întrebărilor moderatorului şi ale publicului. (Proiectul a început în noiembrie 2015. Au 
avut loc 2 ediţii) 

 
Dintre activităţi ocazionale amintim: 
“Sărbătoarea limbii române”, Activitate organizată de Ziua Naţională a Culturii 

,,Citeste poemul ce  îţi cade în mână!”, Întâlnire de grup – Slam & Sound Poetry”, Expoziţie 
de pictură „Daimon-eidolon”-  Xaara Novack, Lansare de carte de poeme creştine - Teodor 
Nectarie- ,,Viaţa e singura cale spre cer”, Expoziţie de pictură - ,,Viaţă şi culoare”, Mihăescu 
Gabriela, Expoziţie de scrapbooking ,,Happy Scrappy” , coordonator  Veronica Swanström, 
„Trăiește sănătos – alegerea e în mâinile tale!”: workshop de stil de viață echilibrat, 
,,Amalgam de sentimente”- Alex Iovan, Vienna  Dance Open 2015 (Festival de dans 
modern) – participare trupa de dans STYLE DANCE a Casei de Cultură ,,Traian 
Demetrescu”,  Proiect ,,Zero discriminare”- Asociaţia ,,Tineretul ONU”, Expoziţie de pictură 
,,Măşti?” –Ionuţ Vişan, Spectacol ,,America şi acustica”, one woman show cu actriţa Daniela 
Ionescu, Dublă lansare de carte: „Florile răului” (în traducerea lui Octavian Soviany şi 
„Călcâiul lui Magellan”(Oct. Soviany), Selecţie forţă de muncă ,,Eurofrutas”, Lansarea şi 
promovarea proiectului ,,Grow Up”, Asociaţia Allons-y, Concert de muzică folok-rock-pop, 
Sarah Nicorescu, Romanian National Championship  for Artistic Dance’s Open to the World, 
Timisoara- participarea Trupei de dans a Casei de Cultură ,,Traian Demetrescu”, STYLE 
DANCE, Concurs naţional pentru bloggeri- ,,De văzut, de trăit şi de povestit despre Craiova 
Culturală”, Expoziţie de fotografie ,,Craiova Culturală”- Bogdan Danescu, Şah gigant în aer 
liber, Piesa de teatru ,,Atelierul ca un exerciţiu de teatru”, Expozitie de fotografie ,,Craiova – 
istorie şi actualitate’’- prof. Ştefan Ardeleanu, Spectacol de dans în aer  liber  ,,Craiova are 
ritm”, în cadrul Zilelor Municipiului Craiova, Film documentar ,,Constantin Brâncuşi”, 
Conferinţa ,,Introducere în opera lui Victor Brauner” şi vizionarea filmului documentar „Victor 
Brauner, marele iluminator totemic”, cu ocazia împlinirii a 112 ani de la naşterea pictorului, 
„Sănătate şi bunăstare pentru fiecare”. Acţiune susţinută de compania GanoExcel România,  
Festivalul Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu”, ediţia a IV-a, Vernisajul expoziţiei 
de fotografie cu tematicile: „Satul românesc în imagini” şi „Muzeul turismului montan”. 
Coordonator: Constantin Brânzan, preşedinte al Asociaţiei Veteranmont din România. 
Expun: Liviu Dogaru, Constantin Brânzan, Ionică Cârstea, Mihai Guşeilă, Puşcaşu Dumitru, 
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Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene”, ediţia a III-a, Expoziţie de 
pictură „ In memeoriam Doina Zoiţa Păunescu”, „A fost odată sclaviel oare mai este?”, 
eveniment organizat de Asociaţia Tineretul ONU – filiala Craiova în parteneriat cu Casa de 
Cultură „Traian Demetrescu” cu ocazia Zilei Internaţionale a Comemorării Comerţului cu 
Sclavi, Proiecţie filme de animaţie (trei scurt-metraje norvegiene şi unul românesc) în cadrul 
Festivalului „Puppets Occupy Street” organizat de Teatrul “Colibri” Craiova, filme prezentate 
de Asociaţia ENKIDU, Bucureşti, Reprezentaţie cu păpuşi – Gaspare Nasuto, „Meeting with 
Pulcinella”, în cadrul Festivalului “Puppets Occupy Street” organizat de Teatrul “Colibri” 
Craiova, Vernisajul expoziţiei de pictură „Calea sufletului” – impresionism siberian, de 
Svetlana Borisova, „Unde este poezia?”, întâlnire literar-muzicală, organizată de studenta 
Roxana Ştiubei, Spectacol cultural de muzică şi video art „Vă rog s-aveţi o viaţă frumoasă!” 
susţinut de Mike Godoroja & Blue Spirit, Simply Z.E.N. sau, altfel spus, „Educaţia faţă în 
faţă cu lnonformalul”, manifestare organizată de Cercetaşii României – Centrul Local 
Craiova, Vernisajul expoziţiei de pictură „Culorile lumii”, cuprinzând lucrări distinse cu 
premiul I la concursurile internaţionale „Basmele Reginei Maria” – ediţia a X-a şi 
„Interferenţe culturale în context european” – ediţia a IX-a., „UN DAY : Give a Hand, Take a 
Smile”, eveniment multicultural organizat cu ocazia Zilei ONU de Asociaţia Tineretului ONU 
– filiala Craiova, în parteneriat cu ESN Craiova şi Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, 
Concurs de Halloween, organizat de Cercetaşii României – Centrul Local Craiova, 
coordonator Livia Popescu, Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală „Vreau să 
cânt! ”, ediţia a XI-a, Săptămâna Tradem, „Imagine Poetry” – moment de interferenţă a 
artelor – poezie şi pictură susţinut  de Andrada Băleanu, Ruxandra Ruşinaru, Cristina 
Cismaru, eleve la colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Festivitatea de premiere a Concursului 
Naţional de Poezie „Traian Demetrescu”, „Săptămâna Educaţiei Permanente - Festivalul 
Şanselor Tale”, ediţia a XVI-a, Book Experience – Festivalul unifest, Competiţie 
Internaţională de dans “Prague Dance Open 2015” – participă trupa de dans “Style Dance” 
a Casei de Cultură “Traian Demetrescu” profesor voluntar Ana Maria Traşcă, Expoziţie 
inedită de fotografie-document „Saşa Pană şi prietenii”, din arhiva familiei, prezentată de 
Vladimir Pană, fiul lui Saşa Pană, ,,Seara Internaţională a Toleranţei”, organizată de 
Asociaţia ANTER, în parteneriat cu Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, în cadrul 
proiectului „Ecological Voluntary Service”, finanţat de Comisia Europeană prin programul 
Erasmus+., Festivitate de premiere a Concursului de desen digital „Sărbători de iarnă cu 
braţele deschise”, ediţia a VIII-a, dedicat tinerilor artişti doljeni cu vârsta până la 18 ani, 
Festivalul Internaţional de Performance Poetry, ediţia a II-a (12 activităţi), Spectacol de 
dans, susţinut de copiii pregătiţi în cadrul Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, de 
instructorul Pavel Rotari, Proiectul Street Art - Decorarea calcanelor din Centrul Vechi al 
Craiovei cu imagini de artă stradală, ș.a. 

  
 
     

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

naţională şi internaţională de care se bucură, este una dintre cele mai prestigioase instituţii 
de cultură de acest gen din ţară şi este aflat în subordinea Consiliului Judeţean Dolj.  

Dincolo de funcţiile sale privind colecţionarea, tezaurizarea, conservarea şi 
restaurarea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului deţinut, muzeul s-a implicat prin 
specialiştii săi într-o serie întreagă de manifestări artistice şi cultural educative la nivel 
judeţean şi zonal, în toată regiunea Olteniei, devenind un promotor al adevăratelor valori 
plastice şi un îndrumător în formarea gustului estetic al noii generaţii.  
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Expoziţii 
– 16 februarie 2015, ora 18, Expoziția ”In Memoriam Victor Pârlac”, Galeria Arta, 

Muzeul de Artă Craiova în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici di România, Filiala 
Craiova. 

– 4 martie, 2015, ora 18, Expoziția de caricatură Aurelian Șuță-Șai, Muzeul de Artă 
Craiova în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Craiova. 

– 19 martie 2015, ora 11, redeschiderea oficială a Muzeului de Artă Craiova. 
– 1 aprilie 2015, ora 11, Expoziția ”100 de ani de istorie” - Centenarul Muzeului 

Olteniei, Craiova, Muzeul Olteniei Craiova în colaborare cu Muzeul de Artă Craiova 
(lucrări de grafică, pictură, mobilier, sculptură). 

– 1 aprilie 2015, Galeria ARTA, Craiova, Expoziția de sculptură Petre Virgiliu 
Mogoșanu, organizatori Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Craiova și 
Muzeul de Artă Craiova 

– 2 aprilie, 2015  - Expoziția Craiova în imagini 2015, Muzeul Olteniei în colaborare 
cu Muzeul de Artă Craiova  

– Mai – iunie 2015, Sala Oglinzilor, Expoziția de pictură Ipolit Strâmbu 
– 13 – 17 mai 2015, ARTSAFARI, ediția a II-a, București, parcarea Ciclop, au fost 

expuse lucrări de Ion Țuculescu, Dumitru Ghiață, Corneliu Michăilescu, Eustațiu 
Stoenescu, din patrimoniul Muzeului de Artă Craiova. 

– 5 Iunie – 25 Octombrie 2015, Expoziția retrospectivă Alexandru Chira, organizator 
Muzeul Național de Artă Contemporană, București, în colaborare cu Muzeul de Artă 
Craiova. 

– 1 iulie 2015, ora 18, Galeria Arta, Expoziția de pictură și grafică Lucian și 
Nicoleta Liciu, organizatori Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Craiova și 
Muzeul de Artă Craiova, cuvânt de deschidere Rogneanu Lucian 

– 15 iulie 2015, ora 18. Galeria Arta,Expoziția de pictură Marcel Voinea și Iulian 
Segărceanu, organizatori Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Craiova și 
Muzeul de Artă Craiova 

– 24 septembrie 2015 – 17 ianuarie 2016, Muzeul de Artă Modernă și Contemporană 
din Strasbourg, Franța, Expoziția ”Tristan Tzara – L’homme Approximatif, curatori 
Serge Fauchereau, Estelle Pietrzyk. Muzeul de Artă Craiova a fost prezent cu 
lucrarea Floare de lotus, de Corneliu Michăilescu. 

– 16 octombrie 2015, ora 16, Sala Oglinzilor, Expoziția retrospectivă de sculptură și 
grafică Alina Enache, catalog Rogneanu Lucian. 

– 27 octombrie 2015, Expoziția ”Restaurarea patrimoniului – Identitate culturală, 
1975-2015”, organizată de Muzeul Olteniei Craiova în colaborare cu Muzeul de Artă 
Craiova, cu ocazia implinirii a 40 de ani de la înființarea Laboratorului Zonal de 
Restaurare și Conservare la Craiova. 

– 3 noiembrie 2015, ora 18, Dealuri și câmpii. Horia Bernea Ion Țuculescu, 
Fundația MARe, București, în colaborare cu Muzeul de Artă Craiova. 

– 24 noiembrie 2015, Salonul Internațional de Caricatură ”Nicolae Petrescu-
Găină”, ediția a VIII-a, Asociația Caricaturiștilor Profesioniști din România, Muzeul 
Olteniei Craiova și Muzeul de Artă Craiova. 

– Decembrie 2015, Casa Armatei, Salonul Național de Fotografie Artistică Mihai-
Dan Călinescu, colaborator Muzeul de Artă Craiova. 

 
Alte activități cu caracter cultural 
6-11 aprilie 2015 În cadrul programului „Săptămâna altfel - Să știi mai multe, să fii 

mai bun” s-au desfașurat ghidaje tematice pentru grupurile de elevi de la școliile din orașul 
Craiova și din județul Dolj: prezentarea Muzeului de Artă Craiova, expoziția permanentă 
(muzeografi Călin Valentina, Crăciunoiu Rusalia, Mandi Claudia, Tiparu Laura, Rogneanu 
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Lucian). 
24 aprilie 2015, Conferința guvernamentală româno-sârbo –bulgară. Prezentarea 

Cabinetului Constantin Brâncuși delegațiilor română, bulgară și sîrbă – muzeograf Călin 
Valentina 

12 mai 2015, Sala Oglinzilor, lansare de carte ”Cantacuzini și Brâncoveni”, a 
doamnei  Florentza Georgetta Marincu. 

14 mai 2015, lansare de carte ”Cap sau pajură, sabie sau inel de logodnă”, 
Constantin Romulus Preda. 

16 mai 2015, Noaptea Muzeelor 
29 mai 2015, Lansare de carte ”Margareta. Mărturia unui sfert de veac regal”, 

autor Sandra Gătejeanu-Gheorghe, în prezența ASR Principesa Maria a României 
3 iunie 2015, Recitalul Coralei Academica al Filarmonicii Oltenia. 

7 iunie, 2015, Fundația Amadeus, lansarea volumului ”Tărâme”, de Ruxandra Dan (ediție 
bilingvă)  

18 iunie 2015 organizarea și vernisarea expoziției ”Copilăria – fereastră spre 
suflet” ce a avut loc în urma concursului interjudețean aflat la  a II-a ediție, concurs ce și-a  
propus stimularea potențialului creativ al școlarilor, elevi din învățământul primar și 
gimnazial,  prin intermediul literaturii, artelor plastice și educației tehnologice, muzeograf 
Crăciunoiu Rusalia 

10-13 iulie 2015, Festivalul ”Umor la Gura Humorului”, membru în juriu, manager 
Emilian Ștefârță 
17 septembrie, 2015, Sala Oglinzilor, Festivalul Internațional de poezie Mihai 
Eminescu, ediția a II-a (cu participare internațională) 
6 – 7 octombrie 2015, Colocviile Revistei și Editurii Scrisul Românesc, ediția a IX-a, 
desfășurate în Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă Craiova. 
Ianuarie –iunie 2015, organizarea și coordonarea activității legate de efectuarea stagiului 
de practică profesională, ce s-a desfășurat în cadrul Muzeului de Artă, a studentilor de la 
Facultatea de Litere, engleza – franceză/italiană/germană/spaniolă, anul II, program ce a 
inclus și pregătirea voluntarilor pentru Noaptea Muzeelor 2015, muzeografi Crăciunoiu 
Rusalia, Mandi Claudia 

1 octombrie 2015-15 ianuarie 2016, organizarea și coordonarea activității legate de 
efectuarea stagiului de practică profesională, ce s-a desfășurat în cadrul Muzeului de Artă, 
a studentilor de la Facultatea de Litere, engleza – franceză/italiană/germană/spaniolă, anul 
II,  muzeografi Crăciunoiu Rusalia, Mandi Claudia 

13 noiembrie 2015, Sala Oglinzilor, Recepția organizată de Ambasada Poloniei la 
București, cu ocazia zilei naționale a Poloniei. 

13 noiembrie 2015, Sala Franceză, Asociația ADAR, Universitatea din Craiova, 
lansare de carte profesor Nicolae Giugea, prezentare Mandi Claudia 

20 noiembrie 2015, Sala Oglinzilor, Muzeul de Artă Craiova și Alexandria Publishing 
House, București, lansare de carte Claude Karnoouh – Raport asupra postcomunismului și 
alte eseuri incorecte politic. Invitați: prof. univ. dr. Nicolae Panea, decanul Facultății de 
Litere, Universitatea din Craiova; Aurelian Giugăl, lector la Facultatea de Științe Politice, 
Universitatea Europei de Sud-Est, București. 

16 decembrie 2015 Organizarea activității din cadrul Proiectului Educational ” 2Π –
Pianiști și pictori” –”Un crăciun cu multe stele”, muzeograf Crăciunoiu Rusalia 
 

Simpozioane și articole publicate în reviste de cultură 
31 martie 2015, Sesiunea de comunicări Europa Creativă 2014-2020, Subprogramul 

Cultura. Proiecte de cooperare ale sectoarelor culturale și creative, Teatrul Marin Sorescu -  
muzeograf Laura Tiparu 

11-13 iunie 2015 participare la  ediția a VII-a a Conferinței Internaționale UNESCO 
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”Tineretul și Muzeele” la Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești cu lucrarea ”Muzeul – 
poartă spre trecut, poartă spre viitor”, muzeograf Crăciunoiu Rusalia 

15-17 iunie 2015 participare la atelierul ”Programe educative în instituțiile culturale 
pentru copiii din clasele primare” organizat de Institutul National Pentru Cercetare Si 
Formare Culturală, muzeograf Crăciunoiu Rusalia 
  18 iunie 2015 organizarea și vernisarea expoziției ”Copilăria – fereastră spre suflet” 
ce a avut loc în urma concursului interjudețean aflat la  a II-a ediție, concurs ce și-a  propus 
stimularea potențialului creativ al școlarilor, elevi din învățământul primar și gimnazial,  prin 
intermediul literaturii, artelor plastice și educației tehnologice, muzeograf Crăciunoiu Rusalia 

15 iulie 2015, Simpozionul de Antropologie Urbană, organizat de Muzeul 
Municipiului București, Institutul de Antropologie ”Francisc I. Rainer” al Academiei Române 
– muzeografi Crăciunoiu Rusalia, Mandi Claudia 

24-25 septembrie 2015 participare la Simpozionul Internațional Drobeta, Secțiunea 
Artă Plastică cu lucrarea ” Familia Negulescu - trei artiști plastici craioveni” , 
muzeograf Crăciunoiu Rusalia 

9-10 octombrie, București,  participare la formarea pentru profesioniștii din domeniul 
culturii despre colaborarea cu școlile desfășurată în cadrul proiectului "Susține cultura în 
educație" , proiect ce își propune să susțină realizarea unor programe culturale cu o 
dimensiune educațională în România prin dezvoltarea unei rețele de profesioniști și 
organizații și a unor resurse despre practici și politici publice în domeniu, muzeograf 
Crăciunoiu Rusalia 

 
Muzeul Olteniei 
Promovarea publică a activităţilor culturale derulate de către muzeul olteniei craiova, 

distinct şi/sau în parteneriat cu alte entităţi publice, din craiova sau din ţară, în scopul 
asigurării unei vizibilităţi publice/de impact a acţiunilor culturale la nivelul comunităţii locale, 
pe tot parcursul anului 2015, a vizat dezvoltarea exerciţiului public cultural de către instituţia 
noastră muzeală ca actant cultural de referinţă şi formator de opinie cultural, la nivelul 
comunităţii locale/regionale. 

Asumarea ca şi obiectiv general a vizat creşterea nivelului de încredere publică 
(comunitate locală), dezvoltarea unei percepţii publice favorabile (la nivelul comunităţii 
locale/regionale), implementarea unei imagine mediatice favorabile activităţilor culturale 
derulate de către Muzeului Olteniei Craiova, distinct şi/sau sinergic cu alte instituţii de 
cultură, din Craiova, relevante fiind Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, 
Primăria Craiova, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”, conducând la dezvoltarea de 
acţiuni culturale relevante,  cu accent pe notorietate, prestigiu şi promovarea patrimoniului 
cultural naţional deţinut şi/sau prezentat.  

Mijloacele de comunicare utilizate (conferinţe/comunicate de presă/conferinţe 
culturale/diseminare de materiale informative etc),  au fost conexate în mod constant cu  
organizarea unor evenimente culturale de impact pentru comunitatea locală şi regională, 
implicarea în acţiuni de responsabilitate socială, ceea ce a condus la evidenţierea unui 
discurs mediatic constant în mass-media (comunicate de presă, apariţii radio, TV, 
promovarea online pe reţele de socializare a Muzeului Olteniei Craiova şi a Asociaţiei 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021,  interactivitatea cu aceste medii determinând o 
creştere vizibilă a vizitatorilor online, în anul 2015, cu o accesare de aproximativ 11,500 de 
vizualizări/săptămână). 

Din această perspectivă, promovarea acţiunilor culturale  sub egida şi/sau în 
parteneriat cu instituţii de prestigiu, a mizat de fapt nu numai pe decelarea, prezentarea şi 
valorizarea unui patrimoniu cultural deosebit, cu caracteristici etnografice, istorice, culturale, 
desigur, ci şi pe impactul socio-cultural, pe care această exprimare culturală o va avea 
asupra Craiovei, asupra Olteniei.  
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Muzeul Olteniei Craiova deţine trei spaţii expoziţionale distincte: Secţia de 
Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii, Secţia de Istorie-Arheologie, însă un rol determinant îl 
are şi Laboratorul de Restaurare şi Conservare. 

La nivelul celor trei secţii ale Muzeului Olteniei Craiova s-au derulat următoarele 
acţiuni relevante în anul 2015: 

NOAPTEA MUZEELOR  (17 Mai  2015), locaţia: cele trei spaţii expoziţionale ale 
Muzeul Olteniei Craiova (Secţia de Istorie-Arheologie, secţia de Etnografie, Secţia de 
Ştiinţele Naturii); 

MUZEUL – Săptămâna “Altfel” - O ŞCOALĂ ALTFEL (aprilie  2015), locaţia: cele 
trei spaţii expoziţionale ale Muzeul  Olteniei Craiova (Secţia de Istorie-Arheologie, secţia de 
Etnografie, Secţia de Ştiinţele Naturii); 

La nivelul SECŢIA  DE  ISTORIE  ARHEOLOGIE, pe parcursul anului 2015, s-au 
derulat următoarele acţiuni culturale relevante, unele dintre ele circumscrise suitei de 
evenimente dedicate „Zilelor Craiovei”: 

„CENTENARUL MUZEULUI OLTENIEI CRAIOVA – Muzeul Olteniei - 100 de ani de 
istorie” (vernisaj 1 aprilie 2015), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-
Arheologie; 

„OLTENIA – MĂRTURII ALE CIVILIZAŢIEI ROMANE DIN OLTENIA” – (vernisaj 16 
mai 2015), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie; 

„CRAIOVA ÎN IMAGINI DE EPOCĂ” – (vernisaj 3 iunie 2015), locaţia: Muzeul  Olteniei 
Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie; 

“AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL ROMÂNIEI” - (expoziţie intinerantă, 18 noiembrie 
2015 – 01 aprilie 2016) ), locaţia: Muzeul  Olteniei Craiova- Secţia de Istorie-Arheologie. 

La nivelul SECŢIEI  DE  ETNOGRAFIE, pe parcursul anului 2015, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante, unele dintre ele circumscrise suitei de evenimente 
dedicate „Zilelor Craiovei” : 

PARADA  MĂRŢIŞOARELOR (23 februarie-8 martie 2015), locaţia: Muzeul  Olteniei 
Craiova- Casa “Băniei”; 

EXPOZIŢIA TEMPORARĂ: MARIA TĂNASE ( vernisaj - 4 iunie  2015),  locaţia:   
spaţiul expoziţional de la Casa “Băniei”;                            

MODELE TRADIŢIONALE: ÎNCONDEIEREA OUĂLOR (15 – 16 Aprilie  2015), locaţia:  
Parcul “Sf. Dumitru”de la Casa “Băniei”             

FESTIVALUL  NAŢIONAL AL TRADIŢIILOR  - TÂRGUL MEŞTERILOR POPULARI, 
EDIȚIA XXXVIII-a (23-25 octombrie  2015),  locaţia:  Piaţa “Mihai Viteazul” CraiovaWilliam                                                                     

PROIECTE CULTURALE ACTIVE ORGNIZATE ÎN SPAŢIILE DE LA CASA BĂNIEI (pe 
tot parcursul anului 2015) ),  locaţia:  spaţiul expoziţional educaţional de la Casa “Băniei”. 

Ateliere creative specifice Festivalului “PUPPETS OCCUPY STREET”  şi proiecții 
video au avut loc în spaţiile expoziţionale de la Casa “Băniei” (25 august și 1 septembrie).  

La nivelul SECŢIA  DE ŞTIINŢELE  NATURII, pe parcursul anului 2015, s-au derulat 
următoarele acţiuni culturale relevante: 

SALONUL NAŢIONAL DE MINERALE FOSILE ŞI GEME (mai 2015),  locaţia:  Piața 
William Shakespeare; 

BIOS  ART (proiect educativ interactiv derulat pe tot parcursul anului 2015), locaţia: 
spaţiul Secţiei de Ştiinţele Naturii – Muzeul Olteniei Craiova; 

VOLUNTARII ŞI MUZEUL  – proiect cultural educativ (ianuarie - iunie  2015), Muzeul 
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Olteniei; 
WEEKEND FAMILY  – proiect cultural interactiv(ianuarie - iunie  2015); 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ MUZEUL ŞI  CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
(septembrie  2015), locaţia: Muzeul Olteniei.                                                                                 

 
LABORATORUL DE  RESTAURARE ŞI CONSERVARE 

„RESTAURAREA PATRIMONIULUI_- IDENTITATE CULTURALĂ, 1975-2015” 
(manifestare culturală derulată în parteneriat cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România 
şi Comitetul Naţional Român ICOM, 27 octombrie 2015), locaţia Secţia de Istorie-
Arheologie, Muzeul Olteniei; 

„TANDREŢEA PORŢELANULUI” (expoziţie temporară, octombrie 2015), locaţia Secţia 
de Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei; 

„ATITUDINI” (expoziţie temporară, octombrie 2015), locaţia Secţia de Istorie-Arheologie, 
Muzeul Olteniei; 

„SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE” (manifestare culturală derulată în 
parteneriat cu Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Comitetul Naţional Român 
ICOM, 27 octombrie 2015), locaţia Secţia de Istorie-Arheologie, Muzeul Olteniei. 

Biroul de Marketing 
 “CARAVANA CULTURALĂ” (program cultural-educativ cu adresabilitate directă pe 

segmentul copiilor cu dizabilităţi neuro-motorii). 
 

Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman 
 În temeiul Legii 334/2002 cu modificări în 2005, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi 
Aristia Aman este o instituţie publică, cu personalitate juridică având un caracter 
enciclopedic, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Dolj, fiind finanţată de la 
bugetul de stat. 

Instituție culturală de prestigiu în spațiul oltean, cu caracter public și enciclopedic, 
Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman oferă utilizatorilor săi aprox. 700.000 de 
publicații, colecții reprezentative de cărți, periodice, documente audio-video, românești și 
străine. 
 De-a lungul anului 2015, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a 
desfăşurat o bogată activitate de bibliotecă, atât din punct de vedere al statisticilor de 
bibliotecă cât şi al programele de animaţie culturală, educaţie continuă, variată şi 
permanentă a tinerilor şi adulţilor. 
 Din punct de vedere al statisticii de bibliotecă, în anul 2015, au beneficiat de serviciile 
bibliotecii 10.163 utilizatori activi, dintre care 3.869 au fost utilizatori noi înscrişi, aceştia 
determinând 120.674 vizite la bibliotecă. În cursul anului 2015 au fost împrumutate 539.717 
volume de bibliotecă. 

Pentru a aduce cartea mai aproape de utilizatori şi a veni în sprijinul acestora, 
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman   dispune de 4 filiale, în 4 mari cartiere ale 
Craiovei, organizate conform accesului liber la raft respectând cerinţele de lectură şi studiu 
ale populaţiei deservite. Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman sprijină, în acest 
moment, și filialele deschise peste granițele țării în SUA, Canada, Serbia, Italia și Bulgaria. 
Prin aceasta se urmărește consolidarea rolului Bibliotecii Judeţene Aman de instituţie de 
cultură şi educaţie prin lectură pentru comunitățile de români din afara țării. 

Într-o concepţie 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 cărţii şi a bibliotecii, acestea realizându-se printr-un lung 
program de activităţi culturale : expoziţii de carte, lansări, simpozioane, seminarii, 
conferinţe, având ca obiect principal cartea. 
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Totodată, de-a lungul anului 2015, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman  a 
organizat o serie de manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din ţară şi din 
străinătate. În general, prin activităţile de popularizare a cărţii şi bibliotecii s-a urmărit 
sensibilizarea opiniei publice de a adopta o atitudine pozitivă faţă de bibliotecă, motivată de 
eforturile pe care le depune aceasta prin serviciile pe care le realizează. Prin cele 1061 
evenimente culturale organizate în anul 2015 s-a încercat captarea atenţiei întregii 
comunităţi, inclusiv a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor locale asupra posibilităţilor 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 circulaţie a 
informaţiilor - de la bibliotecă la publicul ei, dar şi în sens invers. Opiniile, părerile şi 
aprecierile subiective ale utilizatorilor au o mare importanţă atât în calitatea colecţiilor şi 
operativitatea completării lor, cât şi în desfăşurarea activităţilor culturale, ele condiţionând 
raporturile dintre cititor şi bibliotecă. 

Biblioteca reprezintă spaţiul propice pentru lansarea unor noi titluri din piaţa 
editorială, astfel că, în anul 2015, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman  a 
organizat 34 de evenimente culturale în cadrul cărora au fost  lansate 84 de volume, atât 
ale unor scriitori craioveni, dar şi ale unor scriitori naționali și internaționali. Dat fiind numărul 
mare de activităţi culturale organizate de Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman, 
precum şi colaborările cu alte instituţii, în anul 2015 au fost încheiate 80 de parteneriate 
educaţionale, cea mai mare parte dintre ele, fiind cu instituţii de învăţământ începând de la 
grădiniţe, şcoli generale şi continuând cu licee, colegii naţionale şi chiar Universitatea din 
Craiova. Aceste parteneriate stau la baza organizării unora dintre cele mai ample 
manifestări : Cărticica pentru prichindei și copii mai măricei, Zilele Marin Sorescu, Zilele 
Elena Farago, Concursul de creaţie în limba engleză O poveste pentru tine, Concursul de 
interpretare Pe aripile poeziei, Conferința Internațională Stat și Societate, toate acestea 
având o lungă tradiţie în Biblioteca Judeţeană  Alexandru şi Aristia Aman  
 În prezent Biblioteca Alexandru și Aristia Aman este implicată activ în viața culturală 
prin derularea a mai multor sute de proiecte și programe cu caracter informativ și educativ, 
fiecare dintre acestea având o adresabilitate extrem de largă. Alături de proiectele marcă 
proprie Biblioteca Aman  sprijină inclusiv proiectele inițiate sub egida celorlalte instituții de 
cultură. 

Pe parcursul anului 2015, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a derulat 
mai multe proiecte și activități culturale. 

 
PROIECTE CULTURALE  
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a organizat, anual, 2 conferinţe 

judeţene – în lunile aprilie şi decembrie – pe teme de biblioteconomie şi situaţii statistice de 
bibliotecă, invitaţi fiind toţi bibliotecarii din bibliotecile publice doljene.  
 Simpozionul Naţional „Stat şi Societate” - 2015- Manifestare de tradiție a spațiului 
cultural craiovean, simpozionul „Stat și Societate“ a adus la aceeași masă cercetători și 
profesori care au promovat rezultatele ultimelor cercetări întreprinse în domenii precum: 
arheologie, istorie antică şi medie, istorie modernă, istorie contemporană, diplomaţie 
şi relaţii Internaţionale şi studii europene. 
 Simpozionul „Politică. Diplomație. Cultură 1.0“, 2015, simpozion internațional de 
înaltă ținută. Lucrările s-au desfășurat în limbile română și engleză, fiind structurate în patru 
secțiuni, după cum urmează: Diplomație și Relații Internaționale, Studii Europene și de 
Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass-Media și Biblioteca în lumea contemporană. 
 Biblioteca din vacanţă - proiect educaţional, inițiat în anul 2009, 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 naţională. Proiectul, s-a derulat în perioada 1 iulie-
31august a fiecărui an. Proiectul a fost structurat pe diverse ateliere de lucru unde au 
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participat peste 300 de copii.  Proiectul iniţiat de Biblioteca Judeţeană Aman a avut o 
intensă mediatizare, cititorii și telespectatorii craioveni fiind mereu informați despre 
activitățile desfășurate în cadrul proiectului prin articole apărute în presa locală cât și prin 
emisiunile televiziunilor locale consacrate proiectului . 
 Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei, program cultural ce se adresează 
utilizatorilor de vârstă mică (preşcolari şi şcolari din ciclul primar). Proiectul “Cărticica pentru 
prichindei și copii mai măricei” își propune să influențeze formarea personalității copilului, 
educația și cunoașterea prin lectură, dorința de a citi, respectul față de carte, încurajarea 
exprimării libere a copiilor. 

American Corner Craiova a fost deschis pe 5 aprilie 2006, în prezenţa 
ambasadorului Statelor Unite la Bucureşti şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Dolj. 
American Corner are ca scop promovarea cooperării între Statele Unite ale Americii şi 
România prin furnizarea de informaţii din diferite domenii pentru a determina dezvoltarea şi 
schimburile culturale dintre cele două ţări. Programele şi activităţile American Corner 
propuse publicului craiovean urmăresc familiarizarea lui cu o mare varietate de documente 
în limba engleză, promovează cartea şi lectura. În anul 2015 American Corner Craiova a 
organizat 237  activităţi culturale, având 5002 participanţi.  

Biblioteca stradală este un proiect cultural ce constă în amplasarea de rafturi cu 
cărți și căsuțe care adăpostesc cărți în diferite zone din orașul Craiova:  strada Unirii, 
English Park, zone unde craiovenii petrec ore în şir în aer liber. Craiovenii sunt invitați să 
împrumute o carte, să o citească și apoi să o returneze sau să ofere o carte în schimbul 
celei împrumutate.  
 Clubul Melomanilor - 2015 - are ca scop cultivarea interesului pentru muzica de 
calitate. Se adresează tuturor grupelor de vârstă. 
 Colocvii de Artă Plastică - 2015 - are ca scop cultivarea gustului estetic. Se 
adresează tuturor categoriilor de vârstă. 
 Mari necunoscuți ai culturii române - 2015- ciclu de conferințe care pun în valoare 
personalități ale culturii române. 
 Zilele Marin Sorescu – 2015 - este evocată personalitatea poetului doljean printr-o 
serie de manifestări culturale 
 Zilele Elena Farago – 2015 - este evocată personalitatea poetei printr-o serie de 
manifestări culturale 
 Clubul Pensionarilor – 2015 - teatru pentru vârstnici. 

În luna octombrie a fost organizată cea de- a treia ediţie a Festivalului „Mereu tânăr”.  
Invitaţi au fost: trupa de teatru “Ambiţioşii” – Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati” 

Brăila, Cercul Dramatic ,,Barbu Delavrancea” București, Trupa de teatru “Arlechin” – 
Biblioteca Judeţeană “G.T.Kirileanu” Piatra Neamţ.   
 Concurs de Creație și Interpretare 1 IUNIE – 2015 - proiect adresat copiilor din 
ciclurile primar și gimnazial, având ca scop punerea în valoare a talentului interpretativ. 
 Concurs de creație în limba engleză O poveste pentru tine – 2015 - proiect 
adresat elevilor de gimnaziu realizat împreună cu ISJ Dolj.  
 Lansări de cărți - 2015 - lansarea și promovarea personalităților locale 
 Expoziții de cărți – 2015 - marcarea unor evenimente sau a unor autori și punerea 
în valoare a fondului de carte al Bibliotecii Județene Aman 
 Galeria de Artă Aman – 2015 - are ca scop promovarea artiștilor plastici 
 În lumea operei, operetei și baletului – 2015 - are ca scop promovarea 
spectacolelor de operă , operetă și balet. Se adresează tuturor categoriilor de vârstă. 
 Tipărirea de cărţi, studii, cercetări, volume 
 O noapte în bibliotecă – 2015 - proiect adresat tuturor categoriilor de vârstă, are ca 
scop promovarea lecturii și a celor mai noi servicii de bibliotecă. 
 Zilele Bibliotecii Județene Aman – 2015 - au fost desfășurate manifestări culturale. 
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 Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului – 2015 - Programe artistice specifice Sărbătorilor 
de Iarnă. 

Proiectul BaniIQ - 2015 - Curs de educație financiară desfășurat în bibliotecile 
publice din județ, finanțat de Visa Europe în parteneriat cu Irex Romania și Junior 
Achievement. 

Pătura care citește – 2015 - Proiectul s-a realizat în aer liber, în centrul Craiovei. 
Timp de patru ore, craiovenii au putut citi diverse cărți, stând pe pături. Acestui proiect i s-au 
alăturat profesori universitari, artiști și scriitori locali. 

Books on Trucks (Cărțile pe șine) – Proiectul s-a realizat în parteneriat cu 
Softronic, companie craioveană privată, având ca scop promovarea lecturii în timpul 
călătoriilor pe ruta Craiova – București - Brașov. 

 Proiectul Flying Books, în colaborare cu Aeroportul Internațional din Craiova. Au 
fost amenajate rafturi cu cărți în incinta Aeroportului cu scopul de a determina călătorii să 
citească o carte în timp ce așteaptă avionul sau chiar în timp ce călătoresc. 
 Cărțile Copilăriei - Club de lectură - Clubul de lectură este organizat în cadrul 
Programului național de lectură ”Cărțile Copilăriei” iniţiat de Asociația Curtea Veche şi 
susținut de membrii Familiei Regale a României. Clubul este structurat pe două grupe 
școlare: clasele I-IV și clasele V-VIII și constă în derularea a câte două ateliere pe lună 
pentru fiecare grupă. Atelierele din cadrul clubului de lectură îndeamnă la interactivitate, 
scopul fiind ca micii utilizatori să ia contact cu o abordare neconvenţională a cărţilor, care 
să-i încurajeze să le citească integral acasă. 
 Proiectul Biblioteca vine în școala ta! - Proiectul promovează conduita pozitivă a 
copilului spre literatură şi constă în deplasarea reprezentanţilor bibliotecii în instituţiile de 
învăţământ cu scopul de a promova lectura. Astfel, elevii pot vedea în şcoala lor expoziţii de 
carte din colecţiile bibliotecii, vor primi informaţii despre serviciile şi proiectele acestei 
instituţii şi, de asemenea, li se vor elibera permise electronice de bibliotecă. 

Campania Hai pe net ! – 2015 – campanie de incluziune digitală inițiată de rețeaua 
Telecentre-Europe și derulată în România de Fundația EOS România în calitate de 
coordonator național. 

Hi-Tech Club - Proiect inițiat de American Corner, care își propune să cultive 
imaginația și creativitatea elevilor din ciclul gimnazial, cu ajutorul noilor tehnologii. 
 Săptămâna “Școala Altfel” , aprilie 2015 
 Proiectul Împreună pentru un mediu mai curat – proiect de informare, 
conștientizare și participare pentru protejarea mediului, în colaborare cu Agenția pentru 
Protecția Mediului. 
 Activităţile pe care le desfăşoară Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman pun 
accentul pe educaţia permanentă a tinerilor utilizatori, dar şi a adulţilor, promovarea 
continuă a laturii culturale, activitatea de cercetare şi chiar de recreere.  
 Asigurarea accesului neîngrădit la informaţie, ca responsabilitate fundamentală a 
bibliotecii, constituirea, organizarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de documente 
prin mijloace tehnice de accesare a informaţiei şi adaptarea programului la necesităţile 
utilizatorilor au fost preocupări continue în anul 2015. 

Fiind cea mai importantă bibliotecă publică din judeţ, preocupările permanente sunt 
diseminarea şi îmbunătăţirea informaţiilor şi serviciilor prin intermediul cărţii în scopul 
atragerii la lectură a unui număr cât mai mare de utilizatori. 

 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
Într-o perioadă în care Craiova, împreună cu regiunea Oltenia a candidat pentru titlul 

de Capitală Culturală Europeană 2021, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”  a participat 
alături de celalalte instituții de cultură la manifestările cultural-artistice sub patronajul 
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Primăriei. Astfel a fost integrat în strategia comună ce viza atingerea principalului obiectiv, 
acela de a se califica orașul nostru pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Pe 
lângă concertele din Craiova, prilejuite de diverse evenimente, ansamblul duce folclorul, 
cultura și tradiția oltenească peste hotarele orașului și ale țării. Mai nou, membrii 
ansamblului întâmpină străini pe care îi învață dansuri din regiune, o metodă originală și 
eficientă de a crea și alți ambasadori care să ne promoveze în lume. În octombrie a avut loc 
și festivalul ce poartă numele Mariei Tănase, așa că ne-am implicat în această manifestare 
ce vorbește despre cultura tradițională, pune preț pe autenticitate și păstrare a valorilor 
culturale naționale. Ansamblul Folcloric ,,Maria Tănase” dovedește prin echipa care îl 
conduce că a înţeles necesitatea unei foarte bune colaborări cu celalalte institutții şi că 
parteneriatul cu aceștia este favorabil pentru toți beneficiarii direcți, respectiv locuitorii 
orașului Craiova. Tot în beneficiul unor oameni/copii aflați în dificultate, ne-am implicat în 
spectacole de caritate, ceea ce a contribuit și mai mult la ancorarea noastră în problemele 
oamenilor Cetății.  

În perioada raportată  am prezentat  60   de spectacole, dintre care 17 în ţară (Piatra 
Neamţ, Otopeni, Bucureşti, Dr. Tr. Severin, Sibiu, Piteşti,  etc.), în condiţiile în care 
deplasările sunt greu de făcut din cauza costurilor mari ale transportului. Soliştii noştri au 
prezentat  recitaluri remarcabile în multe dintre localităţile judeţului Dolj, iar formaţia de dans 
a prezentat adevărate creaţii în materie de dans autentic precum şi piesele de teatru 
folcloric pentru instituţiile şcolare din judeţ. 

Precizăm că Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”  nu are sala de spectacole şi toate 
spectacolele noastre din Craiova sunt prezentate în săli închiriate sau în aer liber. 

Dintre numeroasele proiecte artistice ale ansamblului, cele mai importante 
spectacole oferite comunităţii  craiovene au fost: 

– „HAI SĂ DĂM MĂNĂ CU MÂNĂ”, spectacol cu ocazia UNIRII PRINCIPATELOR 
ROMÂNE     

– Spectacolul „VIS DE IARNĂ”  ce a marcat ZIUA CULTURII NAŢIONALE   
– Spectacolul  “DE ZIUA TA” închinat ZILEI  INTERNAŢIONALE A FEMEII 
– Spectacolele  “MANDRU-I PLAIUL OLTENESC ” prezentat în toate cartierele 

craiovene în cadrul ediţiei a XIX-a a “ZILELOR MUNICIPIULUI CRAIOVA” 
– Spectacolul  “CA LA NOI, CA LA OLTENI”, organizat pentru a sărbători  ZIUA 

INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
– Spectacolul „HAI SĂ-NTINDEM HORA MARE”, oferit cu ocazia ZILEI NAŢIONALE  A 

ROMÂNIEI 
– Spectacol de ZIUA COPILULUI.  Pe 1 iunie, Ansamblul Folcloric “Maria Tanase” a 

prezentat un spectacol cu invitaţi speciali. De ziua lor, copiii, foarte emotionaţi, au 
cântat şi au dansat acompaniaţi de orchestra ansamblului. 

– Spectacolul “HAI LA HORA OLTENEASCĂ”, prezentat  de ZIUA RECOLTEI 
– Spectacolul eveniment „CRAIOVA SE IMBRACA IN IE”  
– Premiera „HAI LA TÂRGUL DIN BĂNIE” prezentată la Opera Română Craiova. 
– Premiera „LA HANU’ CU VESELIE”, prezentată la Teatrul Colibri Craiova. 
– Premiera „BUCURIILE IERNII” prezentată la Teatrul Colibri Craiova. 
– Spectacolul „ SEARA DE CANTEC ROMÂNESC” susţinut în cadrul Festivalului 

Internaţional „Craiova Muzicală” la Filarmonica Oltenia. 
– „CINSTIM ZIUA ARMATEI ROMÂNE” spectacol sustinut în parteneriat cu  CERCUL 

MILITAR CRAIOVA 
– Piesele de teatrul folcloric “PRINŢESA BOSUMFLATĂ” şi “NUNTA PRINTESEI 

BOSUMFLATE” prezentate la toate institutiile partenere la implementarea 
programului „Educaţie prin foclor”, program ce-şi propune să crescă interesul copiilor 
pentru tradiţii.   

– Spectacolul „CA LA NOI, CA LA OLTENI” organizat în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE 
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STUDII SOCIO-ECONOMICE CRAIOVA, în cadrul proiectului internațional „Break 
Down or Break out”; 

– Spectacolul „SĂ PETRECEM ROMÂNEŞTE” prezentat la „Festivalul Primăverii” 
organizat de Centrul Multifunctional Craiova;  

– Spectacolul aniversar „DUPĂ 20 DE ANI” prezentat la Opera Română Craiova, 
organizat în parteneriat cu Radio Horion Craiova ;  

– Si nu în ultimul rand, spectacolele umanitare: 
– „SPERANȚA PENTRU VIAȚĂ”  
– “POPAS FOLCLORIC DE CRACIUN” 

 
Sport Club Municipal Craiova 
Activitatea sportivă în anul competițional 2015: 
BASCHET FEMININ – S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA 

 În sezonul 2014-2015 echipa de baschet feminin S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA a evoluat 
în Liga Națională de Baschet Feminin. În cele 26 de partide disputate echipa de baschet 
feminin S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA  a acumulat 29 de puncte (3 victorii și 23 de înfrângeri). 
 În urma acestor rezultate formația de baschet feminin a încheiat sezonul regulat pe 
ultima poziție în clasament – 14. În play-off echipa a pierdut toate cele trei partide disputate 
în primul tur eliminatoriu și a încheiat sezonul competițional pe ultimul loc, ceea ce a 
reprezentat retrogradarea din primul eșalon competițional. 

În urma analizei activității la nivelul echipei de baschet feminin, a fondului de 
jucătoare de performanță, a atractivității și interesului publicului, conducerea clubului a decis 
întreruperea temporară a activității acestei echipe până la momentul în care, la nivelul 
municipiului Craiova, va exista un lot de jucătoare de perspectivă care să facă față 
cerințelor marii performanțe. 
   

BASCHET MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 La finalul sezonului regulat 2014-2015 echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” 
CRAIOVA s-a clasat pe locul 11. În Cupa României a fost eliminată în optimile de finală.   

 
2015–2016, tur de campionat – Evoluție – bună și foarte bună.  
Echipa a obţinut 6 victorii şi 5 înfrângeri, aflându-se pe locurile de play-off. În Cupa 

României s-a calificat în sferturile de finală. 
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de 
campionat. Nu s-a depus nici o analiză referitoare la perioada de pregătire și nici o analiză 
în urma partidelor oficiale disputate (11 etape de campionat și 2 partide în Cupa României). 
La momentul actual echipa se află în graficul de performanță ocupând poziția a 5-a. 

La momentul actual se constată un interes crescut pentru baschetul masculin având 
în vedere schimbările survenite înaintea startului competițional prin crearea unui lot 
competitiv și a unui management eficient; 
 

HANDBAL FEMININ – S.C.M. CRAIOVA 
 În sezonul 2014-2015 echipa a încheiat sezonul pe locul 5, din 12 competitoare.  
După sezonul regulat S.C.M. CRAIOVA s-a clasat pe locul 4, cu 17 victorii, un egal și 8 
înfrângeri. În prima fază a Play-off-ului, echipa a pierdut cele două meciuri cu H.C.M. 
Roman și s-a clasat pe locul 5, după succesele cu C.S.M. Ploiești și H.C. Dunărea Brăila.  

În Cupa României echipa a încheiat competiția pe locul 3 ceea ce i-a permis să 
participe în sezonul 2015-2016 în competițiile europene – Cupa Cupelor – o PREMIERĂ 
pentru handbalul feminin craiovean, echipa fiind eliminată în optimile de finală în Cupa 
Cupelor ( în primele 16 echipe din Europa în a doua competiție a handbalului feminin 
continental) 
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2015–2016, tur de campionat – Evoluție BUNĂ. Echipa a avut o evoluție bună în 
cea de-a doua parte a anului 2015.  

6 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri – locul 7, la finalul turului de campionat. 
VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 

 La finalul sezonului competiţional 2014-2015, în Campionatul Diviziei  
A 1, echipa de volei feminin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 10, poziţie care a 
reprezentat atingerea obiectivului propus pentru acest sezon – menţinerea în prima ligă 
a voleiului feminin românesc, Divizia A 1.  
 VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 În sezonul 2014-2015 în urma rezultatelor obţinute în sezonul regulat echipa de 
volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 3 ceea ce i-a adus calificarea 
direct în faza a II-a a Play-off-ului Diviziei A 1 – semifinale. După ultimele două faze de 
Play-off  S.C.M. ”U” CRAIOVA a terminat ediție de campionat 2014-2015 pe poziția a 3-a. 
 În sezonul 2015-2016, în urma rezultatelor înregistrate în CEV CUP, echipa de 
volei masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat în primele 16 formaţii din Europa. 

2015–2016, tur de campionat – Evoluție FOARTE BUNĂ. Este echipa din cadrul 
clubului care a avut o evoluție constată pe tot parcursul turului de campionat și în 
CEV Cup, în nota ultimelor 3 sezoane .  
 MARKETING SPORTIV 
 De la redarea în funcțiune a Sălii Polivalente (noiembrie 2012) S.C.M. Craiova a 
reușit să atragă fani și să genereze competitivitate și performanță.  

Luând în considerare sursele importante de finanțare, din marketingul sportiv, nu se 
poate pune în discuție realizarea unor venituri din drepturile de televizare, la momentul 
actual federațiile de specialitate fiind cele care coordonează această activitate, una care 
aduce doar oportunități de imagine, nu și venituri financiare.  

În ceea ce privește sponsorizările, în sezonul competițional 2015-2016, S.C.M. 
Craiova a reușit să atragă câțiva sponsori importanți mai ales pe ceea ce înseamnă parte 
medicală pentru toți sportivii clubului (analize și recuperare – Prima Medical, Centrul 
Medical Amaradia, ProKinetic și WhiteKiss).  

De asemenea s-a constatat că echipa de handbal feminin are o bună vizibilitate în 
rândul firmelor din Craiova ( Adegas - Azalis, Cofetăria Vivien – sprijină și voleiul, Stil Media 
–  afișaj pentru toate echipele, Farmacia Cynara, etc.), precum și echipa de baschet 
masculin (El Greco, Oak Media, Uniqa-Asigurări, Valahia-Tours, Hotel Andre’s).  

Trebuie remarcat faptul că în anul 2015, în baza performanțelor înregistrate și a 
imaginii pozitive creată de Sport Club Municipal atât performanței și fair-play-ului, cât și 
Municipiului Craiova, conducerea clubului a reușit să atragă 4 sponsori noi, firme cu un bun 
renume și imagine atât în plan național, cât și internațional: Elpreco, Popeci, Q-Fort și 
Senic. 

Având în vedere că marketingul sportiv are la bază și dorința companiilor de a se 
asocia cu valorile sportului în general (performanță, motivație, putere) cu un sport în 
particular, cât și cu o anumită entitate sportivă (club sportiv, echipă sau jucători) conducerea 
S.C.M. Craiova caută permanent soluții de atragere de noi sponsori și de promovare a 
clubului prin toate mijloacele.  

Marketingul sportiv la S.C.M. Craiova beneficiază, la momentul actual, de valoarea 
spectacolului sportiv; permanenta fidelizarea a fanilor, de un brand-ing bun și foarte bun al 
competițiilor și a clubului sportiv. Deficitară este activitatea de dezvoltare a brandurilor 
personale ale sportivilor. 

Per ansamblu în anul 2015, retur sezon 2014-2015 și tur sezon 2015-2016, în ceea 
ce privește activitatea de marketing sportiv aceasta poate fi considerată ca fiind una de 
nivel bun având în vedere că pentru anul calendaristic în bugetul consolidat al clubului nu a 
fost prevăzut buget pentru activitățile de marketing și comunicare. Tot ceea ce s-a întreprins 
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în acest plan s-a realizat prin eforturile comune ale conducerii, antrenorilor și sportivilor, cu 
toții racordați la ideea de promovare a performanței și spectacolului sportiv având drept 
scop atragerea a cât mai mulți craioveni către activitățile de mișcare și sport. 

  

Ordine publică 

Poliţia Municipiului Craiova 
Principalele  ţinte  ale  Poliţiei municipiului Craiova în anul 2015 au fost  organizate şi 

pliate pe obiectivele generale ale Poliţiei Române, respectiv pe obiectivele din  Proiectul  
Managerial al Şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj  pentru anul 2015,  
preocupările  fiind orientate către :  

- Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, 
precum şi prin creşterea siguranţei în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- Eficientizarea activităţii de identificare, supraveghere şi destructurare a grupurilor 
infracţionale; 

- Intensificarea activităţilor pentru descoperirea şi combaterea criminalităţii economico 
- financiare, prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale ; 

- Creşterea gradului de siguranţă al participanţilor la traficul rutier     ( siguranţa rutieră 
şi siguranţa transporturilor) ; 

- Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare 
dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale ;  

- Dezvoltarea sistemului de control intern managerial în vederea implementării unui 
management performant.   
Activităţi specifice de prevenire a criminalităţii 
În această  perioadă  la nivelul Poliţiei municipiului Craiova au fost organizate şi 

executate  2.761  acţiuni preventive  şi 3 razii cu efective mărite  majoritatea fiind organizate 
în sistem integrat. 

Cu ocazia acestor activităţi , lucrătorii  Poliţiei municipiului Craiova au aplicat  57.971 
sancţiuni contravenţionale. 
    Poliţiştii angrenaţi în activităţile  de prevenire au avut şi  responsabilitatea realizării 
obiectivelor din programele prioritare de prevenire a criminalităţii derulate la nivel naţional, 
dar şi a programenlor prioritare de la nivel local, astfel: 
- Programul  de prevenire a delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor - prioritate 
naţională, 
- Programul de prevenire a infacţiunilor contra patrimoniului – Prevenirea furturilor din 
locuinţe şi de înșelăciune prin intermediul telefonului - prioritate naţională ; 
- Programul de prevenire a violenței domestice – prioritate locală . 

Activităţile preventive şi-au atins scopul pentru care au fost executate, respectiv 
menţinerea  climatului de ordine şi siguranţă publică la nivelul întregului municipiu şi  
prevenirea actelor de tulburare gravă a ordinii şi liniştii publice, reuşindu-se totodată şi 
reducerea numărului  infracţiunilor stradale sesizate.  
 Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 

În  anul 2015 la nivelul structurilor care compun Poliţia municipiului Craiova  au fost 
sesizate  10.812  infracţiuni,  cu 1,24 %  mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2014 
(+132).  

Dintre acestea, 3.392 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, singurele care  
prezintă creştere (+21,23 %), dar cel mai important este  că s-au sesizat cu 0,45% mai 
puţine infracţiuni de natură judiciară ( 4.653 fapte  ) şi cu 13,75 % mai puţine fapte  de altă 
natură (2.767 infracţiuni). 

La începutul anului  existau în lucru   6.319 dosare penale cu autori necunoscuţi,    
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au fost înregistrate  2.026 dosare şi   au fost soluţionate  2.389 dosare. Totodată  existau în 
lucru   şi  1.691 dosare penale cu autori cunoscuţi. 

În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2015, la nivelul Poliţiei 
municipiului Craiova,  au fost sesizate 1272 infracţiuni, cu 64 fapte mai puţine decât în 
perioada similară a anului 2014 ( 1336 fapte ). 
 Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend descrescător în anul 2015, fiind 
sesizate 2.769  infracţiuni (3.224 în 12 luni 2014), furtul continuând să constituie ponderea, 
cu un procent de 67,31 % din totalul acestui gen de fapte. 
Criminalitatea stradală prezintă o scădere cu 11,11 %  comparativ cu anul 2014, fiind 
sesizate 600 infracţiuni, faţă de 675  în anul anterior. 

Unul dintre obiectivele specifice pentru anul 2015 stabilit la nivelul Poliţiei 
municipiului Craiova,  a fost reducerea infracționalității stradale sesizate cu 1% şi acest 
lucru s-a reuşit,  iar unul din indicatorii de performanţă asociati a fost  creșterea numărului 
de infracțiuni descoperite în flagrant, cu 1%.   

Astfel, în perioada analizată  au fost descoperite în flagrant 893 fapte, care reprezintă  
10,63 % din totalul celor sesizate .  

Întocmirea actelor de cercetare penală de bună calitate  şi  menţinerea fermităţii în 
luarea măsurilor de prevenţie, toate realizate cu sprijinul nemijlocit al procurorilor din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova,  au  condus la  reţinerea/arestarea  în anul 
2015  a 119 persoane.  
      Astfel, în anul 2015 au fost depuse şi înregistrate 3.067 petiţii şi au fost primite în 
audienţă 328 persoane, 273 dintre aceştia depunând reclamaţii. 
 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  prin  2874 petiţii şi 270 audienţe, 
aşa încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 193 petiţii şi 3 audienţe toate în 
termenul legal de soluţionare.  
 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 

În 12 luni 2015 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  401 acţiuni, au fost aplicate  
39.535 contravenţii , din care   35.631  conducătorilor auto şi 3.904  altor participanţi la 
trafic.  

Un rol preventiv l-a avut şi reţinerea în vederea suspendării dreptului de a conduce 
autovehicule pe drumurile publice a celor  3.349 permise de conducere şi retragerea unui 
număr de 1065 certificate de înmatriculare. 

Pe raza municipiului  s-au înregistrat 118 (-12) accidente grave  soldate cu 20 morţi, 
104 (-19) răniţi grav şi  30(-8) răniţi uşor.  
  Principalele cauze  generatoare ale celor 118 accidente grave produse  în anul 2015,  
au fost  traversarea neregulamentară, neacordare prioritate  pietoni  şi  neacordarea de 
prioritate vehicule. 
 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova îşi desfăşoară activitatea în mod direct şi 

nemijlocit sub autoritatea şi controlul Primarului Municipiului Craiova, având ca principal 
scop îndeplinirea sarcinilor stabilite prin Planul Unic de Ordine şi Siguranţă Publică, plan ce 
are ca obiective fundamentale creşterea siguranţei cetăţeanilor, prevenirea şi combaterea 
faptelor contravenţionale şi infracţionale, a criminalităţii şi a infracţionalităţii stradale. 

În anul 2015, poliţiştii locali au organizat şi desfăşurat un număr de 592 acţiuni şi 
misiuni specifice, din care 330 acţiuni cu efective proprii şi 262 acţiuni în colaborare cu alte 
structuri de ordine publică. 

S-au efectuat patrulări auto şi patrulări pedestre, pe zona de responsabilitate stabilită 
prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova şi s-a asigurat integritatea 
obiectivelor şi a mobilierului urban, fiind desfăşurate acţiuni preventive, aplicate sancţiuni 



80 
 

contravenţionale, aplanate stări conflictuale şi constatate fapte infracţionale.   
 Au fost identificate şi îndrumate spre domiciliu, persoane care nu justificau prezenţa 
în municipiul Craiova, precum şi minori lipsiţi de supravegherea părinţilor, ce  au fost predaţi 
familiilor sau au fost predaţi (pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. 
 De asemenea, persoanele fără adăpost, depistate pe raza municipiului, au fost 
conduse, în perioada cu temperaturi scăzute, la centrele de primire persoane fără adăpost, 
Căminul pentru Persoane Vârstnice, unităţile spitaliceşti din subordinea Primăriei 
Municipiului Craiova, precum şi la Spitalul Clinic de Urgenţă Dolj. 

S-a procedat la punerea în executare a 501 mandate de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competenţă şi, de asemenea, s-
au realizat 257 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituţie.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate, s-a dispus verificarea asupra a 5.661 persoane, cărora le-au fost comunicate 
somaţii şi înştiinţări, în vederea intrării în legalitate. 

În temeiul Legii 29/02.03.2010, pentru modificarea şi completarea Legii 35/2007, 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, s-a acţionat pentru asigurarea 
climatului de siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă a unui număr de 10 unităţi de 
învăţământ (repartizate în cadrul sistemului integrat de ordine publică), fiind asigurate 
inclusiv măsuri de ordine pe timpul examenelor de bacalaureat şi a concursului de ocupare 
a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar.    

În domeniul circulaţiei, au fost desfăşurate activităţi de responsabilizare a 
conducatorilor de autovehicule, depistarea şi sancţionarea conducătorilor auto care încalcă 
prevederile legale, sancţionarea conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală, fluidizarea 
traficului rutier în principalele intersecţii din zona centrală a municipiului şi în zona unităţilor 
de învăţământ, precum şi asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră cu ocazia 
manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în municipiul Craiova. 

În domeniul disciplinei în construcţii, au fost verificate construcţii executate fără forme 
legale, iar pentru abaterile constatate s-au dispus măsurile legale.  

S-au organizat acţiuni privind respectarea normelor de afişaj stradal, de verificare şi 
control a activităţii comerciale la agenţi economici ce-şi desfăşoară activitatea în municipiul 
Craiova (inclusiv în pieţe şi în Târgul de Săptămână), atât cu forţe proprii, cât şi în 
colaborare cu celelalte structuri de ordine publică.  

De asemenea, s-a avut în vedere depistarea şi identificarea autovehiculelor 
abandonate sau fără stăpân (aflate pe domeniul public/privat al municipiului Craiova), 
verificarea centrelor de colectare a deşeurilor menajere, precum şi verificarea existenţei 
contractelor încheiate de către persoanele fizice/juridice cu S.C. Salubritate Craiova. 

Împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj (Direcţia 
Economică), s-au efectuat acţiuni privind depistarea persoanelor şi transportatorilor ce 
efectuau activităţi de comerţ cu material lemnos, cu încălcarea legislaţiei în vigoare. 

În anul 2015, au fost efectuate 7.332 verificări în baza de date MAI privind evidenţa 
persoanelor (verificări persoane – 5.336; verificări permise de conducere auto – 338; 
verificări autovehicule – 1.658). 

S-au primit (pe dispcerat) 1.771 sesizări telefonice şi 10.140 sesizări s-au primit la 
telefonul cetăţeanului (0251 - 984). 

În urma  activităţilor desfăşurate de către poliţiştii locali, au fost constatate 59 
infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secţiile Poliţiei Municipiului Craiova, în 
vederea continuării cercetărilor. 
 În cursul anului 2015, au fost constatate şi aplicate 20.349 sancţiuni 
contravenţionale, dintre care 16.676 amenzi şi 3.673 avertismente, valoarea  totală a 
amenzilor fiind de 3.774.759 lei, fiind acordate, în total, 13.410 puncte penalizare, pentru 
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contravenţii privind regimul circulaţiei. 
 Pe structuri, raportat la competenţe, situaţia se prezintă astfel: 

Structura de ordine publică 
  Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 347 acţiuni, dintre care 192 
cu forîe proprii şi 155 în colaborare cu celelalte instituţii, în urma acestora fiind constatate 
32 infracţiuni şi aplanate 122 de stări conflictuale. 

S-a participat şi asigurat menţinerea ordinii publice la un număr de 27 adunări 
generale ale asociaţiilor de proprietari, în urma solicitării preşedinţilor asociaţiilor. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcţia Evidenţa Persoanelor, 
Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia de Asistenţă Socială, depozitul de alimente. 

Poliţiştii locali (dotaţi cu armament specific), au asigurat atât protecţia funcţionarilor 
publici, cât şi a valorilor monetare încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, 
Regiei Autonome de Transport Craiova, S.C. Salubritate şi Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Dolj,  asigurând colectarea şi transportul valorilor către Trezoreria 
Municipiului Craiova, cu autospeciala blindată aflată în dotarea Poliţiei Locale, în condiţii de 
maximă siguranţă, fără evenimente.  

De asemenea, în baza protocolului de colaborare cu Regia Autonomă de Transport 
Craiova, s-au efectuat, în echipe mixte, acţiuni de control asupra călătorilor ce folosesc 
mijloacele de transport public în comun, având ca scop diminuarea călătoriilor frauduloase, 
fiind aplicate 6.887 sancţiuni contravenţionale. 

Pentru prevenirea şi combaterea depozitării de deşeuri pe domeniul public/privat, au 
fost efectuate acţiuni cu forţe proprii, dar şi în colaborare cu personal din cadrul S.C. 
Salubritate Craiova, Garda Naţională de Mediu, Poliţia Municipiului Craiova. 

Au fost desfiinţate 6 locaţii 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. 

Poliţiştii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au 
organizat acţiuni în vederea depistării şi identificării consumatorilor casnici branşaţi ilegal la 
reţeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizaţi, aplicându-se măsuri pentru intrarea 
în legalitate. 

Poliţiştii locali au participat la asigurarea menţinerii ordinii publice cu ocazia 
desfăşurării manifestărilor cultural – artistice şi sportive (Zilele Municipiului Craiova, activităţi 
culturale organizate în cartierele craiovene, Gale sportive şi spectacole organizate în Sala 
Polivalentă şi Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet şi volei - naţionale şi 
internaţionale – întreceri sportive de sală, meciuri de fotbal pe stadionul ”Extensiv”, etc.), 
precum şi cu ocazia manifestărilor şi sărbătorilor religioase. 
 În lunile ianuarie - februarie, s-a acţionat în vederea atenţionării proprietarilor şi a 
reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari, pentru îndepărtarea ţurţurilor de gheaţă de pe 
acoperişuri şi a zăpezii din zona proprietăţilor. 

În perioada analizată, poliţiştii locali cu atribuţii în ordinea publică, au constatat şi 
aplicat 9.562 sancţiuni contravenţionale, din care 8.718 amenzi şi 844 avertismente, 
valoarea totală a amenzilor fiind de 1.206.955 lei. 

Serviciul Circulaţie pe drumurile publice  
Efectivele Serviciului Circulaţie au desfăşurat 105 acţiuni specifice, din care 43 cu 

forţe proprii, iar un număr de 62 acţiuni în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului 
Dolj - Serviciul Rutier, Poliţia Municipiului Craiova – Biroul Poliţiei Rutiere, în vederea 
prevenirii şi conştientizării conducătorilor auto în privinţa consumului de alcool, traversarea 
străzii de către pietoni prin locuri nepermise, combaterea opririlor, staţionărilor şi parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor pe raza Municipiului Craiova. 

În cooperare cu poliţişti din cadrul Biroul Rutier al Poliţiei Municipiului Craiova şi 
Serviciului Circulaţie din cadrul I.P.J. Dolj, cât şi cu efective proprii, s-a acţionat pentru 
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dirijarea traficului rutier cu ocazia misiunilor de  însoţire, în condiţii de siguranţă rutieră,  a 
delegaţiilor oficiale sosite în Municipiul Craiova, reuşindu-se fluidizarea traficului auto şi 
pietonal, în perioadele de maximă aglomeraţie, fără să fie înregistrate evenimente. 

De asemenea, în cazul accidentelor soldate cu victime sau pagube materiale, au fost 
luate măsurile necesare de  izolare a  zonei, conservarea probelor şi dirijarea traficului, cât 
şi măsurile ulterioare de prevenire a unor evenimente rutiere negative. 
 În urma acţiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracţiune animală, au fost depistate 107 persoane care conduceau acest tip de vehicule, 
fiind aplicate 96  sancţiuni contravenţionale. 

Totodată, în colaborare cu lucrători ai Regiei Autonome de Transport Craiova şi ai 
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, s-au 
întreprins 3 acţiuni punctuale, având ca scop depistarea  vehiculelor cu tracţiune animală 
care circulă în municipiul Craiova, fiind dispusă măsura ridicarii unui numar de 14 vehicule 
cu tractiune animală. 

Printre obiectivele principale ale  Poliţiei Locale a Municipului Craiova desfăşurate pe 
parcursul anului, s-a numărat şi efectuarea activităţilor de îndepărtare a persoanelor care 
apelează la mila conducatorilor auto în principalele intersecţii ale  municipiului, precum şi a 
minorilor care rezervă locuri de parcare. 

Totodată, echipajele auto ale Serviciului Circulaţie, au însoţit şi asigurat tranzitarea 
oraşului pentru 23 transporturi agabaritice. 
 Ca urmare a misiunilor zilnice, poliţiştii locali din cadrul Serviciului Circulaţie au 
acţionat pentru prevenirea şi combaterea opririlor, staţionărilor şi parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor cu încălcarea prevederilor O.U.G. 195/2002 republicată, 
în acest sens dispunând ridicarea unui numar de 766 autovehicule (procedura de ridicare a 
fost anulată prin decizia nr. 9/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie). 

Pe parcursul anului 2015, poliţiştii locali din cadrul serviciului, au constatat un număr 
de 13 infracţiuni săvârşite pe linie de circulaţie, întocmind documentaţia necesară ce a fost 
predată organelor de cercetare penală în vederea continuării cercetărilor şi au fost aplanate 
5 stări conflictuale între conducători auto. 
 Politistii Locali cu atribuţii de circulaţie au avut în atentie fluidizarea traficului rutier în 
principalele intersecţii din zona centrală a municipiului, în zona unităţilor de învăţământ şi a 
principalelor instituţii publice, precum şi asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră, 
fluidizarea/restricţionarea traficului rutier, cu ocazia manifestărilor cultural-artistice, 
religioase sau sportive ce au avut loc în Municipiul Craiova. 

S-a acordat sprijin regiilor subordonate Consiliului Local Craiova, cu ocazia toaletării 
arborilor care nu prezintă siguranţă, precum şi pentru fluidizarea/restricţionarea traficului în 
zonele în care s-au desfăşurat acţiuni de înlocuire a stâlpilor de iluminat public. 

De asemenea, împreună cu reprezentanţii autorităţii locale, regiilor şi societăţilor 
subrdonate Consiliului Local Craiova şi societăţile specializate pentru activitatea de 
deszăpezire, poliţiştii locali (cu efective sporite) au participat, în perioada de iarnă, pentru 
înlăturarea efectelor fenomenului natural de ninsoare ce a afectat desfăşurarea circulaţiei 
auto şi pietonale, însoţind utilajele de deszăpezire, eliberând arterele de circulaţie de 
autovehiculele staţionate/parcate neregulamentar, verificând străzile municipiului Craiova 
pentru a depista tronsoanele care prezentau gheaţă, polei, etc, şi îngreunau circulaţia 
rutieră. 

Poliţiştii din cadrul Serviciului Circulaţie au participat la fluidizarea traficului rutier în 
zona sediului Serviciului de stare civilă (cu ocazia desfăşurării căsătoriilor civile), a Pieţei 
Centrale  şi a Târgului de Săptămână şi au fluidizat/restricţionat traficul rutier cu ocazia 
diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic pe unele artere de circulaţie, fiind efectuate 
activităţi de restricţionare a traficului rutier pe străzile: Aleea IV Şimnic intersecţie cu 
Centura de Nord, Toamnei, Bariera Vâlcii, Calea Bucureşti, Fraţii Goleşti cu B-ul Dacia, 
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Eugeniu Carada, Bibescu, Mihail Kogălniceanu, Fraţii Buzeşti, Caracal, Brestei, Riului, 
giratoriul de la intersecţia str. Calea Bucureşti cu str. Tehnicii,  amenajările de parcări din 
cartierele Lăpus Argeş, 1 Mai, Sărarilor, Valea Roşie, precum şi la lucrările de  reabilitare a 
tronsonului de cale ferată a tramvaiului. 

S-a asigurat însoţirea echipelor sportive (fotbal, volei baschet, handbal), a delegaţiilor 
oficiale de arbitri şi observatori şi transportul acestora în condiţii de siguranţă rutieră pe 
traseele de la intrarea în Municipiu către locul de cazare, ulterior la locul de desfăşurare a 
manifestaţiei, iar după finalizarea competiţiilor către ieşirea din municipiu,  fără evenimente 
negative.  
 Acţiunile Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, au fost concretizate şi în diferite 
acţiuni organizate de Inspectoratul penrtru Situaţii de Urgenţă  Oltenia, dar şi în mai multe 
intervenţii survenite în urma unor evenimente cu caracter  de urgenţă.  

Pe parcursul anului 2015, prin activitatea eficientă a operatorilor repartizaţi la 
Dispeceratul de Monitorizare a Traficului Rutier, imaginile surprinse de camerele video 
amplasate pe B-dul Dacia şi B-dul Decebal, Calea Bucureşti, Severinului, au avut un rol 
esenţial în soluţionarea  evenimentelor produse, acestea fiind repartizate cu operativitate  
spre competentă soluţionare, poliţiştilor locali aflaţi în teren, dar şi poliţiştilor  din cadrul 
Biroului Poliţiei Rutiere, cum ar fi: accidente rutiere (în urma cărora s-au produs distrugeri 
ale bunurilor aparţinând domeniului public, conducătorii auto părăsind locul accidentului), 
parcări neregulamentare în intersecţiile intens circulate, evaluarea situaţiei lucrărilor 
executate în carosabil sau în trotuare şi care nu au fost finalizate, etc.  
 Imaginile surprinse de camerele video de supraveghere, au fost furnizate Poliţiei 
Municipiului Craiova sau Parchetelor locale, pentru a proba unele fapte de natura penală,   
produse pe zona de monitorizare. 

Au fost aplicate 8.631 sancţiuni contravenţionale (7.088 – amenzi, 1.543 – 
avertismente), în valoare totală de 1.572.304 lei, totodată fiind aplicate şi 13.410 puncte 
penalizare.  
   
 
 

Serviciul Disciplină în construcţii, Afişaj stradal şi Activitate comercială 
(compartiment de Protecţia Mediului) 

În domeniul Disciplinei în Construcţii 
În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal, poliţiştii locali au  efectuat 

acţiuni specifice (din care 27 efectuate cu forţe proprii şi 19 în colaborare cu celelalte forţe 
de ordine şi Inspectoratul de Stat în Construcţii) pentru identificarea lucrărilor de construcţii 
executate, verificarea documentaţiilor tehnice,  inclusiv a construcţiilor cu caracter 
provizoriu.  

Au fost efectuate 1.524 controale punctuale, atât cu efective proprii de poliţişti locali, 
cât şi în colaborare cu personal din cadrul regiilor şi societăţilor subordonate Consiliului 
Local Craiova, funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 
Craiova şi efective din cadrul poliţiei şi jandarmeriei. 

Au fost verificate 780 construcţii, fiind emise 68 somaţii în vederea desfiinţării 
(chioşcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), pentru abateri de la legislatia în vigoare, 
construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, fiind încheiate 458 note de 
constatare. 

Au fost întocmite actele necesare şi rapoartele de specialitate (în vederea demolării) 
pentru 11 construcţii amplasate fără forme legale pe teren proprietate a municipiului 
Craiova, construcţii ce au fost desfiinţate de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova (cazuri în care s-
au efectuat comunicarea şi afişarea procedurală a dispoziţiilor şi somaţiilor de desfiinţare). 

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Craiova nr. 37/2014, privind aprobarea 
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Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi zonelor verzi din 
municipiul Craiova, poliţiştii locali au verificat 320 lucrări de spargere străzi, trotuare, zone 
verzi, privind deţinerea autorizaţiilor de intervenţie pentru avarii la utilităţile publice sau 
diverse lucrări de branşare a utilizatorilor, fiind aplicate 64 sancţiuni, în valoare totală  de 
36.000 lei (ponderea cea mai mare a amenzilor fiind pentru nerefacerea învelişului asfaltic 
sau beton în termenele autorizate).  

De asemenea, s-au desfăşurat acţiuni privind verificarea legalităţii executării 
lucrărilor de construcţii în vederea schimbării destinaţiei spaţiilor din locuinţă în spaţii de 
alimentaţie publică (baruri, restaurante), unde există posibilitatea participării unui număr 
mare de consumatori.  

Au fost verificate în acest sens 34 de spaţii în care se desfăşurau activităţi 
comerciale de alimentaţie publică (bar, restaurant, cafenea). 

În urma controlului efectuat în teren şi a documentelor (piese scrise şi desenate) 
prezentate de către proprietarii spaţiilor, a reieşit următoarele : 

 - pentru un număr de 18 locaţii, proprietarii spaţiilor deţineau documente legale 
(autorizaţii de construire privind schimbarea destinaţiei spaţiului, spaţii intabulate cu 
destinaţia de spaţiu comercial). 

- pentru un număr de 16 locaţii, proprietarii spaţiilor au fost sancţionati 
contravenţional, cu amenzi în valoare totală de 62.500 lei, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar ca 
măsură complementară s-a dispus intrarea în legalitate potrivit legii (fie prin obţinerea 
autorizaţiilor necesare, fie prin aducerea spaţiului la forma şi destinaţia iniţială). 

În urma acţiunilor şi controalelor efectuate, poliţiştii locali din cadrul biroului, au 
aplicat un număr de 475 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 725.000 lei, au 
depistat 14 infracţiuni privind nerespectarea prevederilor din Legea 50/1991 republicată şi 
modificată, pentru care s-a întocmit documentaţia necesară şi au fost sesizate organele de 
urmărire penală pentru continuarea cercetărilor. 

În 56 de cazuri s-a întocmit documentaţia necesară în vederea sesizării instanţelor 
de judecată (prin promovarea de acţiuni, având ca obiect obligaţia de a face - intrarea în 
legalitate sau desfiinţarea construcţiilor).  
 În domeniul Activităţii Comerciale 

Poliţiştii din cadrul Biroului Activitate comercială au organizat şi executat 76 acţiuni 
de verificare şi control a activităţii comerciale la agenţi economici ce desfăşoară activitate în 
pieţele agroalimentare din municipiul Craiova şi Târgul de Săptămână (55 acţiuni cu forţe 
proprii şi 21 acţiuni în colaborare cu celelalte structuri), precum şi 2.358 controale specifice 
punctuale la societăţi comerciale/agenţi economici ce îşi  desfăşoară activitatea pe raza 
municipiului Craiova. 

În urma acţiunilor efectuate, agenţilor economici şi persoanelor fizice care 
desfăşurau   activităţi comerciale cu încălcarea actelor normative în vigoare, le-au fost 
aplicate 55 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 26.500 lei, ocazie cu care s-a 
dispus ca măsură complementară confiscarea produselor comercializate respectiv: 
îmbrăcăminte (799 articole), încălţăminte (2.245 perechi),  telefoane mobile şi accesorii gsm 
(95 bucăţi), ceasuri de mână (78), gablonţuri (208 bucăţi), articole de marochinărie (156  
poşete), obiecte de cult religios (235 candele şi lumânări), diverse obiecte, etc.  

În acelaşi timp au fost întocmite 5 procese-verbale pentru ridicarea de bunuri 
abandonate pe domeniul public a  unor produse, respectiv  îmbrăcăminte (35 articole), 
încălţăminte (598 perechi) şi cosmetice ( 95 produse). 

Mai mult, pe tot parcursul anului, în baza notificărilor înregistrate la Primăria 
Municipiului Craiova cu privire la activitatea de soldare şi lichidare a stocurilor de mărfuri 
deţinute de către agenţi economici, poliţiştii locali au verificat 24 societăţi comerciale, nefiind 
constatate nereguli.  
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În baza Planului de acţiune 12205/2015, au fost desfăşurate acţiuni de verificare pe 
linie comercială, privind deţinerea acordurilor/ autorizaţiilor  de funcţionare pentru agenţii 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi a  acordurilor de ocupare a domeniului 
public, emise de către Primăria Municipiului Craiova, fiind verificate 2.127 societăţi 
comerciale şi aplicate 1.164 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 102.700 lei. 
       În perioada sărbătorilor de iarnă poliţiştii locali au acţionat, potrivit competenţelor, în 
zona pieţelor agroalimentare din municipiu, pentru verificarea legalităţii desfăşurării 
operaţiunilor cu articole pirotehnice, având ca scop prevenirea comercializării ori folosirii 
necorespunzătoare a articolelor pirotehnice din categoria celor interzise a fi folosite de către 
publicul larg, materiale ce provoacă atît disconfort fonic cetăţenilor, răniri grave ale 
persoanelor,  precum şi distrugeri de bunuri mobile şi imobile. 
 Cu această ocazie a fost constatată în flagrant o infracţiune în temeiul Legii nr. 
126/1995 republicată, privind regimul materiilor explozive, în urma căreia a fost întocmit 
proces verbal de constatare a infracţiunii privind deţinerea şi comercializarea fără drept a 
materialelor pirotehnice din categoria clasei a-II-a , fiind ridicate în vederea confiscării un 
număr de 109 cutii ce conţin petarde şi artificii, ce au fost predate organului de poliţie 
competent în vederea continuării de cercetări, din cadrul I.P.J. Dolj. 

În cursul anului 2015, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 1.509 de sancţiuni 
contravenţionale, din care 461 amenzi şi 1.048 avertismente, cuantumul total al amenzilor 
fiind de 250.400 lei. 

În domeniul protecţiei mediului 
În domeniul Protecţiei Mediului, poliţiştii locali au acţionat pentru asigurarea şi 

păstrarea curăţeniei, verificarea existenţei contractelor de salubrizare, a depistării bunurilor 
abandonate pe proprietatea municipiului Craiova. 
 Au fost verificate 197 societăţi comerciale şi 243 persoane fizice cu privire la 
existenţa contractelor pentru colectarea deşeurilor menajere şi nemenajere cu operatorii 
autorizaţi, în acest sens fiind efectuate un număr de 18 acţiuni specifice (din care 13 acţiuni 
cu forţe proprii, iar 5 acţiuni în colaborare cu Garda Naţională de Mediu şi Poliţia 
Municipiului Craiova). 
 Urmare Ordinului Prefectului nr. 84/2015, Poliţia Locală a Municipiului Craiova în 
cooperare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, 
Garda Naţională de Mediu Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj, Gruparea Mobilă 
de Jandarmi Craiova şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, au desfăşurat şi 
executat mai multe acţiuni în sistem integrat pe strada Rîului şi zonele adiacente, pentru 
verificarea legalităţii desfăşurării unor activităţi de dezmembrări auto, colectări de fier şi 
ardere a deşeurilor.  
      În urma acestor acţiuni şi raportat la competenţa legală, Poliţia Locală a aplicat 13 
sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.600 lei. 
 De asemenea, pe parcursul anului, poliţiştii locali au mai efectuat şi următoarele 
activităţi: 
 - număr somaţii emise şi afişate:  184 
 - autovehicule nefuncţionale, ridicate de pe domeniul public de către proprietari, la 
intervenţia poliţiştilor locali: 242 
 - autovehicule identificate ca fiind expuse spre vânzare pe domeniul public/privat al 
municipiului Craiova, ai căror proprietari au fost sancţionaţi: 23 

- Dispozitii Primar emise pentru declararea vehiculelor abandonate/ fără stăpân: 8       
- Dispozitii Primar emise pentru trecerea in proprietatea Municipiului Craiova a 
vehiculelor abandonate/  fără stăpân: 7    
În urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii locali cu atribuţii şi competenţe 

în domeniul protecţiei mediului, au fost aplicate 172  sancţiuni contraventionale  (din care 49 
amenzi şi 123 avertismente), în valoare totală de 20.100 lei. 
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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
În perioada de referinţă, obiectivul primordial a fost marcat de activităţile specifice 

desfăşurate în scopul eficientizării acţiunilor derulate pentru creşterea siguranţei 
cetăţeanului, prevenirea şi combaterea faptelor care pun în pericol viaţa şi integritatea 
persoanei, avutul public şi privat, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, 
paza şi protecţia infrastructurilor critice dar şi pentru soluţionarea problemelor comunităţii, în 
raport cu competenţele materiale şi teritoriale ale inspectoratului. 

De asemenea, o atenţie deosebită a fost acordată organizării cooperării şi 
colaborării în îndeplinirea atribuţiilor specifice cu celelalte componente ale M.A.I., cu 
structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu 
organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii 
neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice. 

În ceea ce priveşte modul de organizare şi executare a misiunilor din competenţă, 
eforturile principale au fost orientate spre identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de 
risc, optimizării şi dinamizării dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă 
existentă, precum şi eficientizarea cooperării cu celelalte structuri cu competenţe în 
domeniul ordinii şi siguranţei publice. 
 O preocupare constantă a IJJ Dolj a fost materializată în dezvoltarea colaborării cu 
reprezentanţii autorităţilor publice locale cărora le-am acordat sprijinul, mai ales cu ocazia 
desfăşurării adunărilor publice în cadrul acţiunilor cuprinse în Proiectul „Craiova – Capitală 
Culturală Europeană 2021”. 

În acest sens, pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, consolidarea statului de 
drept, a unei societăţi civile şi democratice, prevenirea şi combaterea faptelor de natură 
contravenţională sau penală,  depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau 
executării pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj, IPJ Dolj, 
GJMb. Craiova, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova au colaborat permanent pentru 
informarea reciprocă cu privire la evoluţia situaţiei operative şi instruirea  personalului 
participant  la misiunile de asigurare  a ordinii şi liniştii publice.  

În anul 2015, pe timpul manifestărilor cultural-artistice, sportive, promoţionale, 
religioase, de protest, jandarmii doljeni în cooperare / colaborare cu personalul IPJ Dolj, 
GJMb. Craiova, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova, au executat în bune condiţii 110 misiuni 
de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, cu un efectiv de 1.410 jandarmi, ocazie cu care 
au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2.400 lei şi au fost confiscate 
bunuri în valoare de 152 lei. 
           Cele mai vizibile au fost misiunile de asigurare a ordinii publice cu ocazia sărbătorilor 
naţionale, a evenimentelor publice din viaţa comunităţii locale, îndeosebi pe timpul derulării 
Proiectului „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”, desfăşurării Campionatului 
mondial de misiuni al echipelor canine de salvare, Concursului de Rezidenţiat organizat de 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, precum  şi  pe  timpul  desfăşurării 
Expoziţiei Itinerante „Aurul şi Argintul Antic al României” în incinta  Secţiei de istorie – 
arheologie a Muzeului Olteniei Craiova, misiuni executate fără a fi înregistrate evenimente. 

Totodată, au fost executate  4 misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, cu 
un efectiv de 121 jandarmi, cu ocazia vizitelor oficiale desfăşurate de către demnitari 
români, de subliniat fiind misiunea de asigurare a ordinii şi siguranţei publice pe timpul 
vizitelor oficiale în municipiul Craiova. 

Ca element de referinţă în activitatea I.J.J. Dolj în această perioadă trebuie subliniat 
faptul că prin măsuri preventiv descurajatoare s-a urmărit evitarea intervenţiei în forţă de 
către efectivele destinate pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice atât cu ocazia adunărilor 
publice nedeclarate, dar şi la obiectivele din zona de responsabilitate, pe această linie 
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nefiind înregistrate evenimente deosebite. 
Pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative, prevenirea faptelor 

antisociale şi intervenţia promptă, la solicitare, în sprijinul cetăţenilor, permanent, la nivelul 
IJJ Dolj a fost constituită o capacitate de intervenţie dispusă în zona obiectivelor importante 
din centrul municipiului Craiova. Pe acest segment de activitate, efectivele Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Dolj au executat 258 misiuni de intervenţie la solicitări prin 
S.N.U.A.U. 112 sau telefonice, cu un efectiv de 804 jandarmi, ocazie cu care au fost 
aplicate 2 sancţiuni contravenţionale (Legea 61/1991) în valoare de 200 lei. 
 În perioada de referinţă o preocupare permanentă a factorilor de răspundere a 
constituit-o participarea activă şi permanentă, în cooperare / colaborare cu personalul IPJ 
Dolj, GJMb. Craiova, ISUJ Dolj şi Poliţiei Locale Craiova la menţinerea ordinii publice în 
scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice 
şi private precum şi la prevenirea, descoperirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor 
încălcări ale legislaţiei în vigoare.  

În acest sens, în municipiul Craiova, au fost planificate, organizate şi executate 832 
misiuni de menţinere a ordinii publice, în zone de interes operativ, cu un efectiv de 12.100 
jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 1.038 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 
162.410 lei, constatate 36 infracţiuni cu 44 autori, 18 persoane conduse la poliţie în vederea 
luării măsurilor legale, a fost depistat 1 urmărit naţional şi au fost ridicate bunuri în valoare 
de 1.800 lei. 

Un alt aspect important în activitatea I.J.J. Dolj l-a constituit  menţinerea ordinii 
publice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, activităţi care s-au realizat în 
sistem integrat POLIŢIE – JANDARMERIE – POLIŢIE LOCALĂ, având ca obiectiv 
creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor didactice  în incinta şi zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ, asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe traseele de 
afluire/defluire ale elevilor, prevenirea şi descurajarea acţiunilor de tulburare a ordinii şi 
siguranţei publice în zona unităţilor de învăţământ. 
           Un alt deziderat pe acest palier l-a constituit implicarea activă a jandarmilor doljeni 
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv, atât la instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, cât şi pe timpul manifestărilor sportive, cultural -  artistice, în 
vederea conştientizării tinerilor privind consecinţele săvârşirii de fapte antisociale, fiind 
desfăşurate 239 acţiuni în cadrul programului de prevenire a violenţei la competiţiile şi 
jocurile sportive „Competiţia sportivă = Spectacol”, a programului de prevenire a consumului 
de droguri „Fii conştient, nu dependent”, precum şi a programului de prevenire a violenţei în 
şcoli „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, ocazie cu care au fost distribuite 3.583 pliante şi 
materiale informative. 
 Un aspect important a constat în dezvoltarea relaţiilor de cooperare/colaborare cu 
societatea civilă prin intermediul protocoalelor şi parteneriatelor dar şi cu alte instituţii ale 
statului cu atribuţii pe linia apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (Oficiul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorului, Garda de Mediu, Direcţia Silvică, ANAF, Camera 
Executorilor Judecătoreşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi altele). 

În acest sens  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a desfăşurat un număr de 
154 acţiuni în cooperare/colaborare cu aceste instituţii cu un efectiv de 692 jandarmi, ocazie 
cu care au fost aplicate 28 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6.300 lei şi au fost 
ridicate bunuri în valoare de 806 lei. 

 În perioada de referinţă, de subliniat sunt acţiunile executate în colaborare cu 
specialişti din cadrul ITM Dolj, ocazie cu care au fost verificaţi  angajatorii, fiind luate 
măsurile prevăzute de lege împotriva acestora pentru muncă fără forme legale, pentru 
împiedicarea executării controalelor ori pentru desfăşurarea de activităţi fără a avea 
contracte individuale de muncă. 

Realizarea obiectivelor ce au stat în faţa instituţiei a impus o conduită ireproşabilă 
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precum şi o probitate morală şi profesională a întregului personal. 
Direcţii de acţiune: 

-  participarea activă, în colaborare cu celelalte structuri din domeniul ordinii şi 
siguranţei publice la creşterea gradului de siguranţă şi protecţie al cetăţenilor ; 

- asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării 
adunărilor publice (mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, competiţii sportive, procesiuni), 
precum şi cu ocazia alegerilor locale şi parlamentare; 

- creşterea eficienţei acţiunilor derulate pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului 
infracţional, îndeosebi a celui stradal; 

- îmbunătăţirea activităţilor de prevenţie şi educaţie în rândul comunităţilor locale în 
domeniile de referinţă ale aplicării atribuţiilor Jandarmeriei Române; 

- consolidarea cooperării cu structurile Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, MAI, 
MAp.N, SRI, STS şi SPP şi îmbunătăţirea  colaborării cu autorităţile publice locale, 
organizaţiile sindicale, ONG-uri, etc.; 

- dezvoltarea capacităţii operaţionale a structurilor operative pentru asigurarea 
intervenţiei la solicitările prin SNUAU 112 şi gestionarea situaţiilor speciale sau de criză din 
domeniul de competenţă; 

- eficientizarea tacticilor, tehnicilor şi procedeelor adoptate pe linia pazei şi protecţiei 
infrastructurilor critice, în vederea reducerii riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate; 

- dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă în 
vederea consolidării susţinerii publice şi a creşterii încrederii acesteia în instituţia 
Jandarmeriei. 

 

Gruparea de Jandarmi Mobilă Fraţii Buzeşti Craiova 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea 

Jandarmeriei Române, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a acţionat în anul 2015 pe 
următoarele direcţii de acţiune: 

- îmbunătăţirea şi creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului, prin 
întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zona de responsabilitate teritorială 

- creşterea autorităţii structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, 
sporirea încrederii populaţiei în instituţiile statului, prezervarea unui climat optim de ordine şi 
siguranţă publică 

- evaluarea permanentă a cadrului operaţional pentru realizarea în timp oportun a 
analizelor specifice privind eventuale riscuri şi vulnerabilităţi în planul ordinii publice şi 
dispunerea de măsuri conform competenţelor legale, pe plan local, împreună cu celelalte 
autorităţi ale administraţiei publice, în vederea asigurării climatului de siguranţă publică; 

- cooperare cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul ordinii şi 
siguranţei publice, în vederea cunoaşterii permanente a situaţiei operative, prevenirea 
declanşării unor stări conflictuale şi acte de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 

- acoperirea eficientă a zonei de competenţă cu forţe şi mijloace în vederea 
intervenţiei în timp operativ pentru rezolvarea oricărei situaţii, asigurarea ordinii publice şi, la 
nevoie restabilirea acesteia; 

- executarea în sistem integrat (poliţie/jandarmi) a unor acţiuni pentru prevenirea, 
combaterea şi descurajarea fenomenului infracţional sau contravenţional; 

- asigurarea măsurilor de ordine publică şi protecţia participanţilor pe timpul 
desfăşurării de manifestări sportive, cultural-artistice, comemorative, religioase, şi pe timpul 
vizitelor oficiale; 

- asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor publice de 
amploare ce s-au desfășurat în spațiul public; 

- punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanţele competente; 
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- intervenţia imediată şi oportună la solicitările prin SNUAU 112 sau alte solicitări 
pentru rezolvarea oricăror situaţii precum şi în sprijinul efectivelor care asigură paza şi 
protecţia transporturilor cu caracter special, de bunuri sau de valori; 

- creşterea capacităţii operative a efectivelor unităţii, în vederea gestionării situaţiilor 
determinate de declanşarea unor manifestaţii publice sau altor forme de protest, pe fondul 
nemulţumirilor create de impactul în plan social al crizei economico – financiare; 

- asigurarea schimbului de date şi informaţii în cazul unor evenimente majore cu 
caracter transfrontalier (menţinerea ordinii publice, manifestări sportive), în conformitate cu 
prevederile Convenţiei Schengen şi ale Tratatului de la Prüm privind aprofundarea 
cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii 
transfrontaliere şi a migraţiei ilegale; 

- asigurarea transparenţei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la 
activitatea unităţii şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă; 

În anul 2015, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat în 
municipiul Craiova măsurile de ordine la  94 manifestări sportive (partidele de fotbal din 
cadrul Liga I susţinute de echipa CS Universitatea Craiova pe teren propriu, partidele 
internaţionale de baschet, volei și handbal precum și cele cu grad mediu sau ridicat de risc 
din cadrul ligilor naţionale susţinute de clubul sportiv SCM Craiova la Sala Polivalentă şi 
Sala Ion Constantinescu), 12 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări de protest 
(marşuri, mitinguri), 198 misiuni la manifestări cultural artistice, religioase, comemorative, 
promoţionale (Zilele Municipiului Craiova, spectacolele organizate de Primăria Municipiului 
Craiova - Caravana lui Axinte, Zilele Mihai Viteazul, Zilele prieteniei Bergenbier, Zilele Mihai 
Vitezul, preselecţia X-Factor, Revelionul 2015/2016, spectacolele şi evenimentele din cadrul 
campaniei Primăriei Municipiului Craiova – Craiova, capitală cultural-europeană, Ziua 
Naţională a României, Festivalului Antic Pelendava, Festivalului Haiducilor, Alfredo Bachelli 
Trophy) şi 1 misiune de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale. 

Pe linia menţinerii ordinii publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" 
Craiova a executat pe raza municipiului Craiova  324 misiuni de menţinere a ordinii publice 
prin patrule de jandarmi, 588 misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule mixte poliţie-
jandarmi, acţiuni punctuale în pieţe, târguri, oboare, acţiuni punctuale în zone de interes 
operativ sau cu risc criminogen ridicat.  

De asemenea, au fost executate 936 acţiuni în cooperare cu Inspectoratul de Poliţie 
al Judeţului Dolj pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea fenomenului 
contravenţional sau infracţional, diminuarea infracţionalităţii stradale, 145 misiuni în 
cooperare cu organele administraţiei publice locale, 6 misiuni în cooperare cu executorii 
judecătoreşti şi 2 misiuni în cooperare cu Serviciul pentru Imigrări al judeţului Dolj. 

În anul 2015, GJMb Craiova a executat misiuni în cooperare cu Secţia Regională de 
Poliţie Transporturi Craiova pentru prevenirea sustragerilor de componente de la 
infrastructura căii ferate pe magistrala CF 900, în zona Aeroportului Internațional Craiova, 
pe timpul sosirii / plecării curselor internaționale, cu Direcţia Regională pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Craiova, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse 
cu tutun ce provin din Ukraina, Republica Moldova sau sunt transportate pe Mare Neagră, 
Direcţia Regională Antifraudă Fiscală şi organele administraţiei publice locale – Primăria 
Municipiului Craiova, RAT Craiova. 

În anul 2015, în baza Planului Unic de Ordine şi Siguranţă al Judeţului Dolj, 
Sistemului cadru de asigurare a protecţiei instituţiilor de învăţământ încheiat la nivelul 
judeţului Dolj şi Planului de măsuri pentru menţinerea şi creşterea gradului de siguranţă 
civică în zona unităţilor de învăţământ în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016 aprobat de 
Prefectul Judeţului Dolj, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat în sistem 
integrat cu Poliţia municipiului Craiova la menţinerea ordinii şi siguranţei publice în zona a 
10 instituţii de învăţământ preuniversita din municipiul Craiova date în competenţă, atât pe 
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timpul anului de învăţământ cât şi pe timpul examenelor de Bacalaureat, de Capacitate, a 
concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate din 
învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015. 

În sezonul estival 2015, situaţia operativă a fost caracterizată prin menţinerea unui 
climat de linişte şi siguranţă publică, numărul infracţiunilor şi contravenţiilor menţinându-se 
la un nivel scăzut, fapt datorat prezenţei active a efectivelor de jandarmi şi poliţie care au 
acţionat în sistem integrat în zona parcurilor şi locurilor de agrement. 

Pe timpul acestor misiuni  efectivele GJMb. Craiova au constatat 138 infracţiuni în 
mod independent cu 61 autori, 145 infracţiuni în cooperare cu poliţia, fiind depistaţi 115 
autori, au fost aplicate 1.523 sancțiuni contravenționale în valoare de 319.090 lei, au fost 
depistaţi 2 urmăriţi internaţional și s-au ridicat în vederea confiscării bunuri în valoare de 
4.759 lei. 

În baza Planului de măsuri pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu 
obiecte pirotehnice la nivelul judeţului Dolj, în perioada analizată unitatea a executat  acţiuni 
în cooperare cu BAESP din cadrul IPJ Dolj în zona pieţelor, târgurilor şi centrelor 
comerciale, pe timpul cărora au fost constatate 39 infracţiuni cu 39 autori depistaţi, actele 
de constatare fiind întocmite şi înregistrate de către efectivele de jandarmi. 

Pe timpul acţiunilor, au fost ridicate în vederea confiscării 11.581 obiecte 
artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice (artificii, pocnitori) 

În cursul anului 2015, evoluţia situaţiei operative din zona de responsabilitate 
teritorială a Grupării de Jandarmi Mobile Craiova a fost marcată printr-un trend descendent 
al infracţionalităţii stradale, astfel că în urma eforturilor depuse pentru realizarea unor 
dispozitive de ordine şi siguranţă publică eficiente, în anului 2015 criminalitatea stradală la 
nivelul municipiului Craiova a  scăzut faţă de anul 2014. 

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 
măsurile de ordine publică: 

- în perioada 05-07.06.2015, în Piaţa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe 
timpul „Zilelor municipiului Craiova”, activitate organizată de Primăria municipiului Craiova 
(spectacole susţinute de Horia Brenciu, Reyna Vox; Theea Sarah, Shift, Dorian Popa, 
Antonia, Alex Velea, Theea Sarah&Freaks, trupa Alive, Bere Gratis, Loredana); 

- în data de 16-17.05.2015, în Piaţa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe timpul 
spectacolului „Zilelor Mihai Viteazul ”, activitate organizată de Primăria municipiului Craiova 
(spectacole muzicale - truverii); 

-  manifestările religioase desfăşurate în perioada sărbătorilor pascale, sărbătorilor 
religioase - Sf. Maria, Floriile din anul 2015; 

- în data de 31.12.2015/01.01.2016, în „Piaţa Tricolorului”  din municipiul Craiova, la 
manifestarea cultural-artistică „Revelion 2015/2016” organizată de Primăria municipiului 
Craiova, eveniment la care au concertat: Datina, Anda Adam, Bere Gratis, Shift. 

La solicitarea IJJ Dolj şi IPJ Dolj, GJMb Craiova a participat în baza Planurilor 
comune întocmite în acest sens la executarea de acţiuni cu efective mărite pe raza 
municipiului Craiova, pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea fenomenului 
contravenţional sau infracţional. 

Pe linia activităţilor de prevenire a fenomenului contravențional și infracţional, la 
nivelul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova, au fost încheiate  10 parteneriate cu instituţiile 
de învăţământ din municipiul Craiova, având ca obiective prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale din zona instituţiilor de învăţământ, a comportamentului deviant şi a delicvenţei 
juvenile, şi acordarea sprijinului educaţional referitor la cunoaşterea legislaţiei în materie 
contravenţională / penală, sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul evitării consumului 
de droguri. 

De asemenea, cadrele unității au iniţiat şi desfăşurat 540 acţiuni de prevenire a 
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fenomenului infracţional, prin Programele de prevenire intitulate „Şcoala ta în siguranţă!” 
„Interzis faptelor antisociale în instituţiile de învăţământ”, „Competiţia Sportivă = Spectacol” 
„Da vieţii, nu drogurilor”, „Activităţi de Informare privind ziua 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 reprezentanţilor Centrului Naţional Antidrog – Sucursala Craiova şi ai Agenţiei 
Naţionale Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Craiova, au fost organizate 8 
activităţi, ocazie cu care au fost distribuite pliante şi reviste cu istoricul Grupării de Jandarmi 
Mobile Craiova. 

Pe linia combaterii criminalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea 
grupurilor infracţionale organizate, Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova a participat la 
solicitarea procurorilor la o serie de acţiuni ce vizau grupuri infracţionale organizate 
specializate în infracţiuni informatice, clonare de carduri, înşelăciune, trafic de persoane, 
şantaj, infracţiuni cu violenţă, evaziune fiscală, trafic de metale;  
 

Turism 
Procesul privatizării infrastructurii turistice a municipiului Craiova, îmbinat cu 

scăderea nivelului de trai al populaţiei au dus la o slabă valorificare a potenţialului turistic. 
La sfârşitul anului 2015, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 34 

unităţi de cazare. Hotelurile deţin 58,8% din totalul unităţilor de cazare, urmate de 
pensiunile turistice urbane cu 20,6%, hosteluri cu 11,8%, moteluri cu câte 5,8% şi vile 
turistice cu 3,0%. 

Numărul turiştilor cazaţi la sfârşitul anului 2015 a fost de 76.091 (cu 12.947 turişti mai 
mult faţă de sfârşitul anului 2014), cu 143.900 om-zile înnoptări (cu 25.227 om-zile înnoptări 
mai mult decât la sfârşitul anului 2014). 
 



92 
 

 
STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2015, supravegherea calităţii aerului în aglomerarea Craiova s-a 

realizat, ca și în anii precedenți,  prin intermediul sistemului automat de monitorizare a 
calităţii aerului inclus în RNMCA, format din 5 staţii amplasate conform criteriilor specifice 
prevăzute în prezent de Legea 204/2011.  

Poluanţii monitorizaţi - respectiv SO2, NO2, NOx, CO, Pb, PM10 şi PM2,5, benzen şi 
ozon(O3) - sunt cei reglementaţi prin directivele europene privind calitatea aerului 
înconjurător preluate prin legislaţia noastră în Legea 104/2011, privind valorile limită, de 
prag şi de alertă ale acestora, precum şi a metodelor de măsurare şi evaluare. 

Structura reţelei din aglomerarea Craiova: 

- staţia DJ-1- staţie urbană de trafic, amplasată pe Calea Bucureşti, vis-a-vis de Piaţa 
Mare, locaţia respectivă fiind reprezentativă din punct de vedere al traficului (raza 
ariei de reprezentativitate max 100m); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, 
NOx, CO, PM10 şi BTEX; 

- staţia DJ-2- staţie de fond urban amplasată în zona Primariei Craiovei,  expusă mai 
puţin traficului şi industriei; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
PM2,5 şi BTEX; 

- staţia DJ-3- staţie mixtă- industrială şi de trafic, amplasată în zona Billa, aflată sub 
influenţa ambelor termocentrale şi a reţelei de trafic intens din vestul oraşului (raza 
ariei de reprezentativitate este de max 1 km); poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, 
NO2, NOx, O3, PM10;  

- staţia DJ-4- staţie industrială, situată la intrarea în Işalniţa, în mediu suburban, aflată 
sub influenţa termocentralei din zonă mai ales; poluanţii monitorizaţi sunt SO2, NO, 
NO2, NOx, O3; 

- staţia DJ-5- staţie de fond  suburban amplasată în zona pod Jiu spre  intrarea în 
Breasta, situată la distanţă de aproape toate sursele de poluare majore din 
aglomerare, afectată uneori de emisiile de la CET Işalniţa; poluanţii monitorizaţi sunt 
SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 şi O3- de menţionat că acesta din urmă se 
regăseşte în reţeaua europeană specială de monitorizare şi evaluare, alături de alte 
staţii din ţară.  
Pe lângă indicatorii de calitate a aerului menţionaţi, se monitorizează şi parametri 

meteorologici la  staţiile DJ-2 şi respectiv DJ-4: temperatura, direcţia şi viteza vântului, 
presiunea atmosferică, radiaţia solară, umiditatea relativă şi nivelul precipitaţiilor. 

 
Principalele surse de emisie care afectează valorile indicatorilor monitorizaţi sunt: 

- traficul auto şi feroviar - produc emisii de poluanţi chimici, pulberi şi zgomot, cele mai 
afectate artere fiind: N. Titulescu, Calea Bucureşti şi B-dul Decebal; 

- arderi in industria de transformare şi pentru producerea de energie electrică şi 
termică, respectiv  platformele industriale ale celor 2 termocentrale care emit o serie 
de poluanţi in atmosferă  (oxizi ai sulfului şi azotului, monoxid şi dioxid de carbon, 
compuşi organici volatili, pulberi), generează volume mari de ape uzate industriale şi 
produc cantităţi mari de deşeuri (cenuşa şi sterilul). La cele două locaţii ale haldelor 
de cenuşă, cea de la Işalniţa şi cea de la Valea Mânăstirii, încă se mai produc uneori 
spulberări de praf in condiţii de vânt uscat; 
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- alte procese industriale - platforma de sud-est (Electroputere, M.A.T., Reloc, Ford), 
zona din NV- Elpreco, Fabrica de bere, incineratorul generează in atmosferă emisii 
de diverşi  poluanți şi zgomot; 

- exploatarea gazelor produce emisii de compuşi organici volatili ; 

- procesele de ardere pentru încălzirea casnică influenţează sensibil concentraţiile   
poluanţilor în timpul iernii, prin contribuţia lor la nivelul PM10, PM2,5, oxizilor de  
azot,monoxidului de carbon; 

- şantierele deschise, nerespectarea condițiilor prevăzute pentru trasportul materialelor 
pulverulente și a celor legate de ieșirile mijloacelor de transport din amplasamente 
unde există surse importante de praf  sunt importante surse de pulberi; 

- factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

- surse accidentale – incendii- surse de oxizi, pulberi, compusi organici; 

- surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt 
surse de pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 

- zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenţa în atmosferă a 
diverşilor compuşi rezultaţi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
 
 
Evoluţia poluanţilor monitorizaţi în 2015 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2015 s-au obţinut, la anumiți 

indicatori, ca oxizii de azot, dioxidul de sulf și monoxidul de carbon, date comparabile cu 
cele din anii precedenţi. 

Problema înregistrării unui număr important de  depășiri ale  VL orare și zilnice la 
SO2 pare a fi rezolvată, odată cu începerea utilizării instalațiilor de desulfurare de către 
termocentralele din zonă. S-au înregistrat câte o depășire a VL orare la DJ-1, DJ-3 și DJ-5, 
în periada iulie-octombrie, pe fondul unor probleme tehnice la functionarea instalațiilor de 
desulfurare, iar în noiembrie și decembrie s-au înregistrat depășiri la aceleași stații și la cea 
de la DJ-2 (centrul orașului) pe fond de calm atmosferic și ceață, fără a avea mdificări de 
emisii la marile instalații. 

Deși pentru pulberile materiale nu există  o captură suficientă de date pentru 
evaluare, precizăm că evoluția concentrațiilor în cursul lunilor de toamnă și iarnă ridică în 
continuare  probleme în perioade caracterizate de calm atmosferic și lipsa precipitațiilor.  

Ozonul, poluant secundar a cărui formare în atmosferă depinde mult de condițiile 
climatice- respectiv radiația solară și temperaturile ridicate din sezonul primăvară- toamnă și 
de existența în principal a precursorilor de natură organică și a oxizilor de azot, a fost  
monitorizat la stația Billa (DJ-3), la Ișalnița (DJ-4) și la Breasta (DJ-5) și a avut, ca de obicei, 
un număr notabil de depășiri ale valorii țintă pentru sănătatea umană (peste nr. de depășiri 
precizat de legislație). 

Problemele tehnice apărute în funcționarea echipamentelor nu au permis obținerea 
de medii anuale concludente în cazul câtorva dintre indicatorii monitorizați, respectiv pentru 
PM10, PM2,5 și poluanții monitorizați la DJ-4.  
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Tabel sinteza pentru anul  2015       

staţi
e 

poluan
t 

media 
anuală 

unitate 
masur

a 
tip depasire  

nr. 
depasir

i  

captura 
de date 

(%) 
validate 

DJ-1 

SO2 12 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (350 
µg/m3, medie orara) 3 88 

NO2 15 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (200 
µg/m3, medie orara) 0 88 

CO 0.73 mg/m3 
Depasirea valorii limită zilnice (10 
mg/m3, valoarea maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

0 92 

PM10 
grav. 22 µg/m3 Depasirea valorii limita zilnice (50 

microg/m3, medie pe 24 ore) 6 50 

DJ-2 

SO2 14 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (350 
µg/m3, medie orara) 2 73 

NO2 17 µg/m3  Depăşirea valorii limită orare (200 
µg/m3, medie orara) 0 85 

CO 0.24 mg/m3 
 Depasirea valorii limită zilnice (10 
mg/m3, valoarea maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

0 85 

PM2.5 
grav. 19 µg/m3   51 

DJ-3 

SO2 13 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (350 
µg/m3, medie orara) 1 89 

NO2 17 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (200 
µg/m3, medie orara) 0 55 

O3 62 µg/m3 
Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 microg/m3, 
maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) 

69 87 

PM10 
grav. 31 µg/m3 Depasirea valorii limita zilnice (50 

microg/m3, medie pe 24 ore) 18 51 

DJ-5 

 
SO2 18 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (350 

µg/m3, medie orara) 2 68 

NO2 9 µg/m3 Depăşirea valorii limită orare (200 
µg/m3, medie orara) 0 80 

CO 
 0.18 mg/m3 

Depasirea valorii limită zilnice (10 
mg/m3, valoarea maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 

0 91 

O3 61 µg/m3 
Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 microg/m3, 
maxima zilnica a mediilor pe 8 ore) 

61 83 

 
 
Radioactivitatea mediului  
APM Dolj a realizat supravegherea radioactivităţii mediului în Municipiul Craiova, prin 

intermediul Staţiei de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Craiova (SSRM Craiova)  şi 
a 2 staţii automate de măsurare a dozei, care fac parte din Sistemul Naţional de 
Avertizare/Alarmare pentru Radioactivitatea Mediului (S.N.A.A.R.M.), componentă a Reţelei 
Naţionale pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.). Staţiile automate 
locale sunt concepute să permită funcţionarea şi monitorizarea radioactivităţii mediului în 
zonele în care au fost montate, într-o manieră continuă, fără necesitatea intervenţiei umane 
(operare automată), în condiţiile de mediu existente, în regiunile de amplasare. 
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S.N.A.A.R.M. este coordonat de la un centru de comandă aflat în cadrul Laboratorul 
de Radioactivitate, ANPM. 

Reţeaua Naţională pentru Supravegherea Radioactivităţii Mediului (RNSRM) 
înfiinţată în anul 1962, constitue o componentă specializată a sistemului naţional de 
radioprotecţie, care realizează supravegherea si controlul respectării prevederilor legale 
privind radioprotecţia mediului şi asigură îndeplinirea responsabilităţilor MMAP privind 
detectarea, avertizarea si alarmarea factorilor de decizie în cazul unor evenimente cu 
impact radiologic asupra mediului si sănătăţii populaţiei. Existenta si funcţionarea reţelei 
este o cerinţă a UE. Tratatul Euratom – Art. 35, obligă statele europene să-şi  monitorizeze 
radioactivitatea mediului din vecinătatea obiectivelor nucleare  şi pe întreg teritoriul naţional 
şi să transmită Comunitătii, prin rapoarte periodice, informaţiile obţinute (Art.36). 

 SSRM Craiova efectuează atât un programul standard de supraveghere a 
radioactivităţii, cât si un program special de supraveghere a zonei de influenţă a CN 
Kozlodui. 

SSRM Craiova (funcţionează neîntrerupt din 1967), a desfăşurat în anul 2014 un 
program de 24 de ore/zi şi a avut drept sarcină principală realizarea monitorizării 
radioactivităţii mediului in Municipiul Craiova, în scopul detectării oricărei creşteri 
nejustificate a radioactivităţii mediului, această activitate fiind de o mare importanţă datorită 
existenţei la aprox. 70 km a complexului nuclear de la Kozlodui. Programul de lucru a 
presupus măsuratori de activităţi beta globale în raport cu sursa etalon (Sr-Y)90, măsuratori 
gamma spectrometrice ale factorilor de mediu: aer, depuneri atmosferice, apa brută Jiu-
secţiunea Podari şi Işalniţa, apa din foraj Hanul Doctorului, vegetaţie spontană, sol 
necultivat, sedimet Jiu şi determinări de debit doză gamma. 

 
Situaţia radioactivităţii factorilor de mediu în Municipiul Craiova 
Radioactivitatea aerului 
Aerosoli atmosferici – Craiova 
Procedura de determinare a radioactivităţii atmosferei, constă în aspirarea pe filtre a 

aerosolilor atmosferici, cu ajutorul unei pompe de vid. Au fost efectuate 4 aspiraţii zilnice 
timp de 5 ore fiecare. Pentru separarea contribuţiei radionuclizilor naturali la radioactivitatea 
unei probe, fiecare dintre acestea au fost măsurate de 3 ori ( la 3 minute dupa prelevare, la 
20 ore si la 5 zile).Valorile înregistrate s-au situat sub nivelul  de atenţionare de 10 Bq/m3. 
 

a.Variaţia radioactivităţii beta globala a aerosolilor-masuratori imediate 
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Graficul 1.1. 
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b. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 10 ani, aspiraţia intre orele 2-7 

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec

B
q

/m
³

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 
Graficul 1.2 

 
 

c. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 10 ani, aspiraţia intre orele 8-13 
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Graficul 1.3 

 
 

d. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 10 ani,  
aspiraţia intre orele 14-19 
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Graficul 1.4 
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e. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 10 ani,  
aspiraţia intre orele 20-01 
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Graficul 1.5 

             
        Din graficele prezentate, se observă că radioactivitatea aerosolilor a avut o variaţie 
sezonieră, în concordanţă cu variaţia multianuală, iar activitatea specifică a radonului este 
mai mare în  lunile de toamnă-iarnă, aceasta fiind influenţată, în cea mai mare parte, de 
condiţiilor meteorologice. 
     Radioactivitatea artificială a aerosolilor atmosferici a fost sub limita de detecţie a 
aparaturii. Activitatea minim detectabilă (AMD), s-a situat în jurul valorii de 5 mBq/mc.  
 

Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 
Variaţia multianuală a debitului de doză gamma externă 
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Graficul 2.1 
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   Debitul dozei  echivalente gama s-a situat în limita de variaţie a fondului natural iar 
doza gamma echivalentă anuală, incasată de populaţia din zonă a fost  de 0.10 mSv/an. 
Valoarea medie a echivalentului de  doză efectivă pentru ţara noastră este de 2,4 mSv/an. 

Probele de aerosoli atmosferici cumulate lunar, au fost măsurate gama 
spectrometric.  
Nu au fost identificaţi radionuclizi artificiali. Singurii radionuclizi detectaţi au fost radionuclizii 
naturali cosmiogenic Be-7, care a avut o concentraţie de 3,872mBq/mc şi Pb-210, 
descendent al radonului, care a avut o concentraţie de  0,608 mBq/mc. 
 

Depuneri atmosferice totale şi precipitaţii Craiova 
Probele au fost prelevate zilnic de pe o suprafată de 0.3 m2, durata de prelevare 

fiind de 24 h. Depunerile atmosferice au fost analizate zilnic. 
Depuneri atmosferice, activităţi specifice beta globale (Bq/m2/zi) 
- valori medii lunare (măsuratori imediate). 

 

Graficul 3.1 
 
 

     Pe grafic au fost reprezentată variaţia lunară a depunerilor atmosferice şi a 
precipitaţiilor.  

Probele de depuneri au fost cumulate lunar si supuse măsurătorilor gamma 
spectrometrice. Concentraţia radionuclizilor artificiali a fost mai mică decât activitatea minim 
detectabilă. Singurii radionuclizi detectaţi au fost radionuclizii naturali Be-7, care a avut o 
concentraţie de 2,395 Bq/m2/zi şi Pb-210, care a avut o concentraţie de  0,297 Bq/m2/zi. 
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Ape brute Jiu – Podari 
Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a 

variat între 106,9 si 593,7 Bq/m3 iar cea întârziată măsurată după 5 zile de la recoltare, a 
fost  în medie de 124,62 Bq/m3. 

Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraţie de 2,279 
Bq/m3. Concentraţia lui în probele de apă  a fost de cele mai multe ori, mai mică decât 
activitatea minim detectabilă. Provenienţa acestuia este cernobâliană şi se datorează 
suspensiilor care ajung în apă ca urmare a fenomenului de spălare de către precipitaţii, a 
zonelor străbătute de Râul Jiu. Concentraţia radionuclizilor naturali este normală pentru 
acest tip de probă de mediu. 

 
Sol necultivat – Craiova 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Bq/kg

Ian Mart Mai Iulie Sept Nov

Luna

Min

Max

Med

 
Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-

au situat între 164,0 si  339,2 Bq/kg, cu o medie anuală de 274,15 Bq/kg. Singurul 
radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate este de 12,7  Bq/kg şi este de 
provenienţă cernobâliană. 

 
Vegetaţie spontană – Craiova 
Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 

45,9 şi  290,5 Bq/kg masa verde, cu o medie anuala de 159,5 Bq/kg masa verde. Nu au fost 
identificaţi radionuclizi artificiali.  

Managementul deşeurilor 
Mediul, un element esenţial al existenţei umane, reprezintă rezultatul interferenţei 

unor elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin activitatea 
umană. Toate acestea interacţionează şi influenţează condiţiile existenţiale şi posibilităţile 
de dezvoltare viitoare ale societăţii. Dezvoltarea economică nu poate fi separată de 
consecinţele activităţii umane asupra mediului. Efectele consumului şi utilizării resurselor, 
asupra mediului sunt în creştere. O problemă de însemnătate decisivă este aceea a 
nivelului şi a ritmului dezvoltării economico-sociale. 

Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru 
nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără 
precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru 
producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor Terrei relevă, tot mai 
evident, un dezechilibru ecologic. 
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Aproximativ o treime din resursele utilizate sunt transformate în deşeuri şi emisii. 
Aproximativ patru tone de deşeuri pe cap de locuitor sunt generate în fiecare an în ţările 
membre ale Uniunii Europene (UE). Fiecare cetăţean european aruncă în medie 500 de kg 
de deşeuri municipale pe an şi această cifră este estimată a creşte.  

Pe măsură ce veniturile cresc, cresc şi consumul şi cererea de mai multă hrană, de 
locuinţe mai mari, mai călduroase şi mai confortabile, de aparate electrocasnice, mobilă şi 
detergenţi, de îmbrăcăminte, transporturi şi energie. În Europa, bunăstarea de care se 
bucură majoritatea populaţiei îi determină pe locuitori să opteze pentru tipare de consum 
dincolo de stricta necesitate, ba chiar pentru unele produse şi servicii dincolo de simplul 
confort şi, adeseori, dincolo de durabilitatea ecologică.  

Ruperea legăturii dintre creşterea consumului şi impactul său asupra mediului va 
constitui o deosebită problemă pentru economiile în creştere rapidă. Soluţia s-ar putea găsi, 
în parte, identificând infrastructuri şi comportamente mai durabile, ameliorându-le şi 
reinvestind în ele.  

Analizând relaţia dezvoltare economică -mediu, se remarcă cinci factori esenţiali cu 
contribuţii diferite la scăderea sau creşterea nivelului de degradare a mediului ambiant, 
inclusiv a resurselor naturale: 
 - nivelul activităţii economice sau mărimea economiei;  
 - structura sectorială a economiei;  
 - nivelul tehnologic existent;  
 - cererea de reglementări în privinţa mediului;  
 - politica şi cheltuielile de conservare şi de protejare a mediului ambiant.  

Deoarece dezvoltarea economică reprezintă o cauză principală a degradării 
mediului, în virtutea principiului dezvoltării durabile este necesară reconcilierea obiectivul 
creşterii competitivităţii cu cel al protejării mediului.  

Obiectivul general al dezvoltării durabile este de a găsi un optim al interacţiunii dintre 
patru sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic. Nivelul optim corespunde acelei 
dezvoltări de lungă durată, care poate fi susţinută de către cele patru sisteme. 

La nivel global se încearcă adoptarea unor metode standard de gestionare a 
deşeurilor într-un sistem integrat însă unele ţări întâmpină probleme majore în ceea ce 
priveşte aplicabilitatea lor din cauza gradului scăzut de dezvoltare socio-economică, ţări 
care au ca strategie politică de bază dezvoltarea economică, lăsând problemele legate de 
mediu (impactul deşeurilor asupra mediului, în cazul de faţă) pe o poziţie inferioară. 

Activitatea de gestionare a deşeurilor trebuie să se bazeze pe anumite principii şi 
priorităţii: principiul protecţiei 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 
operaţiuni 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 a serie de riscuri majore pentru mediul şi pentru 
sănătatea umană, favorizând poluarea aerului, apei, solului, apariţia bacteriilor infecţioase, 
a insectelor, rozătoarelor. 

Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând seama de 
pericolul potenţial pentru sănătate şi mediu, precum şi de faptul că acestea conţin o serie de 
materiale reciclabile a căror valorificare are drept rezultat economisirea de resurse naturale 
şi diminuarea consumurilor materiale şi energetice. 

Cantităţile de deşeuri destinate eliminării prin depozitare sau ardere reprezintă 
pierderile de materie şi energie care contravin principiilor unei dezvoltări durabile. 

Deficienţele organizatorice (lipsa sau organizarea rudimentară a serviciilor de 
salubritate în mediul rural), precum şi folosirea unor instalaţii / tehnologii de eliminare 
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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. 

 
Gestionarea deşeurilor municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi 

rural din gospodării, instituţii, unităţi comerciale, agenţi economici (deşeuri menajere şi 
asimilabile), deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, deşeuri 
din construcţii şi demolări şi nămoluri de la epurarea apelor uzate orăsenesti. 

Deşeurile municipale şi asimilabile conţin 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 opţiuni viabile de valorificare pe 
plan naţional (de exemplu sticlă). În prezent sistemul este disponibil în primul rând pentru 
ambalajele PET şi hârtie/carton. Cantităţile reciclate provin, în principal, de la agenţii 
economici, instituiţii şi într-o mai mică măsură de la populaţie. 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. 

Deşeurile reprezintă o pierdere uriaşă de resurse sub formă de materiale şi energie. 
Cantitatea deşeurilor generate poate fi privită ca un indicator a cât de eficienţi suntem noi ca 
societate, în special cu privire la utilizarea resurselor naturale şi la operaţiile de tratare a 
deşeurilor.  

Deşeurile municipale sunt în prezent cel mai bun indicator disponibil pentru 
descrierea dezvoltării generale a generării şi tratării deşeurilor în România. 

Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţilor, direct (prin 
serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei 
responsabilităţi 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. 

La nivelul anului 2015 s-a colectat de pe raza municipiului Craiova, prin S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. o cantitate de 79.042,32 tone de deşeuri municipale asimilabile şi 
inerte, aceasta fiind depozitată la depozitul ecologic Mofleni. 

Tratarea deşeurilor biodegradabile prin compostare este soluţia principală pentru 
valorificarea deşeurilor biodegradabile, reutilizarea unei părţi din deşeul biologic rural pentru 
hrana animalelor fiind soluţia secundară. Pentru compostare, deşeurile verzi din parcuri, 
curţi, grădini şi pieţe trebuie colectate separat. Este posibilă şi compostarea nămolului de la 
case (fose septice) şi de la instalaţii 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 instituţii cu caracter social, unde cantităţile 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 10.015,88 tone deşeuri biodegradabile din parcuri şi grădini.  
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Gestionarea deşeurilor periculoase din deşeurile municipale 
Deşeurile menajere periculoase sunt definite ca acele deşeuri care ar putea să 

accentueze proprietăţile periculoase ale deşeurilor solide municipale, atunci când sunt 
depozitate, incinerate sau convertite în compost. 

Uleiul de motor, vopselele, pesticidele, antigelul, substanţele de conservare a 
lemnului, bateriile, cosmeticele şi unele dintre substanţele utilizate pentru curăţat sunt 
exemple de produse care pot conţine solvenţi, produşi petrolieri, metale grele sau substanţe 
toxice chimice. Atunci când aceste produse sunt aruncate la gunoi sau vărsate în 
canalizare, contaminează mediul. 

La nivelul judeţului Dolj nu a fost înregistrat niciun progres în ceea ce priveşte 
colectarea separată a deşeurilor periculoase din deşeurile municipale, cu toate că, în 
conformitate cu prevederile legale in vigoare, administraţiile publice locale, prin firmele de 
salubritate, sunt obligate să asigure colectarea separată şi tratarea corespunzătoare a 
acestui flux special de deşeuri. Astfel, deşeurile periculoase din deşeurile municipale sunt 
colectate şi depozitate împreună cu celelalte tipuri de deşeuri. Conform unui studiul al 
Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM, s-a ajuns 
la concluzia că 0,05% din deşeurile municipale depozitate sunt periculoase. 

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale necesită o colectare specială în 
puncte de colectare diferite de cele utilizate în general pentru deşeurile solide municipale, în 
vederea aplicării soluţiilor specifice de tratare pentru evitarea unor poluări accidentale. 

 
Gestionarea deşeurilor de ambalaje 
Responsabilitatea atât a gestionării deşeurilor de ambalaje, cât şi a furnizării de date 

privind cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă revine tuturor operatorilor economici de pe 
întregul lanţ (producător, ambalator, distribuitor, importator). 

În general operatorii economici pot opta să îşi transfere obligaţiile către o organizaţie 
externă (sistem de conformare) sau să îşi îndeplinească obligaţiile în mod individual. 
Indiferent de sistemul pentru care optează, acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de 
către autoritatea naţională responsabilă cu protecţia mediului.  

Referitor la colectarea separată a deşeurilor, în municipiul Craiova, la nivelul anului 
2015, cantitatea totală colectată a fost de 488.860 kg deşeuri de ambalaje (PET – 281.740 
kg, hârtie/carton 174.280 kg, sticlă 26.900 kg). Cantităţile colectate sunt foarte mici 
comparativ cu ţintele prevăzute de legislaţia în vigoare fiind necesară creşterea gradului de 
conştientizare a factorilor implicaţi. 

 
Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri. 
La nivelul judeţului, există un operator autorizat pentru colectarea deşeurilor din 

construcţii şi demolări. În prezent, doar o mică parte din deşeurile provenite din construcţii şi 
demolări este raportată, în special cea provenită de la personele care solicită autorizaţii de 
construire pentru renovări/demolări/construcţii noi. Cele mai mari cantităţi, constând de 
regulă în resturi de betoane, cărămidă sau mixte (cărămidă sau mortar) provin însă din 
zona societăţilor de construcţii, pe care în general nu le declară, întrucât fie le concasează 
şi le reutilizează la amenajarea drumurilor de acces în şantier sau pentru umplerea gropilor 
de pe drumurile comunale, fapt mai mult sau mai puţin legal, fie le depozitează de cele mai 
multe ori în locuri nepermise. 

 
Deşeuri generate din activităţi medicale  
Deşeurile generate din activităţile medicale, aproximativ 760 tone, au fost 

neutralizate sau eliminate prin incinerare de către firmele autorizate în acest scop (în 
principal de către SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL şi SC MEDELINE EXIM). 
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Transportul deşeurilor medicale periculoase de la spitale şi alte unităţi medicale se 
realizează prin intermediul agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea şi transportul 
acestor tipuri de deşeuri. 

Firme de transport deşeuri periculoase autorizate 
 

Judeţ Operator economic 
DOLJ SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL 

DOLJ SC COGEN ENERGY MEDICAL COMPANY 
SRL  

DOLJ SC ECOTOTAL SRL CRAIOVA  
DOLJ SC REMAT BRASOV SA- CRAIOVA,  

DOLJ SC TRANS COGEN MEDICAL COMPANY 
SRL 

DOLJ  DIVERS ECO TECH SRL 
DOLJ SC GUARDIAN  SRL 
DOLJ SC ADIDRAD SRL 
DOLJ SC OLTMETAL SA 
DOLJ SC ECO TOTAL SRL 

 
Firme autorizate pentru eliminarea finală (incinerare) a deşeurilor 

Judeţ Operator economic Tip incinerator 

Dolj SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL Instalaţie de incinerare deşeuri 
periculoase 

Dolj SC MEDELINE EXIM Instalaţie de incinerare deşeuri 
medicale şi periculoase 

 
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 
Responsabilitatea atât a gestionării DEEE, cât şi a furnizării de date privind cantităţile 

de EEE introduse pe piaţă revine producătorilor/importatorilor. Producătorii/Importatorii pot 
opta să îşi transfere obligaţiile către o organizaţie externă (sistem de conformare) sau să îşi 
îndeplinească obligaţiile în mod individual. Indiferent de sistemul pentru care optează, 
acesta trebuie să fie aprobat şi monitorizat de către autoritatea naţională responsabilă cu 
protecţia mediului. 

Reglementările din domeniul gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi 
electronice (DEEE) au ca obiective principale următoarele: prevenirea apariţiei DEEE şi 
reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a acestor tipuri de deşeuri pentru a 
reduce în cea mai mare măsură cantitatea de deşeuri eliminate; îmbunătăţirea performanţei 
de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al echipamentelor electrice şi 
electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi, în mod special, a operatorilor 
economici direct implicaţi în tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. 

Pentru îndeplinirea acestor obiective sunt necesare următoarele: 
- crearea unor sisteme de colectare care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor 

finali să predea gratuit deşeurile la punctele de colectare DEEE; 
- asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a 

DEEE de acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul/echipamentele furnizate; 
- asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de 

colectare necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei; 
- monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor (urmărirea trasabilităţii deşeurilor), creşterea 

acurateţei datelor raportate; 
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- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării 
necorespunzătoare a acestora; 

- introducerea standardelor de reciclare 
În cadrul campaniei de colectare a DEEE-urilor efectuată în anul 2015, în parteneriat 

cu Asociaţia Română pentru reciclare RoRec a fost colectată şi trasferată către tratare o 
cantitatea  de 8.370 kg. 

Gestionarea vehiculelor scoase din uz 
Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de 

deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi 
referitoare la: 

- tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele 

scoase din uz şi transferarea acestora către instalaţii autorizate de tratare; 
- eliberarea certificatului de distrugere de către instalaţiile de tratare sau de către 

vânzători ori întreprinderi de colectare, în numele unei instalaţii de tratare autorizate; 
- predarea, fără costuri, de către ultimul deţinător şi/sau proprietar a vehiculului scos 

din uz către o instalaţie de tratare autorizată. 
În prezent la nivelul judeţului Dolj sunt autorizaţi 30 operatori economici care îşi 

desfăşoară activitatea pe 34 amplasamente dintre care 23 autorizate pentru activitatea de 
colectare şi tratare.  

Se impune dezvoltarea de sisteme de colectare de către operatorii economici de 
reciclare a deşeurilor provenite de la vehicule, componentele fiind necesare reparării altor 
vehicule în cazul în care acestea sunt tehnic fezabile precum şi integrarea unei cantităţi 
ridicate de materiale reciclate care provin din deşeurile vehiculelor scoase din uz, în noile 
vehicule şi alte produse, pentru dezvoltarea pieţelor de materiale provenite din deşeuri. 

 
Gestionarea ulei uzat 
În ceea ce priveşte uleiurile uzate se impune creşterea gradului de colectare a 

uleiurilor uzate provenite de la generatori precum şi reducerea impactului asupra mediului 
prin îmbunătăţirea gestionării uleiurilor uzate. 

În judeţ 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 piaţă a anumitor baterii şi acumulatori care conţin 

mercur sau cadmiu; 
- stabilirea sistemelor de colectare care să permită utilizatorilor finali să elimine toate 

deşeurile de baterii şi acumulatori portabili în mod convenabil şi gratuit; 
- finanţarea de către producători a costurilor de colectare, tratare şi reciclare a tuturor 

bateriilor şi acumulatorilor colectaţi, din care se deduce profitul realizat prin vânzarea 
materialelor recuperate; 

- responsabilitatea producătorilor de baterii şi acumulatori şi producătorilor de alte 
produse care conţin o baterie sau un acumulator pentru gestionarea deşeurilor de baterii şi 
acumulatori pe care îi introduc pe piaţă.  

În judeţul Dolj sunt autorizaţi 59 de operatori care colectează deşeuri de baterii şi 
acumulatori. În prezent operatorii economici raportareză datele aferente anului 2015 privind 
cantitatile de deşeuri de baterii şi acumulatori colectate.  
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Poluarea fonică 
Sursele de poluare acustică cele mai importante sunt următoarele: traficul rutier, 

activitatea industrială, manifestările cultural-sportive, restaurante şi discoteci în aer liber ori 
mixte, traficul feroviar şi într-o măsură mai mică traficul aerian. 
Traficul rutier generează nivele ridicate de disconfort acustic pe direcţiile principale ale 
fluxurilor de circulaţie: intrările dinspre Timişoara, Bucureşti, Calafat si Bechet, rocada de 
vest-nord-est şi artera principală din interiorul oraşului: Calea Bucureşti - Calea Severinului. 

Cele mai circulate intersecţii (artere) sunt: Km 0, Universitate, Piaţa Centrală, PECO 
Severinului, Staţia RA – Plaiul Vulcăneşti, Pasaj Electroputere – Electroputere Parc,  Piaţa 
Gării , Strada Râului – Strada Brestei, Ciupercă, Zona Spitalul nr. 1, intersecţia A.I. Cuza – 
Calea Bucureşti (Mc Donald’s), diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

Activităţile industriale, care creează probleme în domeniul acustic, sunt 
concentrate în marile platforme industriale: 

- platforma Işalniţa, care nu afectează direct locuitorii din Craiova ci doar pe cei din 
zona Işalniţa – Breasta - Izvorul Rece. Zgomotele continue sunt estompate până 
la zonele locuite, în schimb vârfurile (depresurizarea cazanelor CET, purje de la 
fabrica de oxigen) ajung la limitele locuite ca nivele vârf de 60-70 dB. 

- platforma de vest (Elpreco SA, Heineken SA, Târg Marlorex) generează nivele de 
zgomot mai reduse şi doar cu impact local. 

- platforma de est (Electroputere, Popeci Utilaj Greu SA,  Reloc SA, Ford România 
SA, alţi agenţi economici mai micil) generează zgomote continue (zi şi noapte) şi 
afectează locuitorii din zonele limitrofe printr-un zgomot de fond 

 
Tot în această categorie putem menţiona lucrările de construcţie a parcării subterane 

din zona Teatrului Naţional, acestea creând un anumit disconfort fonic locuitorilor din zona 
Primărie – Str. Romul – Str. A.I. Cuza, uneori chiar şi noaptea, dar aceste fenomene au 
avut un caracter cu totul izolat, iar  lucrările de construcţie a parcării subterane au fost 
finalizate aproape în totalitate la sfârşitul anului 2015. 

Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m 
adiacent liniilor feroviare. 
In zona municipiului Craiova traficul aerian civil este scăzut, iar aplicaţiile militare (câteva 
într-un an) se desfăşoară de regulă ziua. In contextul mai sus menţionat, RA Aeroportul 
Craiova a realizat harta de zgomot şi rapoartele aferente pentru traficul aerian civil produs 
de Aeroportul Craiova, acestea fiind raportate la A.P.M. Dolj în luna iunie 2013. Este de 
menţionat faptul că au fost introduse mai multe curse aeriene regulate către diverse oraşe 
europene, dar acestea nu au încă un impact major în poluarea fonică generată de traficul 
aerian pe Aeroportul Craiova.   

Prin contractul nr. 12041  din anul 2012, Primăria Municipiului Craiova a contractat 
serviciile de realizare a hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea Craiova, pentru 
sursele trafic rutier, feroviar, industrial şi aerian. 
 Harţile de zgomot au fost realizate de S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN 
TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A. Bucuresti, fiind finalizate în aprilie 2013 şi aprobate 
de comisia constituită la nivelul A.P.M. Dolj. 

Primăria Municipiului Craiova a scos la licitaţie în anul 2013 pe sistemul de achiziţii 
publice SEAP activitatea de realizare a „Planurilor de acţiune privind reducerea zgomotului” 
şi testarea teoretică a acestora în vederea găsirii celor mai bune metode şi a celor mai 
eficiente, în lumina existenţei unor resurse limitate pentru aplicarea „Planurilor de acţiune 
pentru reducerea zgomotului”,  cele mai potrivite pentru zonele studiate.  

Documentaţia  ”Reevaluarea şi revizuirea planurilor de acţiune privind diminuarea 
zgomotului ambiant în Municipiul Craiova”, elaborată de S.C. Institutul de Cercetări în 
Transporturi – INCERTRANS S.A. Bucureşti a fost aprobată de comisia A.P.M. Dolj în luna 
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octombrie 2014.  
Desigur, scăderea nivelului sonor al unei surse poate conduce la sesizarea unor 

zgomote noi, care erau acoperite de nivelul ridicat al sursei oprite. Nu se poate vorbi de 
reducerea nivelului de zgomot doar pentru o singură sursă, peisajale sonore sunt influenţate 
şi de zgomote care nu fac obiectul acestei directive. 

La realizarea „Planurilor de acţiune pentru reducerea zgomotului” s-au ţinut cont de 
principiile de transmitere a sunetului în aer liber, respectiv de drumul urmat de unda sonoră 
de la emiţător până la receptor. Buna practică în domeniu oferă o clasificare a eficienţei 
măsurilor începand cu sursa de zgomot. 
Având în vedere că în municipiul Craiova, traficul rutier este cel mai mare poluant din 
punct de vedere fonic, măsurile propuse iniţial se referă numai la sursă. 

Măsurile propuse pentru acest tip de sursă de zgomot au fost următoarele: 
planificarea traficului, amenajarea teritoriului, măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot, 
introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea 
sau menţinerea valorilor nivelului de zgomot sub maximele permise. 

Referitor la planificarea traficului rutier, putem menţiona realizarea celor 2 pasaje, cel 
suprateran din Valea Vlăicii şi cel subteran de la Universitate, precum şi amenajarea unor 
sensuri giratorii în mai multe intersecţii aglomerate, în urma acestor măsuri realizându-se o 
oarecare fluidizare a traficului rutier. 
   Proiectul de reabilitare a Str. Calea Bucureşti, desfăşurat în anul 2015, crează 
premizele unei reducerii a zgomotului la sursă, în special prin îmbunătăţirea calităţii căii de 
rulare (covor asfaltic), cât şi prin darea în funcţionare a semaforizării în regim sincronizat, 
sistem care s-a dovedit viabil şi în alte oraşe mari din ţară. 

Vizavi de sursa de zgomot tramvai, după consultarea hărţilor de zgomot şi a 
situaţiei concrete de pe teren, reducerea zgomotului emis de circulaţia tramvaielor se poate 
realiza prin reducerea zgomotului emis la contactul şină-roată, reducerea vibraţiilor 
vehiculelor prin schimbarea acestora cu vehicule mai silenţioase, reducerea vibraţiilor 
vehiculelor şi a căii de rulare prin reducerea rigidităţii căii de rulare. Aceste măsuri au fost 
aplicate prin contractul de modernizare  a căii de rulare la tramvai, care s-a încheiat la 
finalul anului 2015.  Acţiunea asupra căii de propagare a sunetului implică panouri 
fonoizolante la receptori. 

Tot referitor la  contractul de modernizare  a căii de rulare la tramvai, putem 
menţiona disconfortul acustic cu impact local asupra cetăţenilor care locuiesc pe traseul 
liniei de tramvai, în cursul lucrărilor de reparaţii, atât prin lucrările efectuate cât şi prin 
ambuteiajele rutiere provocate de aceste lucrări. 
Pentru „Planurile de acţiune privind reducerea zgomotului” au fost găsite zonele liniştite 
ale oraşului, acestea fiind zonele în care zgomotul trebuie redus şi în care zgomotul trebuie 
să rămană în acest fel. Conform legislaţiei înseamnă că limitele maxime admise trebuie să 
fie 55 dB, iar suprafaţa minimă pentru o zonă liniştită trebuie să fie de minim 4,5 ha. 

Parcurile din municipiul Craiova care trebuie considerate zone liniştite sunt expuse la 
rândul lor la zgomotul provenit din traficul rutier şi de la traficul feroviar, cum ar fi Parcul 
Corniţoiu şi mai puţin la celelalte surse de poluare fonică. 
Prin urmare,  aplicarea măsurilor de reducere a zgomotului pentru traficul rutier vor avea un 
impact pozitiv asupra zonelor liniştite din municipiul Craiova. 
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Anexe 
Anexa nr. 1 

 
PRINCIPALII INDICATORI TERITORIALI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Municipiul Craiova*, unităţi componente: 9 localităţi 
- Craiova (258340 pers);  
- Făcăi (1050 pers);  
- Mofleni (1547 pers); 
- Popoveni (1250 pers.); 
- Şimnicu de Jos (1106 pers.);  
- Cernele (4783 pers.); 
- Cernele de Sus (182 pers.);  
- Izvorul Rece (617 pers.);  
- Rovine (631 pers.) 
 
*) Populaţia este raportată conform Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor 2011 

 
FIŞA LOCALITĂŢII 

Indicator 
La 
 începutul 
anului 2014 

La începutul 
anului 2015 

 1 2 
� ECHIPAREA TERITORIULUI   

� Suprafaţa totală2 - ha 8141 8141 
� Locuinţe existente1 - total - număr 109690 109940 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 758 758 
 Locuinţe din fondurile private - număr 108932 109182 

� Suprafaţa locuibilă1 - total mp 5783746 5797390 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 25868 25868 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5757878 5771522 

� Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

7063 7063 

� Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

1039 1039 

� Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 388 401 
 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 

km 
298 301 

� Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei 
potabile - km 

541,0 550,5 

� Capacitatea instalaţiilor de producere a apei 
potabile – mc /zi 

301520 301520 

� Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor – total - mii mc 

 
26993 

 
27186 

� Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor – uz casnic - mii mc 

 
24619 

 
25296 

� Energia termică distribuită - Gcal 423151 357044 
� Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 438,0 438,0 
� Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a 

gazelor - km 
463,2 462,2 

                                                 
2
 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La 
 începutul 
anului 2014 

La începutul 
anului 2015 

 1 2 
� Gaze naturale distribuite - total – mii mc 82321 81063 
� Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 46517 46768 
� Numărul tramvaielor în inventar 29 28 
� Numărul autobuzelor în inventar 189 203 
   

� POPULAŢIA   
� Populaţia după domiciliu la 1 iulie 307290 306115 

 Din care femei 161486 161126 
� Mişcarea naturală a populaţiei3   

 Născuţi vii 2375 2550 
 Născuti morţi 1 - 
 Decedaţi 2639 2747 
 Decedaţi sub un an 13 12 
 Căsătorii 1860 1914 
 Divorţuri 244 159 

� Mişcarea migratorie a populaţiei 2375 2550 
 Stabiliri de domiciliu în localitate 2854 2972 
 Plecări cu domiciliul din localitate 3945 4237 
 Stabiliri de reşedinţă în localitate 4764 4387 
 Plecări cu reşedinţa din localitate 3129 2082 

   
� FORŢA DE MUNCĂ   

� Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 91052 92423 
 Numărul mediu al salariaţilor în agricultură, 
silvicultură şi pescuit - persoane 

 
378 

 
575 

 Numărul mediu al salariaţilor în industrie - total 
- persoane 

 
22974 

 
22508 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria 
extractivă - persoane 

 
640 

 
665 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria 
prelucrătoare - persoane 

 
17630 

 
17363 

� Numărul mediu al salariaţilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat - 
persoane 

 
 

2241 

 
 

2079 

� Numărul mediu al salariaţilor în distribuţia 
apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare - persoane 

 
 

2463 

 
 

2401 
 Numărul mediu al salariaţilor în construcţii - 
persoane 

5709 5686 

 Numărul mediu al salariaţilor în comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor - persoane 

 
 

21033 

 
 

22080 
 Numărul mediu al salariaţilor în transport şi 
depozitare - persoane 

 
5084 

 
4739 

 Numărul mediu al salariaţilor în hoteluri şi 
restaurante  - persoane 

 
2319 

 
2325 

 Numărul mediu al salariaţilor în informaţii şi   

                                                 
3
 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La 
 începutul 
anului 2014 

La începutul 
anului 2015 

 1 2 
comunicaţii  - persoane 1655 2351 

 Numărul mediu al salariaţilor în intermedieri 
financiare şi asigurări - persoane 

 
1469 

 
1466 

 Numărul mediu al salariaţilor în tranzacţii 
imobiliare  - persoane 

 
502 

 
560 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice  - persoane 

 
2733 

 
2978 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
servicii administrative şi activităţi de servicii 
suport  - persoane 

 
4970 

 
4886 

 Numărul mediu al salariaţilor în administraţie 
publică şi apărare, asigurări sociale din 
sistemul public  - persoane 

 
3652 

 
3646 

 Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ - 
persoane 

7846 7790 

 Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi 
asistenţă socială - persoane  

 
8353 

 
8229 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
spectacole, culturale şi recreative  - persoane 

 
1490 

 
1580 

 Numărul mediu al salariaţilor în alte activităţi 
ale economiei naţionale  - persoane 

 
885 

 
1024 

   
� Şomerii înregistraţi4 - persoane 3420 3219 

 feminin 1855 1852 
� Ponderea şomerilor în populaţia de 18-62 ani 3-% - 1,7 1,6 

   
� ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII    
� Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de 

mărime: 9798 10112 
 0 - 9 salariaţi 8496 8802 
 10 - 49 salariaţi 1083 1094 
 50 - 249 salariaţi 182 181 
 250 şi peste 37 35 

� Numărul mediu de persoane ocupate - total, din care, pe 
clase de mărime: 

 
87599 86626 

 0 - 9 salariaţi 20625 20717 
 10 - 49 salariaţi 20746 20818 
 50 - 249 salariaţi 17122 17350 
 250 şi peste 29106 27741 

� Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – 
lei: 22085810101 22780422567 

 0 - 9 salariaţi 2722588925 2689298905 
 10 - 49 salariaţi 6570851310 7228022766 
 50 - 249 salariaţi 3930077323 4469492597 
 250 şi peste 8862292543 8393608299 

� Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – lei: 1911241837 1800972403 
 0 - 9 salariaţi 144976752 223031334 
 10 - 49 salariaţi 310901598 345136833 

                                                 
4
 Date la sfârşitul anului 
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Indicator 
La 
 începutul 
anului 2014 

La începutul 
anului 2015 

 1 2 
 50 - 249 salariaţi 191182072 245962126 
 250 şi peste 1264181415 986842110 

   
� CULTURĂ ŞI ARTĂ   

� Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
� Locuri in instituţii de spectacole – număr 1641 1703 
� Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - 

persoane 
388705 308963 

� Personalul angajat din instituţiile şi companiile de 
spectacole - număr 

 
545 

 
546 

� Biblioteci - număr 81 85 
� Biblioteci publice – număr 1 1 
� Volume existente în biblioteci - număr 3083531 3139100 
� Cititori activi la biblioteci - număr 55708 56493 
� Volume eliberate - număr 933758 909198 
� Personalul angajat din biblioteci - număr 166 166 
� Muzee - număr 8 8 
� Vizitatori ai muzeelor - număr 145178 148612 
� Personalul angajat din muzee - număr 111 109 
   

� OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

� Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 6 6 
 Farmacii - număr 7 7 
 Puncte farmaceutice - număr 2 1 
 Dispensare medicale - număr 1 1 
 Cabinete medicale individuale (de familie) - 
număr 

130 130 

 Cabinete medicale de specialitate 4 3 
 Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice individuale – număr 45 45 
 Ambulatorii de spital – număr 3 3 
 Ambulatorii de specialitate – număr 5 5 
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 36 35 
 Laboratoare de tehnică dentară - număr 35 44 
 Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
 Centre de sănătate mintală - număr 2 2 
 Alte tipuri de cabinete medicale 8 7 

� Paturi   
 Paturi în spitale – număr 3041 3041 

� Personal medical   
 Medici – persoane 1465 1524 
• Din total: medici de familie 238 216 

 Stomatologi – persoane 111 121 
 Farmacişti – persoane 45 44 
 Personal mediu sanitar – persoane 2766 2678 
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Indicator 
La 
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anului 2014 

La începutul 
anului 2015 

 1 2 
   

Sector privat   
� Unităţi sanitare   

 Spitale - număr 2 5 
 Policlinici – număr 21 20 
 Farmacii – număr 143 151 
 Puncte farmaceutice – număr - 7 
 Depozite farmaceutice – număr 19 14 
 Cabinete medicale – număr 849 376 

din care:   
♦ Cabinete medicale de familie – număr 47 45 
♦ Cabinete medicale de medicină generală – 

număr 
52 35 

♦ Cabinete medicale de specialitate – număr 750 296 
 Cabinete stomatologice – număr 279 281 
 Laboratoare medicale – număr 72 113 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 34 35 
 Societate civilă medicală de specialitate – 
număr 

9 90 

 Societate stomatologică civilă medicală – 
număr 

2 2 

 Centre medicale de specialitate - număr - 15 
 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 

� Paturi   
 Paturi în spitale – număr 11 100 

� Personal medical   
 Medici - persoane 218 238 
• Din total: medici de familie 54 51 

 Stomatologi - persoane 257 286 
 Farmacişti - persoane 410 453 
 Personal sanitar mediu – persoane 946 1154 

� INVESTIŢII - CONSTRUCŢII5   
� Locuinţe terminate la sfârşitul anului- total - număr 496 341 

 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 496 341 
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - 
număr  

496 341 

   
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale  - număr 
 

258 
 

288 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi - număr 
 

6 
 

- 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - număr 
 

4 
 

4 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri 

şi clădiri similare - număr 
 

- 
 

- 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri   
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 1 2 
pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - 
număr 

16 53 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 
clădiri - număr 

68 51 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale – mp. 

 
196817 

 
60879 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale pentru colectivităţi - mp 

 
6354 

 
- 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - mp 

 
1037 

 
2215 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri 
şi clădiri similare - mp 

 
- 

 
- 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 

 
2887 

 
11095 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 
clădiri - mp 

32746 8921 

   
� AGRICULTURA   
� Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - 
hectare 

3575 3543 

� Suprafaţa arabilă - hectare 2600 2568 
� Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole - 

hectare 
106 106 

� Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole - hectare 35 35 
� Suprafaţa păşunilor - hectare 830 830 
� Suprafaţa fâneţelor - hectare 4 4 
   
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - total - ha 4566 4598 
� Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră - total -ha 
 

497 
 

497 
� Suprafaţa cu ape şi bălţi - total - ha 113 113 
� Suprafaţa ocupată cu construcţii - total - ha 3747 3581 
� Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total - 

ha 
116 322 

� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 
total - ha 

93 85 

   
� Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6426 6791 

 Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 2805 3440 
� Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2521 2489 
� Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 249 815 
� Suprafaţa fanetelor - proprietate privată - ha 3 3 
� Suprafaţa cu vii si pepiniere viticole - proprietate 

privată - ha 
 

27 
 

27 
� Suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole - 

proprietate privată - ha 
 

5 
 

106 
   

 Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate 
privată - ha 

3621 3351 
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 1 2 
� Suprafaţa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră- proprietate privată - ha 
 

51 
 

51 
� Suprafaţa cu ape şi bălţi - proprietate privată - ha 27 27 
� Suprafaţa ocupată cu construcţii - proprietate 

privată - ha 
3482 3220 

� Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - 
proprietate privată - ha 

 
10 

 
10 

� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 
proprietate privată - ha 

 
51 

 
43 

   
� TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT6   

� Unităţi de cazare la sfârşitul anului 35 34 
 Hoteluri - număr 18 20 
 Moteluri - număr 2 2 
 Vile turistice - număr 2 1 
 Hosteluri - număr 4 4 
 Pensiuni turistice urbane - număr 9 7 

� Sosiri în unităţi de cazare la sfârşitul anului 63144 76091 
 Sosiri în hoteluri - număr 47984 63940 
 Sosiri  în moteluri - număr 2581 2024 
 Sosiri în vile turistice - număr 1668 1042 
 Sosiri în hosteluri - număr 5010 3543 
 Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 5901 5542 

� Înnoptări în unităţi de cazare la sfârşitul anului 118673 143900 
 Înnoptări în hoteluri - număr 87279 115082 
 Înnoptări în moteluri - număr 7292 7276 
 Înnoptări în vile turistice - număr 3211 1748 
 Înnoptări în hosteluri - număr 9927 8999 
 Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 10964 10795 

 
 
Consiliul Local la Alegerile Locale din iunie 2012: 27, din care 
15, USL 
  7, UNPR 
  3, PDL 
  2, PP-DD 

*Datele au fost furnizate de Direcția Județeană de Statistică Dolj 
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Anexa nr. 2 
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Precizări: 
- Valorile indicatorilor cuprinși în situațiile graficele de mai sus sunt extrase din baza de date organizată la 

nivelul Inspecției Muncii cu informațiile transmise de angajatori în aplicația Revisal; 
- Diferențele existente între numărul de salariați și numărul de contracte individuale de muncă rezidă din 

prevederile art. 35, alin . (1) din Codul Muncii “Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți 
sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă (W)”. 

- Aproximativ 85% din numărul de salariați din Dolj desfășoară activitate pe raza Municipiului Craiova. 


