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Dragi craioveni,

În anul 2019, am continuat pe drumul pe care 
l-am început împreună în anul 2017: acela de 

a face un plan de lungă durată pentru dezvoltarea ora-
șului, bazat pe studii științifice elaborate de specialiști 
și de a realiza pentru prima oară, în ultimii 20 de ani, 
un Plan Urbanistic General al orașului. Acest docu-
ment va sta la baza dezvoltării Craiovei în următorii 
zeci de ani, va trasa direcțiile înspre care se va îndrepta 
orașul și îl consider cel mai important moment al man-
datului meu de Primar. Toată dezvoltarea Craiovei din 
momentul intrării în vigoare a noului PUG va fi dictată 
de reguli clare, stabilite prin acest set de documente.

Obiectivele principale ale Planului Urbanistic 
General sunt: transport intermodal (gară, aeroport, 
zone industriale, zone de aglomerație urbană); ex-
tindere intravilan; strategie de dezvoltare urbană și 
metropolitană; plan de mobilitate urbană; plan de 
dezvoltare Green City; plan de dezvoltare Safe City; 
plan de dezvoltare Smart City.

Ecartul dintre Craiova și orașele din vestul 
României s-a redus în această perioadă prin imple-
mentarea de politici publice inovatoare și prin digi-
talizarea a mare parte din serviciile oferite de către 
municipalitate. 

În tot mandatul meu de primar m-am concen-
trat pe un singur lucru: ca absolut toate serviciile să 
se desfășoare riguros, toate să fie de cea mai înaltă 
calitate, fără compromisuri și bine planificate. Toate 
deciziile pe care le iau sunt analizate cu o rigurozitate 
“nemțească”. M-am asigurat ca planul pentru Craio-
va să fie elaborat pentru o durată mare de timp astfel 
încât, dezvoltarea orașului să apuce pe un drum fără 
întoarcere, unitar, iar la finalul acestui drum Craiova 
să redevină ceea ce a fost în trecutul său glorios: un 
oraș al aristrocrației, al oamenilor muncitori, al între-
prinzătorilor privați, un oraș industrial dar și cultu-
ral, un oraș al celor care iubesc sportul, în care copiii 
noștri pot primi educația pe care o merită, în condiții 
excelente.

Aflat într-o continuă dezvoltare, Municipiul 
Craiova necesită viziune și strategii pe termen lung. 
Astfel, au fost realizate la nivelul Primăriei, o serie de 
studii pentru a stabili în mod clar direcțiile de dez-
voltare. Cel mai important document este Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Zona Metro-
politană Craiova. 

Dezvoltarea Craiovei este dată de un partene-
riat activ între mediul public (administrația locală), 
mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, 
sectorul ONG și populație. 
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Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Polului de Creștere Craiova (PMUD) este un do-
cument strategic și un instrument pentru dezvol-
tarea unor politici (care are la bază un model de 
transport dezvoltat cu ajutorul unui software de 
modelare a traficului), elaborate pentru a îndeplini 
necesitățile de mobilitate a oamenilor și compani-
ilor din oraș și din zonele învecinate, pentru o mai 
bună calitate a vieții, contribuind în același timp la 
atingerea obiectivelor europene în termeni de efici-
ență energetică și protecție a mediului.  

Planul de Acțiune Pentru Energie Durabi-
lă este documentul de programare și planificare 
la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană 
Craiova, prin care se formulează politicile publi-
ce care vor fi abordate, pe termen mediu și lung, 
cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice și 
creșterea utilizării surselor regenerabile de energie. 
Obiectivul general al Planului de Acțiune pentru 
Energie Durabilă a Zonei Metropolitane Craiova 
este reducerea consumului final de energie din sur-
se convenționale și a emisiilor CO2 generate, prin 
îmbunătățirea eficienței energetice și valorificarea 
durabilă a surselor de energie regenerabilă. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Soci-
ale din Municipiul Craiova este necesară pentru 
facilitarea dezvoltării serviciilor sociale din cadrul 

comunității locale. Aceste servicii vin în întâmpina-
rea persoanelor care se află în imposibilitatea de a 
se îngriji singure.

Craiova trebuie să fie un pol al dezvoltării re-
gionale, un motor de creștere economică, generator 
de noi locuri de muncă, dar și de progres și inovare, 
iar aceste strategii definesc direcția pe care trebuie să 
mergem în atingerea acestui țel. 

Toate aceste realizări ale anului 2019 nu ar fi 
fost posibile fără eforturile și profesionalismul celor 
care fac parte din aparatul de specialitate al primaru-
lui, dar și fără încrederea acordată de cei 27 membri 
ai Consiliului Local al Municipiului Craiova, care 
au susținut, de fiecare dată, proiectele importante 
pentru întreaga comunitate.

Dragi craioveni, traversăm, împreună, una din-
tre cele mai dificile perioade din viața noastră. Dar, 
în același timp, am demonstrat cu toții că, la nevoie, 
știm să fim solidari! Solidari unii cu alții, dar mai ales 
solidari la mesajele transmise de autorități! Nimic 
nu poate fi mai important decât sănătatea voastră, 
a noastră, a tuturor! Și doar împreună, noi toți, vom 
putea reda gloria de odinioară acestui oraș minunat.

Cu deosebită considerație, 
Mihail Genoiu, 
Primarul Municipiului Craiova
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Anul 2019 a marcat debutul unor inves-
tiții majore în infrastructura rutieră 
din municipiul Craiova. 

O lucrare importantă nu doar pentru utilitatea 
ei, cât și din punct de vedere arhitectural și istoric, a 
fost modernizarea străzii A.I. Cuza prin integrarea ei 
în atmosfera Centrului istoric: pavelele din ciment și 
a bordurile au fost înlocuite cu unele de granit, vechii 
stâlpi de iluminat au fost schimbați cu unii tip felinar 
ce aduc aminte de parfumul vremurilor de altădată, 
iar cablurile inestetice de pe stâlpi au fost în totalitate 
coborâte în subteran.

Anul 2019 a însemnat și demararea investiției 
pentru renovarea esplanadei din fața blocurilor N24, 
N25, T14 și T15 din cartierul Lăpuș. Începând de la 
înlocuirea dalelor de beton, a mobilierului urban sau 
a spațiilor verzi și până la amenajarea de locuri de 
joacă, spații pentru vârstnici, zone de fitness – toate se 
vor reface pentru a oferi locuitorilor un spațiu public 
modern de agrement și promenadă. Lucrările sunt în 
desfășurare în acest moment.

Documentația pentru pasajul peste calea ferată 
de pe strada Gârlești, mult așteptat de locuitorii din 
zonă, este gata. Vom demara și lucrările în perioada 
următoare. Un impresionant pasaj va descongestiona 
traficul din zonă și va elimina complet timpii de aș-
teptare de la barieră. 

Străpungerea Traian Lalescu, o altă lucra-
re importantă de infrastructură, ce va crea legătura 
dintre zonele de nord și sud ale Craiovei, este foar-
te aproape de începerea lucrărilor. În anul 2019 am 
lucrat la documentația proiectului din cadrul studiu-
lui de fezabilitate, iar anul acesta începem lucrările. 
Acest nou bulevard, cu două benzi pe sens, va prelua 
din traficul rutier de pe bulevardul Decebal și bule-
vardul Carol I și va scurta mult timpii de tranzit pen-
tru persoanele ce tranzitează Craiova de la nord la 
sud sau invers. 

În anul 2019, am demarat lucrările de proiecta-
re pentru reabilitarea podului peste calea ferată către 
Melinești - zona Triaj din nordul Craiovei. Acesta va 
intra în reabilitare și consolidare. Lucrările vor începe 
în luna iulie 2020. De asemenea, vom reabilita și Pasa-
jul Electroputere, și acesta aflându-se într-o avansată 
stare de degradare din punct de vedere tehnic.

În ceea ce privește monumentele istorice din 
Craiova, în anul 2019 am finalizat renovarea Fân-
tânii Purcarului și am demarat renovarea Podului 

INFRASTRUCTURĂ

Esplanadă Cartier Lăpuș

Străpungerea 
Traian Lalescu

Fântâna Purcarului
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Suspendat din Parcul Nicolae 
Romanescu, proiect finanțat din 
fonduri europene.

Pentru prima oară, senio-
rii Craiovei beneficiază, de anul 
trecut, de un spațiu al lor, dotat 
cu toate cele necesare - Clubul 
Pensionarilor și unde pot soci-
aliza, dar și implica în viața co-
munității locale prin propunerea 
de proiecte comune. 

Nu mai puțin de 3 pache-
te de asfaltare a străzilor de pia-
tră și pământ sunt în lucru: unul 
ce însumează 87 străzi, altul de 9 
străzi și altul de 107 străzi. 

Străzile din pachetul de 
87 sunt cel de mai jos, cele efec-

tuate în 2019 fiind evidențiate cu albastru, cele documentate în 2019 cu roșu și restul – cele prevăzute pentru 
asfaltare în 2020: 

Strada Antiaeriană
Strada Carpenului
Strada Cavaleriei
Strada Corcova
Strada Drumul Fabricii
Strada Ecoului
Strada Fermei
Strada Fermierului
Strada Geniștilor
Strada Grădinari
Strada Hîrșova
Strada Homer
Strada Infanteriei
Strada Livezi
Strada Marinei
Strada Măcinului
Strada Merișorului
Strada Micșunele
Strada Ogorului
Strada Oltenița
Strada Porumbului
Strada Răchitei
Strada Rășinari
Strada Trifoiului
Strada Vrancei

Intersecția Calea București

Pasarela Ford

Strada Geniștilor
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Strada Alunului
Strada Anina
Strada Babadag
Strada Balzac
Strada Bărbătești
Strada Ciocârliei
Strada Costache Negruzzi
Strada Cristian Tell
Strada Dăbuleni
Strada Gutuiului
Strada Iezerului
Strada Ion Creangă
Strada Leandrului
Strada Mesteacănului
Strada Mixandrelor
Strada Motru
Aleile I și II Motru
Strada Petrila
Strada Plopului
Strada Prelungirea Teilor
Strada Sinoe
Strada Strungarilor
Strada Techirghiol
Strada Teilor
Strada Trandafirului
Strada Vișinului

Strada Alba Iulia
Strada Albinelor
Aleile I și II Albinelor
Strada Alexandru cel Bun
Aleile I-VI Alexandru cel Bun
Strada Arad
Strada Artileriei
Strada Botoșani
Strada Brașov
Strada Buziaș
Strada Calea Brezei
Strada Căpșunilor

Strada Cărbunești
Strada Cocorului
Strada Constanța
Strada Corabia
Strada Cujmir
Strada Dimitrie Cantemir
Aleea Dunării
Strada Emil Marghitu
Strada Eroii Sanitari
Aleile I-V Gheorghe Donici
Aleile I-IV Izvorul Rece
Aleea I Maria Rosetti

Strada Măghiranului
Strada Muntenia
Strada Pescaruș
Strada Pietrosu
Strada Postrăvarul
Strada Pui de lei
Strada Stejarului
Strada Tisa
Strada Topolniței
Strada Tulcea
Strada Vânători de Munte
Strada Zalău

Strada Parângului
Strada Ramuri
Strada Migdalului

Strada Lăcrimioarei
Strada Zăvoiului
Aleea 3 Bariera Vâlcii

Aleea 2 Cantonului
Strada Drumul Corneșului
Strada Vânători

Tot în anul 2019 am început încă un pachet nou de 9 străzi pe care le asfaltăm în anul 2020:
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Str. Rosmarinilor
Aleea II Bariera Vâlcii
Str. Trotușului
Aleea I Șimnic
Str. Agrișului
Str. Cantonului
Str. Măslinului
Str. Prunului
Str. Viilor
Str. Rodnei
Str. Viorele
Str. Polovragi
Str. Postăvarul
Str. Călimanului
Str. Zmeurei

Str. Bradului
Str. Bucegi
Str. Murelor
Aleea I Teilor
Aleea 7,8 Teilor
Aleea II Mălinului
Str. Tudor Arghezi
Aleea Tabacu
Str. Craiovița
Str. Cicoarei
Str. Alexandria
Str. Sadu
Str. Bicaz
Str. Drobeta
Str. Dobrogea
Aleea Râului
Str. Târnava
Str. Tismana
Str. Moldova
Str. Călărași
Str. Teleajenului

Str. Sulina
Str. Giurgiu
Str. Piatra Neamț
Str. Ardeal
Str. Dimitrie Bolintineanu
Str. Pictor Barbu Iscovescu
Str. Petuniilor
Aleea Sfântul Gheorghe
Str. Șoimului
Str. Henri Barbusse
Str. Ecaterina Teodoroiu
Str. Constantin Gherghina
Str. Nufărului
Str. Albăstrele
Str. Giuseppe Verdi

Str. Macului
Str. Castanilor
Str. Mangaliei
Str. Izvorului
Aleea II Căpșunilor
Str. Bâlteni și Alei
Str. Brestei - trotuare
Str. Bușteni
Str. Căprioarei
Str. Nectarului
Str. Moreni
Str. Ţicleni
Str. Dimitrie Grecescu 
Str. Fragilor
Str. Spiru Haret
Str. Poligonului și Alei
Aleea 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 Fragilor
Str. Ion Budai Deleanu
Str. Fața Luncii
Str. Drăgășani
Str. Dorobanților

Str. Ineului
Str. Isvarna
Str. Almășului
Str. Lăstăriș
Str. Călmățui
Str. Salciei
Str. Bistriței
Str. Ciucaș
Str. Oltului
Str. Ialomița
Str. Rarău
Str. Caraiman
Str. Vidra
Str. Banu Stepan - trotuare 
Str. Drumul Muntenilor

Str. Drumul Apelor
Str. Drumul Ungurenilor
Aleea III Drumul Apelor
Str. Plaiul Vulcănești
Str. Aleea IV Drumul Apelor
Str. Paulina Vorvoreanu
Str. Bucura
Str. Arnota
Aleea Târgului
Str. Măceșului
Str. Emil Racoviță
Str. Odesa
Str. Prutului
Str. Școlii
Aleea Potelu, Aleea 1,2,3,4 Potelu
Str. Fântâna Popova
Str. Nouă
Str. Șerban Cantacuzino
Str. Aviatorilor
Str. Detașamentul Păuliș

Am demarat documentația pentru un nou pachet de 107 străzi, licitația pentru efectuarea Documentelor de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) este în desfășurare în acest moment. Străzile din acest pachet sunt:
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Strada Lalelelor
Cartier 1 Mai – Insulă
Strada Ceahlăului
Cartier Calea București -Pod Electro
Strada Castanilor
Strada Putnei+Alee Strada Putnei
Strada Anul 1848
Cartier Valea Roșie
Strada Nifor Criveanu/Str. Soarelui
Parcare Patria
Zona blocuri ANL
Strada Arhitect Dan Nicolae
Strada George Coșbuc
Strada Mihai Eminescu
Cartier Sărari  
Cartier 1 Mai – Insulă
Parcare Patria
Zona blocuri ANL

Strada Arhitect Dan Nicolae
Strada George Coșbuc
Strada Mihai Eminescu
Strada Popoveni
Târg Romanescu
Strada.V.Conta+ Strada Jean Negulescu
Strada Vânători
Școala Romanescu
Strada Vântului
Zona Billa
Aleea Castanilor 2
Strada Feldioara
Cartier George Enescu
Școala generala 24
Strada Licurici
Strada Opanez

Școala 32 Aleea Castanilor
Școala 14 Aleea Toamnei
Strada Mihai Eminescu
Aleea Castanilor 2
Grădinița nr. 51 – Floarea Soarelui
Aleea Rovinari
Bvd Decebal – Parcare
Strada Opanez
Ana Ipătescu
Zona Complex Baba Novac
Milcov – Gilortului
Str. Primăverii
Vasilescu Carpen – Sărarilor
Fântâna Popova
Parc Craiovița

În anul 2019, am efectuat lucrări de reparații si întreținere străzi, alei, trotuare și parcări astfel:

Asfaltare strada Carpenului

Lucrări de asfaltare

Parc Craiovița Nouă
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Împreună, programul de reparații și cel 
de asfaltări al străzilor de pământ sau piatră, 
însumează peste un milion de metri pătrați în 
Craiova în ultimii trei ani.

Municipiul Craiova beneficiază, din anul 
2019, de primele treceri inteligente pentru pie-
toni care au fost amplasate în zona complexului 
comercial Bacriz și pe bulevardul Calea Severi-
nului. Pentru siguranța pietonilor, acest meca-
nism urmează a fi implementat în tot orașul, 
acolo unde riscul de accidente este ridicat. Sis-
temul are un senzor ce intensifică lumina atunci 
când pietonul pune piciorul pe trecere.

Tot în zona Parcului Nicolae Romanescu, 
s-a dat ordinul de începere pentru reabilitarea 
intrării secundare pentru a o integra cu atmo-
sfera și peisajul specifice parcului. Tot acest spa-
țiu a devenit pietonal, iar “Statuia cu cai” a fost 
așezată pe un soclu mai puțin impunător pentru 
a pune în valoare opera de artă și nu soclul, așa 
cum era înainte. Lucrările sunt finalizate recent.

Am realizat cea mai mare investiție de in-
frastructură a rețelelor de apă și canal din Cra-
iova: acoperirea canalului Carpenului, un loc 
insalubru ce se umpluse de gunoaie și vegetație 
spontană. Acest canal a fost acoperit, în subteran 
s-au introdus țevi de diametru 1200 mm pentru 
colectarea apelor pluviale din tot cartierul Barie-
ra Vâlcii precum și rețea de canalizare pluvială 
separată. Deasupra acestor lucrări de infrastruc-
tură am realizat primul bulevard al Craiovei din 
istoria modernă pe o lungime de 1.7 kilometri. 
De asemenea, în lateralele părții carosabile, am 
creat spații verzi și am plantat arbori.

Planurile referitoare la această zonă nu 
se opresc însă aici. Vom continua cu acest bu-
levard și pe canalul Mălinului până în Bari-

Carpenului - înainte

Carpenului - după
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era Vâlcii, iar în sensul celălalt, bulevardul va 
ajunge până în Calea București, zona Hanul 
Doctorului. Astfel, o nouă arteră principală va 
traversa municipiul Craiova de la Est la Nord și 
va funcționa ca o nouă centură. În perspectiva 
amplasării spitalului Regional în zona de nord 
a Craiovei și având în vedere conexiunea cu 
drumul expres Craiova – Pitești, o nouă arteră 
principală care să descongestioneze traficul este 
absolut necesară. Documentația D.A.L.I. a fost 
depusă de către proiectant. Urmează să licităm 
proiectarea și execuția în decursul acestui an. 

Cele două sedii ale Primăriei Craiova - 
sediul principal cât și cel de la  fostul hotel Pala-
ce - vor intra într-un amplu și binemeritat pro-
ces de renovare. Lucrările vor începe în acest an, 
după actualizarea proiectelor realizată în 2019.

Am demarat un proiect de realizare a pri-
melor două parcări supraterane din Craiova, 
una în zona Pieței Centrale și alta în fața Parcu-
lui Nicolae Romanescu. 

Una dintre cele mai aglomerate zone din 
Craiova la orele de vârf, strada Henry Ford, va 
avea o pasarelă pietonală în zona fabricii Ford, 
iar astfel vor dispărea semaforul și trecerea de 
pietoni. Studiul de fezabilitate este finalizat, ur-
mează să începem procedurile pentru proiecta-
re și execuție.

De asemenea, am demarat un concurs de 
soluții privind reconfigurarea interescției Calea 
București cu str. Arieș (ieșirea din pasajul sub-
teran), corespunzătoare unei viziuni de viitor 

unitare ținând cont de contextul 
actual, dar mai ales de prognozele 
de evoluție a traficului din această 
zonă. Procedura de licitare este în 
curs în acest moment. 

Am dezvoltat un sistem in-
formatic integrat de atribuire și 
gestionare a parcărilor de reședin-
ță. Este o platformă on-line tip har-
tă dinamică GIS prin care cetățenii 
pot să vizualizeze în timp real lo-
curile de  parcare rezidențiale dis-
ponibile și să solicite electronic un 
loc de parcare.

Podul suspendat

Intrare Parcul Romanescu
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În anul care s-a încheiat am demarat cel mai 
amplu proces de ridicare a calității trans-
portului în comun din Craiova. 

Am montat în zona centrală 14 parcometre au-
tomate, conectate la sistemul de plată al parcărilor. 
Acestea fac posibilă plata parcării din zona centrală 
cu cardul, telefonul/ceasul smart sau cu monede. 

Primele 38 de autobuze noi au sosit în Craiova. 
Autobuzele sunt marca BMC PROCITY, au o lungi-
me de 12 metri și o capacitate de transport de 98 de 
persoane și corespund standardelor de calitate și con-
fort. Toate cele 38 autobuze sunt adaptate la nevoile 
persoanelor cu dizabilități. Din dorința de a asigura 
un confort sporit pasagerilor, aceste autobuze sunt 
dotate cu instalație de aer condiționat, care menține 
un climat optim chiar și în perioade caniculare, speci-
fice zonei geografice a municipiului nostru.

Din fonduri europene nerambursabile am semnat 
contracte și urmează să achiziționăm alte 46 autobuze 
electrice, împărțite în două loturi, unul de 16 autobuze 
pentru care am semnat deja contractul și sunt deja în pro-
ducție, furnizorul fiind firma poloneză Solaris, și un alt 
lot de 30 autobuze pentru care licitația este în desfășurare. 

De asemenea, tot din fonduri europene vom 
achiziționa și 17 tramvaie noi, licitația fiind în evalu-
are la MDRAP. 

Din fonduri europene nerambursabile, avem 
aprobate proiecte pentru:

 9 refacerea căii de rulare a tramvaiului, zona Hen-
ry Ford și management de trafic aferent

 9 refacerea căii de rulare pe Calea Severinului, în 
zona industrială Cernele de Sus împreună cu mana-
gementul de trafic pentru tramvaie

 9 Modernizarea stațiilor de redresare pentru ali-
mentarea electrică a tramvaielor

 9 Modernizarea depoului de tramvaie
 9 Extinderea sistemului de management al traficu-

lui prin integrarea de noi intersecții semaforizate cu 
funcționarea în regim adaptiv și sistem de comunica-
ții și reorganizarea circulației în zona centrală.

TRANSPORT
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Tot în anul 2019, am de-
marat un proiect pentru achizi-
ționarea a 9 stații de încărcare 
pentru autoturisme electrice 
montate astfel: 
• 2 pe strada A.I. Cuza
• 6 pe Calea București 
• 1 pe Bulevardul Decebal. 

Dosarul de finanțare pen-
tru acestea este depus la Minis-
terul Mediului. 

Strategia de transport pu-
blic din municipiul Craiova este 
prevăzută în Planul de Mobili-
tate Urbană Durabilă al Polului 
de Creștere Craiova (PMUD). 
Acesta este un document stra-
tegic și un instrument pentru 
dezvoltarea unor politici elaborate pentru a îndeplini 
necesitățile de mobilitate a oamenilor și companiilor 
din oraș și din zonele învecinate, pentru o mai bună 
calitate a vieții, contribuind în același timp la atin-
gerea obiectivelor europene în termeni de eficiență 
energetică și protecție a mediului și având la bază un 
model de transport dezvoltat cu ajutorul unui sof-
tware de modelare a traficului.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă are ca 
scop crearea unui sistem de transport care să răspun-
dă următoarelor obiective strategice:

• ACCESIBILITATE – asigurarea că tuturor 
cetățenilor le sunt oferite opțiuni de trans-
port care să le permită accesul la destinați-
ile și serviciile esențiale;

• SIGURANŢĂ ȘI SECURITATE – îmbună-
tățirea siguranței și a securității;

• MEDIU – reducerea poluării aerului și 
a poluării fonice, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și a consumului de 
energie;

• EFICIENŢA ECONOMICĂ – sporirea efi-
cienței și rentabilitatea transportului de 
persoane și bunuri;

• CALITATEA MEDIULUI URBAN – con-
tribuția la creșterea atractivității și calită-
ții mediului și peisajului urban, în folosul 
cetățenilor, al economiei și al societății în 
ansamblu. 

Alături de Zona Metropolitană Craiova, lu-
crăm la un Masterplan integrat de transport în zona 
periurbană, pentru a depune împreună un proiect 
care ar putea fi cel mai mare proiect strategic finanțat 
de către Comisia Europeană din Oltenia, cu o valoare 
între 500 milioane de euro și un miliard. Acesta pre-
supune crearea unul mijloc de transport în comun 
care să lege toată zona din jurul Craiovei cu centrele 
intermodale din Craiova, facilitând astfel transportul 
forței de muncă din și către oraș. Stație de încărcare Parcometru
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Aflat într-o continuă dezvoltare, Munici-
piul Craiova necesită viziune și strate-
gii pe termen lung. Astfel, au fost rea-

lizate la nivelul Primăriei, o serie de studii pentru a 
stabili în mod clar direcțiile de dezvoltare. 

Cel mai important document este Strategia In-
tegrată de Dezvoltare Urbană pentru Zona Metro-
politană Craiova. Această strategie se împarte pe 3 
planuri ample:

Strategie - care asigură complementaritatea 
dintre domeniile de politici publice precum: trans-
port, cultură, dezvoltare economică, infrastructură, 
educație, protecția mediului etc.;

Participarea actorilor locali în dezvoltarea mu-

nicipiului, care agregă interesele tuturor locuitorilor, 
asociațiilor și agenților economici într-un parteneriat 
ce urmărește dezvoltarea orașului;

Dezvoltare operațională ce înglobează proiec-
te de dezvoltare locală pentru domenii ca: renovarea 
spațiului urban, locuire, infrastructură, protecția me-

diului, dezvoltare economică, incluziune 
socială.

Dezvoltarea Craiovei este dată de 
un parteneriat activ între mediul public 
(administrația locală), mediul de afaceri, 
mediul academic și de cercetare, sectorul 
ONG și populație. Municipiul Craiova 
este la ora actuală un centru urban de 
interes regional și național, poziție do-
bândită prin asigurarea unui climat eco-
nomic favorabil investițiilor și mediului 
de afaceri, încadrat de rețele de transport 
durabile, forță de muncă înalt calificată 
și educată, sisteme de sănătate eficiente 
și moderne. 

Pentru prima dată după anii 90, 
Craiova va avea un PUG - Planul Urba-
nistic General - actualizat și digitalizat. 

Este un set de documente ce urmează să fie finalizat, 
contractul fiind semnat în anul 2019. Acest document 
va sta la baza dezvoltării Craiovei în următorii zeci 
de ani, ce va fi dictată de reguli clar stabilite prin acest 
set de documente – Planul Urbanistic General, care 
ne va oferi indicii reali cadastrali, istorici, culturali și 
sociali.

Iar în această direcție, una dintre cele mai im-
portante acțiuni care este, practic, o componentă a 
Planului Urbanistic și pe care am demarat-o în 2019 
este dezvoltarea, în cadrul Primăriei Craiova, a unui 
sistem GIS – sistem informatic integrat pentru digi-
talizarea tuturor proceselor din cadrul administra-
ției locale. Practic, la finalizarea acestei proceduri, 
cetățeanul își va putea verifica, accesând un singur 
cont de pe o PLATFORMĂ UNICĂ, orice infor-
mație care îi poate fi necesară de-a lungul vieții: de 
la actele de naștere, la taxe sau impozitele pe care le 
are de achitat, date despre contractul de salubritate, 
informații online despre un teren anume, obținerea 
online a certificatului de urbanism, extract PUZ sau 

STRATEGII ȘI POLITICI PUBLICE
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orice alte documente oficiale de care are 
nevoie și care sunt în responsabilitatea 
autorităților locale de a le emite. Va fi un 
fel de arhivă personală, disponibilă prin-
tr-un simplu clic, cu toate softurile ad-
ministrației locale legate între ele. Dacă 
Europa este digitalizată, și noi avem obli-
gația să le asigurăm tinerilor pe care ne 
dorim să-i aducem înapoi, acasă, exact 
condițiile de acolo, din Marea Britanie, 
Suedia sau Belgia. Și asta înseamnă Cra-
iova modernă! De altfel, este vorba des-
pre un sistem unic, generalizat, pentru 
care am pledat inclusiv la nivel național, 
în cadrul întâlnirilor oficiale ale Asociați-
ei Municipiilor din România, unde sunt 
prim-vicepreședinte, și care va obliga, 
practic, autoritățile statului să respecte o 
ordine în documentele oficiale, să ofere 
maximă transparență cetățeanului, dar și 
să ușureze actul birocratic, indiferent că vorbim de 
cel de la nivel local sau național. 

Așa cum am menționat anterior, sistemul GIS 
– sistem informatic integrat face parte dintr-un pro-
ces amplu de digitalizare a tuturor proceselor din 
cadrul administrației locale și care inter-relaționează, 
într-un final, cu tot ce înseamnă componenta Smart 
City pentru Craiova.

În cadrul Primăriei Craiova am dezvoltat o se-
rie de proiecte privind digitalizarea Craiovei:
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem in-

formatic de gestiune electronică a procedurilor 
operaționale și de sistem de la nivelul instituției - 
S.I.M.C.A. - Proiect finanțat din fonduri europene 
nerambursabile 

• Accesibilitatea procedurilor administrative prin 
Reducerea birocrației și digitizare pentru Cetățe-
nii BĂNIEI - Portal de e-servicii pentru cetățeni.

• Digitalizarea cu acces și livrare online completă a 
minim 10 servicii gestionate de primărie;

• Retro-digitalizarea documentelor din arhiva Pri-
măriei

• Servicii de programare on-line pentru:

• Depunere de documente la Registratura primări-
ei, Direcția de Impozite și Taxe și Direcția de Evi-
dență a Persoanelor;

• Transcriere certificate de stare civilă;
• Oficiere căsătorie;

• Consultare on-line a autorizațiilor de construire și 
a certificatelor de urbanism;

• Impozite și taxe online.
Planul de Acțiune Pentru Energie Durabi-

lă este documentul de programare și planificare 
la nivelul arealului definit de Zona Metropolitană 
Craiova, prin care se formulează politicile publi-
ce care vor fi abordate, pe termen mediu și lung, 
cu privire la îmbunătățirea eficienței energetice și 
creșterea utilizării surselor regenerabile de energie 
în arealul gestionat de parteneri, prin dezvoltarea 
cooperării între instituții și oameni, transferul ex-
perienței pozitive, a bunelor practici și noilor cu-
noștințe tehnice în domeniul eficienței energetice 
și surselor de energie regenerabile, stimularea uti-
lizării noilor tehnologii, îmbunătățirea capacității 
organizaționale a instituțiilor publice prin mana-
gement energetic performant și creșterea rolului 
de model pentru comunitate. 
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Obiectivul general al Planului de Acțiune 
pentru Energie Durabilă a Zonei  Metropolitane 
Craiova este reducerea consumului final de energie 
din surse convenționale și a emisiilor CO2 generate, 
prin îmbunătățirea eficienței energetice și valorifica-
rea durabilă a surselor de energie regenerabilă. 

Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Soci-
ale din Municipiul Craiova este necesară pentru 
facilitarea dezvoltării serviciilor sociale din cadrul 
comunității locale. Aceste servicii vin în întâmpina-
rea persoanelor care se află în imposibilitatea de a 
se îngriji singure. Strategia are ca punct de plecare 
o raportare la nevoile beneficiarilor săi. Ea defineș-
te viziunea spre care tind toți furnizorii de servicii 
sociale publici și privați din municipiul Craiova. 
Se urmărește reglementarea aspectelor care țin de 
egalizarea de șanse a tuturor persoa-
nelor aflate în dificultate. Strategia de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale este 
un plan de măsuri pe termen mediu și 
lung și presupune o coordonare strân-
să a eforturilor tuturor instituțiilor cu 
atribuții în domeniul protecției și pro-
movării drepturilor copilului și persoa-
nelor adulte cu risc de vulnerabilitate. 

În ceea ce privește consultarea 
directă a cetățenilor municipiului Cra-
iova, în anul 2019 au avut loc o serie 
de întâlniri cu aceștia în cartiere. Ac-
cesul la întâlnirile organizate de către 
Primăria Craiova sau în parteneriat cu 
cotidianul Gazeta de Sud a fost mereu 
liber, iar evenimentele promovate anterior. Astfel, 
vocea cetățeanului a fost ascultată direct de re-
prezentanții Primăriei și instituțiilor subordonate, 
problema cetățeanului fiind ulterior imediat prelu-
ată și rezolvată. Nicio altă formă de consultare pu-
blică nu ajunge până la sursa problemei, așa cum 
reușește o astfel de întâlnire. 

De asemenea, pentru prima dată la nive-
lul municipiului Craiova, am constituit Consiliul 
Consultativ pe Probleme de Tineret, o structură 
fără personalitate juridică, ce funcționează pe lân-

gă Primăria Municipiului Craiova și Consiliul Lo-
cal al Municipiului Craiova. 

Tinerii constituie o parte deosebit de impor-
tantă a comunității locale, aceștia fiind capabili 
să aducă o contribuție pozitivă în procesul deci-
zional, prin exprimarea opiniei proprii. De altfel, 

participarea activă a acestora la identificarea 
problemelor cu care se confruntă și la elabo-
rarea de strategii în vederea soluționării lor 
reprezintă un factor ce îi pregătește pentru 
apartenența la o societate ce are drept fun-
dament valori democratice, caracterizată 
prin implicare, responsabilitate și inițiativă.

Consiliul Consultativ pe Probleme 
de Tineret este format din reprezentanți ai 
structurilor de și pentru tineret cu activita-
te la nivelul Municipiului Craiova cum ar 
fi Consiliul Județean al Elevilor Dolj, repre-
zentanți ai Direcției Județene pentru Sport 
și Tineret Dolj, președinții organizațiilor 
studențești, președinții organizațiilor negu-
vernamentale de tineret, președinții structu-
rilor sindicale adresate tinerilor, președinții 

structurilor patronale adresate tinerilor.
Împreună cu acest Consiliu am demarat, în 

premieră pentru municipiul Craiova, un proiect de 
Bugetare Participativă în cadrul căruia au fost pri-
mite propuneri de proiecte pe care Primăria Craio-
va le-a analizat, fiind apoi votate de către locuitorii 
Craiovei. Proiectele câștigătoare urmează sa fie im-
plementate în perioada următoare.

Municipiul Craiova s-a angajat să elaboreze un 
Plan de Acțiune privind Orașele Verzi (PAOV) în ca-

drul programului BERD - Orașe Verzi. Un consorțiu 
de consultanți (Mott MacDonald & Co) a fost desem-
nat să sprijine orașul în dezvoltarea acestor planuri. 
Costurile pentru elaborarea acestui plan sunt supor-
tate integral de către Banca Europeană pentru Recon-
strucție și Dezvoltare, fiind un bonus acordat de către 
această instituție europeană la contractul semnat de 
către Primăria Craiova pentru renovarea celor două 
sedii ale acesteia, achiziția a 38 mijloace de transport 
în comun și renovarea a 12 corpuri de clădire aparți-
nând unor instituții de învățământ.
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PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Municipiul Craiova este un oraș 
campion la accesarea de fonduri 
europene. Am depus un total de 

30 proiecte ce însumează peste 
160 milioane de euro, de aproape 
4 ori mai mult decât alocarea 
inițială. Toate aceste proiecte au 
fost aprobate și urmează să fie 
implementate în anii următori. 
De la crearea unui muzeu nou al 
craiovenilor, la schimbarea la față 
a transportului în comun, până 
la renovarea, dotarea și chiar 
construirea de corpuri noi pentru 
creșe, grădinițe și școli, toate aceste 
proiecte au fost scrise și depuse în 
mare parte în anul 2019. 

Așadar, Municipiul Craiova 
a depus 30 de proiecte în actualul 
exercițiu financiar european. Toate 
aceste proiecte au fost aprobate, 
deși am depășit alocarea inițială cu 
aproape 340%. Suma alocată inițial 
pentru Primăria Municipiului 
Craiova a fost de 47 milioane euro, iar totalul final al 
proiectelor aprobate a fost peste 160 milioane euro, 
fără a lua în considerare Masterplanul de apă, care 
singur însumează 434 milioane euro.

Lista proiectelor depuse și aprobate, aflate în 
diferite stadii ale implementării:

 9 Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului național și cultural – 
Casa Rusănescu (Casa Căsătoriilor) - 2,426,249 Euro. 

Proiect aflat în curs de implementare, faza realizare 
Proiect Tehnic. 

 9 MOTRIC T1 - Cale rulare tramvai Henry Ford 
și management de trafic aferent + Management trafic 
tramvaie + Stații de redresare - 12,891,689 Euro. Licitația 
pentru realizarea proiectului tehnic în evaluare.

 9Modernizarea căii de tramvai 
(în cale proprie) de pe Calea 
Severinului, în zona industrială 
Cernele de Sus – Faza 1 si Faza 
2 - 12,224,041 Euro. Licitația 
pentru realizarea proiectului 
tehnic în evaluare. 

 9Modernizare depou și 
Modernizarea stațiilor de 
redresare pentru alimentarea 
electrică a tramvaielor - Faza 2 - 
Modernizare depou tramvaie 
- 13,345,153 Euro. Licitația 
pentru realizarea proiectului 
tehnic în evaluare.

 9Achiziție de mijloace de 
transport public - tramvaie 



20 Raportul Primarului Mihail Genoiu

(17 buc) - parteneriat MDRAP - 44,235,175 Euro. 
Licitația pentru furnizarea tramvaielor în evaluare 
la MDRAP.

 9 MOTRIC A - Extinderea sistemului de management 
al traficului prin integrarea de noi intersecții semaforizate 

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

 9 Înnoirea parcului de 
vehicule de transport public 
urban - Achiziția de 
autobuze noi - Faza 1 (30 
buc) - 20,216,605 Euro. 
Licitație achiziție autobuze 
în derulare. 

 9 Promovarea incluziunii 
sociale și combaterea sărăciei în comunitățile defavorizate 
din municipiul Craiova – faza II – Zona Fântâna Popova  
- 1,745,200 Euro. Proiect aflat în implementare cu 
proiectul tehnic predat. 

 9 Reabilitare corp C1 – Ambulatoriu Pavilion A, 

extindere cu lift exterior și amplasare rampă de gunoi 
(colectare selectivă) la Spitalul Clinic Municipal 
Filantropia din Municipiul Craiova - 2,393,175 Euro. 
Proiect aflat în implementare, contract pentru 
execuție lucrări semnat. 

 9Creșterea calității infrastructurii educaționale 
la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova - 
2,497,771 Euro. Proiect aflat în licitare

 9Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul 
Craiova - Parcul Nicolae Romanescu - 11,658,484 Euro. 
Proiect în implementare, aproape finalizat. 

 9Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor rezi-
dențiale din municipiul Craiova - CEERT L4.1 - 897,632 
Euro. Proiect aflat în licitare pentru proiectare. 

 9Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor 
rezidențiale din municipiul Craiova - CEERT L5.1 
- 1,047,808 Euro. Proiect aflat în licitare pentru exe-
cuție.

 9Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din munici-
piul Craiova - Grădinița cu program prelungit Curcu-
beul Copilăriei - 987,537 Euro. Proiect aflat în imple-
mentare, faza execuției proiectului tehnic. 

 9Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din munici-
piul Craiova - Grădinița cu program prelungit Căsuța cu 
povești - 1,570,645 Euro. Proiect aflat în licitare pen-
tru proiectare.

 9 Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit 
Ion Creangă - 987,928 Euro. Proiect aflat în licitare 
pentru proiectare.



21Raportul Primarului Mihail Genoiu

 9 Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea 
infrastructurii unităților de învățământ din 
municipiul Craiova - Grădinița cu program prelungit 
Phoenix - 814,041 Euro. Proiect aflat în licitare 
pentru proiectare.

 9 Creșterea eficienței energetice în cadrul 
clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova 
- CEERT L4 - 783,977 Euro. Proiect aflat în 
licitare pentru proiectare.

 9 Creșterea eficienței energetice în cadrul 
clădirilor rezidențiale din municipiul Craiova 
- CEERT L5 - 855,352 Euro. Proiect aflat în 
licitare pentru proiectare.

 9 ARCA - Accesibilitatea procedurilor 
administrative prin Reducerea birocrației și 
digitizare pentru Cetățenii BĂNIEI - 589,753 
Euro. Proiect aflat în implementare.

 9 Wi-Fi în Centrul Istoric - 15 mii Euro. 
Proiect aflat în implementare.

 9 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
din municipiul Craiova prin construcția / 
reabilitarea / modernizarea / extinderea / 
echiparea Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” - 
2,676,799 Euro. Proiect aflat în licitare pentru 
proiectare.

 9 Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice din Municipiul Craiova aparținând 
sectorului Sănătate, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
și Pneumofiziologie ”Victor Babeș” Craiova - 4,446,690 
Euro. Proiect aflat în implementare, faza realizare 
proiect tehnic.

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

implementare, faza realizare proiect tehnic.
 9 Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice 

din Municipiul Craiova aparținând sectorului Educație 

- Grădinița cu program prelungit ”Floare 
Albastră” inclusiv Creșa nr. 3 - 912,201 
Euro. Proiect aflat în implementare, 
faza realizare proiect tehnic.

 9Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din Municipiul 
Craiova aparținând sectorului Educație 
- Grădinița cu program prelungit ”Piticot” 
inclusiv Creșa nr. 5 - 822,832 Euro. 
Proiect aflat în implementare, faza 
realizare proiect tehnic.

 9 Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale din Municipiul Craiova prin 
construcția / reabilitarea / modernizarea 
/ extinderea / echiparea Școlii Gimnaziale 
„Gheorghe Țițeica” - 875,977 Euro. Proiect 
aflat în implementare, faza realizare 
caiete de sarcini.

 9 VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță! 
- Partener Direcția de Asistență Socială Craiova - 
238,062 Euro. Proiect aflat în implementare.

 9 Îmbătrânirea activă, o șansă pentru o viață demnă - 
Direcția de Asistență Socială Craiova - 579,900 Euro. 
Proiect aflat în implementare.

 9 PROIECTUL EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ - 
Compania de Apa Oltenia - 434,000,000 Euro. Proiect 
aflat în implementare de către Compania de Apă.
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Sunt convins că toți româ-
nii știu deja că în Cetatea 
Băniei sportul este pus la 

loc de cinste, iar Craiova este un oraș 
al oamenilor pasionați de sport și per-
formanță, fideli celor care pun suflet 
în acest domeniu și care trăiesc la cote 
maxime toate competițiile sportive. Iar 
municipalitatea craioveană a demon-
strat, de fiecare dată, că depune toate 
eforturile și investește în proiecte im-
portante, atât pentru sportivi, cât și 
pentru cei care urmăresc cu mare inte-
res fenomenul sportiv.

Astfel, în anul 2019 am finali-
zat investiția în Centrul de Recupe-
rare din Lunca Jiului, modernizat la 
standarde internaționale, ce permite 
recuperarea rapidă a sportivilor după 
efortul din timpul evenimentelor com-
petiționale, în cele mai bune condiții 
din țară existente în acest moment. 

Tot în anul 2019 am finalizat lu-
crările la bazinul de înot de la Cole-
giul Național Carol I. O bijuterie din 
punct de vedere estetic și al utilității 
sale, acesta a fost redat colegiului unde 
elevii pot urma cursuri de înot la orele 
de sport. 

De asemenea, la mijlocul anului 
2019 am demarat lucrările de execu-
ție la cel mai frumos stadion de atle-
tism din România, întregind astfel un 
adevărat templu dedicat sportului în 

SPORT
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Craiova, compus din Sala Polivalentă, 
Stadionul de Fotbal Ion Oblemenco și, 
acum, Stadionul de Atletism. Singurul 
stadion de Atletism de categoria III 
IAAF din România, capabil să găzdu-
iască atât competiții naționale, dar și 
internaționale va fi dotat cu toată apa-
ratura necesară organizării unor astfel 
de competiții sportive. Capacitatea sta-
dionului va fi de aproximativ 5.000 lo-
curi, suficientă pentru spectatorii dor-
nici să vizioneze competițiile sportive 
de atletism pe care le vom organiza pe 
această arenă.

Stadionul de Atletism are o su-
prafață plană mult mai mare decât cea a 
stadionului Ion Oblemenco, motiv pen-
tru care aici se pot organiza și altfel de 
manifestări, ce pot găzdui peste 60.000 
persoane alături de echipamente și spații 
de recreere. Și pentru că frecvența com-
petițiilor de atletism și nivelul de stres 
pe care îl suportă gazonul în timpul unei 
astfel de competiții este cu mult sub cel 
al unui meci de fotbal, pe gazon se pot 
organiza și spectacole, concerte, iar iarba 
poate fi călcată fără a crea probleme ma-
jore privind calitatea gazonului.
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CULTURĂ ȘI EVENIMENTE

Craiova este un exemplu clasic de oraș 
european de dimensiuni medii, un oraș 
cu istorie, tradiții, dar mai ales un oraș 

al oamenilor creativi, ambițioși și generoși. 
Craiova reprezintă de mult timp un centru de 

atracție și de schimburi europene în domeniile arte-
lor, științei, educației, eco-
nomiei, fiind considerată, 
în urmă cu peste 200 de 
ani, capitala aristocrației 
românești. Aici și-au dat 
întâlnire marii arhitecți 
ai Europei, care au oferit 
orașului printre cele mai 
multe clădiri monument 
din țară. 

În municipiul Cra-
iova regăsim toate tipuri-
le de instituții de cultură, 
care se adresează cetățe-
nilor de toate vârstele și 
categoriile.

Am început anul 2019 cu o serie de evenimen-
te foarte importante, organizate cu ocazia deținerii, 
de către România, a Președinției Consiliului Uniunii 
Europene. Cel mai important dintre acestea, Forumul 
industriei auto din România, i-a reunit la Craiova pe 
toți cei implicați în această industrie cu o contribu-
ție de 14% în PIB și de 26% în exporturile pe care le 
face România. Am fost gazda, în cadrul acestui eve-
niment, unor personalități cum ar fi doamna Comisar 
European Elzbieta Bienkowska, reprezentanți ai Di-
recțiilor pentru creștere industrială ale Comisiei, dar 
și producători români din industria auto.

Tot la începutul anului 2019 am primit vizita 
Excelenței sale, Andrew Noble, ambasadorul Marii 

Britanii în Romania. Am discutat împreună despre 
situația socială și economică din Craiova, investiții 
ale companiilor din Regatul Unit, precum și planuri 
de viitor comune.

În decursul anului 2019, Municipiul Craiova a 
primit o serie de premii care vin să recunoască efortu-
rile depuse de administrația orașului. Cel mai impor-
tant este Premiul de Excelență pentru promovarea și 
susținerea antreprenoriatului, primit în cadrul Galei 
Asociației Municipiilor din România. Este pentru al 
treilea an consecutiv când primim un premiu în ca-
drul Galei AMR, după ce în anul 2017 am primit Pre-
miul de Excelență în Sănătate, iar în anul 2018 am 
obținut Premiul de Excelență pentru Regenerarea 
Urbană a spațiilor publice! Mai mult, pentru anul 
2020, Craiova a fost desemnată Capitala Antrepreno-
riatului din România. 

În cadrul celei de-a patra ediții a Galei Smart 
City Industry Awards, proiectul A.R.C.A. derulat de 
municipalitate a fost premiat cu titlul de „Best Pro-

ject”, la categoria Smart 
Citizen. Proiectul ARCA, 
ce se desfășoară până în 
anul 2021, prevede o re-
laționare între cetățeni și 
autoritatea locală. Practic 
acest proiect a fost con-
siderat cel mai valoros 
în această zonă de smart 
city. Se lucrează deja la un 
portal care va include cel 
puțin 10 servicii oferite de 
autoritatea locală, care se 
vor digitaliza.

Anul 2019 a fost 
marcat de numeroase eve-

nimente culturale de anvergură, unele organizate pen-
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tru prima dată în Craiova cum ar fi The Artist Awards, 
cel mai important eveniment din industria muzicală 
din România sau Festivalul de Artă Craiova, altele deja 
consacrate. Zilele Municipiului Craiova, Zilele Mihai 
Viteazul, Puppets Occupy Street ce a devenit unul 
dintre cele mai importante mani-
festări de acest gen din Europa, 
Craiova Super Rally, Ziua Olte-
niei, Story Wood Cut, Simpozi-
onul Internațional Constantin 
Brâncuși, Festivalul Internațio-
nal Craiova Muzicală, Festivalul 
Elena Teodorini, Festivalul Adri-
an Păunescu, Târgul de Crăciun 
sau tradiționalul concert de Anul 
Nou, au oferit craiovenilor un 
prilej să petreacă împreună clipe 
minunate și să urmărească în di-
rect artiștii preferați. 

Prin evenimentele cultu-
rale și sportive programate pe 
tot parcursul anului în Bănie, 
transformarea Centrului Istoric 
în zonă dedicată distracției, dar 
și datorită renovării, îngrijirii în 
mod frecvent a tuturor parcu-
rilor și grădinilor de pe domeniul public, am reușit 
să atragem din ce în ce mai mulți turiști în Craiova. 
Este un lucru obișnuit să întâlnești astăzi pe stradă 
persoane ce vorbesc în limba engleză sau în alte lim-
bi străine, iar autocare cu turiști străini sunt frecvent 
parcate în zona centrală. Și pentru a da o amploare și 
mai mare acestui fenomen, printr-un program finan-
țat de către Comisia Europeană, vom dota tot Centrul 
Istoric din Craiova cu Wi-Fi gratuit. 

Instituțiile de cultură din subordinea Primăriei 
Craiova au susținut o serie de spectacole în decursul 
anului 2019, iar pe cele mai importante le vom detalia 
în cele ce urmează:

Opera Română Craiova

Opera Română Craiova a realizat, în anul 
2019, 122 de manifestări artistice, dintre 

care 69 au fost manifestări artistice proprii, 2 premie-
re. Dintre acestea, se remarcă The Artist Awards 2019, 
eveniment ce s-a desfășurat între 11 și 12 octombrie 
în Piața Mihai Viteazu Craiova, în cadrul Festivalului 
Internațional Elena Teodorini. 

Dintre spectacole putem enumera:
• Premieră / 23 aprilie 2019 – Mefistofele de A. Boito 
• Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craiova 
• Premieră / 20 octombrie 2019 – Gianni Schicchi de 
G. Puccini 
• Spectacol susținut pe scena Cercului Militar Craio-
va în cadrul Festivalului Internațional Elena Teodorini

• Spectacole-Eveniment
• 30 mai 2019 - Opera 40: Ceremonia Festivă a Consi-
liului Local al Municipiului Craiova. Spectacol susținut 
pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, în cadrul 
Zilelor Municipiului Craiova.
• 12 decembrie 2019 – Pop Opera Concert, invitat spe-
cial Lara Fabian. Spectacol-eveniment susținut la Sala 
Polivalentă Craiova, în cadrul Festivalului Internațio-
nal Elena Teodorini.
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• 22 decembrie 2019 – Crăciun La Operă. Spectacol 
eveniment susținut pe scena Cercului Militar Craiova.

Filarmonica Oltenia Craiova

Filarmonica „Oltenia” Craiova, înființată în 
anul 1947, prin Legea nr. 131, promulgată 

de Regele Mihai I, ca Șef al Statului, a desfășurat și în 
anul 2019, al 72-lea an al existenței sale, o intensă și 
diversă activitate concertistică, atrăgând atenția prin 
seriozitatea demersului artistic și înalta calitate inter-
pretativă. 

Printre evenimentele Filarmonicii Oltenia de-
rulate în anul 2019 enumerăm:

• Stagiunea  2019 / „Muzica inspiră!”: 18 ianuarie 
– 28 iunie 2019. Deschiderea stagiunii 2019, Muzica 
inspiră!, a avut loc la Filarmonica Olteniei în data de 
18 ianuarie, cu un concert susținut de artiști din Italia, 
dirijorul Simone Valeri, flautistul Giuseppe Nese și 
pianistele Gemma di Battista și Marilena Liso. Stagi-

unea 2019, o stagiune aparte a Filarmonicii ”Oltenia” 
Craiova, a explorat în mod special calitatea muzicii 

de a face viața mai frumoasă, mai 
plină de culoare și de creativitate. 
Muzica inspiră!, o călătorie de 22 de 
concerte, în spații și zone culturale 
diverse, a păstrat ca filon principal 
romantismul muzical, curent al 
marilor trăiri sufletești.

• Plácido Domingo jr. & Friends 
- Sala Polivalentă, 20 aprilie 2019. 
Plácido Domingo jr. & friends a fost 
o premieră muzicală absolută în 
România prin concertele susținute 
de către Plácido Domingo jr. împre-
ună cu alte nume rezonante ale sce-
nei naționale și internaționale. 

• Craiova Jazz Festival, ediția a 
III-a, 10 - 13 septembrie 2019. Filar-
monica „Oltenia” Craiova a invitat 
publicul de toate vârstele la unicul 

eveniment din zonă dedicat libertății și improvizați-
ei în muzică, Craiova Jazz Festival, ajuns la cea de-a 
III-a ediție. Nume consacrate ale genului au evoluat 
timp de 4 seri, în perioada 10-13 septembrie, de la ora 
19:00, pe scena filarmonicii oltene. 

• Festivalul Craiova Muzicală 2019, ediția 46, 15 
noiembrie – 6 decembrie 2019. Ediția 2019 a Festi-
valului „Craiova Muzicală” a adus o diversitate de 
concerte, explorând zone culturale și epoci diferi-
te. Deschiderea evenimentului, pe 15 noiembrie, cu  

„Degeaba 30/ Tudor Gheorghe”, dirijor și 
orchestrator - Marius Hristescu.

• Stagiunea 2019/2020 Classic+, 10 oc-
tombrie 2019 – 26 iunie 2020. Deschiderea 
Stagiunii 2019/2020 Classic+ a Filarmoni-
cii „Oltenia” Craiova a avut loc joi, 10 oc-
tombrie, cu o premieră în România, sub 
bagheta maestrului Marius Hristescu: 
„Symphonic Adiemus” de Karl Jenkins, 
compozitor apreciat pentru stilul său ori-
ginal, îmbinând muzica clasică și stilul 
world music. Prima parte a stagiunii a in-
clus fie compoziții din perioada clasicis-
mului muzical, scrise de Mozart, Beetho-
ven sau Haydn, fie o lucrare semnată de 
un compozitor de referință din România. 
Artiștii invitați sunt din generații diferite, 
muzicieni consacrați alături de tinere ta-
lente venind din Rusia – violonista Anna 
Savkina, din Italia – dirijorul Gian Luigi 

Zampieri, din Taiwan - dirijorul Brian Liao. Desigur, 
pe scena acestei stagiuni au fost programați și artiști 
români: dirijorii Marius Hristescu, Radu Postăvaru și 
Matei Pop, violonistul Ciprian Oraveț, pianistul Mi-
hai Ungureanu, flautistul Cătălin Oprițoiu și oboista 
Cristina Ordean.
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Teatrul pentru copii și tineret 
“Colibri”

Într-un oraș cu o îndelungată tradiție cultura-
lă, așa cum este Craiova, Teatrul pentru Co-

pii și Tineret Colibri completează oferta instituțiilor de 
spectacol locale.

În repertoriul Teatrului Colibri se află 36 de ti-
tluri din literatura română și universală

Festivalul Internațional Puppets Occupy 
Street este primul festival de arta animației din Ro-
mânia care se desfășoară exclusiv în spații neconven-
ționale, creat pentru comunitate. Acesta aduce la un 
loc companii de teatru private și artiști independenți 
din țară și din străinătate, încurajând astfel partene-
riatul public-privat. Festivalul se desfășoară anual în 
perioada 25 august - 01 septembrie și este structurat 
tematic, fiecare ediție având o temă distinctă. Eve-
nimentele (spectacole, ateliere de creație, concerte, 
expoziții, proiecții video, video mapping, happe-
ning-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plasti-
ce etc.) se desfășoară simultan în mai multe zone ale 
orașului. Punctul forte al festivalului este dat de cele 
2 parade cu păpuși supradimensionate, care alego-
rice, realizate în regim propriu. Evenimentele sunt 
gratuite și se adresează tuturor categoriilor de public.

Casa de Cultură 
„Traian Demetrescu”

Într-o prezentare pe scurt a agendei culturale 
a activităților din anul 2019 evoluția cultura-

la a TRADEM arată astfel: 
• 5-12 Mai, Rezidență culturală ”Story Wood 

Cut”, ediția a II-a. Sub deviza ”susținem tu-
rismul cultural”, la fel ca și la prima ediție, 
șase sculptori din întreaga țară au realizat 
live în „Parcul Tineretului din Craiova”, 
opere de creație – mobilier urban, ilustrând 
cu măiestrie eroi și personaje celebre din lu-
mea poveștilor. 
• 18 - 19 Mai, Festivalul Zilele „Mihai Vitea-
zul”, ediția a VII-a și-a propus să contribuie 
la păstrarea vie a memoriei domnitorului 
intrat în conștiința neamului ca primul în-
făptuitor al unirii Ţărilor Române, proiec-
tul contribuind la păstrarea sentimentelor 
identitare și a idealurilor de unitate națio-
nală. 150 de persoane purtând costume de 
epocă: artiști invitați, actori, reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură din oraș, tineri, 

studenți, au ocupat Piața „Mihai Viteazul”, sâmbătă 
18 Mai, începând cu ora 18:00, pornind într-un cir-
cuit spectaculos, acompaniați de instrumentiști, jon-

gleuri, păpuși uriașe și animatori, spre Piața „Frații 
Buzesti” din Centrul Vechi al Craiovei.
• 8 - 12 Iulie, City Stock - Street View, a II-a ediție a 
rezidenței culturale dedicată fotografiei. Proiectul a 
reunit la Craiova, timp de 5 zile, 4 artiști fotografi 
locali care au avut ca zonă de studiu spațiul urban al 
orașului Craiova. 
• 1 - 31 August, Simpozionul Internațional de Sculp-
tură „Drumuri Brâncușiene”  ediția a VII-a; pentru 
al șaptelea an consecutiv, pe parcursul întregii 
luni august, Craiova a devenit polul artei sculptu-
rale din România. Timp de o lună, cinci artiști au 
realizat câte o creație sculpturală având ca temă 
„Sportul, expresivitatea mișcării”. 
• 9 Septembrie – 7 Octombrie, Festivalul Arta Craio-
va - 30 de ani de libertate culturală, a reunit la Craiova 
prin puterea artelor, tineri artiști, operatori culturali 
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și valori cultural-educaționale, într-un eveniment 
unic la nivel local și foarte rar la nivel național, care 
a acoperit de această dată toate genurile de expre-
sivitate: paradă muzicală, concerte live, proiecții de 
film, pictură live, expoziții de pictură, dans, literatu-
ră, lansări de carte, stand-up, spectacole și ateliere de 
teatru, instalație grafică, ședințe foto interactive, ver-
nisaj picturi murale, simpozion de analiză culturală, 
atelier de pictură pentru copii, tur cultural-istoric ș.a.

• 22 Noiembrie - 14 Decembrie: Gala sărbătorilor 
de iarnă în care centrul orașului Craiova a fost gaz-
da mai multor evenimente dedicate sărbătorilor 
de iarnă unde întreaga comunitate și în special co-
piii s-au bucurat de prezența unor artiști renumiți, 
trupe de teatru și divertisment stradal. 

 

Ansamblul Folcloric 
„Maria Tănase”

În anul 2019, strategia Ansamblului Folcloric 
“Maria Tănase” a urmărit extinderea numă-

rului instituțiilor/organizațiilor cu care colaborează, în 
calitate de organizator sau de co-organizator, activita-
te ce s-a concretizat în proiecte care au avut ca scop 
principal valorificarea patrimoniului folcloric oltenesc.

Principalele evenimente:
• 21 martie 2020 - “Să Petrecem Oltenește” - Ziua 
Olteniei, Teatrul National Craiova
• 4 aprilie 2020 - Premiera Trecu Anu’ Cu Ol-
teanu’, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova
• 31 mai 2020 - Maria Tănase Junior, Teatrul de 
vară, Parcul Romanescu 
• 24 iunie 2020 - Craiova Se Îmbracă în Ie, Piața 
Frații Buzești 
• 6 septembrie 2020 - „Nunta De Pomină La Ol-

teni”, Piața Mihai Viteazu
• 31 octombrie 2020 - Premi-
era „Cântecul e Moștenire”, Tea-
trul Colibri, Craiova  
• 13 - 15 noiembrie 2020 - 
Festivalul - Concurs National al 
Interpretilor Cantecului Popular 
Românesc Maria Tănase, Craiova
• 13 decembrie 2020 - Pre-
miera „Colindăm De Sărbători”, 
Teatrul Colibri, Craiova
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Așa cum i-am obișnuit pe craioveni, inves-
tițiile în sănătate ocupă un loc important 
în prioritățile Primăriei Craiova.

Anul care tocmai ce a trecut am finalizat o serie 
de investiții publice, dar am și demarat altele noi. 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
FILANTROPIA

Dotări cu aparatură medicală modernă (au-
diometru, electrocardiograf, defibrilator, incubator, 
oftalmoscop, ambulanță, sterilizator etc.)

Bucătăria și spălătoria spitalului au fost mo-
dernizate prin dotarea cu echipamente noi

Investiții și reparații în valoare de aproape 6 
milioane lei pentru secțiile de Maternitate - Neonato-
logie, Hematologie, Radiologie, Ginecologie etc.

Secția de Neonatologie a fost reabilitată și do-
tată în totalitate cu aparatură de ultimă generație, iar 
saloanele cu mobilier modern, devenind cea mai im-
portantă secție pentru nou-născuți din județ.

S-au finalizat lucrările de reparații la clădirea 
în care va funcționa RMN-ul – de care vor beneficia 
nu doar bolnavii din spitalele din subordinea Primă-
riei, ci și din exterior.

Spitalul Filantropia beneficiază, din acest an, 
de o clădire nouă pentru Clinica de Hematologie, 
singura clinică de profil din regiunea Oltenia. In-
vestiția a fost demarată anul trecut. Aceasta benefi-
ciază de 65 de paturi, dotări moderne, aparatură și 
mobilier medical nou. 

Este în lucru reabilitarea și extinderea Am-
bulatoriului spitalului Filantropia cu un contract 

SĂNĂTATE
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finanțat din fonduri europene nerambursabile în va-
loare de 2,4 milioane euro. 

SPITALUL DE BOLI INFECȚIOASE 
VICTOR BABEȘ

La spitalul Victor Babeș, am efectuat investiții 
în aparatura medicală, precum și în cantină și spălă-
torie unde, pe lângă lucrările de reparații am achizi-
ționat și aparatura necesară desfășurării în bune con-
diții a activității.

• Renovare corp cantină și bucătărie paci-
enți, spălătorie, atelier călcat

• Renovare etaj 5 infecțioase, un etaj dedicat 
copiilor, după ce, în anii trecuți fuseseră 
renovate și etajele 3 și 4.

A fost reabilitat, modernizat și dotat spațiul 
de la farmacie 

S-au făcut lucrări de igienizare si recompar-
timentare în zona administrativă cu crearea de noi 
spații cu destinație medicală: cabinet explorări func-
ționale, sală recuperare respiratorie, cabinet asisten-
te-șef și cabinet medici.

S-a reabilitat, modernizat și dotat secția de 
Pneumologie adulți

Cea mai importantă investiție din ultima peri-
oadă de la Spitalul Victor Babeș a fost LINIA DE BI-
OLOGIE MOLECULARĂ COMPLET AUTOMATĂ 
tip Real Time PCR. 

Investiții în aparatură medicală (unit stomato-
logic, microscoape, laser chirurgical, spirometre, au-
tosanitară, ecograf, echipamente termice, echipamen-
te de bucătărie, de tehnică de calcul etc.)

Achiziție de mobilier și echipamente moderne, 
instalații de climatizare noi.

Lucrăm la partea de documentație pentru o clă-
dire nouă de imagistică medicală pentru spitalul Vic-
tor Babeș în care să se regăsească un RMN, un Com-
puter Tomograf, aparate de ecografie și radiologie. 

Se continuă lucrările de renovare la celelalte 
clădiri ale spitalului.

Vom reabilita și moderniza clădirile Spitalului 
de Boli Infecțioase “Victor Babeș” printr-un program 
finanțat din fonduri europene în valoare de peste 20 
milioane de lei. Lucrările ce se vor efectua prin con-
tractul de finanțare european: 

• PAVILION C3 – pavilion contagioși II (P + 1E) 
si C4 – pavilion principal infecțioase (S+P+6E)
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• Izolarea termică a pereților exteriori, înlo-
cuirea tâmplăriei existente, înlocuirea con-
ductelor de distribuție apă caldă menajeră 
și apă rece și izolarea acestora, înlocuirea 
corpurilor de iluminat cu unele de tip LED, 
montarea de panouri solare pentru încăl-

zirea apei menajere, precum și de panouri 
fotovoltaice pentru generarea de energie 
electrică, lucrări hidroizolare terasă, insta-
lații electrice (schimbare circuite), instalație 
curenți slabi, reparații trotuar perimetral.

Am alocat peste 2 milioane de lei pentru achi-
ziționarea unui CT de ultimă generație, în cursul 
acestui an.

SPITALUL CLINIC 
NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA

Am renovat și dotat cele două aripi: pentru 
persoanele de sex feminin și masculin de la Spitalul 
de Neuropsihiatrie.

 Am reabilitat, modernizat și dotat 3 secții ale 
spitalului de Neuropsihiatrie (Psihiatrie II – aripa fe-

mei, Psihiatrie II – aripa bărbați, Secția Psihiatrie Cro-
nici Melinești, Clinica de Neurologie I).

Am mai făcut investiții în dotări și aparatură 
medicală pentru secțiile Psihiatrie I și Neuropsihia-
trie Infantilă. Saloane moderne cu mobilier și apara-
tură nouă.

Nu ne-am oprit însă la finalizarea investițiilor 
din anii trecuți, ci am demarat și altele noi: la Clinica 
de Neurologie vom construi o clădire nouă – extinde-
re pentru secția de recuperare neurologică și o zonă 
de imagistică medicală cu RMN, Computer Tomo-
graf, Radiologie.

În anul 2019 am început modernizarea cabine-
telor stomatologice din școlile și liceele craiovene.
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EVOLUȚIE INVESTIȚII

Fiind de profesie inginer, cu un puternic 
background de antreprenoriat, con-
sider că investițiile reprezintă cea mai 

sigură cale către un viitor mai bun, mai prosper. 
Această politică am aplicat-o și în Primăria Craio-

va, unde am încercat să cresc ponderea pe care o 
au investițiile din bugetul local. Astfel, am ajuns 
ca în anul 2019 să avem o execuție bugetară a in-
vestițiilor, practic sume investite, nu previzionate, 
de 100.148.000 lei.
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Investițiile în educație reprezintă cele mai 
sigure investiții deoarece acestea ne asigură 
viitorul. În fiecare an ne-am asigurat că 

sume importante din bugetul municipiului Craiova 
vor merge către investiții în acest sector. Iar în anul 
2019 ne-am împărțit atenția către trei mari direcții: 
investiții finanțate din fonduri europene, investiții 
finanțate printr-un program BERD, investiții și 
reparații din fonduri proprii. 

Din resurse proprii, desfășurăm un amplu 
program de reparații și întreținere al unităților de 
învățământ din Craiova. În fiecare an alocăm sume 
importante pentru utilarea, dotarea și renovarea 
clădirilor ce adăpostesc colegii, licee, școli, grădinițe 
și creșe. În anul 2019, am efectuat astfel de lucrări în 
următoarele instituții de învățământ: 

Colegiul ȘTEFAN ODOBLEJA
Liceul VOLTAIRE
Liceul Tehnic de Arte și Meserii CONSTANTIN 
BRÂNCUȘI

Liceul TRAIAN VUIA
Colegiul Național CAROL I
Colegiul Național FRAŢII BUZEȘTI
Colegiul Tehnic ENERGETIC
Colegiul Tehnic COSTIN D. NENIŢESCU
Școala Gimnazială AL. MACEDONSKI
Școala Gimnazială MIHAI EMINESCU
Școala Gimnazială ION ŢUCULESCU
Școala Gimnazială NR. 1 OBEDEANU 
Școala Gimnazială ANTON PANN 
Grădinița cu program prelungit SFÂNTA LUCIA
Grădinița cu program prelungit NICOLAE 
ROMANESCU
Grădinița cu program prelungit CĂSUŢA FERMECATĂ
Grădinița cu program normal CASA CU PITICI
Grădinița nr. 39, BEETHOVEN

Grădinița cu program normal DUMBRAVA MINUNATĂ
Grădinița cu program prelungit PETRACHE 
POENARU
Grădinița cu program prelungit TUDOR 
VLADIMIRESCU 
Grădinița cu program prelungit SF. ANA

De asemenea, prin programul de reparații si 
întreținere străzi, alei, trotuare și parcări, am asfaltat 
curțile interioare și am amenajat terenuri de sport în 
următoarele unități de învățământ:

• Școala Gimnazială Nicolae Romanescu
• Școala Gimnazială nr. 24 Sf. Gheorghe
• Grădinița nr. 51 – Floarea Soarelui
• Școala Gimnazială Alexandru Macedonski 

nr. 32
• Școala Gimnazială Ion Ţuculescu nr. 14

ÎNVĂȚĂMÂNT
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Singura unitate de învățământ ce nu 
avea grupurile sanitare în clădirea cu sălile 
de clasă, Școala din Popoveni, va fi complet 
renovată și un nou corp de clădire va fi 
construit ce va adăposti o grădiniță precum 
și grupurile sanitare. Lucrările au demarat 
anul trecut și vor fi gata în acest an, înainte 
de începerea anului școlar 2020-2021. 

Tot în anul 2019 am finalizat 
lucrările la Bazinul de înot al Colegiului 
Național Carol I. Au fost efectuate lucrări 
de renovare, dar și de dotare cu instalații de 
tratare a apei. Dotat cu tot ce este necesar 
efectuării cursurilor de înot pentru copii în 
condiții moderne, bazinul a fost redat celor 
mici după mai bine de 20 de ani în care nu 
a fost folosit și se deteriorase în totalitate. 

Pe lângă aceste lucrări, am demarat două 
programe de modernizare și renovare completă a 

clădirilor unor unități de învățământ prin proiecte 
finanțate de către BERD sau Uniunea Europeană.

Fonduri Europene: 
• Reabilitare clădiri Colegiul L.I.A. 
•  Construcție și reabilitare Școala Gimnazială 

Mircea Eliade 
• Construcție și reabilitare Școala Gimnazială 

Gh. Ţițeica 
• Reabilitare grădinița Curcubeul Copilăriei 
• Reabilitare grădinița Căsuța cu Povești 
• Reabilitare grădinița Ion Creangă 
• Reabilitare grădinița Phoenix 
• Reabilitare grădinița Elena Farago 
• Reabilitare grădinița Floare Albastră 
• Reabilitare grădinița Piticot

Printr-un program BERD, am demarat în anul 
2019 un proiect pentru renovarea unor clădiri ale: 

• Școlii Gimnaziale Sf. Gheorghe
• Școlii Gimnaziale Ion Creangă și Grădinița 

Voinicelul
• Colegiului Național Nicolae Titulescu 
• Grădiniței Castelul Fermecat
• Grădiniței Pinocchio
• Grădiniței Paradisul Copiilor
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Am continuat și în 
anul 2019 procesul de 
renovare sau construire 

de parcuri noi. La 50 de ani de la 
proiectare, timp în care a fost lăsat 
în paragină, după ce am scos zeci de 
tone de pământ și resturi vegetale 
ce acoperiseră vechile alei, am redat 
craiovenilor Parcul Hanul Doctorului. 

Astfel, în 2019, am reușit ca pe un 
teren insalubru, un fost depozit de sare 
din zona Orizont, să amenajăm un nou 
părculeț dedicat locuitorilor din cartierul 
Craiovița Nouă.

Am renovat părculețul din cartierul 
Brazda lui Novac, zona Colegiului Ștefan 
Velovan pentru a reda acest spațiu verde 
locuitorilor din zonă.

În anul 2019, am demarat pentru prima 
dată lucrările la Registrul Spațiilor Verzi, set 
de documente ce va contoriza exact spațiile 
verzi din Craiova și va propune un set de 
măsuri pentru întreținerea și dezvoltarea 
acestora. 

PARCURI ȘI SPAȚII VERZI
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În anul 2019 am demarat 
un alt obiectiv de investiții, 
de data aceasta un parc de 
distracții. Vom transforma 
părculețul Cornițoiu într-un 
parc de distracții pentru toți 
craiovenii. Demarăm lucrările 
în 2020.

Suprafața zonelor verzi 
administrate de Primăria 
Craiova este de 845 hectare. 

  

În municipiul Craiova, în 
anul 2019, au fost plantați 1132 
arbori (platan, frasin, arțar roșu, 
mesteacăn, salcâm, catalpă, 
corcoduș roșu, molid, cireș 
japonez, brad argintiu, albizia, 
gingobiloba, stejar, ulm), 6853 
arbuști (ienupăr virginian, 
ienupăr târâtor, forstitia, spirea, 
lamâița, thuia, berberis,  glicina, 
tecoma, paducel, tamarix etc.), 
gard viu 28774 bucăți, flori 
anuale 24.6397 bucăți, flori 
bienale 296.859 bucăți, plante 
perene 36.868 bucăți, trandafiri  
610 bucăți, 366 kg gazon semințe 
și 4075 mp rulou de gazon.
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Dezvoltăm, alături de parteneri sau de in-
stituțiile subordonate, cum ar fi Poliția 

Municipiului Craiova, strategii pentru sporirea sigu-
ranței craiovenilor. 

Pentru buna desfășurare a activității, am dotat 
Poliția Locală Craiova cu:
• 165 stații portabile platforma TETRA 2
• 10 pistoale letale GLOCK
• 1 autoturism electric 100% Renault ZOE dotat cu 
sisteme de avertizare luminoasă și sonoră
• 4 autoturisme Dacia Logan Stepway dotate cu sis-
teme de avertizare luminoasă și sonoră
• 1 autoturism Dacia Duster dotat cu sisteme de 
avertizare luminoasă și sonoră
• 1 stație fixă de emisie-recepție în platforma TETRA 2
• 6 tablete mobile pentru verificarea achitării taxei 
de parcare în zona centrală
• 40 camere miniaturale de înregistrare audio-video 
(body-cam)

Astfel, am demarat o serie de investiții sub devi-
za “Safe City” pentru extinderea supravegherii video la 

nivelul municipiului Craiova, în zonele publice, zonele 
cu grad ridicat de risc, locurile de joacă și zonele frec-
ventate de cei mici. Tehnologiile pe care le vom imple-
menta vor fi de ultimă generație și vor beneficia inclusiv 
de inteligență artificială și recunoaștere facială. De ase-
menea, sistemul de inteligență artificială, va recunoaște 
în mod automat infracțiunile și contravențiile și le va 
semnala organelor abilitate pentru a interveni rapid. 

ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Populația reprezintă 
elementul constitutiv 

esențial al devenirii umane. De mărimea, dar și de 
calitatea populației, două valori aflate într-o complexă 
conexiune, depind atât intensitatea proceselor socio-
economice, cât și specificitatea derulării lor.

Am demarat două proiecte finanțate de 
Uniunea Europeană destinate protecției sociale:

 9 VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță! 
 9 ÎMBĂTRÂNIREA  ACTIVĂ o șansă pentru o 

viață demnă
La 1 iulie 2019, populația după domiciliu a 

Municipiului Craiova a fost de 300.375 locuitori din 
care 141.189 bărbați (47,0%) și 159.186 femei (53,0%). 
Densitatea populației a fost de 3.689,7 locuitori/km2.

Pentru protecția socială a persoanelor 
defavorizate, dezvoltăm o serie de programe și 
investiții publice. 

Am susținut activitatea firmelor din noul parc 
industrial de pe teritoriul Craiovei prin acordarea 
de ajutoare de minimis și scutirea de la taxele și 
impozitele locale.

Am asigurat gratuitatea transportului 
în comun sau abonamente subvenționate cu 50% 
pentru elevi, studenți, persoane cu venituri reduse 
sau încadrate în grad de handicap. 

Am acordat burse pentru elevii cu rezultate bune 
la învățământ și, ca în fiecare an, am premiat, în cadrul 
Zilelor Municipiului Craiova, elevii și cadrele didactice 
cu performanțe excepționale la concursurile naționale.

Construim 64 locuințe noi în parteneriat cu 
Agenția Națională pentru Locuințe în continuarea 
proiectului ANL - Romanescu. 
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EPILOG

Anul 2019 a însemnat o perioadă de 
eforturi intense, depuse împreună cu 
colegii din toate departamentele Pri-

măriei Craiova, pentru a creiona proiecția viitorului. 
Am lucrat foarte mult în 2019 la documentații și stu-
dii pentru ca viitoarea axă de finanțare europeană să 
ne găsească cu lecțiile făcute, iar proiectele necesare 
dezvoltării municipiului Craiova să fie deja trasate. 

Faptul că avem deja supuse procedurilor de 
achiziție publică studii de fezabilitate ce se vor regăsi 
ca eligibile și în viitoarea axă de finanțare pe fonduri 
europene constituie o premieră pentru administra-
ția locală craioveană. Acest pas am decis să-l facem 

ca urmare a discuțiilor avute anul trecut cu Carsten 
Rasmussen, șeful Unității pentru România din ca-
drul Direcției Generale a Comisiei Europene pentru 
Politică Regională și Urbană, care a susținut că vor fi 
acceptate la finanțare europeană și studii făcute îna-
inte de apariția ghidurilor. Astfel, am demarat deja 
proceduri pentru studii dedicate digitalizării, moni-
torizării video sau pentru studii ce se vor concretiza 
prin proiectul de mobilitate periurbană cu trenul, din 
cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Cra-
iova. Acestea reprezintă un pas înainte spre ceea ce 
presupune conceptul de smart city al unui municipiu 
conectat la tehnologiile viitorului.
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