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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–est Oltenia şi are urmatoarele 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 faţa 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-2798km, 
Paris-2026 km, Atena-966 km, Bruxelles-2000 km, Istanbul-983 km.  

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

exclusiv al 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, 165 m; Cârligei, 160 m; Drumul Mare,158,5 
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m, 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. 

 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 

I. Evoluţii macroeconomice  

Analiza procesului inflaţionist 
La sfârşitul lunii decembrie 2014 inflaţia a fost de 0,83% (decembrie 2014/decembrie 

2013), nivel inferior celui realizat în luna decembrie 2013 de 1,55% (decembrie 
2013/decembrie 2012), ceea ce corespunde unei medii lunare de 0,1% (0,1% în anul 
precedent). 

- procente-  

 
Decembrie 2014 

faţă de: 
Anul 
2014 

faţa de 
2013 

Rata medie lunară 
 a inflaţiei, în 

perioada 
1 I – 31 XII 

 Noiembrie 
2014 

Decembrie 
2013 

2014 2013 

TOTAL  99,90 100,83 101,07 0,1 0,1 
Mărfuri alimentare 100,24  99,59  98,37     0,0     0,2 
Mărfuri nealimentare  99,49 101,25 102,45 0,1 0,3 
Servicii  100,25 102,25 103,16 0,2 0,3 

Creşterea cea mai accentuată a preţurilor, în anul 2014, s-a înregistrat la servicii cu 
2,25% (servicii poştale cu 5,49%, îngrijire medicală cu 4,98%, apă, canal, salubritate cu 
3,80%, chirie cu 1,99%), urmate de mărfurile nealimentare cu 1,25% (tutun, ţigări cu 
7,25%, gaze cu 2,61%, cărţi, ziare reviste cu 2,76%, încălţăminte din piele cu 2,70%). 
Preţurile din grupa mărfurilor alimentare a scăzut cu 0,41% (cartofi cu cu 35,82%, zahăr cu 
18,04%, ulei comestibil cu 7,85%, citrice şi alte fructe meridionale cu 3,43%, făină cu 
1,04%). 

 Comparativ, în anul 2013, creşterea mai accentuată a preţurilor s-a înregistrat la 
mărfurile nealimentare cu 3,62% (gaze cu 9,25%, tutun, ţigări cu 8,66%, energie electrică 
cu 7,90%, cărţi, ziare reviste cu 5,24%, lacuri şi vopsele cu 2,03%), urmate de servicii cu 
3,43% (apă, canal, salubritate cu 12,07%, transport urban cu 4,13%, îngrijire medicală cu 
3,18%, abonamente auto cu 2,50%,). La mărfurile alimentare s-a înregistrat scădere cu 
1,81% (ouă cu 14,68%, pâine cu 11,39%, ulei comestibil cu 10,61%, făină cu 8,82, fructe 
proaspete cu 8,29%). 

II. 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. 
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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 2014 o 
creştere cu 4,6% faţă de anul 2013. Aceasta s-a datorat, prin excelenţă, contribuţiei 
unităţilor cu activitate industrială plasate pe teritoriul municipiului Craiova şi în principal, 
ramurilor: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, 
fabricarea produselor textile, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice,  
activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă. 

 

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

unităţile active au avut o evoluţie ascendentă de la 9650 unităţi active  la începutul anului 
2013 la 9798 unităţi active la începutul anului 2014. 

După clasa de mărime, apreciată după numărul de salariaţi, la începutul anului 
2014, marea majoritate a unităţilor (9579) se înscriu în categoria micro şi mici (sub 50 
salariaţi) cu o pondere de 97,8% (97,7% la începutul anului 2013), întreprinderile medii (50 
– 249 salariaţi) şi mari (250 salariaţi şi peste) având o pondere redusă, respectiv 2,2% (2,3 
la începutul anului 2013) din totalul unităţilor active. IMM-urile au reprezentat 99,6% în total 
unităţi active la fel la începutul anului 2013. 

În cadrul industriei prelucrătoare, industria alimentară, fabricarea articolelor de 
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 9798 unităţi active a fost de 22085810,1 mii lei, 
ceea ce înseamnă în medie 2254,1 mii lei pe o unitate activă faţă de 1995,5 mii lei pe o 
unitate activă la începutul anului 2013.  

Cea mai mare pondere în totalul cifrei de afaceri, o deţin ramurile aparţinătoare 
industriei cu 53,4% (faţă de 45,2% la începutul anului 2013), comerţului cu ridicata şi cu 
amănuntul cu 33,2% (faţă de 37,5% la începutul anului 2013) şi construcţiilor cu 3,2% (faţă 
de 5,5% la începutul anului 2013).  

O pondere importantă în totalul cifrei de afaceri din industrie o are industria 
prelucrătoare cu 65,2%, iar în cadrul acesteia fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
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(66,7%), fabricarea echipamentelor electrice (7,1%), fabricarea produselor de cocserie 
(4,7%), fabricarea băuturilor (4,1%) ş.a. 

Ponderea IMM-urilor în totalul cifrei de afaceri, la începutul anului 2014, a fost de 
59,9%, comparativ cu începutul anului 2013, când ponderea acestora în total cifră de 
afaceri a fost de 71,2%. 

La începutul anului 2014 cele 87599 persoane ocupate din cadrul unităţilor active 
au realizat în medie o cifră de afaceri de 252 mii lei pe persoană. 

După clasele de mărime, la începutul anului 2014, 52,8% din personalul ocupat se 
regăsea în întreprinderile medii şi mari (cu 50 salariaţi şi peste), 23,5% în microîntreprinderi 
(cu până la 9 salariaţi), iar 23,7% în întreprinderile mici (10-49 salariaţi). 

Volumul total al investiţiilor brute în bunuri corporale la începutul anului 2014 a fost 
de 1911241,8 mii lei ceea ce reprezintă 195 mii lei pe o unitate activă.  La începutul anului 
2014 din totalul investiţiilor brute 66,2% se regăsesc în cadrul întreprinderilor mari (73,6% la 
începutul anului 2013). 

 

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 
2013, au fost următoarele: 
  - au fost colectate, procesate şi diseminate prin e-mail şi Newsletter-ul electronic al 
Camerei 2000 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 57 de certificate de origine a mărfurilor,  4 avize de forţă majoră şi 86 
standarde române şi europene; 
            - au fost acordate informaţii juridice la peste 600 de persoane fizice; au fost 
rezervate 180 nume de firme; s-au înfiinţat 400 societăţi comerciale, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi familiale şi întreprinderi individuale, s-au întocmit un număr de 350 
acte modificatoare şi contracte de comodat; 

- s-a acordat consultanţă la 30 societăţi comerciale pentru emiterea certificatelor de 
origine şi forţă majoră şi pentru vizele necesare documentelor de export; 

- au fost organizate 11 manifestări expoziţionale; 12 seminarii şi întâlniri de afaceri; 4 
cursuri de specialitate; 

- au fost realizate 44 de numere ale Newsletterului 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; 
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- în cadrul compartimentului achiziţii, au fost organizate 70 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 si 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 beneficiat de 
aceste servicii 180 de persoane juridice din judeţul Dolj; 

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

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

 
Centrul Multifuncţional Craiova 
Pe tot parcursul anului 2014 s-a demarat acţiunea de promovare a Centrului 

Multifuncţional, prin organizarea de evenimente realizate de angajaţii Centrului 
Multifunctional, după cum urmează: 

- Festivalul Primăverii-  12-13 aprilie 2014 - Ediţia I; 
- Expoflora Craiova - Ediţia XXXI- 30, 31.05.2014-01.06.2014; 
- Ziua Copilului – “Să fim copii pentru o zi” - 1.06.2014; 
- Târgul Regional pentru Artizanat şi Meşteşugari- 30,31.05.2014-01.06.2014; 
- Eveniment de promovare a lecturii, “Cărţile copilăriei”, Editura “Curtea Veche 

Publishing”, cu participarea Principelui  Radu şi Principelui Nicolae; 
- Târgul “Deco-Util School”- în perioada 22-31.08.2014; 
- Serbările şcolare organizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă. 
La aceste evenimente au fost prezente Institutiile de Cultură din Municipiul Craiova şi 

din Judeţul Dolj şi peste 100 de agenţi economici şi un public de peste 10.000 de persoane. 
         De asemenea, s-au desfăşurat şi o serie de evenimente în colaborare cu Primăria 
Municipiului Craiova, sau, organizate de diverşi agenţi economici, după cum urmează: 

- Târgul Apicol Craiova- Ediţia I - 7-8.02.2014; 
- Ziua Jandameriei Române - 10.04.2014; 
- ONG FEST- târg de ONG-uri - 08.04.2014; 
- Carmaniacs by GranTurismo - 25-28.04.2014; 
- Bursa Ofertelor Educaţionale -15.05.2014; 
- Festivalul “PUPPETS OCUPPY STREET”- Teatrul Colibri-Expozitie- 

25-31.08.2014; 

- Carmaniacs by GranTurismo - 03-05.10.2014; 
- Concursul Naţional de Carting- Palatul Copiilor - 11-12.10.2014; 
- Expoziţia Internaţională Canină “Dog Show”- 29.10-03.11.2014; 
- Forumul Oamenilor de Afacer i- 7-8.11.2014; 
- Concurs de Dans Katamis- 16.11.2014; 
- Târgul Forţelor de Muncă - 19-20.11.2014; 
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- Topul Firmelor- CCI Oltenia- 27.11.2014; 
- Dansuri Alb-Albastre pentru Copiii Craiovei- 18.12.2014. 

         S-au desfăşurat în această perioadă şi o serie de conferinţe, 20 la număr, cu 
participanţi în număr divers, de la minim 50 de persoane, până la 1500 de persoane. 

În urma încheierii Contractului de Asociere între Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi R.A.A.D.P.F.L. Craiova cu nr. 42/07.11.2013, în cursul 
anului 2014, s-a trecut în primul rând la realizarea primului indicator al Condiţiilor de 
Administrare, respectiv crearea a 40 de locuri de muncă nou create, respectiv angajarea a 
21 de femei şi 19 bărbaţi, indicator realizat integral în luna octombrie 2014. 

În tot acest timp s-a urmărit şi închirierea spaţiilor de birouri, depozite sau expoziţii cu 
caracter permanent, la finele anului 2014 având deja un număr de 12 chiriaşi cu caracter 
permanent, în contracte impunându-se agenţilor economici crearea de noi locuri de muncă, 
în funcţie de suprafaţa ocupată. 

În acelaşi timp, organizarea de evenimente, cu participanţi şi public numeros a 
determinat şi o creştere a numărului de solicitări pentru închirierea spaţiilor cu caracter 
permanent. 

 

Agricultură  
La începutul anului 2014, suprafaţa agricolă a municipiului Craiova s-a menţinut 

constantă, la nivelul a 3575 hectare, reprezentând în prezent aproximativ 44% din suprafaţa 
totală a localităţii, de 8141 hectare. 

Structura suprafeţei agricole este următoarea: suprafaţa arabilă (2600 hectare), livezi 
şi pepiniere pomicole (106 hectare), vii şi pepiniere viticole (35 hectare), păşuni naturale 
(830 hectare) şi fâneţele naturale (4 hectare).  
 În sectorul privat suprafaţa arabilă deţine 89,9% din suprafaţa agricolă, păşunile 
naturale deţin 8,9%, iar suprafaţa cu livezi şi pepiniere pomicole, vii şi pepiniere viticole şi 
fâneţe deţin împreună 1,2%. 
 

Pieţe şi Târguri 
Și în anul 2014, activitatea S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. s-a axat în principal 

pe atingerea obiectivelor privind închirierea spaţiilor şi terenurilor aflate în administrarea 
societăţii, într-o pondere cât mai mare, respectând prevederile legale în vigoare privind 
închirierea bunurilor publice, asigurând un cadru favorabil desfăşurării activităţii comerţului 
în pieţe, realizand cu celeritate problemele de natură tehnică. 

Investitiile realizate in anul 2014 au fost următoarele: 
- S-a elaborat documentația tehnică pentru acoperis platouri Piata Centrala-zona de 

V și amenajare parcare auto zona de N-V Piata Centrala; 
- S-a realizat instalația electrică pentru spatii comerciale și construcții în târg 

municipal; 
- A fost achiziționată o remorcă pentru utilaj multifuncțional; 
- S-a achiziționat un încărcător frontal cu cupa și un plug de zăpadă frontal pentru 

utilaj multifunctional; 
Mentionam ca remorca, incarcatorul frontal si plugul de zapada au fost achizitionate 

in vederea realizarii unor lucrari de deszapezire sau amenajare  in regie proprie, precum și 
a transportului bunurilor in piete, reducand astfel substantial cheltuielile cu lucrarile și 
serviciile executate de terți.  

De asemenea, în anul 2014 au fost incheiate contracte pentru realizarea 
documentatiei tehnice pentru modernizarea Pietei Garii si pentru modernizarea Pietei 
Dezrobirii, urmand ca executia acestor obiective de investitii sa se realizeze in anul 2015. 
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În vederea asigurarii unor conditii civilizate de desfasurare a comertului in pietele 
municipiului si respectarea normelor igienico-sanitare impuse, in anul 2014 au fost 
achizitionate 20 buc.tonete de tabla in valoare de 39,96 mii lei si 68 buc.tarabe in valoare de 
39,71 mii lei in vederea dotarii pietelor cu mobilier nou. 
 Pentru anul 2015, sun prevăzute următoarele investiții, astfel: 
 -Modernizare Piata Garii (proiectare +executie); 
 -Documentatia tehnica pentru Modernizarea Pieței Dezrobirii; 
 -Acoperis platouri Piata Centrala (executie); 
 -Amenajare parcare Piata Centrala zona de V (executie); 
 -Modernizare Parcare Piata Centrala- proiectare + executie. 
 

Construcţii de locuinţe 
La începutul anului 2014 fondul de locuinţe a fost format din 109277 locuinţe, 

înregistrând o creştere cu 0,3% faţă de începutul anului 2013. Din fondul locativ existent, 
99,3%  reprezintă locuinţe aflate în proprietate privată. 

Creşterii numărului de locuinţe cu 344 faţă de începutul anului 2013 i-a corespuns o 
creştere a suprafeţei locuibile cu 28508 m.p. 

Gradul de aglomerare al locuinţelor la începutul anului 2014, caracterizat prin numărul 
mediu de persoane ce revine pe o locuinţă, a scăzut uşor de la 2,84 persoane pe o locuinţă 
la 2,82 persoane pe o locuinţă față de începutul anului 2013.  

La începutul anului 2014 au fost date în folosinţă 426 locuinţe, în creştere cu 156 
locuinţe comparativ cu începutul anului 2014, revenind în medie 1,4 locuinţe la 1000 
locuitori.  

Din punct de vedere al surselor de finanţare, ponderea locuinţelor terminate finanţate 
din fondurile populaţiei a fost de 100,0% atât la începutul anului 2014, cât şi la începutul 
anului 2013. 

III. 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 în emisar a apelor uzate pentru municipiul 
Craiova. 

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

În anul 2014, din fonduri proprii au fost realizate următoarele lucrări: 
Reţea apă pe str. Toamnei Dn 63-110 mm L=750m și branșamente Dn 25 mm 

L=910m; 
Rețea apă str. Toamnei (de la nr. 102 la nr. 120) Dn 63 mm, L=160m; 
Rețea apă Aleea 1 Potelu Dn 110 mm, L=100m; 
Rețea apă str. Babadag Dn 63 mm, L=160m ; 
Rețea apă Aleea III Bariera Vâlcii Dn 63 mm, L=250m; 
Rețea apă str. Prelungire Teilor Dn 110-160 mm, L=424m; 
Rețea apă Aleea II Bariera Vâlcii Dn 110 mm, L=210m; 
Rețea apă Calea Dunării Dn 140 mm, L=410m (în execuție); 
Rețea apă Aleea Nifon Criveanu Dn 50 mm, L=200m; 
Canalizare menajeră Aleea Elena Teodorini Dn 200 mm, L=168m; 
Canalizare pluvială str. Cluj Napoca Dn 200 mm, L=100m; 
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În anul 2014, din fonduri de la bugetul local au fost realizate următoarele lucrări: 
Canalizare menajeră str. Gârlești Dn 500 mm, L=1297m; 
În afara lucrărilor curente de întreţinere, revizii şi reparaţii a reţelelor de apă şi 

canalizare, S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. a mai executat: 
- reabilitarea staţiilor de hidrofoare cu înlocuire totală a 14 grupuri de pompare şi 

echipamente automatizate; 
- lucrări de întreţinere şi reparaţii la construcţiile anexe cămine şi guri de scurgere (ridicări 

la cotă, consolidări, refacere zidărie, refaceri tencuieli) – 193 buc.; 
- execuţii construcţii auxiliare: cămine de vizitare –7 buc; guri de scurgere 45 buc.; 
- reparaţii şi refaceri racorduri – 83 buc.; 
- intervenţii pentru diminuarea efectelor precipitaţiilor abundente – 1440 intervenţii 

însumând 11520 ore cu autospeciale; 
- completări elemente de acoperire la construcţii anexe – cămine şi guri de scurgere: 

completări capace cămine de vizitare – 153 buc.; completări grătare guri scurgere – 53 
buc.; montări rame cu capac cămine de vizitare – 125 buc.; montări rame cu grătar guri 
de scurgere – 59 buc.; amplasat rame de beton armat – 37 buc.; amplasat rame cu 
capac încastrate în dale de beton – 45  buc. 

În anul 2014 au fost contorizate 268 branșamente la utilizatorii casnici.  
Una din lucrările importante începută în anul 2014 o constiutie execuția unui 

„Colector pentru preluare ape pluviale, str. Brestei și zone adiacente”. 
Lungimea totală a colectorului este de cca. 1500 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=500m (executat); 
- tronsonul pe str. Brestei situat între zona foraj IPEG și intersecția cu str. Fermierului – Dn 

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

Fermierului – Dn 315-400mm, L=700m (executat 450m); 
În cadrul Programului de investiţii finanţate prin POS Mediu din Fondul de Coeziune 

este cuprins proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Dolj”. Lucrările cuprinse în proiect a se realiza în Municipiul Craiova sunt reabilitarea 
unor reţele de distribuţie a apei potabile cu o lungime de cca.35 km, a căminelor de vane şi 
branşamentelor aferente, extinderea reţelei de canalizare menajere în cartierele Bariera 
Vâlcii, Romaneşti şi Veteranilor – CL1 “Reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu 
apă şi canalizare în Municipiul Craiova”, reabilitarea Staţiei de Apă Işalniţa - CL 2 
„Reabilitarea Staţiei de Tratare Apă Işalniţa” , construirea platformei de nămol la Staţia de 
Epurare Craiova – CL4 „Halda de nămol la Staţia de Epurare Craiova” şi furnizarea unor 
echipamente de detecţie pierderi apă, întreţinere canalizare, echipament topografic şi 
pentru GIS. 

1. Contractul de lucrari CL1 Craiova – “Extinderea și reabilitarea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Craiova” 

Indicatori principali si stadiu actual: 
Alimentare cu apa: propus 34.528 m, executat 26.012 m, realizat 75,34%; 
Canalizare menajera: propus 70.256 m, executat 56.130,80 m, realizat 79,89% 

2. Contractul de lucrari CL2 Isalnita - “Reabilitarea statiei de tratare Isalnita” 
Indicatori principali si stadiu actual:  
propus - reabilitare statie pompare apa bruta, reabilitare/reconstruire camere 

distributie, reabilitare/reconstruire decantoare, reabilitare 14 filtre gravitationale, reabilitare 
facilitate preparare sulfat aluminiu si cladiri reactivi, reabilitare statie pompare apa tratata, 
inlocuire instalatii mecanice, electrice si auxiliare, integrare in sistem SCADA, echipare 
laborator statie tratare. Lucrarile sunt realizate in proportie de 61,50%. 
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3. Contractul de lucrari CL4 Făcăi - “Halda de namol Statia de epurare Craiova” 
Indicatori principali si stadiu actual:  
propus - proiectarea si executia unei platforme de depozitarea namolului rezultat de 

la statiile de epurare din judetul Dolj capabila sa suporte incarcarile provenite din namolul 
depozitat pentru un volum de 100.000 mc pe o inaltime de 6,80 m si din utilajele de 
transport si manipulare ale acestuia. Lucrarile au fost finalizate, iar receptia la terminarea 
lucrarilor s-a efectuat in data de 20.11.2014. 

 
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 
retele de canalizare, 460 racorduri la consumatori, investiţii în sistemele de 
alimentare cu apă şi o nouă conducta de aducţiune Izvarna-Craiova, astfel încat să se 
asigure un grad de conformare de 100% pentru Municipiul Craiova, astfel încat 
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 fara TVA. 

De asemenea pentru a veni în sprijinul localităţilor limtrofe municipiului Craiova în 
perioada 2014-2015 sunt prevazute investiţii din fonduri europene pentru extinderea reţelei 
de alimentare cu apă în localitatea Malu Mare (peste 32 km), 1000 de branşamente la 
consumatori şi conducta de aducţiune Craiova-Podari. Urmând ca în etapa urmatoare 
(2014-2020) să fie extinse lucrarile de alimentare cu apă şi canalizare avand în vedere că 
zona este într-o continuă dezvoltare pentru localităţile Cârcea, Bucovaţ, Almaj, Pieleşti, 
Cârligei, Leamna, Sarbatoare astfel încat să se asigure un grad de conformare de 100% 
pentru zona metropolitana a municipiului Craiova. 
 

Producţia şi distribuţia energiei termice 
Pentru eficientizarea energetică a sistemului centralizat de furnizare a energiei 

termice în anul 2007 s-a trecut la transformarea a 11 centrale termice în puncte termice 
moderne, complet automatizate şi până la începutul anului 2014 s-au modernizat încă 15 
puncte termice.  

Pană la sfârşitul anului 2014 au fost reabilitați cca. 125 km de conductă, rămânând 
cca. 355 km, care în viitor va trebui modernizată. 

Investiţiile în infrastructura serviciului aferente reabilitării reţelelor termice pentru anul 
2014 se ridică la suma de 1.610.801,58 lei, sumă care reprezintă reabilitarea a aproximativ 
18 km de țeavă, echivalentul a aproximativ 5 km de canal termic.  

Pentru lucrările de înlocuire a distribuției pe verticală în distribuție pe orizontală și 
contorizare individuală Termo Craiova SRL și-a luat angajamentul să le execute gratuit în 
baza unei documentații tehnice elaborată de o firmă autorizată și cu obligația 
consumatorilor de a suporta cheltuielile cu materialele și contorizarea individuală.  

În acest moment sunt executate două scări de bloc, bloc 201E Craiovița Nouă și N4 
Calea București pe proiecte pilot și blocul 9 Craiovița Nouă la solicitarea locatarilor dar care 
nu este finalizat datorită imposibilității suportării cheltuielilor cu contorizarea individuală de 
către o parte din locatarii blocului. În acest sens a mai fost o singură solicitare fără finalizare 
întrucât proprietari nu au reusit să strângă fondurile necesare.      

În urma executării lucrărilor de reabilitare la rețele termice, în vederea aducerii 
carosabilului și trotuarelor la starea inițială au fost executate lucrări de asfaltare și betonare 
în anul 2014 valoare fondurilor disponibilizate a fost de 709.954,71 lei fără TVA.  

Au fost executate reparatii la terasele a 23 puncte termice (costurile ridicându-se la 
suma de 1.090.615,25 lei fără TVA).  

La finalul anului 2014, luna decembrie, s-au pus în funcțiune instalațiile de preluare 
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apă de adaos din instalația agent primar (retur) pentru toate PT-urile (în valoare de 
127.037,89 lei fără TVA). 
         În anul 2014 a demarat și s-a finalizat acțiunea de monitorizare în 35 puncte termice 
nemodernizate, iar din acestea în două PT-uri, PT 2 Valea Roșie și PT 23 August, s-au 
executat și lucrări de automatizare pentru furnizarea apei calde de consum (valoarea totală 
a lucrărilor este de 339.687,09 lei fără TVA).     
  Pentru facturarea serviciilor prestate populatiei si agentilor economici, incepand cu 
data de 23.10.2012  se practica urmatoarele tarife:  

- 253,72  lei / Gcal cu TVA ( tarif CEN + tarif SC )  pentru energia termica preluata de 
la Complexul Energetic Oltenia destinata populatiei și agentilor economici . 

- 335.15 lei / Gcal cu TVA pentru energia termica produsa prin centralele termice pe 
gaz pentru populatie 

- 269.59 lei / Gcal cu TVA  pentru energia termica produsa prin centralele termice pe 
gaz pentru agenti economici. 

  În calculatia de pret pentru stabilirea tarifului de distributie, ANRSC Bucuresti a 
acceptat o pierdere tehnologica de 16.2%. 

Subventia pentru energie termica distribuita este  de 33.22 lei / Gcal cu TVA si de 
114.65 lei / Gcal cu TVA pentru energia termica produsa . 
  Pretul de facturare catre populatie este de 220.50 lei / Gcal . 
      

Distribuţia energiei electrice 
Domeniul de activitate al SC CEZ Distributiei SA cuprinde activitați de exploatare, 

întretinere, dezvoltare a retelei electrice de distributie in scopul transmiterii energiei electrice 
de la producatori/operator de transport/alti distribuitori (furnizori) la consumatori, conform 
contractelor incheiate, in condiţii corespunzatoare de siguranta si calitate.  

Reteaua electrica de distributie a Municipiului Craiova, din gestiunea SC CEZ 
Distributie,  are in componenta:       

- statii electrice de transformare 110/mt in numar de 7 bucati; 
- linii electrice aeriene de inalta  tensiune cu  lungimi de 35,5 km; 
- linii electrice subterane de inalta tensiune cu  lungimi de 8,18 km; 
- linii electrice aeriene de medie tensiune cu  lungimi de 165,5 km; 
- linii electrice subterane de medie tensiune cu lungimi de 393,72 km;     
- linii electrice aeriene de joasa tensiune cu lungimi  de 304,75 km; 
- linii electrice subterane de joasa tensiune cu lungimi de 355,832 km; 
- posturi de transformare in numar de 558 bucati;  
- consumatori  in numar de 121969.    

Obiectivele generale sunt: 
- Cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor; 
- Reducerea pierderilor de energie electrica; 
- Cresterea gradului de securitate in exploatarea instalatiilor electrice si a sigurantei in 

functionare; 
- Scaderea numarului de defecte in instalatiile electrice si a timpilor de intrerupere in 

alimentarea cu energie electrica a consumatorilor; 
- Asigurarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate in conformitate cu 

reglementarile ANRE; 
- Reducerea cantitatilor de energie electrica nelivrata consumatorilor ca urmare a 

intreruperilor accidentale; 
- Reducerea cheltuielilor cu mentenanta si reparatiile. 
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Obiectivele specifice sunt: 
- Modernizarea si retehnologizarea statiilor de transformare de 110/MT; 
- Trecerea instalatiilor de 6 kV la tensiunea de 20 kV; 
- Dezvoltarea sistemului de automatizare a distributiei ; 
- Integrarea in SCADA a statiilor de transformare; 
- Inlocuirea izolatiei de portelan uzata din liniile electrice aeriene 110kV si liniile electrice 

aeriene 20 kV; 
- Modernizarea  liniilor electrice aeriene joasa tensiune si a bransamentelor; 
- Extinderea  sistemului de management avansat al contorizarii (AMM) si monitorizare a 

parametrilor de calitate a energiei electrice; 
 

Realizarea tuturor acestor obiective sunt orientate pentru: 
-  respectarea obligatiilor legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice in scopul 

cresterii nivelului de  satisfactie a clientilor; 
- dezvoltarea afacerii si obtinerea performantei in activitate. 

 
Lucrări de mentenanță  
Prin lucrari de mentenanta se intelege  ansamblul tuturor actiunilor tehnice si 

organizatorice care se executa asupra retelor electrice din gestiunea noastra , aflate in 
exploatare si care sunt efectuate pentru mentinerea sau restabilirea starii tehnice necesare 
indeplinirii functiilor pentru care au fost proiectate. In anul 2014 S.C. CEZ Distributie a 
executat urmatoarele tipuri de lucrari de mentenanta : CP  ( control periodic ), LO (lucrari 
operative ), RT (revizii tehnice), R (reparatii) , IA (interventii accidentale) , RA (reparatii 
accidentale ) , toate avand drept scop mentinerea in stare de functionare a instalatiilor aflate 
in gestiunea sa ,  respectarea reglementarilor legale privind parametrii de calitate ai energiei 
electrice distribuite si asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica a tuturor 
clientilor. 
 

În anul 2014 s-au realizat lucrari de investitii ce constau in principal în:  
- modernizarea echipamentelor primare și secundare de 110 kV, MT si protectii; 
- modernizare posturi de transformare ; 
- lucrari de automatizare a distributiei pentru introducere SCADA;  
- lucrari de imbunatatire a nivelului de tensiune; 
- modernizarea retelei de joasa tensiune. 

 
Lucrări in retelele electrice de medie tensiune 
Deoarece o parte din instalatiile de distributie MT sunt uzate moral , generand 

intreruperi , CEZ Distributie si-a propus  modernizarea si automatizarea instalatiilor . 
Un alt obiectiv important pe care CEZ Distributie si-a propus sa-l indeplineasca este 

trecerea la tensiune superioara a instalatiilor de 6 KV , obiectiv ce se va realiza etapizat. 
S-au realizat urmatoarele lucrari:  

– Trecere la 20 kV a retelelor electrice de 6 kV din municipiul Craiova, zona strazii 
Caracal 

– Montarea detectoare de defect pe LES MT 
 
Lucrari in retelele electrice de joasa tensiune 

–   Imbunatatire nivel de tensiune zona  Fermierului si Eliza Opran, mun Craiova 
–   Intarire retea  aferenta PT 447 Craiova, mun Craiova 
–   Imbunatatire nivel de tensiune  retea joasa tensiune PT 217,mun  Craiova 
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–   Realizare retea joasa tensiune  str Calea Brezei, mun Craiova 
–   Modernizare LES joasa tensiune Centru Istoric, mun Craiova 
–   Inlocuire transformatoare MT/JT in RED in mun Craiova din judetul Dolj in vederea 

reducerii pierderilor tehnice  
–  Securizarea grupurilor de masurare pentru consumatorii din mun. Craiova 
–  Extindere sistem AMM 2014- zona mun Craiova 

Distribuţia gazelor naturale 
Municipiul Craiova este acoperit in marea majoritate cu retele de gaze naturale ce 

pot asigura alimentarea cu gaze naturale atat a consumatorilor casnici cat si a celor 
industriali fara probleme de presiune sau debit. 

Sistemul de distributie gaze naturale din municipiul Craiova incluzand si cartierele 
limitrofe ce au fost anexate municipiului Craiova: Mofleni, Cernele, Simnicul de Jos, 
Popoveni, Facai, Izvorul Rece, Zona Ford cuprinde o retea de gaze naturale in lungime de 
636,77 Km si deserveste 46.126 clienti, existand posibilitatea de extindere a retelei in toate 
zonele periurbane ale municipiului. 

Unul din principalele obiective ale companiei S.C. Distrigaz-Sud Retele SRL este 
acela de a moderniza in permanenta reteaua cu scopul de a spori siguranta in exploatare, 
fiabilitatea retelei si nu in ultimul rand de a putea asigura servicii de calitate in toata zona de 
responsabilitate a companiei. Odata cu inlocuirea conductelor si bransamentelor se are in 
vedere si sistematizarea si redimensionarea sistemului de distributie pentru a putea rezolva 
toate solicitarile noi aparute. 

În cartierele de blocuri au fost realizate bransamente la fiecare scara de bloc 
asigurand conditiile tehnice in vederea racordarii clientilor ce solicita montarea de 
microcentrale de apartament. 
De asemenea, a fost reproiectat si modernizat sistemul de protectie catodica ce 
imbunatateste siguranta in exploatare a retelelor de otel existente. 
 Securitatea instalatiilor este o preocupare continua in timp si spatiu. Demersurile 
societatii Distrigaz Sud Rețele vizand utilizarea in conditii de deplina securitate a gazelor 
naturale se conjuga permanent cu o buna informare a clientilor privind regulile de respectat 
si riscurile ce decurg din incalcarea acestora. 
 Un alt obiectiv important al companiei este acela de a proteja mediul inconjurator. 
Aceasta se realizeaza prin utilizarea unor tehnologii avansate, prin monitorizarea respectarii 
cerintelor legale cat si prin mobilizarea in diminuarea impactului activitatilor desfasurate 
asupra mediului. 
 De asemenea, a existat o preocupare constanta pentru mentinerea unor relatii bune 
cu toti detinatorii de utilitati si cu autoritatile locale. Mentionam aici buna colaborare cu 
Primaria Municipiului Craiova. 
 S.C. Distrigaz-Sud Retele este o companie ce se bazeaza pe experienta acumulata 
in decursul anilor, pe profesionalismul echipelor sale avand astfel capacitatea de a se 
transforma si adapta cerintelor pietei pentru a-si sustine proiectele importante de viitor. 
 

Transport urban 
Regia Autonoma de Transport Craiova, este o regie autonoma în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova, responsabilă cu activitatea de transport în comun 
la nivelul municipiului Craiova. 
 RAT Craiova își desfășoara activitatea de bază prin doua tipuri de transport public de 
persoane: transport electric (tramvai) și auto (autobuze). Începând cu luna mai 2013, 
transportul călătorilor cu tramvaiul a fost întreruptă, urmare a proiectului de înlocuire a căii 
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de rulare derulat de Primaria Craiova, pe perioada derulării lucrărilor traseele rețelei de 
tramvai fiind deservite de autobuze.  
 În municipiul Craiova, pe langa Regia Autonoma de Transport care isi desfasoara 
activitatea sub tutela Consiliului Local, mai există un operator privat care întreţine o 
concurenţă, nu întotdeauna loială, cauzata de deservirea acelorasi trasee.  
 În anul 2014, o atenție deosebita s-a acordat corelarii capacității de transport a regiei 
cu fluxul de călători. Astfel, s-a urmărit în permanență ca graficele de circulație ale tuturor 
traseelor sa fie flexibile și adaptate la traficul fiecarei zone. 
 S-a urmarit continuu îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor, dar și 
reducerea cheltuielilor de exploatare, prin optimizarea transportului în comun și prin achiziții 
de piese, materiale și servicii cu costuri reduse. 

 
Parcul de vehicule 

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

- 173 autobuze, reprezentând 86 % din totalul parcului; 
- 29 tramvaie reprezentând 14 % din totalul parcului; 
Capacitatea totala de transport a regiei este de 13456 călători/cursă pentru 

transportul rutier. 
Capacitatea de utilizare a parcului s-a estimat la un procent mediu de 80%.  

 În anul 2014, a fost incheiat un acord cadru de achiziție autobuze pentru următorii 4 
ani, prin licitația organizată de Primăria Municipiului Craiova, sprijinită din punct de vedere 
tehnic de către R.A.T. Craiova. În baza acordului a fost încheiat primul contract subsecvent 
pentru furnizarea a 17 autobuze, care în luna noiembrie au fost puse în circulație. Ultima 
investiție în autobuze noi s-a derulat în anul 2008, fiind prioritară investiția în transportul 
public de călători, dupa o pauză de 6 ani, pentru un oraș – reședință de județ, de mărimea 
și puterea economică a Craiovei. Pentru anul 2015 se continuă politica investițională în 
rețeaua de trasnsport și implicit în înnoirea parcului existent cu încă 17 autobuze ce 
corespund normei de poluare EURO6, de care puține orașe din Romania se bucură. 
 Au fost modernizate cinci stații de așteptare prin amplasarea de adăposturi pentru 
călători. Totodată, pe cele 17 trasee de autobuz ale R.A.T. Craiova, au fost montate un 
număr de 269 panouri de afișare tip steag și un număr de 103 bancuțe de așteptare în stații. 
 De asemenea, în cadrul Secției Tramvai a fost realizată reparația curentă dezvoltată 
pentru cinci tramvaie 100% și pentru alte două în proporție de 65%, cu un preț mediu de 
10.000 EURO /tramvai, efectuând urmatoarele operații: 
−înlocuire bandaje, cuplaje elastice pe roată și osie;  
−verificare motoare, tracțiune și toate componentele electromagnetice; 
−confecționari metalice față-spate tramvai; 
−confectionare capace laterale boghiu, tinichigerie uși și scări pentru urcare-coborare; 
−confectionare burduf articulație; 
−curățire caroserie, chituire, șlefuire și vopsire interior-exterior; 
−înlocuire instalație electrică, lămpi iluminat, lambriu, faruri, lămpi semnalizare, poziții, triple 
spate, oglinzi retrovizoare, lambriu interior, covor antiderapant PVC; 
−lipit autocolant. 
 Prin lucrările realizate s-a urmărit o schimbare fundamentală atât în ceea ce privește 
calitatea și confortul călătorilor, funcționarea în ansamblu a tramvaiului cât și realizarea unei 
estetici total diferite cu impact atât pentru cetățenii Craiovei cât și pentru vizitatori. 
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Străzi 
Lungimea străzilor orăşeneşti, în anul 2014, a fost de 388 km, 76,8% dintre 

acestea fiind modernizate. 
Pentru activitatea de administrare si întreţinere drumuri, în anul 2014 a fost în 

derulare Contractul subsecvent de lucrări nr. 145380/09.10.2014 - „Lucrări de reparaţii şi 
întreţinere străzi, alei, trotuare şi parcări in municipiul Craiova” la Acordul Cadru de Lucrări 
nr. 145257/09.10.2014 şi Gestiunea Directă pentru activitatea de „Întreţinere şi repararea 
străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, piatră spartă şi amestec optimal”, în 
conformitate cu Programul de reparaţii străzi pe anul 2014. 

Pentru asigurarea sistemului de comunicaţii rutiere şi pietonale în condiţii de 
calitate şi siguranţă în exploatare în municipiului Craiova prin finalizarea contractelor 
primite, activităţile desfăşurate au fost următoarele: 

I. În anul 2014, în baza contractului subsecvent, au fost disponibilizate fonduri în 
valoare de 5.192.264,19 lei. Au fost executate următoarele lucrări: 

- cartier Craiovita Noua zona Posta – alei, trotuare si parcari 
- cartier George Enescu zona strazii Dâmbovita - alei, trotuare si parcari 
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- str. C.D.Fortunescu – asternere covor asfaltic, inlocuire borduri, refacere trotuare 
- str. Gheorghe Bibescu - asternere covor asfaltic, inlocuire borduri, refacere trotuare 
- str. Sfintii Apostoli – semicovoare asfaltice 
- str. Imparatul Traian - semicovoare asfaltice 
- str. Sararilor - semicovoare asfaltice 
- str. Vasile Lupu - semicovoare asfaltice 
- str. Ana Ipatescu - semicovoare asfaltice 
- intersectia strazilor Ana Ipatescu- Corneliu Coposu- Caracal – covor asfaltic 

 
II.  Lucrările executate în anul 2014, în conformitate cu Gestiunea Directă aferentă 

activităţii de „Întreţinere şi reparare a străzilor cu îmbrăcăminte din pavaj de piatră brută, 
piatră spartă şi amestec optimal” au fost în valoare de 6.058.821,05 lei, din care: 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii cu pavaj din piatră brută pe străzile: Buziaş, Aleea 
I Bucegi, Sadu (tronson cuprins între str. Vaslui şi str. Paroşeni), Paroşeni (tronson cuprins 
între str. Sadu şi str. Tîrnava), Rosmarinilor, Spiru Haret, Gradişte, Preajba  (tronson 
cuprins între bvd. Ştirbei Vodă şi str. Paroşeni), Săcelu, Corabia, Bucovăţ, Isvarna, Sovata, 
Drumul Fabricii, Banatului (tronson cuprins între str. Siretului şi str. Olăneşti), Eroul 
Necunoscut, Nectarului, Dimitrie Grecescu, Ioan Budai Deleanu, Dorobanţilor, Trotuşului şi 
Cerbului; 

- lucrări de întreţinere şi reparaţii cu piatră spartă pe străzile: Merişorului, Bîlteni, 
Aleea II Banu Stepan, Buşteni, Carpenului, Drumul Corneşului, Fîntîna Popova, Izvorul 
Rece, Troaca, Calea Brezei, Leandrului, Măghiranului, Bărbătrşti, Aleea I Şimnic, Muntenia, 
Arad, Braşov, Marinei (zona A.N.L.-uri), Vînători de Munte (zona A.N.L.-uri), Eroii Sanitari 
(zona A.N.L.-uri), Artileriei (zona A.N.L.-uri), Geniştilor (zona A.N.L.-uri), Drumul Industriilor, 
Mesteacănului, Deceneu, Sovata, Izvorului, Drumul Apelor, Aleea II Drumul Fabricii, Aleea I 
Maria Rosetti, Cantonului, Aleea II Cantonului, Aleea II Drumul Ungurenilor, Vişinului, 
Murelor, Viorele, Călimanului, Aleea Corneşului, Lăcrămioarei şi Mălinului. 

Activitatea de întreţinere şi reparaţii străzi cu îmbrăcaminte din piatra brută şi 
amestec optimal, realizată de către R.A.A.D.P.F.L. Craiova în anul 2014 se prezintă astfel: 

Pavaj piatră cubică şi 
bolovani de râu 

 
Balastare - piatră spartă 

 
 

Pavaj unibloc 

ml mp ml mp mp 

6382 36377,44 26517,5 132587,44 5627.26 
 

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

menţinere a sistemului de iluminat public, consum de energie electrică din  iluminatul public, 
activitatea de iluminat ornamental, consum de energie electrică la semafoare şi fântâni 
arteziene, lucrări de asistenţă tehnică şi consum de energie  electrică pentru manifestări 
cultural- sportive. 
 Pentru lucrările de întreţinere -menţinere in anul 2014, prevederile bugetare iniţiale 
au fost de 724.000 lei, prevederile definitive au fost de 500.000 lei, din acestea cheltuindu-
se 485.134 lei. 

Pentru activitatea de mentinere a Sistemului de Iluminat Public s-au efectuat un 
număr de 2.425 intervenţii şi au fost utilizate următoarele  componente: 
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- lampi – 1.197 buc; 
- balasturi –  265 buc; 
- ignitere –  655 buc; 
- menţinere reţea – 308 buc. 
Pentru consumul de energie electrică din iluminatul public in anul 2014, prevederile 

bugetare iniţiale au fost de 5.301.000 lei, prevederile definitive au fost de 6.050.000 lei, din 
acestea cheltuindu-se 6.033.677 lei. 

Pentru consumul de energie electrică la semafoare şi fântâni arteziene in anul 
2014, prevederile bugetare iniţiale au fost de 700.000 lei, prevederile definitive au fost de 
1.280.000 lei, din acestea cheltuindu-se 1.220.637,76 lei. 

Pentru lucrările de asistenţă tehnică şi consumul de energie electrică din 
manifestările cultural-sportive în anul 2014  prevederile bugetare iniţiale au fost de 300.000 
lei, prevederile definitive au fost de 550.000 lei, din acestea  cheltuindu-se 501.107 lei. 

Pentru asigurarea unui cadru cât mai plăcut, specific sărbătorilor de iarnă, in 
municipiul Craiova, in lunile noiembrie si decembrie, s-au montat figurine luminoase, 
baghete luminoase ghirlande de becuri policrome, motive cu furtun luminos si perdele 
luminoase.  

Zonele din municipiul Craiova în care au fost executate aceste lucrări sunt: English 
Park, Parc Teatru Naţional, Piaţa Prefecturii, Calea Bucureşti, str. A.I. Cuza, str. Romul, str. 
Unirii, str. Arieş, str. Lipscani, Parc Nicolae Romanescu, Piaţa Gării, str. Duiliu Marcu, str. 
George Enescu, str. 1 Decembrie 1918, sensurile giratorii din municipiul Craiova. 

 

Administrarea zonelor verzi 
Craiova se află printre singurele oraşe din ţară care se încadrează în normele 

impuse de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte suprafaţa verde pe cap de locuitor. 
Craiovenii se bucură de 825 de hectare de spaţii verzi, revenind în medie 32.7 mp/locuitor. 
   În anul 2014 au fost amenajate zone verzi noi în cartierul Craioviţa Nouă - zona 
 Poştă şi Casa Studenţilor, având o suprafaţă de 540 mp. 
  Activitățile de înfrumusețare a zonelor verzi au fost executate de către R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova, operatorul economic care administrează prin gestiune directă activitatea de 
întreţinere a spațiilor verzi. 
  Au fost reamenajate următoarele locaţii: Grădina Madonna Dudu, Muzeul  Olteniei, 
Grădina Independenţa, Squar Sf. Dumitru, Calea Severinului, B-dul Ştirbei Vodă, Banca 
Religiilor, Teatru Colibri, Casa Armatei, Grădina  Mihai Bravu. 
  În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2014 pe această activitate au fost 
 desfăşurate următoarele lucrări: 
  -  tăieri de regenerare la arbori, arbuşti si 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; 
  -  s-au reamenajat zone verzi în toate cartierele oraşului; 
  -  tratamente, administrarea manuală a îngrăşămintelor chimice şi organice. 
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 - 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.). 
 Activitățile de plantare au fost asigurate atât de producția proprie cât și de achiziția 
de material dendrofloricol de la terți. Situația statistică se prezintă astfel:  
 

Productie proprie: 
- Arbori     = 1222 buc  
- Arbuşti    = 1685 buc  
- Gard viu    = 37465 buc/fire  
- Plante anuale  = 75942 buc  
- Plante perene  = 9940 buc 
Achizitii terţi: 

- Arbori     = 158 buc  
- Arbuşti    = 4922 buc  
- Gard viu    = 535 buc  
- Plante anuale  = 76500 buc  
- Plante biennale  = 49658 buc 
- Plante perene  = 128060 buc 
- Gazon rulou   = 13740 mp 
 

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 6099 mp. De asemenea s-au executat lucrări de curăţire a placajelor de marmură sau 
granit la fântânile arteziene de pe domeniul public în suprafaţă de cca 445mp/lună. 
  S-au executat lucrări de reparaţii, întreţinere, înlocuire la cca. 7000 metri liniari 
 reţea de hidranţi de grădină, strada Carol I, zona  Brazda lui Novac, Craioviţa Noua - Big 
Vechi, zona George Enescu, zona Gară. 
  La solicitarea asociaţiilor de proprietari, în perioada  ianuarie – decembrie 2014, s-au 
efectuat următoarele lucrări: 

- s-a înlocuit şi montat pe domeniul public al municipiului Craiova cca 29650 metri 
liniari gard metalic; 

- au fost montate 479 coşuri de gunoi; 

- s-au executat lucrări de reparaţii şi întreţinere la locurile de joacă, unde s-a 
montat 1080 metri liniari gard; 

- s-au montat 73 bănci agrement şi s-au reparat si vopsit 1020 bucăţi; 

- au fost amplasate 24 mese de şah 

- s-au executat lucrări de reparaţii la foişoarele de pe domeniul public. 
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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. 

Evoluţia populaţiei municipiului Craiova a pus în evidenţă dublarea acesteia în 
ultimele decenii, pe întregul interval alternând perioade de evoluţie, chiar până în anul 2000 
şi involuţie, mai ales în ultimii ani. 

La 1 iulie 20141, populaţia după domiciliu a Municipiului Craiova a fost de 307290 
locuitori din care 145804 bărbaţi (47,4%) şi 161486 femei (52,6%); ca urmare, densitatea 
populaţiei a ajuns la 3774,6 locuitori/km2 în anul 2014. 

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

La începutul anului 2014 s-au înregistrat 2579 născuţi-vii în creştere cu 1,9% faţă 
de începutul anului 2013. Rata natalităţii la începutul anului 2014 a fost 8,4‰ în creştere 
faţă începutul anului 2013 (8,2‰).  

Numărul decedaţilor a scăzut cu 101 persoane de la 2616 decedaţi la începutul 
anului 2013 la 2515 decedaţi la începutul anului 2014. Rata mortalităţii a fost de 8,2‰ în 
scădere faţă de începutul anului 2013 când aceasta a atins nivelul de 8,5‰. 

Raportul dintre numărul născuţilor-vii şi numărul decedaţilor a fost la începutul anului 
2014 de 1,03 născuţi-vii la 1 decedat (0,97 născuţi-vii la 1 decedat începutul anului 2013).  

Sporul natural a fost pozitiv începutul anului 2014 (+64 persoane), iar la începutul 
anului 2013 acesta a fost negativ (-86 persoane).   

Numărul căsătoriilor a scăzut cu un caz, iar cel al divorţurilor cu 18 cazuri faţă de 
începutul anului 2013, raportul dintre numărul divorţurilor şi cel al căsătoriilor, scăzând de la 
132 divorţuri la 1000 căsătorii la începutul anului 2013 la 122 divorţuri la 1000 căsătorii la 
începutul anului 2014. 

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, 

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 scăzut la începutul 
anului 2014 cu 91 persoane faţă de începutul anului 2013, acesta ajungând la 91052 
persoane.  

Ponderea cea mai mare o au salariaţii din industrie (25,2%), urmaţi de cei din comerţ 
(23,1%), sănătate (9,2%), învăţământ (8,6%), construcţii (6,3%), transport şi depozitare 

                                                 
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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(5,8%). 
La nivelul municipiului Craiova pe parcursul anului 2014 evoluţia persoanelor 

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

 
CRAIOVA Ian. Feb Mar. Apr. Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Nov Dec 
Total şomeri 
din care: 

4793 4834 4420 3927 3450 3234 3352 3380 3448 3289 3298 3420 

Femei 2514 2596 2388 2134 1905 1781 1821 1848 1901 1807 1824 1855 
indemnizat 3773 3723 3334 3003 2761 2585 2648 2658 2705 2568 2547 2645 
neindemnizat 1020 1108 1086 924 689 649 704 722 743 721 751 775 

 

Ponderea mare în totalul şomerilor la nivelul Municipiulului Craiova o deţin şomerii 
indemnizaţi, în contradicţie cu datele de la nivelul judeţului, unde ponderea cea mai mare o 
deţin şomerii neindemnizaţi. 

Ponderea şomerilor din municipiul Craiova în populaţia stabilă cu varstă între 18-62 
ani*, pe parcursul anului 2014 a fost următoarea: 

 
CRAIOVA Ian. Feb Mar. Apr. Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct Nov Dec 
Ponderea şomerilor 
in populatia stabila 
intre 18-62 

2.21 2.23 2.04 1.81 1.59 1.56 1.62 1.63 1.66 1.58 1.59 1.65 

*Pentru a calcula ponderea şomerilor in populatia stabila intre 18-62 in perioada ianuarie- mai s-a luat in calcul populatia stabila  intre 18-
62 ani - date furnizate de INS la 01.01.2010 iar in perioada iunie-decembrie  s-a luat in calcul populatia stabila  intre 18-62 ani - date 
furnizate de INS la 01.01.2014 

 
În anul 2014 cele mai reprezentative meserii în care au fost  locuri  de muncă 

vacante la nivelul judeţului Dolj au fost structurate dupa cum urmeaza: 
Nr. locuri de 
munca 

CALIFICARE 

579 vanzator 
479 muncitor necalificat in industria confectiilor 
355 sofer autocamion/masina de mare tonaj 
353 agent de vanzari 
332 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, 

gresie, parchet 
302 manipulant marfuri 
293 paznic 
292 agent de securitate 
278 sofer de autoturisme si camionete 
265 lucrator comercial 
227 lacatus mecanic 
181 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje 
165 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii 
151 ambalator manual 
149 ospatar (chelner) 
126 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 
125 femeie de serviciu 
111 operator vanzari prin telefon 
109 sudor 
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108 dulgher (exclusiv restaurator) 
105 muncitor necalificat in agricultura 
103 asistent personal al persoanei cu handicap grav 
103 gestionar depozit 
101 zidar rosar-tencuitor 
99 asistent medical generalist 
97 bucatar 
97 casier 
95 operator introducere, validare si prelucrare date 
89 barman 
86 operator la masini-unelte semiautomate si automate 
76 lucrator bucatarie (spalator vase mari) 
75 mecanic utilaj 
74 fierar betonist 
72 agent de interventie paza si ordine 
71 electrician de intretinere si reparatii 
70 confectioner-asamblor articole din textile 
69 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala 
67 asistent manager 
67 mecanic auto 
65 ingrijitor cladiri 
64 programator 
61 patiser 
59 asistent farmacist 
57 confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice 
54 agent comercial 
54 taxator 
51 inginer mecanic 
51 operator calculator electronic si retele 
50 consilier juridic 
50 inginer constructii civile, industriale si agricole 

 
Dintre acestea următoarele locuri de muncă - cele mai reprezentative ca numar- au 

fost oferite de către societăti comerciale care îşi au sediul social în municipiul Craiova: 
Nr. locuri de 
munca 

CALIFICARE 

245 paznic 
228 agent de securitate 
208 vanzator 
184 muncitor necalificat in industria confectiilor 
183 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, 

gresie, parchet 
145 agent de vanzari 
141 sofer autocamion/masina de mare tonaj 
138 lacatus mecanic 
119 sofer de autoturisme si camionete 
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103 manipulant marfuri 
97 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii 
89 lucrator comercial 
85 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje 
73 dulgher (exclusiv restaurator) 
70 operator introducere, validare si prelucrare date 
67 asistent personal al persoanei cu handicap grav 
66 femeie de serviciu 
61 sudor 
60 asistent medical generalist 
60 zidar rosar-tencuitor 
57 confectioner-asamblor articole din textile 
57 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 
57 ospatar (chelner) 
53 fierar betonist 
53 taxator 
50 ambalator manual 
47 gestionar depozit 
46 bucatar 
44 patiser 
42 mecanic utilaj 
41 barman 
38 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala 
36 tamplar universal 
35 mercantizor 
35 muncitor necalificat in agricultura 
33 lucrator bucatarie (spalator vase mari) 
33 strungar universal 
32 ingrijitor cladiri 
32 operator mase plastice 
31 mecanic auto 
30 asistent manager 
30 inginer constructii civile, industriale si agricole 
29 electrician de intretinere si reparatii 
29 zidar pietrar 
27 masinist la masini pentru terasamente (ifronist) 
27 medic specialist 
26 inginer mecanic 
26 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze 
25 confectioner, prelucrator in industria textila 
25 inspector de specialitate in administratia publica 
25 lucrator pentru salubrizare cai publice 
24 kinetoterapeut 
23 programator 
21 agent comercial 
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21 agent de interventie paza si ordine 
21 consilier juridic 
21 operator calculator electronic si retele 
21 zugrav 
20 confectioner-asamblor articole din carton 
20 director vanzari 
20 functionar administrativ 
20 sofer autobuz 
19 brutar 
19 frezor universal 
19 sapator manual 
18 infirmier/infirmiera 
17 ajutor ospatar 
17 dulgher restaurator 
17 secretara 
17 sudor manual cu arc electric 
16 casier 
16 contabil 
16 inginer retele electrice 
16 receptioner de hotel 
15 agent curatenie cladiri si mijloace de transport 
15 asfaltator 
15 director economic 
14 inginer electromecanic 
14 lacatus constructii metalice si navale 
14 lacatus-montator agregate energetice si de transport 
14 lucrator sortator deseuri reciclabile 
13 educator specializat 
13 electrician in constructii 
13 programator ajutor 
12 asistent social nivel superior 
12 electrician exploatare retele electrice 
12 inginer automatist 
12 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale 
12 lucrator gestionar 
12 magaziner 
12 tinichigiu carosier 
11 administrator 
11 agent de turism 
11 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide 
11 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale 

sintetice 
11 psiholog 
11 spalator vehicule 
10 asistent farmacist 
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10 bobinator masini electrice rotative 
10 consilier/expert/inspector/referent/economist in gestiunea economica 
10 cosmetician 
10 fiziokinetoterapeut 
10 functionar economic 
10 incarcator-descarcator 
10 inginer de sistem in informatica 
10 lacatus-montator 
10 operator la masini-unelte semiautomate si automate 
10 reprezentant comercial 
10 spalator geamuri si parbrize 

 
Prin acţiunile întreprinse de către salariaţii A.J.O.F.M. Dolj, atât persoanele 

înregistrate ca persoane în căutare de loc de munca  cât  şi angajatorii au beneficiat de: 
• asigurarea egalitatii şanselor pe piaţa muncii 
• încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă 
• sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale 

populaţiei 
• stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; 
• stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de 

muncă; 
• creşterea mobilităţii forţei de muncă în condiţiile schimbărilor structurale care se 

produc în economia naţională; 
• protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.. 

În anul 2014 activitatea A.J.O.F.M. Dolj a fost axata pe realizarea urmatoarelor 
obiective: 

• satisfacerea operativă a unui numar cât mai mare de oferte  de locuri de muncă; 
• sprijinirea persoanelor aflate in cautarea unui loc de muncă; 
• implementarea măsurilor active pentru şomeri si pentru persoane inactive; 
• combaterea şomajului de lunga durata, astfel încât fiecarui şomer i se va acorda 

posibilitatea de a beneficia de măsuri active, înainte de a atinge 6 luni în cazul 
tinerilor şi 12 luni în cazul adulţilor, sub forma de formare profesională, reconversie, 
practică în muncă, loc de muncă sau alte măsuri de ocupare, inclusiv de sprijinire a 
orientării profesionale ; 

• sprijinirea(motivarea) angajaţilor pentru a încadra persoane din randul şomerilor. 
Trebuie menţionat faptul că instituţia noastră, deşi utilizează câteva instrumente 

specifice, nu crează locuri de muncă, ea nu se poate substitui mediului economic în 
vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă, dar depune toate eforturile în 
vederea depistării acestora şi a plasării forţei de muncă existente. 

În anul 2014 judeţul Dolj a înregistrat un numar destul de mare de disponibilizări 
ceea ce a condus la cresterea numarului şomerilor indemnizati si implicit la cresterea ratei 
şomajului. 

Au fost disponibilizate persoane din urmatoarele domenii de activitate: 
- constructii cladiri; 
- constructii drumuri si cai ferate; 
- constructii proiecte utilitare; 
- activitati de investigatii si protectie. 
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Pensii 
Casa Judeţeană de Pensii Dolj este organizată şi funcţionează ca serviciu public 

deconcentrat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice, fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor HG nr.13/2004 privind aprobarea statutului 
CNPP, modificată şi completată prin HG nr.73/2008, HG nr.227/2009, HG nr.662/2010, si 
prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
 Casa Judeţeană de Pensii Dolj asigură , în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din 
domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi din domeniul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale. 

Pentru persoanele vârstnice, una dintre categoriile cele mai expuse riscului de 
excludere socială şi economică, prin intermediul CNPP, a acordat un sprijin consecvent şi 
real acestei categorii sociale. 
 Bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat cuprind veniturile şi cheltuielile 
sistemului public şi sunt aprobate anual prin lege de către Parlament. 
 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări 
sociale, dobânzi, majorări pentru plata cu intârziere a contribuţiilor, precum şi din alte 
venituri, iar responsabilitatea încasării acestora revine ANAF pentru agenţii economici şi 
personalului încadrat în serviciul de evidenţă contribuabili şi compartimentul executare silită 
din cadrul CJP Dolj, pentru persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie (până la data 
de 30.06.2012) şi contract de asigurare. 
 În cursul anului 2014, au depus declaraţii nominale, la nivelul municipiului Craiova, 
un număr de 11.134 agenţi economici pentru aproximativ 138.007 asiguraţi. Totodată, la 
nivelul Casei Judeţene de Pensii Dolj, se află înregistraţi pe bază de contract un număr de 
1.659 persoane, asiguraţi care plătesc lunar contribuţia de asigurări sociale la casieria 
unităţii. 
 Execuţia cheltuielilor s-a efectuat în limita bugetului aprobat pentru anul 2014 
conform destinaţiei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli întocmit și transmis de către 
CNPP Bucuresti. 
 În cursul anului 2014, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj s-au înregistrat în plată un 
număr mediu de 68.847 pensionari cu domiciliul în municipiul Craiova, pentru care s-au 
achitat pensii în valoare de aproximativ 68.629.517 lei. 
 Totodată, la nivelul municipiului Craiova s-au efectuat plăţi de ajutoare de deces în 
valoare de 5.011.210 lei, pentru un număr de  2.184  persoane decedate.   
 Casa Judeţeană de Pensii Dolj are misiunea de a administra şi gestiona bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, asigurând execuţia bugetară în profil teritorial, directorul executiv al Casei 
Judeţene de Pensii Dolj fiind ordonator terţiar de credite. 
  Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de 
persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde 
raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării 
sau pierderii capacităţii de munca şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă 
şi a bolilor profesionale. 

Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se 
exercită de către Casa Judeţeana de Pensii Dolj, în cadrul căreia îşi desfasoară activitatea 
Compartimentul Accidente de Munca şi Boli Profesionale. 

 Asigurarea este obligatorie pentru toţi cei ce utilizează forţa de muncă angajată cu 
contract individual de muncă. 

Sunt asigurate obligatoriu persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract 
individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici, şomerii - 
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pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii 
precum si ucenicii, elevii şi studenţii- pe toată durata efectuării practicii profesionale. 

 Raporturile de asigurare, se stabilesc între angajatori şi asigurator (CNPP, prin 
Casele Teritoriale de Pensii) . 

 Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: 
    a) reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; 
    b) reabilitare şi reconversie profesională; 
    c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; 
   d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie 

pentru reducerea timpului de muncă; 
    e) compensaţii pentru atingerea integrităţii; 
    f) despăgubire în caz de deces; 
    g) rambursare de cheltuieli. 

 Asiguratul are dreptul la tratament medical corespunzător leziunilor şi afectiunilor 
cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare 
medicală şi recuperarea capacitatii de muncă. Asiguratul are dreptul la tratament medical 
corespunzător leziunilor şi afectiunilor cauzate de accidente de muncă sau boli 
profesionale, servicii şi produse pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacitatii de 
muncă. 

Precizăm că 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, valoarea cheltuielilor 
suportate din cadrul bugetului de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale 
fiind în anul 2014 de aproximativ 808.601,04 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 
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 2014, situaţia se prezintă astfel:  

- nr. accidente de munca produse - 41 
- nr. accidente de munca mortale - 2 
- nr. boli profesionale declarate  - 31 

 În anul 2014, CJP Dolj a acordat 6 despăgubiri de deces ( în valoare de 54.164 lei) şi  
38 compensatii pentru atingerea integrităţii ( în valoare de 456.046 lei) şi a vizat un număr 
de 185 concedii medicale. De asemenea, s-au mai primit şi trimis spre aprobare 5 dosare 
pentru acordarea de proteze. 
 În anul 2014 au fost înregistrate din partea persoanelor ce îşi au domiciliul în 
municipiul Craiova un număr de 8.464 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 88,44%. 
 La Serviciul de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă din cadrul 
CJP DOLJ s-au  prezentat, în cursul anului 2014, pentru evaluărea capacităţii de muncă în 
vederea stabilirii gradului de invaliditate şi/sau revizuirii medicale periodice un număr de 
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21.576 persoane ce au domiciliul în municipiul Craiova. Dintre acestea un număr de 9.341 
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 un 
număr de 960 persoane s-au prezentat pentru evaluarea capacităţii de muncă în vederea 
stabilirii gradului de invaliditate . 
 În anul 2014 în cadrul celor 19 serii de acordare a biletelor de tratament au fost 
repartizate un număr de 7.753 bilete şi valorificate  un număr total de 7.752 bilete de 
tratament. Din totalul de 7.752 bilete de tratament valorificate un număr de 985 au fost 
acordate gratuit persoanelor care beneficiază de prevederile unor legi speciale. Gradul de 
valorificare al biletelor de tratament în anul 2014 a fost de 99,99%. Numărul cererilor 
înregistrate pentru acordarea biletelor de tratament a fost de 14.082. 
 În cursul anului 2014 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. 
 Salariaţii acestui compartiment au asigurat  programul de lucru cu publicul conform 
prevederilor HG 1723/2004 cu modificările şi completările ulterioare precum şi afişarea în 
spaţiile de lucru cu publicul şi la avizierul instituţiei informaţiile utile de larg interes pentru 
participanţii la sistemul public de pensii.  
 În anul 2014 Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice a asigurat prin 
intermediul activităţii ghişeelor de relaţii cu publicul întreaga activitate de preluare, verificare 
şi înregistrare a cererilor şi dosarelor de pensie. A soluţionat un număr de 1.077 petiţii şi 
sesizări ce fac obiectul OUG nr.27/2002, transmise de persoane ce îşi au domiciliul pe raza 
municipiului Craiova.  
 În domeniul liberului acces la informaţiile de interes public au fost înregistrate şi 
soluţionate în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 un număr de 5 cereri . 
 La solicitarea ziariştilor din municipiul Craiova, au fost soluţionate un număr 77 de 
cereri privind furnizarea informaţiilor de interes public care privesc activitatea CJP Dolj. Au 
fost difuzate 6 comunicate de presă în cadrul cărora au fost furnizate informaţii ce privesc 
activităţile şi acţiunile de interes public organizate de CJP Dolj şi CNPP . 
  

Învăţământ  
Schimbarea conţinutului şi a legislaţiei din învăţământ a fost o prioritate permanentă 

a politicilor din domeniul educaţiei. 
Principalele priorităţi ale strategiei privind învăţământul românesc vizează 

următoarele direcţii: 
� asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 
� dezvoltarea educaţiei obligatorii; 
� descentralizarea şi autonomia sistemului de învăţământ preuniversitar; 
� modernizarea sistemului de educaţie din mediul rural; 
� dezvoltarea educaţiei permanente din perspectiva instituţională; 
� corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare 

cu obiectivele şi reperele europene; 
� creşterea calităţii în educaţie şi cercetare pentru formarea resurselor umane 

creative; 
� eradicarea analfabetismului prin implicarea instituţiilor de resort şi a 

comunităţilor locale; 



32 
 

� creşterea calităţii programelor de formare profesională, atât pentru formarea 
iniţială, cât şi pentru cea continuă; 

� adoptarea unor programe de educaţie compensatorie sau de acordare a unei a 
doua şanse pentru cei care au părăsit temporar sistemul formal al educaţiei de 
bază; 

� combaterea abandonului şcolar; 
� anticiparea necesarului de competenţe, corespunzător schimbărilor care se 

previzionează pe piaţa muncii; 
� implementarea societăţii informaţionale prin sistemul educaţional - instruirea la 

distanţă şi continuă şi informatizarea învăţământului. 
 

 Reţea şcolară 
Reţeaua şcolară din municipiul Craiova cuprinde un număr de 62 unităţi de 

învăţământ de stat cu personalitate juridică finanţate de către Consiliul Local 
Municipal Craiova, unităţi care lucrează în sistem descentralizat, având Consilii de 
Administraţie proprii, consilii care cuprind: cadre didactice, reprezentanţi ai autorităţii locale 
şi primarului, părinţi, elevi, reprezentanţi ai agenţilor economici. Consiliile de administraţie 
gestionează fondurile primite de la Primăria Craiova pentru toate categoriile de cheltuieli: de 
personal, materiale pentru bunuri şi servicii, burse şi cheltuieli de capital. Toate unităţile de 
învăţământ au compartiment de contabilitate propriu, având calitatea de ordonator terţiar de 
credite. 

În reţeaua şcolară a municipiului Craiova, cu acceptul consiliului Local Municipal, au 
funcţionat şi 11 unităţi de învăţământ preuniversitar particulare. 

 
 Date statistice privind unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Craiova în anul 2013 
 

� Unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică – total: 62 dintre 
care: 

- Grădiniţe cu program prelungit: 21 
- Şcoli gimnaziale: 17  
- Unităţi liceale: 24 

� Copii înscrişi în grădiniţe: 7244 
� Elevi înscrişi: 60289 

- Elevi înscrişi în învățământul primar şi gimnazial: 20148 dintre care 
• Elevi înscrişi în învăţământul primar: 11289 
• Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial: 8858 

- Elevi înscrişi în învăţământul liceal: 16072 
- Elevi înscrişi în învăţământul profesional: 691 
- Elevi înscrişi în învăţământul postliceal și de maiștri: 3231 

� Personal didactic: 5499 posturi 
- Personal didactic în învăţământul preșcolar: 492 
- Personal didactic în învăţământul primar şi gimnazial: 1169 

• Personal didactic în învăţământul primar: 459 
• Personal didactic în învăţământul gimnazial: 625 

- Personal didactic în învățământul liceal şi profesional: 2541 
- Personal didactic în învățământul postliceal: 213 

 
Parteneriatul cu comunitatea locală. Activităţi educative şi extraşcolare. 

 Parteneriatul cu comunitatea locală a fost benefic pentru viaţa şcolii craiovene.  
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În relaţiile cu Primăria, agenţi economici, fundaţii, O.N.G.-uri, şcolile au manifestat 
receptivitate, o permanentă mobilitate şi disponibilitate necesare unor abordări contextuale 
noi, articulate situaţiilor sociale concrete. 

Astfel, Primăria Municipiului Craiova, prin Consiliul Local Municipal, a acordat în anul 
şcolar 2013 – 2014 burse elevilor cu situaţie precară, ca şi celor cu rezultate deosebite la 
învăţătură.  În aceste condiţii numărul elevilor care beneficiază de burse de performanţă, de 
merit, de studiu sau sociale a ajuns la 17% din totalul elevilor şcolarizaţi în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din Municipiul Craiova. 

Încă din anul 2013 a demarat, la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, un amplu 
proces de reparaţii, modernizări şi investiţii privind asigurarea unui cadru normal de 
desfăşurare a procesului instructiv – educativ. Suma alocată din bugetul local pentru aceste 
demersuri a fost suficientă pentru a remedia probleme ce trenau de mai mulţi ani. 
 Pentru învăţământul profesional şi tehnic, partenerii sociali şi-au reunit eforturile la 
întrunirile C.L.D.P.S., venind cu propuneri constructive pentru dezvoltare regională, pentru 
formare profesională prin diferite forme de şcolarizare. S-au sesizat probleme reale ale 
economiei locale şi nevoile de formare pe termen mediu şi lung pentru integrare rapidă şi 
eficientă a viitorilor absolvenţi, în viziunea integrării europene şi recunoaşterii calificărilor 
profesionale.  
           I.S.J Dolj este în parteneriat cu instituţii din comunitatea locală şi cu O.N.G-uri în 
proiecte comune ce vizează educaţia elevilor. De asemenea, la nivelul unităţilor şcolare 
craiovene, există parteneriate educaţionale încheiate direct cu diverse instituţii de cultură. 

Toate activităţile educative şcolare şi extraşcolare s-au desfăşurat pe bază de 
proiecte educaţionale în parteneriat cu alte instituţii. La nivelul fiecărei şcoli au existat 
parteneriate cu cei implicaţi în educaţia elevilor. La nivelul I.S.J. Dolj au fost încheiate un 
număr de 17   parteneriate. 

Relaţia de colaborare cu administraţia locală s-a integrat strategiei de 
descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un important rol 
profesional şi tehnic, datorită angajamentelor faţă de cetăţeni. Primăria Municipiului Craiova 
sprijină activitatea din unităţile școlare. Pentru şcolile care au depus referate de necesitate 
în vederea obţinerii de fonduri pentru îmbunătăţirea infrastructurii, autorităţile locale au 
realizat o listă de priorităţi şi au demarat lucrările solicitate, în funcţie de urgenţa pe care 
acestea o reclamau.  

De asemenea, un rol important au avut autoritățile locale prin acordarea de 
consultanţă financiar-contabilă în concordanţă cu abordările manageriale actuale.  

 
 Rezultate obţinute la examenele naţionale 2014 

Evaluare Naţională – clasa a VIII a 
În anul 2014 unităţile de învăţământ preuniversitar craiovene au fost şcolarizaţi 2198 

de elevi clasa a VIII a, au participat la examen un număr de 2124, dintre care 6 au obţinut 
media generală 10. La nivelul municipiului Craiova s-a înregistrat un procent de 
promovabilitate de 81,79%, situaţia pe unităţi şcolare prezentându-se după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. Unitate şcolară Total 

elevi 

Cu 
media 

10 

Procent 
promovabilitate 

1 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA 99 0 96,97% 
2 COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA 80 0 93,67% 

3 COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA 125 0 97,58% 

4 COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA 31 0 80,65% 

5 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN" 
CRAIOVA 55 0 83,64% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară Total 

elevi 

Cu 
media 

10 

Procent 
promovabilitate 

6 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA 
CRAIOVA 17 0 47,06% 

7 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA 27 0 88,46% 

8 LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA 24 0 75,00% 

9 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 19 0 68,42% 

10 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "PETRACHE TRISCU" 
CRAIOVA 72 0 59,42% 

11 LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA 68 1 65,67% 

12 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA 15 0 13,33% 

13 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA 18 0 15,38% 

14 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA 17 0 58,82% 

15 LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA 58 0 77,19% 

16 LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA 74 0 83,78% 

17 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MACEDONSKI" 
CRAIOVA 119 0 88,24% 

18 SCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN" CRAIOVA 17 0 0,00% 

19 SCOALA GIMNAZIALA "DECEBAL" CRAIOVA 58 0 84,48% 

20 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA FARAGO" CRAIOVA 122 0 70,83% 

21 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA 40 0 74,36% 

22 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA 93 1 91,40% 

23 SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CRAIOVA 69 0 47,69% 

24 SCOALA GIMNAZIALA "ION TUCULESCU" CRAIOVA 31 0 75,86% 

25 SCOALA GIMNAZIALA "LASCAR CATARGIU" CRAIOVA 27 0 66,67% 

26 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA 51 0 84,31% 

27 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA 103 0 78,43% 

28 SCOALA GIMNAZIALA "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA 114 0 100,00% 

29 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA 79 0 92,21% 

30 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE ROMANESCU" 
CRAIOVA 93 0 86,02% 

31 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA 83 0 92,77% 

32 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA 93 0 89,25% 

33 SCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN" CRAIOVA 96 0 92,71% 

34 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "SFANTUL VASILE" 
CRAIOVA 8 0 33,33% 

35 SCOALA PARTICULARA "ETHOS" CRAIOVA 15 0 86,67% 

36 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CRAIOVA 14 0 46,15% 

 
Bacalaureat 2014 
În anul 2014, în municipiul Craiova s-au înscris să susțină examenul de Bacalaureat 

în cele sesiunea iunie - iulie 4541 de candidaţi, dintre care s-au prezentat 4160 și au reușit 
2304, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 55,38%, sub media pe județ 
(55,71% după contestaţii). Situaţia pe unităţi şcolare se prezintă astfel: 

 

Nr. 
crt. Unitate şcolară 

Eliminaţi 
din 

examen 

Număr 
candidaţi Reuşiţi 

Cu 
media 

10 

Procent de 
promovabilitate 

1. 1 COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" 3 324 106  32,72% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară 

Eliminaţi 
din 

examen 

Număr 
candidaţi Reuşiţi 

Cu 
media 

10 

Procent de 
promovabilitate 

CRAIOVA 

2. 2 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" 
CRAIOVA 0 314 310  98,73% 

3. 3 COLEGIUL NATIONAL "ELENA 
CUZA" CRAIOVA 0 269 256 1 95,17% 

4. 4 COLEGIUL NATIONAL "FRATII 
BUZESTI" CRAIOVA 0 241 241 3 100,00% 

5. 5 COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE 
TITULESCU" CRAIOVA 0 210 178  84,76% 

6. 6 
COLEGIUL NATIONAL 
ECONOMIC "GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA 

1 428 240  56,07% 

7. 7 
COLEGIUL NATIONAL 
PEDAGOGIC "STEFAN 
VELOVAN" CRAIOVA 

0 282 262  92,91% 

8. 8 COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 
NENITESCU" CRAIOVA 0 67 17  25,37% 

9. 9 
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI 
MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 

1 199 26  13,07% 

 10 
COLEGIUL TEHNIC DE 
INDUSTRIE ALIMENTARA 
CRAIOVA 

0 67 13  19,40% 

 11 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 
CRAIOVA 0 159 35  22,01% 

 12 LICEUL "CHARLES LAUGIER" 
CRAIOVA 0 90 46  51,11% 

 13 LICEUL "MATEI BASARAB" 
CRAIOVA 0 227 31  13,66% 

 14 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 1 312 108  34,62% 

 15 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
"PETRACHE TRISCU" CRAIOVA 0 73 47  64,38% 

 16 LICEUL DE ARTE "MARIN 
SORESCU" CRAIOVA 0 95 61  64,21% 

 17 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE 
BIBESCU" CRAIOVA 0 53 9  16,98% 

 18 LICEUL TEHNOLOGIC "SPIRU 
HARET" CRAIOVA 0 36 2  5,56% 

 19 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 
CRAIOVA 0 169 9  5,33% 

 20 LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 1 84 6  7,14% 

 21 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 
"BEETHOVEN" CRAIOVA 0 13 2  15,38% 

 22 
LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CAI FERATE 
CRAIOVA 

0 60 7  11,67% 

 23 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 
CRAIOVA 0 47 44  93,62% 

 24 LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDA" CRAIOVA 0 160 127  79,38% 

 25 LICEUL TEORETIC "TUDOR 
ARGHEZI" CRAIOVA 0 147 95  64,63% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară 

Eliminaţi 
din 

examen 

Număr 
candidaţi Reuşiţi 

Cu 
media 

10 

Procent de 
promovabilitate 

 26 
SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE 
TEOLOGUL" CRAIOVA 

1 34 26  76,47% 

 
În sesiunea august - septembrie au fost înregistraţi 1491 candidaţi, dintre care s-au 

prezentat 1176 și au reușit 272, ceea ce înseamnă un procent de promovabilitate de 
23,13%. Situaţia pe unităţi şcolare se prezintă astfel: 

 

Nr. 
crt. Unitate şcolară 

Eliminaţi 
din 

examen 

Număr 
candidaţi Reuşiţi Abs. Procent de 

promovabilitate 

1 COLEGIUL "STEFAN ODOBLEJA" 
CRAIOVA 0 108 14 24 16,67% 

2 COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" 
CRAIOVA 0 6 4 0 66,67% 

3 COLEGIUL NATIONAL "ELENA 
CUZA" CRAIOVA 0 15 8 0 53,33% 

4 COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE 
TITULESCU" CRAIOVA 0 33 17 2 54,84% 

5 COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC 
"GHEORGHE CHITU" CRAIOVA 0 169 23 26 16,08% 

6 COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC 
"STEFAN VELOVAN" CRAIOVA 0 20 11 0 55,00% 

7 COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. 
NENITESCU" CRAIOVA 0 57 12 10 25,53% 

8 
COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI 
MESERII "CONSTANTIN 
BRANCUSI" CRAIOVA 

0 135 17 33 16,67% 

9 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE 
ALIMENTARA CRAIOVA 0 37 5 7 16,67% 

10 
 

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 
CRAIOVA 0 112 20 33 25,32% 

11 LICEUL "CHARLES LAUGIER" 
CRAIOVA 0 54 15 4 30,00% 

12 LICEUL "MATEI BASARAB" 
CRAIOVA 1 132 20 39 21,51% 

13 LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA 1 175 37 34 26,24% 

14 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
"PETRACHE TRISCU" CRAIOVA 0 27 5 3 20,83% 

15 LICEUL DE ARTE "MARIN 
SORESCU" CRAIOVA 0 28 10 3 40,00% 

16 LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE 
BIBESCU" CRAIOVA 0 58 2 20 5,26% 

17 LICEUL TEHNOLOGIC "SPIRU 
HARET" CRAIOVA 0 15 3 6 33,33% 

18 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 
CRAIOVA 2 98 6 27 8,45% 

19 LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA 0 43 2 21 9,09% 

20 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 
"BEETHOVEN" CRAIOVA 0 1 0 0 0,00% 
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Nr. 
crt. Unitate şcolară 

Eliminaţi 
din 

examen 

Număr 
candidaţi Reuşiţi Abs. Procent de 

promovabilitate 

21 
LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CAI FERATE 
CRAIOVA 

1 65 6 17 12,50% 

22 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 
CRAIOVA 0 3 1 0 33,33% 

23 LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDA" CRAIOVA 0 43 12 2 29,27% 

24 LICEUL TEORETIC "TUDOR 
ARGHEZI" CRAIOVA 0 50 21 3 44,68% 

25 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 
"SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" 
CRAIOVA 

0 7 1 1 16,67% 

 
Concursuri şi olimpiade şcolare 
În anul şcolar 2013-2014 au fost obținute 9 medalii/locuri internaționale de către  

elevii participanţi, după cum urmează :  
1. Medalie de aur la Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene din 

Luxemburg 
2. Medalie de aur la Olimpiada Internaţională de Ştiinţele Pământului din India 
3. Medalie de argint la Olimpiada Internațională de Ştiințe Pentru Juniori din Teheran 
4. Medalie de argint la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale din Croaţia  
5. Medalie de bronz la Concursul de Informatică Shumen din Bulgaria 
6. Medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică din Australia 
7. Locul I  la Olimpiada Internațională de Limbă Rromani 
8. Locul III la Olimpiada Internațională de Limbă, Literatură și Spiritualitate 

Românească 
9. Locul III  la  Campionatul Mondial Școlar de Fotbal - Bordeaux Franța 
La fazele naţionale au fost obținute următoarele rezultate : 
• 11 elevi au obținut  premiul I   
• 24  elevi au obținut premiul  II   
• 21 elevi au obținut premiul III   
• 48 elevi au obținut mențiune  
• 10 elevi au obținut mențiune specială 
• 14 elevi au obținut premiu special 
Rezultatele obţinute de elevi în acest interval reprezintă un progres faţă de anul şcolar 

trecut, ceea ce demonstrează profesionalismul de care dau dovadă cadrele didactice în 
pregătirea tinerei generaţii, cât şi managementul foarte bun al unităților şcolare implicate în 
pregătirea elevilor de performanţă (se remarcă: Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul 
Naţional „Carol I”, dar şi liceele vocaţionale: Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Liceul cu 
Program Sportiv „Petrache Trişcu”). 

Primăria Municipiului Craiova a susţinut şi în anul 2014 performanţa în educaţie prin 
acordarea de premii elevilor din învăţământul craiovean care au obţinut rezultate deosebite 
la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor şcolare. 

    
Inspecţia şcolară 
Pe parcursul anului 2014, la nivelul Municipiului Craiova s-au realizat un număr de 9 

inspecţii de revenire, 9 inspecţii şcolare generale, câte 2 inspecţii tematice în fiecare dintre 
cele 62 de unităţi de învăţământ preuniversitar şi 26 inspecţii şcolare de specialitate. Toate 
acestea au fost efectuate conform graficelor de inspecții semestriale, propuse de 
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Inspectorul Şcolar General Adjunct, aprobate în Consiliul de Administrație al ISJ Dolj, şi 
postate spre informarea tuturor celor interesaţi, pe site-ul instituției. 

Inspecţia şcolară este gestionată de Departamentul Curriculum şi controlul asigurării 
calităţii. Această activitate realizată de Inspectoratul Şcolar al Județului Dolj şi-a dovedit 
valenţele ameliorative şi reglatorii, în acord cu programul de guvernare şi programele 
M.E.C.S. privind dezvoltarea învăţământului românesc, resursele materiale şi umane ale 
unităţii şcolare, cu cerinţele şi disponibilităţile oferite de comunitatea locală. 

Inspectorii şcolari de specialitate, au evaluat în primul rând activităţile de predare şi în 
ce măsură elevii ating standardele stabilite.  În felul acesta, rapoartele de inspecţie au 
conţinut date, dar şi soluţii cu privire la calitatea educaţiei, eficienţa folosirii resurselor 
materiale şi financiare, atitudinea elevilor faţă de şcoală şi dezvoltarea lor personală, 
calitatea managementului, calitatea curriculum-ului, procesul de predare-învăţare din 
perspectiva relaţiei curriculum intenţionat (programa şcolară), curriculum implementat 
(predat) şi curriculum realizat (ce ştiu elevii să facă cu ceea ce au învăţat), parteneriatul cu 
părinţii, relaţia şcolii cu comunitatea. 

 O formă specială de evaluare instituțională a unităților de învățământ, diferită de  
inspecția şcolară generală a unităților şcolare, o reprezintă evaluarea instituțională în 
vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, 
realizată de ARACIP. Au fost evaluate conform H.G. nr.22/2007 – 11 unităţi şcolare, toate 
primind autorizarea de funcționare provizorie/acreditare. Din partea I.S.J. Dolj la aceste 
evaluări a participat câte un observator din cadrul departamentului Curriculum şi controlul 
asigurării calităţii. 

Prin inspecţii a fost realizată sprijinirea unităţilor şcolare prin consilierea cadrelor 
didactice în procesul de proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere,  
diferenţiere a demersului educaţional, a fost evaluat modul în care unităţile de învăţământ 
sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivaţia acestora în învăţare 
(consiliere, orientare şcolară, asistenţă individualizată).  

Printr-o angajare fermă şi conştientă a tuturor inspectorilor şi managerilor şcolari 
craioveni în concretizarea principiilor reformei, se poate  modela multidimensional şi 
anticipativ factorul uman, pentru o evoluţie corectă şi ascendentă a actualilor elevi atât în 
viaţă, cât şi în cadrul comunităţii locale.  

 

Universitatea din Craiova 
 

Structura UCv pe facultăți și Nr. cursanți la 01.10.2014 
Nr. 
crt. 

Facultatea Studii 
universitare 
de licență  

Nr. studenți  

Studii 
universitare 
de master  

Nr. 
masteranzi 

Programe 
postuniv. de 

formare și dezv. 
profesională 

continuă, 
Programe de 

conversie 
profesională 
Nr. cursanți 

1  Facultatea de Matematică și Științe ale 
Naturii 1172 357 105 

2  Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 768 287 - 

3  Facultatea de Litere 1458 417 - 

4  Facultatea de Teologie Ortodoxă 369 79 - 
5  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale   2248 512 - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea Studii 
universitare 
de licență  

Nr. studenți  

Studii 
universitare 
de master  

Nr. 
masteranzi 

Programe 
postuniv. de 

formare și dezv. 
profesională 

continuă, 
Programe de 

conversie 
profesională 
Nr. cursanți 

6  Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 2506 1104 - 

7  Facultatea de Mecanică 1236 424 - 

8  Facultatea de Inginerie Electrică 941 240 - 

9  Facultatea de Automatică, Calculatoare  
şi Electronică 1233 327 - 

10  Facultatea de  Agricultură şi Horticultură 1688 454 - 

 TOTAL UNIVERSITATE 13619 4201 105 
 

Activități de referință: 
 
Organizarea de activităţi suport pentru mobilităţile ERASMUS 
În vederea corectei informări a beneficiarilor de mobilităţi ERASMUSşi a motivării 

acestora, DRI a iniţiat şi organizat o serie de activităţi suport, care vizează dinamizarea 
schimburilor internaţionale şi creşterea nivelului de competenţă lingvistică a participanţilor la 
aceste schimburi. 

 
a. organizarea de cursuri de limbi străine gratuite în colaborare cu Facultatea de Litere 

pentru studenţii outgoing: cursuri de limba franceză, germană, spaniolă poloneză şi 
engleză; 

b. implementarea programului Online Linguistic Support la nivelul Universităţii din 
Craiova: conferirea licenţelor lingvistice pentru studenţii outgoing Erasmus+ pentru 
limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană şi olandeză; 

c. organizarea cursului de limba română în colaborare cu DLMA (Departamentul de 
Limbi Moderne Aplicate) pentru studenţii străini incoming; 

d. seminarul de InFormare Erasmus+ din data de 21 februarie 2014. Departamentul de 
Relaţii Internaţionale a organizat Seminarul de InFormare Erasmus+, în parteneriat 
cu Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj; 

e. crearea programului de tutorat (Buddy System) pentru studenţii străini care studiază 
la UCv. Buddy System funcţionează in sistem de voluntariat şi presupune implicarea 
studenţilor români în activităţi internaţionale desfăşurate la nivel instituţional şi 
oferirea permanentă a sprijinului necesar studenţilor străini pentru adaptarea lor la 
viaţa academică şi social-culturală locală; 

f. prezentare oficială a Programului  Erasmus+ pe data de 12 martie 2014. DRI 
(Departamentul de Relații Internaționale) a organizat un eveniment dedicat 
studenţilor, în vedere prezentării oficiale a programului de moblitate ERASMUS+ şi a 
oportunităţilor pe care acesta le oferă;  

g. participarea DRI la Festivalul Șanselor Tale - Săptămâna Educației Permanente. 
Departamentul de Relații Internaționale al Universitații din Craiova s-a alăturat Casei 
de Cultură „Traian Demetrescu” și a participat la Festivalul Șanselor Tale - 
Săptămâna Educației Permanente, organizând o activitate de informare cu privire la 
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Programul European Erasmus+ și la oportunitățile de care pot beneficia studenții 
Universității din Craiova, pe data de 19 noiembrie 2014, în Amfiteatrul Drăgan. Sub 
genericul „Egalitatea șanselor tale” s-a desfășurat activitatea la care au participat 
studenții inetersați, dar și foști studenți Erasmus, care au împărtășit publicului din 
experiența de care au avut parte în anii anteriori; 

h. completarea şi actualizarea Platformei Erasmus: www.studenterasmus.ro. 
i. Outgoing Erasmus Preparation Seminar. Pe data de  13 decembrie 2014 a avut loc 

seminarul de informare și consiliere a studenților care urmează sau intenționează să 
beneficieze de o mobilitate oferită de programul Erasmus+. Prin intermediul Outgoing 
Erasmus Preparation Seminar, studenții care au mai beneficiat în trecut de burse de 
studiu în străinătate și-au împărtășit experiențele cu studenții care doresc să aplice 
pentru o bursă Erasmus+. S-au purtat discuții despre oportunitățile oferite și despre 
cum se pot adapta ca studenţi străini într-o țară din Europa. Participanţii au beneficait 
şi de un training cu tema „Cultural Shock”; 

j. Flag Parade. Pe data de 18 octombrie 2014, cu ocazia aniversării a 25 de ani a ESN, 
a avut loc Parada steagurilor, în cadrul căreia studenții străini de la Universitatea din 
Craiova și-au arborat steagurile și au cântat imnurile naționale. Cei care nu au avut la 
îndemână steaguri și le-au pictat în miniatură pe obraz. Scopul a fost promovarea 
spiritului Erasmus+ sub deviza „Locuiește, studiază și lucrează peste hotare”; 

k. Ziua Națiunilor Unite. Pe data de 24 octombrie s-a serbat Ziua Naţiunilor Unite la 
Universitatea din Craiova. În cadrul evenimentului, studenţii străini de la 
Universitatea din Craiova şi-au putut reprezenta ţările de provenienţă într-un mediu 
informal, în faţa prietenilor şi colegilor. Au avut loc prezentări generale ale ţărilor de 
origine, iar studenţii străini au beneficiat şi de un training, de unde au putut învăţa 
cum să se descurce într-o ţară străină. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia 
Tineretului ONU - filiala Craiova, în parteneriat cu ESN Craiova și Departamentul de 
Relații Internaționale al UCv; 

l. Global Village. Global Village, a avut loc pe data de 13 februarie 2014 şi  a fost un 
eveniment organizat de AIESEC Craiova în parteneriat cu ESN Craiova, 
Departamentul de Relații Internaționale UCV şi Centrul de Informare Străini prin 
Asociaţia Global Help, care a adus împreună oameni din diferite ţări şi culturi pentru 
a sărbători multiculturalitatea și diversitatea noastră ca cetăţeni ai lumii. La 
eveniment au fost prezenți peste 20 de studenți străini, din țări precum: Hong Kong, 
Indonezia, Thailanda, Mexic, Turcia, Spania, Grecia sau Franța; 
 
Cupa Universităţii Craiova pentru liceele Olteniei 
 Vineri, 28 februarie 2014, pe terenul de sport din incinta Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Sociale s-au desfăşurat meciurile finale la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în 
urma cărora s-a desemnat echipa participantă la etapa finală a Cupei Universităţii Craiova 
pentru liceele Olteniei, din luna mai 2014. 

Acţiunea s-a înscris în seria de activităţi cuprinse în protocolul semnat de 
Universitatea din Craiova şi Inspectoratele Şcolare Judeţene din Oltenia,vizand o 
colaborare cât mai bună între instituţiile implicate, în vederea asigurării calităţii 
învăţământului preuniversitar din regiunea Oltenia, cât şi atragerea unui număr cât mai 
mare de studenţi din zona Olteniei la Universitatea din Craiova. 
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Masă Rotundă cu angajatorii din regiunea Olteniei  
Departamentul de Fizică din cadrul Facultăţii de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, 

Universitatea din Craiova a organizat o "Masă Rotundă cu angajatorii din regiunea Olteniei". 
Evenimentul, aflat la a doua ediţie, s-a desfăşurat în data de 12 martie 2014, la Sala 
Albastră a UCv. 

Au participat angajatori, studenţi, dar şi cadre didactice ale Departamentului de 
Fizică. Au fost invitaţi reprezentanţi ai companiilor CEZ Distribuţie, Cummins Generator 
Technologies, IQuest, Centrul Meteorologic Regional Oltenia, Belle Optique, Watt 
Distributor, Cornul Abundenţei, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Craiova. 

Companiile/firmele invitate fac parte din grupul reprezentanţilor mediului economic 
care s-au implicat în formarea studenţilor prin intermediul stagiilor de practică, vizitelor 
tehnice, sponsorizarea unor evenimente ale Departamentului şi a unor echipamente. S-a 
discutar despre profilul companiilor/ firmelor menţionate anterior, profilul angajatului şi 
despre aşteptările pe care angajatorii le au de la absolvenţi, prin prisma experienţei de 
recrutare a acestora. S-au făcut sugestii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii stagiilor 
de practică. 
  

"The Freescale Cup" - Cupa Mondială Freescale (fostă Motorola) 2014 

O echipă studenţească de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, 
din cadrul Universităţii din Craiova s-a calificat la finala europeană a “The Freescale Cup” - 
Cupa Mondială Freescale (fostă Motorola) 2014. 

Echipa EMMA, coordonată de prof. dr. ing. Cosmin Ionete şi compusă din studenţii 
Marius Anghel, Dan Eugen şi Mădălin Mamuleanu s-a clasat pe locul secund la cursa 
regională de selecţie pentru finala europeană a cupei Freescale 2014, care s-a ţinut la 
Universitatea "Politehnica" Bucureşti în data de 7 martie 2014. 

Rezultatele pot fi vizualizate la adresa https://community.freescale.com/docs/DOC-
100071. 

În urma acestui rezultat, echipa Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică 
a Universităţii din Craiova a participat la finala europeană care s-a desfăşurat între 29 şi 30 
aprilie 2014 la "Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS)" din Erlangen, cel mai mare 
institut de cercetări din Germania. Concursul, desfășurat în domeniul sistemelor embedded, 
presupune dezvoltarea unor structuri și algoritmi pentru o arhitectură realizată pe o mașină 
electrică prototip. Pentru realizarea proiectului final au fost utilizate pachete integrale 
Freescale (mașină electrică, servomotoare, cameră video, placă de dezvoltare cu 
microcontroller). 

  
Seminarul Comun de Drept Penal  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, din cadrul Universităţii din Craiova a organizat 

în perioada 15-19 martie 2014, împreună cu Facultatea de Drept a Universităţii din Fribourg 
Elveţia, SEMINARUL COMUN DE DREPT PENAL. Organizarea acestui seminar are deja o 
tradiţie, el fiind consecinţa încheierii în anul 2005 a unei convenţii de colaborare cu 
Facultatea de Drept din Fribourg, al cărei principal obiectiv îl reprezintă organizarea anuală 
a unor astfel de întâlniri între profesorii şi studenţii de la cele două facultăţi partenere. 
Scopul acestor întîlniri constă în analiza comparativă a reglementărilor din dreptul penal 
elveţian şi din dreptul penal românesc cu privire la o temă ce este stabilită anterior. 

Din anul 2005 seminarul s-a desfăşurat anual, fiind găzduit, prin rotaţie, de una din 
cele două facultăţi partenere. 

Tema dezbătută în 2014 priveşte „Dreptul penal şi justiţia pentru minori” şi este 
extrem de actuală şi interesantă mai ales având în vedere intrarea în vigoare a noului Cod 
penal care aduce modificări semnificative în materia justiţiei penale pentru minori, menite a 
pune accentul pe protecţia şi reeducarea acestora şi nu numai pe sancţionarea lor. Din 
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acest punct de vedere, experienţa legislativă şi practică a reglementărilor în materie din 
dreptul penal elveţian se dovedeşte a fi extrem de utilă atât pentru cadrele didactice, dar şi 
pentru studenţii participanţi la desfăşurarea seminarului. Pentru a asigura şi o abordare 
practică a temei supuse analizei, programul seminarului a inclus şi o vizită la Penitenciarul 
pentru Minori din Craiova, constând într-o sesiune informală privind punerea în executare a 
măsurilor educative dispuse pentru sancţionarea minorilor infractori. 

Delegaţia Facultăţii din Fribourg a fost formată din cadrele didactice: prof. Queloz 
Nicolas, asist. Meylan Patricia, asist. Illanez Federico şi studenţii: Gendre Elsa, Sallin 
Caroline, Barras Loic, Andenmatten Gil, iar din partea Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale 
din Craiova au participat cadrele didactice: conf.univ.dr. Răducanu Ruxandra, asist. univ. dr. 
Putinei Mădălina, lect.univ.dr. Voinea Raluca – Camelia  şi studenţii: Dincu Bogdan Gabriel, 
Ocneanu Ilona – Silvia, Oprea Carmen – Diana, Pricină - Bobeică Lavinia.  

  
Ford semnează un parteneriat strategic cu Universitatea din Craiova  
Ford România şi Universitatea din Craiova au semnat în data de 17 martie 2014, un 

parteneriat strategic oficial care va permite celor două părţi să dezvolte în continuare 
programe educaţionale pentru tânăra generaţie de specialişti din domeniul auto. 

 Relaţia dintre Ford şi Universitatea din Craiova s-a intensificat, ambele entităţi 
decizând să implementeze diverse programe, inclusiv stagii de formare şi programe de 
internship pentru aproximativ 40 de studenţi de la 4 facultăţi. 

 Ford România a donat în anul 2013 3 vehicule B-MAX şi 2 motoare de 1,0 l 
EcoBoost pentru a fi folosite la Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Inginerie Electrică. 

 "Am apreciat donaţiile pe care Ford România le-a făcut pentru studenţii noştri anul 
trecut. Astfel putem să le prezentăm acestora unele din cele mai avansate produse din 
întregul domeniu auto. Industria s-a schimbat foarte mult, a evoluat semnificativ şi trebuie 
să ne asigurăm că studenţii noştri sunt la curent cu aceste schimbări", a declarat Dan 
Claudiu Dănişor, Rectorul Universităţii din Craiova. 

 La rândul său, Preşedintele Ford România, Jan Gijsen, a declarat: “Odată cu 
semnarea de astăzi a parteneriatului strategic, ducem colaborarea noastră cu Universitatea 
din Craiova la un nou nivel. Ne angajăm ferm să contribuim la viitorul specialiştilor auto din 
România şi suntem onoraţi să facem acest lucru împreună cu o echipă atât de dinamică şi 
profesionistă ca aceea a Universităţii din Craiova". 

 Conform acestui parteneriat strategic dintre Ford România şi Universitatea din 
Craiova, cele două entităţi au convenit să continue şi în 2014 cu programe de internship şi 
stagii de formare, dar şi să extindă numărul facultăţilor participante la acest program. 

 În plus, cele două părţi sunt interesate să dezvolte programe de cercetare şi instruire 
pentru studenţi, dat fiind faptul că Ford intenţionează să aloce specialişti din cadrul firmei 
care să contribuie la dezvoltare curriculară şi la remodelarea programelor actuale ȋn 
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. 

 "Considerăm că acest lucru este esenţial pentru afacerea noastră. Societatea şi 
mediul de afaceri trec prin momente foarte dificile şi interesante şi este responsabilitatea 
noastră să contribuim şi să pregătim tânăra generaţie auto să facă faţă realităţii. Ford este 
mai mult decât un investitor în România şi în Dolj, Ford este, de asemenea, un partener şi 
un cetăţean corporativ responsabil al oraşului Craiova şi suntem încântaţi să sprijinim 
educaţia", a concluzionat Jan Gijsen. 

 Universitatea din Craiova este una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ 
superior din România şi a fost fondată în 1947. Tradiţia şi inovaţia sunt elemente definitorii 
ale Universităţii din Craiova, alături, bineînţeles, de deschidere, flexibilitate si gândire 
strategică pe termen lung. 

 Aceste aspecte sunt de altfel subliniate de Dan Claudiu Dănişor, Rectorul 
Universităţii din Craiova, care a declarat: „Calibrarea programelor educaţionale şi de 
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cercetare la nevoile pieţei muncii şi ale societăţii globalizate reprezintă priorităţi strategice 
ale Universităţii din Craiova. Mediul academic şi cel economic sunt parteneri care ȋşi 
canalizează şi mobilizează resursele de care dispun pentru a atinge obiective comune, 
contribuind la dezvoltarea cunoaşterii şi la transferul de inovaţie, construind viitorul 
ȋmpreunăA pentru a merge mai departe”. 

 Cu ocazia evenimentului, Ford România a donat alte două motoare EcoBoost de 
1.0l Ecoboost pentru Facultatea de Inginerie Electrică. Reamintim faptul că Fabrica de 
Motoare de la Craiova a demarat oficial producţia ȋn mai 2012, când a fost lansat motorul de 
1.0l EcoBoost dublu câştigător al titlului de Motorul Internaţional al Anului. 
  

Medalii de excelenţă la Salonul International al Cercetãrii, Inovãrii şi Inventicii, 
Poinvent  
 Centrul Universitar Craiova a obţinut 4 medalii de excelenţă, 2 medalii de aur, 
precum şi Premiul I acordat de Universitatea Politehnică Bucureşti, în urma participării, în 
perioada 18-21 martie 2014, la ediţia a XII-a a Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării 
şi Inventicii,  PROINVENT, care s-a desfăşurat la Cluj-Napoca.  
 Centrul Universitar Craiova a fost reprezentat la Salonul de Inventică de prof. univ. 
dr. ing. Daniela Tarniţă si conf. univ. dr. Dan Tarniţă, care au prezentat 4 invenţii rezultate în 
urma cercetarilor echipei interdisciplinare formată din  specialişti de la Universitatea din 
Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, cu expertiză în  biomecanică, 
bioinginerie medicală, ortopedie, mecatronică, materiale avansate, proiectare asistată de 
calculator. 

 Diplomele de excelenţa Proinvent şi medaliile de aur au fost câştigate de echipa 
craioveană în urma prezentării invenţiilor tijă ortopedică centromedulară modular-adaptivă 
utilizată la tratarea fracturilor diafizare ale oaselor lungi şi protezei de cot tip cuplă sferică.
 De asemenea, alte două diplome de excelenţă au fost obţinute în urma prezentării 
unui dispozitiv utilizat pentru ortezarea articulaţiei genunchiului uman  afectat  de gonartroză 
şi a unei reţele modular adaptivă bazată pe materiale inteligente. Premiul I al Universităţii 
Politehnice Bucureşti a fost obţinut prin invenţia proteză de cot tip cuplă sferică. 

 Ediţa a XII-a a Proinvent a reunit peste 400 de invenţii şi a avut ca tematică - 
materiale, procese şi produse inovative din domenii precum energie, mediu, sãnãtate, 
agriculturã, resurse, etc. Organizatorul acestei ediţii a fost Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, sub egida  Ministerului Educaţiei, Cercetãrii,  Tineretului şi Sportului, Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din 
România-Filiala Cluj, Agenţia de Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, Forumul 
Inventatorilor Români, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci. 

  

 1. Diploma de Excelenţă PROINVENT şi Medalia de Aur: 

 Denumire invenţie: TIJĂ ORTOPEDICĂ CENTROMEDULARĂ MODULAR-
ADAPTIVĂ UTILIZATĂ LA TRATAREA FRACTURILOR DIAFIZARE ALE OASELOR 
LUNGI 
  Brevet de invenţie No: RO127375-A2; RO127375-B1 
 Autori:  
 Prof. dr. ing. Tarniţă Daniela, Universitatea din Craiova 
 Conf. dr. Tarniţă Dan, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 
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 Asist.dr.ing. Berceanu Cosmin, Universitatea din Craiova 
 Ing.drd. Cismaru Florin, Universitatea din Craiova 
  
 2. Diploma de Excelenţă PROINVENT şi  Medalia de Aur 
 Denumire invenţie: PROTEZĂ DE COT TIP CUPLĂ SFERICĂ 
 CerereBrevet de inventie Nr. A00505 din 11 iulie 2013 
 Autori:  
 Conf. univ.dr. Tarniţă Dănuţ Nicolae, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 
 Prof. univ.dr. ing. Tarniţă Daniela, Universitatea din Craiova 
 Dr. Boborelu Cristian, Spitalul Clinic de Urgenţă, Craiova 
 Conf. univ.dr. ing. Popa Dragoş Laurenţiu, Universitatea din Craiova 
  
 3. Diploma de Excelenţă PROINVENT 
 Denumire invenţie: DISPOZITIV UTILIZAT PENTRU ORTEZAREA ARTICULAŢIEI 
GENUNCHIULUI UMAN AFECTAT DE GONARTROZĂ 
 Nr.inregistrare OSIM: A00821 din 11 noiembrie 2013 
 Autori:  
 Dr.ing. Catană Marius Ionel, Universitatea din Craiova 
 Prof. univ.dr. ing. Tarniţă Daniela, Universitatea din Craiova 
 Conf. univ.dr. Tarniţă Dănuţ Nicolae, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 
 

4. Diploma de Excelenţă PROINVENT 
Denumire invenţie: REŢEA MODULAR ADAPTIVĂ BAZATĂ PE MATERIALE 
INTELIGENTE 
Brevet de invenţie national nr. 127483/30.12.2013 
Autori:  
Prof. dr. ing. Bîzdoacă Nicu George, Universitatea din Craiova 
Prof. dr. ing. Tarnita Daniela, Universitatea din Craiova 
Conf. dr. Dănoiu Suzana, Universitatea Medicină şi Farmacie Craiova 
Ing.drd. Stanciu Adrian, Universitatea din Craiova 

  

5. Premiul I acordat de Universitatea Politehnica Bucuresti 
Denumire invenţie: PROTEZĂ DE COT TIP CUPLĂ SFERICĂ 
CerereBrevet de inventie Nr. A00505 din 11 iulie 2013 
Autori:  
Conf. univ.dr. Tarniţă Dănuţ Nicolae, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 
Prof. univ.dr. ing. Tarniţă Daniela, Universitatea din Craiova 
Dr. Boborelu Cristian, Spitalul Clinic de Urgenţă, Craiova 
Conf. univ.dr. ing. Popa Dragoş Laurenţiu, Universitatea din Craiova 

 

Campania Earth Hour Craiova 2014 
         Programat pentru 29 martie, în intervalul 20.30 – 21.30, Earth Hour™ (Ora 
Pământului), cea mai mare manifestare voluntară de mediu din istorie, continuă tradiţia 
stingerii luminilor în mod simbolic, dar se constituie, pentru instituții, organizații și cetățeni 
într-o nouă oportunitate de a-și arăta preocuparea pentru mediu și capacitatea de mobilizare.   
         De la an la an, mişcarea Earth Hour, iniţiata şi coordonată la nivel global de WWF, 
capătă proporţii din ce în ce mai mari, cucerind sute de milioane de oameni şi, totodată, 
inducând un sentiment de apartenenţă la o comunitate, în rândul celor care sarbătoresc 
Earth Hour de fiecare dată. Evoluţia spectaculoasă pe care a cunoscut-o mişcarea, de la 
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prima ediţie din 2007 cu un singur oraş participant (Sydney) şi până în prezent, cu o 
participare de peste 6500 de oraşe din  peste 130 de ţări, a demonstrat că 1.8 miliarde de 
oameni din întreaga lume îşi doresc să facă ceva concret pentru mediul înconjurător. Mai 
mult, de-a lungul timpului, ei şi-au împărtăşit în mod voluntar poveştile, ideile şi planurile de 
acţiune în beneficiul naturii, arătând că le pasă si că vor să se dedice mai mult acestei cauze. 
Astfel, Earth Hour a devenit un simbol important al unui angajament mult mai complex decât 
ceea ce presupunea evenimentul la început – stingerea luminilor pentru o oră. 

        Anul acesta Municipiul Craiova, alaturi de alte 12 orașe, s-a înscris  în Competiția 
pentru Capitala Earth Hour organizată la nivel național de WWF-România, în cadrul 
campaniei anuale oficiale Earth Hour (Ora Pământului)..  

         Acest proiect este realizat la nivel international si national in fiecare an in luna martie 
de catre organizatia World Wide Fund for Nature - WWF  – www.wwf.org , site-ul oficial 
Earth Hour in Romania este www.ora-pamantului.ro . 

         La nivel local Campania Earth Hour Craiova 2014, a fost implementata de catre 
Asociatia Studentilor din Facultatea de Fizica din Craiova (ASFFC) – www.asffc.ro , 
Asociatia Junior Chamber International Craiova si  Organizatia Nationala Cercetasii 
Romaniei – Craiova. 

         Partenerii din 2014: Primaria Municipiului Craiova , Universitatea din Craiova, 
Departamentul de Fizica, Casa de Cultura a Studentilor din Craiova, Inspectoratul Scolar 
Judetean Dolj, Muzeul Olteniei, Asociatia „Craiova Capitala Cultural Europeana” , Radio 
Oltenia Craiova, Casa de Cultura “Traian Demetrescu”, RAADPFL , C.N.P. „Stefan 
Velovan”, ATROED  si Asociatia Mereu pentru Europa. 

 Actiuni desfasurate in Craiova in cadrul campaniei Earth Hour 2014: 
• Desen Verde – Clasele primare: 20 – 26 martie 2014 
• Sesiune informare protectia mediului: 20 – 26 martie 2014 
• Curatenie Gradina Botanica: 27 martie 2014 
• Observatii Astronomice : 27 – 29 martie 2014 
• Corp sanatos pentru o minte sanatoasa : 28 martie 2014 
• Campanie stradala de informare : 26 – 29 martie 2014 
• JCI Cycling Day : 29 martie 2014 , ora 15.00 
• JCI Nutrition Days : 26 – 28 martie 2014  
• Climate change vs Battle Resources 28 martie 2014 
• Be ecovolunteer : 28 martie 2014 
• Informare Energie Verde : 29 martie 2014 
• Stingerea, în intervalul orar mentionat (sâmbătă 29 martie 2013, orele 20:30-21:30) a 

tuturor luminilor controlate de către Primărie, care nu implică riscuri legate de 
securitate, lumini care pun în valoare obiectivele arhitecturale deosebite ale orasului 
nostru ( proiectoarele de pe Primărie, Prefectura,  Primarie -  Palace, Muzeul Olteniei 
, Muzeul de Artă, Universitate, Polivalenta, poarta Parcului Romanescu, s.a.); 

• Desfăsurarea unui mars pe traseul Universitate - Primărie - Piata Mihai Viteazu, la 
care să participle elevi,studenti si profesori avand candele, precum si alti cetăteni ai 
orasului; 

• Activitati diverstisment Piata „Mihai Viteazul” –    29 martie 2014 , 20.30 – 21.30 
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Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA  
 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din 
Craiova a organizat joi, 27.03.2014, la Sala Albastră de la sediul central, str. A. I. Cuza, nr. 
13, ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA, domnului profesor 
universitar dr. Dumitru Horia Cristea. 
 Autor şi coautor la peste 40 de tratate şi cărţi de specialitate, prof. univ. dr. Dumitru 
Horia Cristea este un reputat cadru didactic al Univesităţii de Vest din Timişoara, care se 
bucură de recunoaştere naţională şi internaţională în domeniile sale de competenţă, 
respectiv Finanţele companiei, Management financiar, Audit financiar - contabil, Fiscalitate 
şi evaziune fiscală, Evaluare financiară, Contabilitate managerială, fiind un „reper” şi un 
mentor pentru generaţii întregi de cadre didactice şi cercetători în domeniul finanţelor 
private. 

 Prof. univ. dr. Dumitru Horia Cristea şi-a adus aportul ca membru sau conducător al 
unui număr impresionant de organizaţii şi instituţii profesionale din ţară şi străinătate, 
precum CNFIS, CNEA, CNATDCU, CNCSIS, ARACIS, CECCAR, ANEVAR, AFER, IFA- 
International Fiscal Association etc. Domnia sa s-a bucurat de acordarea mai multor 
diplome şi distincţiiprecum Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în grad de cavaler, 2004, 
Diplomă de excelenţă – sprijin cercetare studenţească, AFER, 2006, Diplomă de merit, 
CECCAR, 2006, Diplomă de excelenţă, CNEA, 2006, medalie jubiliară, CECCAR, 2002, 
medalia „Membru de onoare a comunităţii academice”, Universitatea George Bacovia, 
2001, certificat de formator în norme internaţionale de audit, medalii jubiliare ale ASE 
Bucureşti, Universitatăţii din Petroşani, UBB Cluj Napoca, Universităţii din Craiova, 
Universităţii de Vest din Timişoara, titlul de Doctor Honoris Causa al Universității "Valahia" 
Târgovişte. 

Conferinţa Internaţională „Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe 
cunoaştere –iConEc 2014”  
 Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din 
Craiova a organizat în perioada 28 - 29 martie 2014, a şasea ediţie a Conferinţei 
Internaţionale „Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere – iConEc 
2014”. Cu aceasta ocazie, distinşi oaspeţi de la importante universităţi europene au susţinut 
prelegeri în plenul conferinţei. Printre invitaţi, s-au numărat prof. Gérard Cliquet, 
Universitatea din Rennes (Franţa), prof. Dirk Morschett, Universitatea din Fribourg (Elveţia), 
prof. Bernhard Swoboda, Universitatea din Trier (Germania), prof. Joachim 
 Zentes, Saarland University (Germania), prof. Eleftherios Thalassinos, Universitatea din 
Piraeus (Grecia). La conferinţă au susţinut lucrări ştiinţifice, peste 150 de participanţi, în 
cadrul celor şase secţiuni organizate. Interesul manifestat a făcut din acest eveniment, un 
important reper al culturii organizaţionale dezvoltată de Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor. 

 Unul dintre invitaţii acestei conferinţe, profesorul Eleftherios Thalassinos a predat în 
perioada 24-29 martie 2014, cursul Macroeconomie la specializările cu predare în limba 
engleză Finanţe și Bănci şi Economie şi Afaceri Internaţionale ale Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor. Profesorul Eleftherios Thalassinos este un reputat cadru didactic 
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al Universităţii din Piraeus, doctor în Metode cantitative la Universitatea Illinois din Chicago 
din 1983, MBA în Afaceri Internaționale la DePaul University Chicago din 1979, B.A. în 
economie la Universitatea din Atena din 1976. Editor și fondator al European Research 
Studies Journal din 1998 - publicație internațională indexată în EconLit. Profesorul 
Thalassinos s-a aflat la Universitatea din Craiova pentru a doua oară în calitate de membru 
al colectivului de cadre didactice al specializărilor cu predare în limba engleză. 

Vizita Delegației de la Universitatea din Craiova la Université de Bourgogne 31 
martie - 6 aprilie 2014  
 Alaturi de membrii delegaţiei Universităţii din Craiova şi membrii delegaţiei de 
la Université de Bourgogne, au mai participat studenţi de la Universitatea din Craiova care 
au beneficiat de mobilităţi Erasmus la Université de Bourgogne în anul universitar 2013-
2014 

 
Conferinţă Internaţională "După comunism. Estul şi vestul la analiză" 

Centrul de Studii Politice Post-Comuniste din cadrul Universităţii din Craiova, Facultatea de 
Drept şi Ştiinţe Sociale, Specializarea Ştiinţe Politice a organizat în perioada 4-5 Aprilie 
2014 cea de-a Patra Conferinţă Internaţională "După comunism. Estul şi vestul la 
analiză". Evenimenul a avut loc în Holul Central al Casei Universitarilor din Craiova, etajul 1. 

Cu prilejul acestei conferinţe, s-au întrunit peste 150 de profesori, cercetători, 
doctoranzi şi studenţi (nivel licenţă şi master) ai Universităţii din  Craiova şi ai altor instituţii 
din învăţământul superior din România, Noua Zeelandă, Cehia, Grecia, Macedonia, 
Polonia, Armenia, Georgia, Spania, Moldova, Albania, Estonia, Serbia, Azerbaidjan, Irak, 
Japnia, Pakistan şi Turcia. Toate evenimentele organizate în cadrul conferinţei (panel-uri, 
workshop-uri, lansări de carte etc.) asigură accesul la o reţea de cunoaştere globală 
implicând mai mult de 150 de participanţi din 17 ţări.  

 
Săptămâna educației financiare la FEAA Craiova 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității din Craiova a 

organizat în cadrul programului "Educația financiară - provocări și soluții" o suită de 
evenimente cu tematică financiară, în perioada 07 - 11 aprilie 2014. 
Luni, 7 aprilie 2014, Jason Best, specialist american în crowdfunding, a abordat subiecte 
legate de autofinanțare, antreprenoriat și strângere de fonduri prin crowdfunding. 
Evenimentul a fost  organizat în parteneriat cu Ambasada SUA. 

În zilele de 8 și 9 aprilie, profesorii de finanțe de la Departamentul de Finanțe, Bănci 
și Analiză Economică și studenții de la Banking Scientific Circle s-au întâlnit cu elevii de la 
școlile și liceele craiovene - aflați în perioada programului "Școala altfel: Să știi mai multe, 
să fii mai bun" și au abordat subiecte legate de formarea unui limbaj financiar adecvat și 
înțelegerea unor noțiuni despre natura banilor, inflație, dobândă, credite, datorii financiare, 
economisire, bancă comercială, bancă centrală etc. Acest demers al FEAA Craiova se 
alătură proiectelor educaționale ale Băncii Naționale a României, în special proiectului "Să 
vorbim despre bani si bănci" care vizează sprijinirea educației financiare în învățământul 
preuniversitar. 

Ziua de joi 10 aprilie a fost dedicată studenților economiști, mediului de afaceri și 
celor interesați de secretele pieței de capital și de educația financiară. Începând cu ora 
11,00 la Sala Albastră, din clădirea centrală (str. A.I. Cuza, nr. 13) împreună cu SSIF 
Broker, Bursa de Valori București și Camera de Comerț și Industrie a Județului Dolj a fost 
organizată conferința "Academia Broker - accesul tău la bursă". Temele abordate: Bursa de 
Valori București - trecut, prezent și perspective; Cum să devii investitor pe piața de 
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capital; Meseria de broker între mit și legendă etc. Începând cu ora 16,30 s-au desfășurat 
lucrările conferinței Academia Broker destinată investitorilor, eveniment prin care se 
urmărește interacțiunea dintre mediul de afaceri local și speakeri de top din cadrul SSIF 
Broker și BVB, dar și dezbaterea unor probleme legate de produsele financiare cu capital 
protejat și fondurile de investiții. 

Vineri 11 aprilie, începând cu ora 11,00, tot în Sala Albastră a Universității din 
Craiova, a fost organizat un workshop în cadrul proiectului "Cea mai buna idee de afaceri", 
FEAA Craiova având ca parteneri Inspectoratul Școlar Dolj și liceele din județ. Au participat 
elevii care s-au calificat în faza finală a competiției (15 echipe a câte 3 elevi fiecare), 
profesorii îndrumători din licee, studenții FEAA implicați în echipele mixte (15 echipe a câte 
2 studenți), precum și cadre didactice ale FEAA. 

 
„Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel 

european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ” 
   Potrivit informării primite din partea OIPOSDRU MEN, proiectul strategic cu titlul 
„Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi 
implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, ID 141699, proiect depus în 
competiţie naţională în cadrul Cererii de propuneri de proiectestrategice nr. 159 - „Sprijin 
pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat”, a fost aprobat spre finanţare. 
  Coordonatorul proiectului este Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, iar 
partenerii instituţionali în acest proiect sunt: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și 
Universitatea din Craiova. Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii 
sistemului juridic universitar de formare profesională şi de cercetare de înaltă ţinută prin 
abordarea, în România, a unei şcoli de cercetare ştiinţifică de excelenţă, orientată atât pe 
actualitatea generată de modernizare a legislaţiei naţionale şi de fluxul rapid al normelor 
lansate de legiuitor, dar şi pe orientarea acestei cercetări de excelenţă în scopul 
aprofundării problematicii legate de aplicarea noului drept la nivel european, cu 
surprinderea implicaţiilor asupra sistemului naţional, preponderent administrativ, al relaţiilor 
internationale în care se organizează societatea internatională, dar nu numai, coerenţa 
demersului fiind fundamentată şi pe constituirea unui parteneriat instituţionalizat de sprijinire 
a colaborării dintre universităţi, entităţi de cercetare şi persoane juridice de drept privat sau 
public, inclusiv aparţinând sistemului administrativ naţional, menite să coordoneze procesul 
continuu de creştere a performanţei cercetătorilor în cadrul programelor doctorale şi post-
doctorale, prin îmbunătăţirea accesului la resursele europene de formare şi cercetare, 
inclusiv prin mobilităţi transnaţionale. Durata proiectului este de 18 luni. 

În cadrul proiectului, la nivelul Universităţii din Craiova vor fi acordate 5 burse de 
cercetare doctorală şi 7 burse de cercetare postdoctorală pe direcţiile Strategiei Naţionale 
de Cercetare–Dezvoltare–Inovare 2007-2013: cercetări socio-economice şi umaniste. 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru acordarea 
burselor doctorale şi postdoctorale din Fondul Social European (FSE) Programul 
Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) precum şi pentru 
desfăşurarea activităţii de cercetare a bursierilor pentru perioada 2014-2015, şi anexele 
aferente, aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie al Universităţii din Craiova din 
16.04.2014, este publicat pe site-ul http://www.ucv.ro/. Selectarea grupului ţintă în cadrul 
proiectului s-a realizat conform calendarului competiţiei. 

 
Decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova 
Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, domnului 

Michael Dobson, director al ”Shakespeare Institute” şi profesor de studii shakespeariene la 
University of Birmingham, din Marea Britanie. După decernarea titlului, a avut loc 
deschiderea oficială a Shakespeare Corner, primul de acest fel în România, în cadrul 
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Bibliotecii Universităţii din Craiova. Acest eveniment nu ar fi fost posibil fără sprijinul şi 
amabilitatea directorului The Shakespeare Institute, UK, Michael Dobson, prin donarea a 
peste 200 de titluri reprezentative pentru opera şi viaţa marelui scriitor. 

Michael Dobson este fondator şi membru al consiliului de administraţie al European 
Shakespeare Research Association, Decanul Academic al programului Shakespeare la 
şcoala de teatru British-American Drama Academy, referent de carte şi teatru pentru BBC şi 
London Review of Books, editor general, cu Dympna Callaghan, al seriei de monografii 
Palgrave Shakespeare Studies şi membru al consiliilor editoriale al Shakespeare Quarterly 
şi Shakespeare Survey, pentru care a analizat fiecare mare producţie a unei piese a lui 
Shakespeare în Anglia între 1999 şi 2007. 
 

Etapa Finală a Competiției “Cea mai bună idee de afaceri” 
   Vineri 9.05.2014, la sediul Universității din Craiova – Str. A. I. Cuza nr.13 – Sala 
Albastră, începând cu ora 9.00, a avut loc etapa finală a competiției “Cea mai bună idee de 
afaceri” – organizată în colaborare de către Facultatea de  Economie şi Administrarea 
Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova și ISJ Dolj. 

Cu această ocazie, au fost alese cele mai bune proiecte de afaceri dezvoltate de către 
elevii liceelor doljene și studenții Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor – 
Universitatea din Craiova, sub coordonarea cadrelor didactice ce predau discipline 
economice în cadrul liceelor, respectiv a cadrelor didactice FEAA. 

Concursul s-a adresat elevilor din liceele din județul Dolj, cu scopul de a promova 
spiritul antreprenorial, domeniul economic, dar și oportunitățile de carieră în domeniu. 
Concursul s-a derulat pe parcursul a două etape: 
-      Etapa la nivel de liceu – selectarea echipelor înscrise la nivel de liceu de către o 
comisie formată din profesorii de discipline economice, reprezentanții FEAA, respectiv ai 
elevilor; 
-    Etapa finală – la nivel de județ - 9 mai 2014 – Sala Albastra a Universității din Craiova. 
Jurizarea finală a proiectelor s-a realizat de către o comisie compusă din reprezentanții 
mediului de afaceri regional, reprezentantul ISJ și decanul FEAA – Universitatea din 
Craiova. 
 

Lansare proiect strategic. Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul 
stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)  
  În urma semnării contractului de finanțare, în data de 8 aprilie 2014 s-a demarat 
implementarea proiectului strategic “Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul 
stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)”, proiect 
câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare 
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul 
cercetării”. 

Lansarea proiectului a avut loc joi, 8 mai 2014, la Sala 420 a Universității din 
Craiova.  

Bugetul total eligibil aferent Universității din Craiova este de 1,291,931.00 lei, din 
care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 1,266,092.38 lei. Proiectul este 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul 
acestuia fiind: 
 - Universitatea de Vest din Timişoara – solicitant 
-  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi – partener 1 
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-  Universitatea Babes Bolyai, Cluj – partener 2 
-  Universitatea din Bucuresti – partener 3 
-  Universitatea din Craiova – partener 4 

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea competitivitatii cercetarii in 
domeniul stiintelor umaniste si economico-sociale in vederea obtinerii de rezultate stiintifice 
de varf prin promovarea carierei în cercetare, crearea unei retele intre universitati -mediul 
cultural-socio-economic si sprijinirea finaciara a grupului tinta la nivelul parteneriatului pe 
perioada derularii proiectului. 

Proiectul își propune următoarele obiective specifice: 
1. Promovarea carierei in cercetare prin sprijinirea financiara a grupului tinta în 

vederea cresterii rezultatelor cercetarii si a diseminarii acestora. 
2. Formarea abilitatilor si competentelor de cercetare ale grupului tinta prin 

intermediul asigurarii accesului la cursuri, surse de documentare si schimburi de experienta 
in alte institutii din statele membre ale UE pe perioada derularii proiectului. 

3. Crearea unei retele de cercetare intre partenerii proiectului si alte centre, institute 
de cercetare din tara si strainatate in vederea schimburilor de bune practici care sa 
determine cresterea rezultatelor cercetarii și diseminarii acestora pentru grupul tinta al 
proiectului. 

4. Corelarea cercetarii cu necesitatile mediului exterior cultural si socio-economic prin 
crearea unor retele cu membrii acestor medii in scopul cresterii importantei si recunoasterii 
rezultatelor cercetarii doctoranzilor si a post-doctoranzilor 

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 150 de doctoranzi (din care 10 
doctoranzi ai Universității din Craiova) și 75 de cercetători postdoctorat (din care 10 
cercetători postdoctorat ai Universității din Craiova) de la nivelul tuturor partenerilor 
instituţionali pentru domeniul de cercetare socio-economic. 

Pe durata proiectului doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar 
pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.500 lei (pentru doctoranzi) și 2.500 lei 
(pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna 
și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De 
asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, 
seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în Romania.  
   

Cupa Universității Craiova pentru liceele Olteniei - 2014 
Universitatea din Craiova a organizat Cupa Universității Craiova pentru liceele 

Olteniei - Ediția I, în perioada 7-9 mai 2014, proiect derulat în urma încheierii protocoalelor 
de colaborare dintre Universitatea din Craiova prin Prorectoratul programe de studii și 
asigurarea calității și cele patru Inspectorate Școlare din regiunea Oltenia (Inspectoratul 
Școlar Județean Dolj, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Inspectoratul Școlar Județean 
Olt și Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți), care urmărește transferul de bune practici 
între învățământul liceal și învățământul universitar. 

Meciurile etapei finale la care s-au calificat liceele Colegiul Tehnic Energetic Craiova 
- Dolj, Colegiul National Pedagogic Stefan Odoblejea Drobeta Turnu Severin - Mehedinți, 
Colegiul National loniță Asan Caracal - Olt, Liceul Tehnologic General Magheru Râmnicul 
Vâlcea - Vâlcea s-au desfășurat pe terenul de sport din incinta Facultății de Drept și Științe 
Sociale, acțiunea vizând o colaborare cât mai bună între instituțiile implicate, în vederea 
asigurării calității învățământului preuniversitar din regiunea Oltenia, cât și atragerea unui 
număr cât mai mare de studenți din zona Olteniei la Universitatea din Craiova. 

 
Vizită de studiu a studenţilor FEAA la Bursa de Valori Bucureşti 
Studenţii  membri ai cercului științific Banking Scientific Circle, din Facultatea de 

Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova au efectuat marţi, 6 mai 
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2014, o vizită de studiu la Bursa de Valori Bucureşti. În cadrul primei părţi a vizitei, 
studenţilor le-a fost prezentată o scurtă istorie a Bursei de Valori în Romania, a fost detaliat 
mecanismul de tranzacţionare şi a urmat o sesiunea de întrebări şi răspunsuri. În a doua 
parte, grupul de studenţi a vizitat Direcţia Operaţiuni, Direcţia Comunicare şi Marketing şi 
Direcţia IT şi Dezvoltare. Vizita de studiu este parte integrantă a proiectului Educaţia 
financiară – provocări şi soluţii, implementat de Facultatea de Economie şi Administrarea 
Afacerilor în parteneriat cu mediul financiar - bancar şi coordonat de prof. univ. dr. Cristi 
Spulbăr și asist.univ.dr. Mihai Nițoi. Mai multe detalii puteţi afla accesând pagina de 
facebook a cercului de banking: https://www.facebook.com/BankingScientificCircle 
 

Program de internship pentru viitorii ingineri ai Adrem Invest 
Adrem Invest şi Universitatea din Craiova au organizat un program de intership 

pentru studenţii şi masteranzii Facultăţii de Inginerie Electrică. Astfel, li se oferă 
oportunitatea de a pune în practică și dezvolta cunoștințele dobândite în timpul studiilor.  
Scopul proiectului este de a descoperi tineri cu viziune și ambiție în care Adrem Invest să 
investească prin transferul de knowledge de la managerii cu experiență care activează în 
prezent, formând, astfel, viitorii manageri ai companiei. 

Prezentarea programului de Internship a avut loc joi, 22 mai 2014, ora 14:00 în Aula 
AK1 a Facultății de Inginerie Electrică. La eveniment, participanții au aflat informații despre 
companie, despre programul de internship, prezentare ce va fi urmată de o sesiune de Q & 
A. 

Adrem Invest este companie românească orientată către inovaţie şi specializată în 
ingineria tehnologică. Alcătuită din 4 divizii: Ingineria Proceselor, SCADA & Automatizări, 
Servicii Integrate şi Energii Verzi, cu o cifră de afaceri de peste 50  de milioane de euro şi 
897 angajaţi în 2013, Adrem Invest oferă soluţii tehnologice inovatoare care eficientizează 
activitatea companiilor partenere.  
 

Olimpiada Națională a Studenților Economiști, secțiunea Administrarea Afacerilor - 
ediția a IX-a 

Facultatea de Business din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, în 
colaborarea cu AFER (Asociația Facultăților de Economie din România) a organizat a IX-a 
ediție a Olimpiadei Națională a Studenților Economiști, secțiunea Administrarea Afacerilor. 

Marele premiu la secțiunea Licență a fost obținut de echipa formată din 
studentele Liana Risipitu și Andreea Maria Popa de la anul III, specializarea Economia 
comerțului, turismului și serviciilor reprezentând Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor, din cadrul Universității din Craiova. Lucrarea premiată s-a intitulat 
"Merchandisingul senzorial aplicat în comercializarea alimentelor bio-organice" și a fost 
elaborată sub coordonarea doamnei conf.univ.dr. Sorina-Raula Gîrboveanu. La această 
fază finală, s-au confruntat în plan științific 40 de lucrări ale studenților care au reprezentat 
facultățile de științe economice din Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava,  Universitatea 
"Valahia" din Târgoviște, Universitatea din Pitești, Universitatea "Ovidius" din Constanța, 
Universitatea "Artifex" din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea 
"Eftimie Murgu" din Reșița, Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș, Universitatea 
"Bogdan Vodă" din Cluj Napoca, Universitatea "Transilvania" din Brașov, Universitatea 
"Constantin Brâncuși" din Tg-Jiu,  Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești,  Universitatea 
Babeș-Bolyai – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, precum și 
Facultatea de Business, Universitatea Româno Americană – Facultatea de Turism Intern și 
Internațional, Academia de Științe Economice București - Facultatea de Comerț, precum și 
Facultatea de Marketing. Competiția s-a desfășurat la un nivel științific foarte ridicat, mult 
mai înalt decât toate edițiile anterioare, de aceea, marele premiu de anul acesta este și mai 
valoros pentru Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova. Lucrarea 
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studentelor Liana Risipitu și Andreea Maria Popa s-a detașat la toate aspectele evaluate, 
respectiv: complexitatea cercetării, profunzimea analizei, originalitatea temei și a demersului 
de investigare și mai ales creativitatea în prezentarea lucrării, precum și combativitatea la 
dezbateri, siguranța și claritatea răspunsurilor la întrebările primite. 
        Olimpiada organizată la Cluj a constituit un moment, pentru fiecare student, de a-și 
cunoaște colegii din alte centre universitare, de a face schimb de idei, de a confrunta opinii 
și astfel și-au îmbogățit experiența și interacțiunile profesionale. Organizarea a fost 
ireproșabilă. Din turul ghidat al orașului Cluj-Napoca de neuitat au rămas pentru toți 
participanții  "strada în oglindă" și "calul lui Matei Corvin". 

La ultimele două ediții ale olimpiadei naționale a studenților economiști, secțiunea 
Administrarea Afacerilor, din 2010 și 2012 Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor a  obținut premii, anul acesta participarea a fost încununată cu marele premiu. 
Evenimentul a avut loc vineri,  9 mai 2014. 
 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti 
Departamentul de Fizică, din cadrul Universităţii din Craiova, organizează 

miercuri, 21 mai 2014, ora 14:00,  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 
Studenţeşti. Evenimentul a avut în amfiteatrul "Liviu Tătar".  Sesiunea se desfăşoară pe 
două secţiuni: "Fizica computaţională şi fizica matematică" şi "Fizica experimentală şi 
aplicată". Studenţii (individual sau în echipe) au prezentat o tema de interes în cele 10 
minute pe care le-au avut la dispoziţie. Înscrierea lucrărilor în competiţie s-a realizat până 
pe 20 mai 2014, ora 14:00, sala C325 bis. 

Ca în fiecare an, Comitetul de organizare (din care fac parte profesori şi studenţi) 
oferă din partea Departamentului de fizică, premii, cărţi şi diplome. 
           Pentru prima dată, companii precum CEZ şi ALRO doresc să se implice şi să ofere 
un premiu special "O zi alaturi de un manager". Acestor companii li s-a alaturat si Centrul 
Regional de Meteorologie  Oltenia. Reprezentantii firmelor au participat la sesiune şi vor au 
ales în mod independent de alegerile Comitetului de organizare, studentul care a primit 
premiul special menţionat anterior. Prin aceasta acţiune, companiile doresc să contribuie la 
creşterea gradului de încredere în propriile forţe pentru studentul selectat şi, de asemenea, 
să-i ofere acestuia o lecţie reală de management. Au fost anunţate cu acest prilej şi stagiile 
de practică oferite de către aceste companii studenţilor de la Fizică. 
           Tot ca noutate, elevi ai unor licee din Oltenia (cu care Departamentul are încheiate 
parteneriate educaţionale) au participat la această sesiune cu proiecte de Fizica. 
 

Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România 
Societatea de Științe Istorice din România - filiala Dolj, în parteneriat cu Biblioteca 

Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, Consiliul Județean Dolj și Facultatea de Drept și 
Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova a organizat, în data de 24 mai 
2014,Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România, cu participarea a peste 
50 de profesori de istorie din învățământul preuniversitar și universitar, membri delegați ai 
filialelor din țară. 

Societatea de Științe Istorice din România (SSIR) are o veche și neîntreruptă tradiție, 
fiind înființată în anul 1949. În prezent, ea numără aproximativ 500 de membri, care 
activează în 29 de filiale. SSIR este o asociație profesională obștească, apolitică și 
independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și 
antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o 
atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală. 
Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și 
oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice. 
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Președintele Societății de Științe Istorice este actualmente istoricul Bogdan 
Murgescu, prof.univ.dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea din București, iar președinte 
de onoare, istoricul Nichita Adăniloaie. Printre vicepreședinți se numără și istoricul Sorin 
Liviu Damean, prof.univ.dr. la Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea din 
Craiova, iar funcția de Secretar general este asumată de prof. dr. Bogdan Teodorescu. 

Consiliul Național coordonează activitatea SSIR în intervalul dintre două conferințe 
naționale și este convocat de președintele SSIR o dată pe an sau ori de câte ori este 
nevoie. 

De regulă, în aceste împrejurări au fost ascultate informări ale membrilor conducerii 
și ale unor președinți de filiale pe teme ale activității curente, s-au adoptat documente, care 
au exprimat poziția SSIR față de reforma din educație și cu deosebire în legătură cu rolul și 
locul istoriei în școală, au fost prezentate volumele revistei: Studii și Articole de Istorie, 
apariție anuală a SSIR, s-au operat modificări în componența Biroului Național Executiv, la 
propunerea președintelui SSIR. 

 
Zilele Craiovei - program complex de activităţi 
Universitatea din Craiova, prin intermediul Facultăţii de Litere, Departamentul de Arte 

a desfasurat un program complex de activităţi, la care tinerii oraşului, dar nu numai, au putut 
să descopere mediul artistic şi mijloacele specifice procesului de formare de priceperi şi 
deprinderi aferente actoriei, o provocare utilă pentru cei ce doresc să urmeze o specializare 
vocaţională. 
  

Zilnic, în perioada 26 - 30 mai 2014, au avut loc următoarele activităţi: 
Sala Sudio şi Aula Al. Buia (Facultatea de Agricultură şi Horticultură) 
“Şantiere de actorie” – grupa 1. Workshopuri practice.  
Organizarori: Primăria Municipiului Craiova şi Universitatea din Craiova - Facultatea 
de Litere, Departamentul de Arte 
Esplanada „William Shakespeare” 
“Un vis de mai” –street performing 
Organizarori: Primăria Municipiului Craiova şi Universitatea din Craiova - Facultatea 
de Litere, Departamentul de Arte 
Această activitate presupune interpretarea contemporană a celebrei piese de teatru 

“Visul unei nopţi de vară” de William Shakespeare.  
Sala Sudio şi Aula Al. Buia (Facultatea de Agricultură şi Horticultură) 
“Şantiere de actorie” – grupa 2. Asistenţă la cursurile studenţilor actori. 
Organizatori: Primaria Municipiului Craiova şi Universitatea din Craiova - Facultatea 
de Litere, Departamentul de Arte 
În plus, în ziua de vineri, 30 mai 2014, la Facultatea de Agricultură şi Horticultură, în 

Aula Al. Buia, va avea loc începând cu ora 17.00, spectacol în limba franceză “Plastica”, 
după Geneve Dumas, în regia lui Remus Vlăsceanu. 

Organizatori: Primăria Municipiului Craiova, Universitatea din Craiova - Facultatea de 
Litere, Asociaţia Dimanche şi Agenţia Universitară a Francofoniei – Biroul Europa Centrală 
şi Orientală (BECO). 
 

Invitaţie Zilele Porţilor Deschise - 2014 Ediţia a II-a 
  Evenimentul „Zilele Porțílor Deschise – 2014” a avut loc în Holul Central al 
Universității din Craiova, între orele 09.00 - 17.00. 

Tinerii viitori studenţi au avut posibilitatea de a găsi răspunsuri la următoarele 
întrebări: 

• cum se va organiza admiterea la facultatea aleasă; 
• ce acte sunt necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere; 



54 
 

• numărul de locuri la buget şi la taxă (propuneri); 
• domeniile, specializările; 
• taxele de înscriere şi taxele de studiu; 
• unde se vor putea angaja după absolvire; 
• la ce universităţi din străinătate ar putea primi bursă; 
• cum arată campusurile în care vor fi cazaţi. 

De asemenea, participanţii au putut intra în posesia unor materiale informative, menite 
să le ofere informații detaliate, cu privire la oferta educațională a fiecărei facultăți. 

 
Distincţia Marele premiu 
O studentă a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA) din 

Craiova a obţinut distincţia Marele premiu „Dumitru Rusu” la secţiunea licenţă, la 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE. Este vorba despre Dobre 
Cătălina, studentă în anul III, care a elaborat lucrarea „Capacitatea creativă a 
contabilităţii”. La această competiţie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a 
fost reprezentată de către trei studente, înscrise la secţiunea licenţă cu trei lucrări în 
domeniul contabilitate. 
Echipa participantă din cadrul FEAA Craiova a fost coordonată de către conf. univ. dr. 
Bălună Radu Nicolae şi prof. univ. dr. Domnişoru Sorinel. 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE, Ediţia a IX-a, 2014, 
domeniul contabilitate şi informatică de gestiune, s-a desfăşurat în perioada 22-24 mai 
2014, la Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara. 

La acest eveniment, organizat sub egida  ASOCIAŢIei FACULTĂŢILOR DE 
ECONOMIE DIN ROMÂNIA, au participat 77 de studenţi din 18 centre universitare. În 
concurs, au fost înscrise 48 de lucrări ştiinţifice, din care 31 de lucrări pentru ciclul de licenţă 
şi 17 pentru ciclul de master. 
 

Invitatie lansare The Duke of Edinburgh's International Award Romania 
Lansarea programului The Duke of Edinburgh's International Award Romania a avut 

loc la Craiova în data de 5 Iunie 2014, începând cu orele 19.00, la Universitatea din 
Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale situată pe Calea Bucureşti nr. 107D, în sala 
Aula Magna. 

The Duke of Edinburgh's International Award Romania, este liderul programelor de 
dezvoltare personală şi se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani.  

Opt milioane de tineri din peste 140 de ţări şi teritorii din întreaga lume au participat 
la DofE Award din 1956 până astăzi şi numărul lor creşte în fiecare zi. Acest lucru a fost 
posibil datorită a mii de școli și organizații care le oferă participanților sprijinul necesar. 

Printre beneficiile derulării programului în organizaţii se numără: consolidarea 
reputaţiei organizaţiei care derulează un program cu prestigiu la nivel internaţional, 
recunoaşterea activităţilor pe care tinerii deja le desfăşoară, diverse oportunităţi 
educaţionale, îndrumarea tinerilor în dezvoltarea lor. 

 
Premiul Special la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, secțiunea 

”Management” 
Laurențiu Mihai a obținut Premiul Special la Olimpiada Națională a Economiștilor în 

Formare, secțiunea ”Management”, organizată de către Asociația Facultăților de Economie 
din România, la Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Lucrarea sa ”Influența 
profilului comportamental asupra echipei de management”, elaborată sub coordonarea lect. 
univ. dr. Radu Ogarcă, a fost apreciată de juriu cu 93 de puncte (din 100), fiind a doua din 
competiție , după lucrarea distinsă cu Marele Premiu (care a obținut 95 de puncte). 
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La această manifestare au participat peste 50 de studenți (35 de echipe) din 
principalele centre universitare din țară: București, Iași, Cluj, Constanța, Suceava, 
Târgoviște, Târgu Jiu, Petroșani, Reșița, Oradea, Galați. 
 

Festivitatea de premiere a celor mai buni studenţi ai Universităţii din Craiova 
Festivitatea de premiere a celor mai buni studenţi ai Universităţii din Craiova. În total, 

au fost recompensaţi 52 de tineri (studenţi şi masteranzi) de la cele 10 facultăţi, din 
structura Universităţii din Craiova, care au obţinut premii la concursuri importante de profil. 

Studenţii şi masteranzii vor fi recompensaţi cu diploma şi premii în bani. Astfel, cinci 
tineri au primit marele premiu în valoare de 900 de lei, doi vor fi recompensaţi cu premiul de 
excelenţă. De asemenea, vor fi acordate 19 premii I în valoare de 900 de lei, 12 premii II, în 
cuantum de 700 de lei şi 18 premii 3 în valoare de 600 de lei.  În plus, conducerea 
Universităţii din Craiova a acordat şi trei premii speciale în valoare de 400 de lei. 
  

Lansarea proiectului Stagiile de Practică  – Parteneriat pentru Integrarea Tinerilor 
Ingineri pe Piaţa Muncii 

Universitatea   din   Craiova,   prin   Facultatea   de  Inginerie   Electrică   şi   
Facultatea deAutomatică,  Calculatoare  şi  Electronică,  împreună  cu  partenerii  săi, 
 SITCO  Service  şi RELOC  S.A. a organizat Conferința de lansare a Proiectului STAGIILE 
DE PRACTICĂ – PARTENERIAT PENTRU INTEGRAREA TINERILOR INGINERI PE 
PIAȚA MUNCII. Lansarea conferinței a avut loc pe data de 27 iunie 2014 în campusul 
facultăţilor tehnice partenere în proiect, din B-dul Decebal 107,  Aula „Marius Preda”, 
începând cu ora 10:00. 

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European  prin Programul Opera ional 
Sectorial Dezvoltarea  Resurselor  Umane 2007-2013 şi  va fi implementat  pe o perioadă 
 de 12 luni. Se adresează unui număr de 900 de studenţi  de la  facultăţile  tehnice  de profil 
electric  din cadrul Universităţii  din  Craiova,  care vor fi sprijiniţi  în procesul  de tranziţie 
 de la  şcoală  la viaţa  activă.  

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii procesului de formare 
profesională  şi  dezvoltarea  aptitudinilor  de muncă ale  studenţilor  de la  facultăţile 
 tehnice de  profil electric.  Pe termen  mediu  şi  lung,  acest proiect  va contribui  la  
îmbunătăţirea inserţiei   studenţilor   pe  piaţa   muncii,   asigurându-le   un  contact  direct  
 cu  potenţialii angajatori şi familiarizându-i cu rigorile şi cerinţele unui viitor loc de muncă. 

Proiectul  contribuie  la  atingerea  obiectivelor  specifice  Axei  Prioritare  2  şi 
 Domeniului Major  de Intervenţie  2.1, contribuind  la  reducerea şomajului  în rândul 
 tinerilor  absolvenţi din  zonă, prin  promovarea unor acţiuni  inovatoare  de ocupare  a 
locurilor de muncă  şi  o mai  bună  corelare  între  aptitudinile  fiecăruia,  potenţialul  de 
 muncă  şi  oportunităţile existente pe piaţa muncii. 
 

 
Decernare titlu Doctor Honoris Causa al Universitatii din Craiova 
Joi, 26 iunie 2014, ora 11:00, în sala Aula Magna a Facultății de Drept şi Ştiinţe 

Sociale a avut loc Ceremonia de decernare a titlului Doctor Honoris Causa al Universităţii 
din Craiova domnului Robert Wilson, regizor, artist vizual şi dramaturg american, 
recunoscut ca cel mai avangardist artist de teatru al lumii, ʺo figură impozantă într-o lume a 
teatrului experimental și un explorator al utilizării timpului și spațiului pe scenăʺ. 

Robert Wilson este fondator și Director Artistic al Watermill Center, un laborator al 
artelor spectacolului din Watermill, New York. Opera pentru scenă a lui Robert Wilson, 
născut în Waco, Texas, include în mod neconvențional o varietate largă de medii artistice 
incluzând dansul, mișcarea, lumina, sculptura, muzica și textul. Imaginile prezentate de 
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acesta sunt frapante din punct de vedere estetic și încărcate emoțional, iar spectacolele 
sale i-au câștigat aprecierea publicului și criticilor din întreaga lume. 

Robert Wilson montează pentru prima oară în România, la Teatrul Național ʺMarin 
Sorescuʺ Craiova, spectacolul “Rinocerii”, de Eugène Ionesco, din distribuţia căruia fac 
parte 23 de actori ai Naţionalului craiovean, îndrumaţi de echipa sa de colaboratori sosiţi din 
şapte ţări ale lumii: Austria, Franţa, Germania, Italia, Canada, Polonia şi SUA. Robert 
Wilson a fost onorat cu numeroase premii de excelență, printre care o nominalizare la 
Premiul Pulitzer, două Premii Ubu, Leul de Aur la Bienala din Veneția, și un Premiu Olivier. 
A fost ales în Academia Americană de Arte și Litere, iar Franța l-a pronunțat Commandeur 
des Arts et des Lettres. 
 

The Fulbright Senior Postdoctoral Program for Visiting Scholars 2015-2016 
 Comisia Fulbright Româno-Americană a lansat competiția anuală "Fulbright Senior 
Postdoctoral Awards", dedicată profesorilor și cercetătorilor români care au titlul de doctor 
sau echivalent. Granturile se acordă pentru activități de cercetare sau predare în universități 
din Statele Unite ale Americii. 

 
Al X-lea Congres Mondial ISUD (4-9 IULIE 2014) 
Organizatori: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Sociale, 

Centrul de Cercetări Filosofice (CEFI) 
Tema Congresului: „Ființa umană: natura și funcțiile sale”. Universitatea din 

Craiova manifestă un interes prioritar față de această temă, pe care o consideră esențială 
pentru procesul de responsabilizare socială, la care înțelege să adere în contextul 
actualității occidentale a ideii de universitate. 
  Congresul a avut loc la Facultatea de Drept și Științe Sociale, reunind 126 de 
specialiști din mediul academic și de cercetare din 25 de țări de pe toate continentele. În 
cadrul întâlnirii au fost dezbătute teme actuale, precum rolul moralei în comportamentul 
uman, explicația științifică a realității sau efectele economiei globale asupra  vieții  și  
valorilor  umane. 
            

Eveniment IBM România - Influencer Roundtable “IBM Cloud&Mobile latest 
technologies and Academic Initiative” 

Joi, 10 iulie  2014, începând cu orele 10.00, IBM România a organizat  evenimentul 
Influencer  Roundtable “IBM Cloud&Mobile latest technologies and Academic 
Initiative”la Casa Universitarilor din Craiova (Calea Unirii, nr. 57). 

La eveniment au participat reprezentanți ai companiei IBM România și ai  Facultății 
de Automatică, Calculatoare și Electronică a Universității din Craiova. 
Cu aceasta ocazie au fost abordate subiecte de interes privind programele de învățământ și 
prioritățile de cercetare din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică a 
Universității din Craiova, despre cele mai avansate tehnologii IBM Mobile și Cloud, precum 
și despre noua platforma a Inițiativei Academice IBM pentru crearea de competențe în 
domenii de actualitate și suport în cercetarea științifică. 

Inițiativa Academică IBM reprezintă un program global, inovator, prin care compania 
colaborează cu universitățile pentru a sprijini însușirea de către studenți a cunoștințelor în 
domeniul IT, necesare satisfacerii cerințelor crescânde ale pieței forței de muncă și creării 
noii generații de specialiști IT. IBM colaborează cu peste 1000 de universități din peste 70 
de țări. 

 
Şcoala de vară a studenţilor economişti - 15 – 20 iulie 2014 

          Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor – cea mai mare dintre 
facultăţile Universităţii din Craiova a organizat în perioada 15 – 20 iulie 2014, în stațiunea 
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montană Rânca - Şcoala de vară a studenţilor economişti. În urma evenimentului, au fost 
premiaţi cei mai buni studenţi din cadrul acesteia care au obţinut rezultate bune la 
olimpiadele naţionale , precum şi şefii de promoţie. 

În cadrul acestui program, studenţii au elaborat, pe grupuri de lucru,  proiecte ce 
vizează fructificarea celor mai bune idei de afaceri. Proiectele vor fi evaluate de cadrele 
didactice ale FEAA prezente la Şcoala de vară şi premiate cu diplome de merit. Cu această 
ocazie, studenţii au putut atât socializa cât şi lucra împreună indiferent de nivelul de studii – 
licenţă sau master. 
Acest eveniment se înscrie în tradiția școlilor de vară organizate de FEAA începând din 
2010, ediția din anul 2014 fiind organizată cu sprijinul firmelor partenere la care studenții au 
efectuat stagii de practică. 

 
Simpozionul cu participare internațională "Sustainable Development in Agriculture 

and Horticulture" 
Facultatea de Agricultură și Horticultură din cadrul Universității din Craiova, în 

colaborare cu Ministerul Educaţiei Naționale, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice -  Filiala Craiova, Technological Educational Institute 
of Thessaly (Greece), Chaire UNESCO Culture  et  Traditions du Vin, Societatea Română 
a Horticultorilor-  Filiala Craiova și Asociația Hortus Oltenia 1962, a organizat în perioada 
13- 14 noiembrie 2014 a doua ediție a Simpozionului cu participare internațională 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE.  

La această manifestare științifică au fost invitați să participe cercetători, cadre 
universitare, factori de decizie, doctoranzi și producători din țară și străinătate, pentru a  a-si 
împărtăși experiențele, ideile inovative și rezultatele cercetărilor în domeniile: agricultură, 
horticultură, ingineria produselor alimentare, biologie, silvicultură, zootehnie, protecția 
mediului și dezvoltare durabilă.  
 

Vizita preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la Universitatea din 
Craiova 

Joi, 4 septembrie 2014, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
Sociale (Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 107D), a avut loc vizita  preşedintelui Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, doamna Anne Brasseur. Doamna preşedinte a fost 
însoţită de domnul Artemy Karpenko (director adjunct Cabinet preşedinte APCE), domnul 
Ionuţ Stroe (deputat, şeful Delegaţiei Parlamentului României la APCE) şi domnul Cristian 
Urse ( însărcinatul cu afaceri a.i. de pe lângă Consiliul Europei). 
            Cu această ocazie, de la ora 12:15 la 13:45, la Sala de Consiliu a  Facultăţii de 
Drept şi Ştiinţe Sociale, a avut loc o întâlnire a delegaţiei conduse de doamna preşedinte 
Anne Brasseur cu studenţi, doctoranzi, cercetători postdoctorat şi cadre didactice ale 
facultăţii. Temele abordate au fost preponderent din domeniul juridic (libertăţi fundamentale, 
drepturile omului), dar şi teme conexe (politică externă, activitatea parlamentară de la 
nivelul Consiliului Europei). 
            Născută la 19 mai 1950, în Luxembourg, doamna Anne Brasseur este o 
personalitate recunoscută la nivel internaţional, ocupând de-a lungul carierei sale funcţii 
importante atât la nivel naţional (membru al Camerei Deputaţilor a Marelui Ducat de 
Luxemburg în perioada 1979-1999 şi din 2004 până în prezent; ministru al Educaţiei şi 
Sportului în perioada 1999-2004; viceprimar al oraşului Luxemburg în perioadele 1982-1999 
şi 2005-2009; consilier municipal al oraşului Luxemburg în perioada 1976-1981) cât şi la 
nivel internaţional (membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei în perioada 
1993-1999 şi din 2004 până în prezent; membru al Adunării Parlamentare a Francofoniei 
din 2004 până în prezent; membru al Adunării Parlamentare a Uniunii Europei Occidentale  



58 
 

în perioada 2004-2009; membru al Adunării Parlamentare Nord Atlantice  în perioada 1979-
1993). Din ianuarie 2014, este preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
 

Evenimentul european Noaptea Cercetatorilor - 26 septembrie 2014 
Evenimentul Noaptea Cercetatorilor „doyouspeakscience” s-a desfasurat  in sase 

orase din tara (Iasi, Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca, Timisoara si Sibiu) iar la Craiova, in 
Holul Central al Universitatii si in Piata „William Shakespeare” intre orele 18:00-24:00. 

#doyouspeakscience - Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea 
din Bucureşti, Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj, Universitatea din Craiova, Universitatea 
“Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul Naţional de Fizica 
Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Institutul de Fizică Atomică, Institutul de Fizică şi Inginerie 
Nucleară “Horia Hulubei” și Institutul de Ştiinţe Spaţiale, cu sprijinul Ministerului Educației 
Naționale. 
  

Conferința intitulată "Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii 
române" 

A X-a ediție a Conferinței Consorțiului de Informatizare pentru Limba Română, 
intitulată Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române 18-19 
septembrie, 18 septembrie, Aula Magna a Facultăţii de Drept şi Ştiinte Sociale  

Universitatea din Craiova prin Departamentul de Informatică şi Facultatea de Litere, 
alături de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi prin Facultatea de Informatică 
(UAIC-FII), Academia Română, prin Institutul de Cercetări în Inteligenţă Artificială (AR-ICIA) 
Bucureşti şi Institutul de Informatică Teoretică Iaşi (AR-IIT) şi Institutul de Filologie Română 
"A. Philippide" din Iaşi, organizatorii tradiţionali ai acestui eveniment, sub auspiciul 
Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), a organizat a X-a ediție a Conferinței 
Consorțiului de Informatizare pentru Limba Română, intitulată Resurse lingvistice şi 
instrumente pentru prelucrarea limbii române. Acest al zecelea eveniment din serie va fi 
găzduit, între 18-19 septembrie, de Universitatea din Craiova. 

Seria de manifestări Resurse Lingvistice Româneşti şi Instrumente pentru 
Prelucrarea Limbii Române este considerată manifestarea tradiţională a Consorţiului de 
Informatizare pentru Limba Română (ConsILR), grup de lucru constituit în martie 2001, sub 
egida Comisiei de Informatizare pentru limba Română a Academiei Române. 

Tematica abordată în cadrul seriilor de conferinţe ConsILR se referă la: realizarea de 
resurse lingvistice româneşti, textuale ori vorbite, în forma originară ori adnotată; crearea de 
corpusuri româneşti reprezentative; realizarea de colecții lexicografice româneşti în format 
electronic; tehnologii lingvistice aplicate limbii române şi/sau altor limbi (dar cu aplicabilitate 
pentru limba română); aplicații în care au fost utilizate tehnologii lingvistice pentru limba 
română; realizări de lingvistică teoretică cu aplicații în tehnologia limbii române; crearea, 
completarea, adnotarea şi utilizarea resurselor şi a tezaurelor multilingve, în care una din 
limbi este limba română; alinierea resurselor multilingve de natură diversă, cu accent pe 
resursele limbii române; aplicații ale resurselor multilingve aliniate în traducerea automată, 
extragerea de informații, dezambiguizarea sensurilor, web-ul semantic etc., proiecte de 
cercetare ce implică dezvoltarea de resurse şi instrumente dedicate limbii române. 

Evenimentul se adresează cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de realizarea de resurse lingvistice ori lexicografice 
româneşti în format electronic, de realizarea de dicţionare, tezaure, corpusuri (dintre care 
unele incluzând adnotări), tehnologii informatice aplicabile limbii române, aplicaţii în care au 
fost utilizate tehnologii lingvistice pentru limba română, realizări de lingvistică teoretică în 
studiul limbii române şi din care tehnologiile informatice să se poată inspira. 
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Organizatori: 
1. Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei 

Române (ICIA-AR) înfiinţat în 1994 ca un centru de competenţe şi diseminator activ 
de cunoştinţe in domeniul Inteligenţei Artificiale, 

2. Institutul de Informatică Teoretică din cadrul filialei Iaşi a Academiei Române (IIT-
AR), care a început să funcţioneze din luna martie a anului 1984, pe lângă Secţia de 
Automatică şi Calculatoare a Facultăţii de Electrotehnică a Institutului Politehnic "Gh. 
Asachi" Iasi, iar din 1990 a trecut în subordinea Academiei Române sub denumirea 
de Institutul de Informatică Teoretică Iaşi, sub patronajul Secţiei de Ştiinţa şi 
Tehnologia Informaţiei. este unul dintre organizatorii tradiţionali ai seriei de conferinţe 
ConsILR (http://consilr.info.uaic.ro) 

3. Universitatea din Craiova – Departamentul de Informatica - Informatica a luat fiinţă la 
Universitatea din Craiova în anul 1974, ca secţie în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale 
Naturii, actualmente Facultatea de Matematica si Stiinte ale Naturii, fiind format, in 
momentul de fata, din 21 de cadre didactice. In cadrul departamentului exista un 
puternic nucleu de cercetare, care include mai multe directii de cercetare printre 
care: Inteligenta Artificiala, Bioinformatica, Securitatea datelor si Criptografie, Data 
mining, Tehnologii WEB, etc. In cadrul departamentului exista doua centre de 
cercetare: Centrul de Cercetari Avansate in Informatica Aplicata si Centrul de 
Cercetare in Inteligenta Artificiala. 
 
Ceremonia de acordare a titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA 
Luni, 22 septembrie 2014, în Sala Albastră a UCv a avut ceremonia de acordare a 

titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii din Craiova d-nei prof. univ. dr. dr. h. 
c. mult. MARIA ILIESCU, profesor emerit la Institutul de Romanistică „Franz-Leopold” din 
cadrul Universităţii din Innsbruck (Austria), Preşedinte de onoare al Societăţii Internaţionale 
de Lingvistică şi Filologie Romanică, profesor conducător de doctorat la Universitatea din 
Innsbruck şi la Universitatea din Craiova, Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi 
din ţară şi străinătate (Universitatea din Innsbruck, Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea din Bucureşti), membru de onoare al Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan –
Alexandru Rosetti” al Academiei Române. 

Decizia Senatului Universităţii din Craiova de acordare a titlului de Doctor Honoris 
Causa doamnei profesor Maria Iliescu reprezintă atât manifestarea recunoaşterii 
prestigioasei sale activităţi ştiinţifice din domeniul filologiei romanice, cât şi continuarea unei 
tradiţii începute cu mulţi ani în urmă, prin care Universitatea din Craiova îşi exprimă 
admiraţia şi preţuirea faţă de personalităţi marcante ale lumii academice internaţionale. 
 

Workshop-ul "Nonlinear Analysis and Applications to Economics" 
Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii din cadrul Universitatii din Craiova, a 

organizat joi, 25 septembrie 2014, începând cu ora 16.00, în clădirea centrală (sala 116), 
workshop-ul "Nonlinear Analysis and Applications to Economics"- Dedicated to Professor 
Dusan Repovs on his 60th birthday, unde au fost susținute conferințe de catre personalități 
internaționale în domeniu. 

În cadrul acestui workshop au fost prezentate rezultate remarcabile în domeniul 
matematicii teoretice și aplicate, cu enumerarea problemelor deschise care au fost 
rezolvate în cadrul cercetării comune ale celor prezenți. Aceste realizări în domeniu au 
aplicabilitate directă în studii de interes în cadrul proiectelor desfășurate pe axele europene 
și modiale de cercetare. 

Dl. prof. univ. dr. DUŠAN REPOVŠ este profesor la Facultatea de Matematică şi 
Fizică a Universitătii din Ljubljana, cercetător la Institutul de Matematică, Fizică şi Mecanică 
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din Ljubljana, Ambasador pentru Stiintă al Sloveniei, membru al European Academy of 
Sciences şi detinător al Medaliei Memoriale Bogolyubov. 
 

Protocol de colaborare cu Inspectoratele Scolare 
Universitatea din Craiova a încheiat protocoale de colaborare cu cele cinci 

inspectorate şcolare din regiunea Oltenia (Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Vâlcea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mehedinţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj), care vor urmări transferul de bune practici 
între cadrele didactice şi elevii din învăţământul liceal şi, respectiv, învăţământul universitar. 

Acestea vizează  o colaborare cât mai bună între instituţiile implicate, în vederea 
asigurării calităţii învăţământului preuniversitar din regiunea Oltenia, cât şi atragerea elevilor 
cu performanţe către Universitatea din Craiova. 

Prin intermediul protocoalelor vor fi furnizate programe specifice pentru pregătirea 
cadrelor didactice în vederea susținerii examenelor de definitivat, gradul didactic II și 
titularizare în învățământul preuniversitar, programe de pregătire a elevilor în vederea 
susținerii examenului de bacalaureat, vor fi derulate campanii pentru îmbunătăţirea 
accesului elevilor la serviciile de informare privind oferta educaţională a Universităţii din 
Craiova şi vor fi dezvoltate proiecte comune între elevi şi studenţi pentru o mai bună 
cooperare. În plus, instituţiile îşi vor promova reciproc  imaginea.  
 

„Craiova între stele” – ediția a II-a, 10 octombrie 2014 
  În contextul generat de candidatura municipiului Craiova la titlul de capitală culturală 
a Europei în 2021, Centrul ASTROED de la Universitatea din Craiova, în colaborare cu 
Primăria municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj și ISJ Dolj, a organizat vineri, 10 
octombrie 2014, a doua ediție a  manifestării ”Craiova între stele”, manifestare care vizează 
educația științifică și culturală a comunității locale. 

Cu acest prilej a fost pusă la dispoziția publicului rețeaua de telescoape achiziționate 
de Universitatea din Craiova cu sprijinul financiar al OMV Petrom. Programul complet al 
manifestării cuprinde o sesiune de comunicări, o expoziție tematică, precum și o sesiune de 
scrutare a cerului cu echipamente optice performante. 

Activitatea centrală s-a desfășurat vineri, 10 octombrie, cu începere de la ora 18,30, 
 la Sala Albastră a Universității, participanții având posibilitatea să intre în dialog cu un 
invitat de marcă al manifestării: cosmonautul Dumitru Prunariu, primul și singurul român 
care până în prezent a călătorit în spațiul cosmic (în mai1981 a petrecut în spațiu 7 zile, 20 
de ore și 42 de minute la bordul navei cosmice Soiuz 40, în cadrul programului spațial 
”Intercosmos”). 

 
Ziua multiculturalitatii la Universitatea din Craiova 
Asociaţia Interculturală Româno-Coreeană (AIRC), Asociatia Global Help prin Centru 

de Informare pentru Străini (CIS) şi Universitatea din Craiova, în colaborare cu Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, a organizat în data 
de 11 octombrie 2014, în holul central  al Universității din Craiova (str. A. I. Cuza, nr. 13), a 
doua ediţie a Zilei multiculturalităţii, „Craiova Multicultural Day”. 

Evenimentul din acest an a reunit reprezentanţi din 17 ţări, de pe tot globul, nu doar 
din Uniunea Europeană. Alături de România, în holul central al Universităţii din Craiova au 
fost  prezente următoarele ţări: Afganistan, Coreea de Sud, Egipt, Franţa, Grecia, Iordania, 
Macedonia, Mexic, Moldova, Nigeria, Palestina, Polonia, Siria, Turcia, Zimbabwe şi 
Comunitatea românilor de pe Valea Timocului. 
            În cadrul Craiova Multicultural Day, fiecare ţară participantă a avut amenajat un 
stand de prezentare cu obiecte şi produse tradiţionale, expoziţie de fotografii etc.  
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Ziua ONU, celebrată la Universitatea din Craiova 
 Universitatea din Craiova a celebrat vineri, 24 octombrie 2014, Ziua Națiunilor 
Unite. Evenimentul a fost organizat de Asociația Tineretul ONU - Filiala Craiova, în 
parteneriat cu Secțiunea Candidat ESN Craiova și Departamentul de Relații Internaționale 
al Universității din Craiova. 
 Studenții străini, aflați la studii sau în stagii de practică la Craiova, au avut ocazia să 
își prezinte țările de origine în cadrul Zilei ONU și au luat parte la training-ul cu tema 
"Cultural Shock", susținut de către Nicolae Drâmboi și Adrian Cioran, președintele Secțiunii 
Candidate ESN Craiova.  

 
Stagii de practica in cadrul proiectului ID 139411 
Aproximativ 750 de studenți ai Universității din Craiova vor face practică în anul 

universitar 2014-2015 în mai multe centre organizate în: cabinete de avocatură, birouri 
notariale, instanțe, Consiliul Județean Dolj, Direcția Generală pentru Asistență Socială și 
Protecția Copilului Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman Dolj” și Muzeul 
Olteniei. Tinerii studiază îndomeniiledrept, științe administrative, istorie, relații internaționale 
și științe politice. 

Acest demers a fost realizat de  Universitatea din Craiova și Consiliul Județean Dolj 
prin proiectul: “Program de orientare, consiliere profesională și pregătire la locul de muncă 
pentru studenții din domeniul socio-uman din regiunea Sud-Vest Oltenia”, ID: 
POSDRU/161/2.1/G/139411și este implementat în anul universitar 2014-2015.  

 
Caravana ARIA la Universitatea din Craiova 
Universitatea din Craiova a fost gazda caravanei ARIA la data de 11 noiembrie 2014, 

la sala 444 din sediul central (Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 13).   
Caravana ARIA este un proiect coordonat de către Asociația Română pentru 

Inteligență Artificială (ARIA), alături de partenerii săi academici: Universitatea din Craiova, 
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea “Politehnică” din București, 
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea “Ovidius” din Constanța, 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și 
vizează regruparea și animarea comunității științifice în inteligență artificială (IA) din 
România.  Caravana este de asemenea susținută și de mediul economic prin Discovery 
Networks Europa Centrală & de Est,  divizie a Discovery Communications (NASDAQ: 
DISCA, DISCB, DISCK), lider mondial pe segmentul canalelor TV cu plată, care ajunge la 
peste 2,5 miliarde de abonați în peste 220 de țări și teritorii. 

Caravana ARIA se adresează profesorilor, cercetătorilor și specialiștilor în IA, 
studenților cu profil tehnic și tinerilor pasionați de probleme complexe în general, precum și 
oamenilor de business și liderilor de opinie interesați de cercetare și inovare tehnologică. 
 

 
Premiul al III-lea la concursul imSMART 
Universitatea din Craiova a obținut locul al III-lea la Concursul Național Informatics 

and Mathematics Students Moving Ahead in Research and Technology (imSMART), 
organizat de Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) și Facultatea de 
Matematică și Informatică (FMI) din cadrul Universității din București, în perioada octombrie-
noiembrie 2014. 
            Proiectul susținut la concurs a fost dezvoltat de studenții: Cristian Totolin, Marius 
Neghină, Sperilă Alexandru, Marian Marcu și Alexandru Mitrică de la Facultatea de 
Automatică, Electronică și Calculatoare. Îndrumatorii au fost din cadrul Departamentului de 
Calculatoare si Tehnologia Informatiei: Asist. Univ. Dr. Ing. Sorin Ilie, S. L. Ing. Ioan Lemeni, 
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Prof. Univ. Dr. Ing. Costin Badica si Prof. Univ. Dr. Ing. Marius Brezovan. Proiectul s-a 
bucurat de susținerea Casei de Cultură a Studenților (CCS) Craiova care a pus la dispoziție 
studioul foto pentru înregistrarea demonstrațiilor. 

La concursul imSMART au participat 20 de echipe din întreaga țară, dintre care 10 
au fost selectate pentru a prezenta proiectele lor la București în fața unei comisii de 
specialiști din industrie. Echipelor finaliste li s-au alocat mentori tehnici și de imagine pentru 
îmbunătațirea modului de prezentare. Competitia a fost acerba, au fost puse în concurs 3 
premii, în valoare totală de 2000 euro, iar echipa din Craiova s-a clasat pe locul al III- lea cu 
proiectul Smart hotel room. Acesta a fost apreciat pentru scalabilitate, interoperabilitate, 
tehnologiile folosite și actualitatea temei. 
 

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.  

 
În anii 2010-2014 s-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 
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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 
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. 
 

Structură şi organizare instituţională  
În urma evaluării instituţionale externe efectuată de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), UMFCV a primit calificativul maxim 
”grad de încredere ridicat” pentru calitatea activităţilor derulate în planul educaţiei universitare 
în domeniul sănătate, precum şi al cercetării ştiinţifice din domeniu, toate programele de 
studiu fiind acreditate sau autorizate, numărul de studenţi încadrându-se în capacitatea 
maximă de şcolarizare aprobată de către ARACIS. 

UMF Craiova a fost auditată extern în luna noiembrie 2012, Facultatea de Medicină 
fiind evaluată sub aspectul calităţii activităţilor educaţionale de partenerii externi de la 
Universitatea din Liverpool, UK, Universitatea de Medicină din Viena, Austria şi Universitatea 
din Szeged, Ungaria) în cadrul proiectului comun "Calitate şi competenţă profesională 
europeană în educaţia medicală şi în managementul calităţii activităţilor educaţionale" (Cod 
Proiect: POSDRU /86/ 1.2/ S/).  

În prezent UMFCV, instituţie publică cu personalitate juridică, are în structura sa: 
Facultatea de Medicină (Medicină, 6 ani, 360 ECTS şi Medicină - în limba engleză, 6 ani, 360 
ECTS), Facultatea de Medicină Dentară (Medicină dentară, 6 ani, 360 ECTS şi Tehnică 
dentară, 3 ani, 180 ECTS), Facultatea de Farmacie (Farmacie, 5 ani, 300 ECTS) şi 
Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (FMAM) care are trei programe de studii: Moaşe 
(4 ani, 240 ECTS), Asistenţă medicală generală (4 ani, 240 ECTS) şi Balneo-
fiziokinetoterapie şi recuperare (3 ani, 180 ECTS). 

Studenţii sunt selectaţi prin concurs public, după o metodologie propusă de fiecare 
facultate şi aprobată de Senat. Un studiu realizat de Centrul de Educaţie Medicală, ca şi o 
investigaţie a unei organizaţii de specialitate (i.e. Focuscariera) au evidenţiat interesul în 
creştere al tinerilor pentru cariere medico-farmaceutice, în pofida numeroaselor neajunsuri 
din sistemul naţional, inclusiv pentru UMF Craiova. Acest interes se reflectă şi în dinamica 
numărului de candidaţi/loc la concursurile de admitere care a crescut anual şi constant. 

În anul universitar 2014-2015 (la 01.10.2014) sunt înmatriculaţi un număr de 3775 de 
studenţi, repartizaţi astfel: Facultatea de Medicină-2070, Facultatea de Medicină dentară-
483, Facultatea de Farmacie-532, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală-739. Dintre 
aceştia, un număr de 535 sunt cetăţeni străini, 215 având cheltuielile de şcolarizare 
subvenţionate de la buget (68 bursieri), iar 320 sunt plătitori de taxe. Faţă de anul 2009, se 
remarcă creşterea numărului de studenţi români cu taxă (1391 în 2014 faţă de 841 în 2009), 
dar şi a numărului de studenţi străini plătitori de taxe (320 în anul 2014 faţă de 86 în anul 
2009). Pe de altă parte, numărul total de studenţi înmatriculaţi la programele de studii oferite 
de UMF Craiova a crescut constant (cu 567 de studenţi în ultimii 4 ani). 
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Numărul de studenţi înscrişi în anul universitar 2014-2015, la fiecare program de 
studii: 

• Medicină  - 1842 
• Medicină în limba engleză - 211 
• Farmacie - 551 
• Medicină Dentară - 495 
• Tehnică dentară - 111 
• Moaşe - 79 
• Asistenţă Medicală Generală - 457 
• Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare - 83 

 
Din numărul total de 3829 de studenţi înscrişi la programele de studii din cadrul UMF 

Craiova, un număr de 3017 (79,32 %)  provin din cele 5 judeţe ale Olteniei. Repartiţia 
studenţilor din Oltenia pe judeţe este prezentată mai jos: 
 

Judeţ Nr. studenţi Procent 
Dolj 2376 62,5% 
Olt 303 7,91% 
Gorj 173 4,51% 
Mehedinţi 76 1,9% 
Vâlcea 89 2,5% 

  
Programele de master care funcţionează în UMF Craiova sunt: 

• Restaurări protetice cu sprijin implantar, durata studiilor 2 semestre, 60 credite; - 27 
studenți masteranzi; 

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

• Farmacologie şi toxicologie, durata studiilor 2 semestre, 60 credite; – 30 studenți 
masteranzi. 

 
În cadrul Şcolii doctorale activează 45 conducători de doctorat şi aproape 300 de 

doctoranzi şi post-doctoranzi. Trei generaţii de doctoranzi cu frecvenţă au beneficiat de 
proiecte de acordare a burselor doctorale şi de stagii de mobilitate la instituţii de profil din 
străinătate. 

La 01.10.2014 sunt înregistraţi un număr de 266 doctoranzi (faţă de 572 în anul 
2009) în 24 de specializări, sub coordonarea a 49 de conducători de doctorat. Din totalul 
doctoranzilor 171 sunt plătitori de taxe, iar 95 sunt finanţaţi de la buget. 
 

Rezidenţiat 
În centrul universitar medical craiovean îşi desfăşoară activitatea un număr de peste 

1100 de rezidenţi, în 41 de specialităţi. 
La concursul de rezidenţiat din noiembrie 2014 absolvenții promoției 2014 au obținut 

un procent de reuşită de 85% la prima prezentare. O analiză a rezultatelor la concursul de 
admitere în rezidenţiat din ultimii 5 ani arată faptul că peste 95% dintre absolvenţii UMF 
Craiova ocupă un loc de pregătire în rezidenţiat.    

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

În anul 2014, în UMFCV funcţionează mai multe centre de cercetare: Centrul de 
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Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie, Centrul pentru Studii de Morfologie 
Microscopică şi Imunologie, Centrul de Cercetare a Medicamentului, Centrul de Cercetare 
în Reumatologie. Recent, Senatul a aprobat o nouă structură, Centrul de Cercetări pentru 
Medicina Clinică şi Experimentală.  

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

Cel mai important proiect din sfera cercetării ştiinţifice şi serviciilor pentru comunitate 
din ultimii ani îl constituie Centrul de cercetare şi tratament în gastroenterologie bazat pe 
metode imagistice şi studii moleculare (acronim TARGET), proiect finanţat de către ANCS, 
în valoare de peste 10 milioane de euro şi a inclus dotarea cu tehnologii de ultimă generaţie 
(e.g. PET-CT şi RMN 3T).  

Este în derulare și urmează a fi finalizat în toamna anului 2015 proiectul cu titlul 
“CENTRU DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A ÎMBĂTRÂNIRII NORMALE ŞI 
PATOLOGICE”, ID 1958, finanţat din POS CCE.  
Obiectivul general al proiectului ARES este de a crește capacitatea de cercetare-dezvoltare 
a UMF din Craiova în domeniul cercetării asupra îmbătrânirii normale și patologice. Acest 
obiectiv va putea fi atins prin îmbunătățirea infrastructurii existente în instituție, oferind astfel 
personalului de cercetare cu înaltă calificare existent deja în universitatea noastră, şansa de 
a se putea implica activ, împreună cu alți actori din acest domeniu, în proiecte de cercetare 
de top, atât pe plan național cât și internațional. 
 

Sănătatea  
Starea de sănătate a populaţiei unei ţări constituie unul dintre cele mai relevante 

repere ale situaţiei economice şi sociale. 
În perioada contemporană, principalele cauze ale mortalităţii premature şi ale 

morbidităţii, au o strânsă legătură cu schimbările înregistrate, de modul şi condiţiile de viaţă 
şi de muncă, de funcţionare a sistemului medical, de riscuri derivate din alte domenii 
exterioare sistemului sanitar. 

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. 

În ultimii ani, atat in municipiul Craiova, ca de altfel, la nivelul judeţului Dolj, si al 
intregii ţări, sistemul de sănătate se confruntă cu o serie de dificultăţi generate de penuria 
de resurse si de consecinţele firesti 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, cresterea eficienţei utilizării resurselor si cresterea nivelului asistenţei medicale 
acordate populaţiei si a calităţii serviciilor medicale, inclusiv prin cresterea numărului de 
personal medical special calificat. 

La sfârşitul anului 2014, în municipiul Craiova funcţionau în sistemul public 1448 
medici ( din care,  732 rezidenţi ), 108 stomatologi( din care, 46 rezidenţi) 40 farmacişti ( din 
care, 18 rezidenţi ) şi 2224 cadre sanitare medii, revenind la 10000 locuitori 48,9 medici, 3,6 
stomatologi, 1,3 farmacişti şi 75,38 cadre medii .In reteaua publică de ocrotire a sănătăţii 
funcţionau, in principal, 6 spitale, un dispensar medical, 127 cabinete medicale de medicină 
de familie, 51 cabinete medicale scolare, 3 cabinete medicale studenţesti, 6 ambulatorii de 
specialitate, 9 crese, 43 cabinete stomatologice individuale. 

La sfârşitul anului 2014, în municipiul Craiova funcţionau exclusiv în sistemul privat 
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256  medici, 298 stomatologi ,435 farmacişti  şi 1191 cadre sanitare medii, revenind la 
10000 locuitori 8,9 medici, 10,1 stomatologi, 14,7 farmacişti şi 40,37 cadre medii care îşi 
desfăşurau activitatea în 20 spitale private,39 policlinici cu 425 cabinete, 62 centre medicale 
cu 116 cabinete in peste 35 specialitati , 227 cabinete medicale de specialitate, 27 cabinete 
medicale de medicină generală, 33 cabinete medicale de familie, 184 cabinete 
stomatologice, 55 laboratoare medicale, 36 laboratoare de tehnică dentară, 167 farmacii, 19 
depozite farmaceutice. 

Evoluţia principalilor indicatori care reflectă starea de sănătate a populaţiei se 
prezintă astfel : 

- Natalitatea este de 8.8 %, această valoare se situează peste media natalitatii 
judetului care a fost de 8.6%, atat in urban cat si in rural. 

- Mortalitatea generală inregistrează un indice de 8,6%, locuitori in municipiul Craiova 
, valoare sub rata medie a mediului urban si cu 3.9 procente sub media pe judet. Pe primele 
3 locuri in randul cauzelor de deces se situeaza bolile aparatului cardiovascular, tumorile si 
bolile aparatului respirator. 

- Speranta de viata a locuitorilor municipiului a fost calculata la 75,84 ani, valoare 
înregistrată în toate localităţile  urbane din  judeţul Dolj.  

 - Numărul populatiei stabile in varsta peste 65 ani isi pastreaza trendul usor 
ascendent de 0.1-0.2 procente pe an, 11.52% din populatia Craiovei fiind peste 65 ani. 

 - Mortalitatea infantilă (5,3%) inregistrează valori sub nivelul judeţean (7,3 %). 
 - Morbiditatea prin boli transmisibile nu a iregistrat varfuri epidemice pentru 

principalele boli transmisibile. Pe primele locuri in 2014 s-au situat: virozele respiratorii, 
pneumonia acuta bacteriana, boala diareica acuta, parazitozele intestinale. S-au inregistrat 
un numar redus de cazuri de Toxiinfecţii alimentare, 3,3 % loc., salmonelozela 1,21% loc, 
dizenterie 3.1% loc, giardioze, cazuri sporadice de scarlatina, hepatita virala de tip A,B, non 
A non B, meningite virale si bacteriene, etc 

-  Morbiditatea prin boli netransmisibile. Principalele probleme de sănătate care se 
evidenţiază din analiza raportărilor medicilor de familie a indicilor de evidentă sunt : 
hipertensiunea arterială, 10.28% loc ( peste media judetului), cardiopatia ischemica 5,02%, 
diabetul si alte boli de nutriție cu peste 5,12%, boala ulceroasa cu peste 1,63%, şi 
afectiunile tumorale cu 2,64%, 

 - Morbiditatea spitalizată înregistrează pe primele locuri bolile aparatului respirator, 
circulator si digestive. Fata de anul precedent sunt cresteri de 1,2% pentru maladii ca: 
diabet, tulburari mintale, epilepsie, hipertensiune arterială, cardiopatia ischemica, 
bronhopneumopatie cronică obstructivă, ulcer gastric, tumori.  

În urma monitorizării calităţii factorilor de mediu a reiesit faptul că in anul 2014 la 
nivelul Municipiului Craiova  

- Calitatea aerului s-a menţinut in limite normale cu unele depăsiri nesistematizate 
(pulberi, SO 2, NH 3, NO 2) in zonele industriale si cu trafic intens, principalele surse de 
poluare a aerului: CET1 Isalnita, CET2 Simnic, RA Termoficare Craiova, traficul rurier si 
incalzirea locuintelor. Din anul 1998 OMS a propus un studiu a calitatii aerului din 
comunitate prin urmarirea a 3 parametrii: 1.mortalitatea infantila datorita bolilor aparatului 
respirator, 2 mortalitatea generala prin boli respiratorii, 3 mortalitatea generala prin boli ale 
sistemului circulator. Urmarirea multianuala (1998-2014) a celor 3 indicatori a demonstrat o 
scadere usoara a acestora cu cele mai reduse valori in 2010-2014. Concluzia studiului este 
ca aerul si-a imbunatatit calitatea prin mecanisme de reducere a poluarii (scaderea poluarii 
industriale precum si a alergenilor casnici, fum de tigara, praf, par animale, etc). 

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

- Eliminarea deseurilor urbane. În Craiova s-au colectat peste 58000 tone de deseuri 
menajere si 21000 tone deseuri comerciale inregistrindu-se un Indice de producere deseuri 
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menajere de 0,8 kg/persoana/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 impreună cu unităţile sanitare din municipiu au derulat programe de 
prevenire si control pentru bolile transmisibile si netransmisibile si pentru sănătatea femeii si 
copilului.  

În unitatile sanitare din Craiova s-a derulat cea mai mare parte a programelor de 
sanatate.  

Principalele activităţi ale acestor programe constau in screening pentru cancerul de 
col uterin, mamar, prostată si colorectal, screening pentru factorii de risc in diabet si guse, 
profilaxia rahitismului carenţial, anemiei feriprive si distrofiei protein-calorice la copil 
fertilizare in vitro precum si acţiuni de supraveghere si prevenire a bolilor transmisibile. In 
Craiova monitorizarea sanitara a reproducerii umane este asigurata prin 3 centre de 
planificare familial organizate in cadrul: SPCJU, Sp Filantropia si Policlinica Studenteasca 
In derularea acestor programe pe lângă specialistii din Direcţia de Sănătate Publică Dolj 
acţionează personalul unităţilor sanitare si medicii de familie din Craiova precum si 
reprezentanţi ai altor instituţii si organizaţii nonguvernamentale din municipiu, existand in 
prezent un număr de 39 protocoale de colaborare pentru derularea de acţiuni in scopul 
prevenirii îmbolnăvirilor si consolidării stării de sănătate. 

Rolul principal ii revine insă reţelei sanitare din municipiul Craiova care, in anul 2014 
prezenta următoarea configuraţie organizată pe patru niveluri de bază:  

- Asistenţa primară (cabinete medicale de medicină de familie individuale, grupate 
sau asociate, dispensare scolare, cabinete stomatologice, farmacii si staţie de salvare): 
            - Medicină de familie: - 187 cabinete de medicină de familie aflate in contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate Dolj din care 127 funcţionează in spaţii publice iar 60 in 
spaţii particulare;  
            - Asistenţa medicală stomatologică: - 312 cabinete de medicină dentară din care 43 
funcţionează in spaţii publice, iar 269 in 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 scolare primare,gimnaziale si 
liceale - 51 dispensare scolare, repartizate relativ uniform. Din analiza datelor si 
cuantificarea lor se poate aprecia că reţeaua de medicină şcolară  este suficienta din acest 
punct de vedere, la nivelul strict al municipiului. Începând cu data de 01.07.2009 reţeaua de 
medicină scolară a fost transferată din subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Dolj in 
cadrul Primăriei Craiova , Serviciul Public Crese, Cabinete medicale si de medicină dentară 
din cadrul unităţilor de invăţămant. Acestora li se adaugă 2 dispensare teritoriale, respectiv 
Dispensarul pentru sportivi si cel destinat evaluării stării de sănătate primară a studenţilor 
             - Asistenţa medicală la locul de munca - 20 dispensare de intreprindere, localizate 
in principalele entităţi productive. 
Unităţile de asistenţă medicală primară, cu excepţia dispensarelor de intreprindere 
depăsesc, ca pondere raportată la populaţie, media pe ţară 
             - Asistenţa ambulatorie de specialitate  
             - Unităţile ambulatorii ale spitalelor au număr de 87 cabinete in 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 Babes” 
        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 
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227 cabinete de specialitate private acoperind peste 30 de specialităţi medicale, 39 
policlinici cu 425 cabinete precum si 62 centre medicale cu 116 cabinete in peste 35 
specialitati; 

- Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească : - a fost asigurată de serviciul 
S.M.U.R.D. care funcţionează in cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova , de 
Serviciul Judeţean de Ambulanţă cu Staţia Centrală Craiova si substaţia Craioviţa Nouă si 
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 si 
Pneumoftiziologie Victor Babes, Spitalul Universitar C.F.R., Spitalul Militar Craiova) si un 
spital municipal – Spitalul Municipal Filantropia Craiova, insumand cele din reţeaua publica, 
un număr de 2789 paturi cu peste 30 de specialităţi si de 20 spitale cu 153 paturi. 

Începand cu data de 01.07.2010 in cadrul procesului de descentralizare a unităţilor 
sanitare Spitalul Municipal Filantropia Craiova, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie si Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase si Pneumoftiziologie Victor Babes au trecut in subordinea si 
administrarea Consiliului Local Craiova. 

În anul 2014 în urma evaluarilor Spitalele craiovene au fost incadrate in Grade de 
competenta dupa cum urmeaza: 

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova - Categoria II  
2.Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova - Categoria IV 
3.Spitalul Clinic de Boli infectioase si pneumoftiziologie Victor Babes Craiova - 

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

Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 
Infiintat prin HCL nr. 25/2011, este furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile 

legii si functioneaza in conformitate cu prevederile  Legii nr.17/2000 privind asistenta 
persoanelor varstnice, republicata . 

Caminul are rolul de a asigura la nivel local, aplicarea politicilor şi strategiilor de 
asistenţă socială a persoanelor vârstnice prin menţinerea, refacerea şi dezvoltarea 
capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie, în cazul în care persoana 
sau familia este incapabilă să o soluţioneze singură. 

Obiectul de activitate il constituie ingrijirea in Camin a persoanelor varstnice, prin 
asigurarea conditiilor corespunzatoare de gazduire si de hrana, ingrijiri medicale, 
recuperare si readaptare, activitati de ergoterapie si de petrecere a timpului liber, asistenta 
sociala si psihologica. 

Îngrijirea persoanelor varstnice în Camin reprezintă o masura de asistenţa sociala şi 
poate fi dispusă cu titlu de excepţie pentru persoanele care se găsesc în una din 
urmatoarele situaţii: 

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la 
aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 
     b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 
resurselor proprii; 
     c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 
îngrijirii necesare; 
    d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 



69 
 

     e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori 
stării fizice sau psihice.  
      Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele 
criterii de prioritate: 
     a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la 
domiciliu; 
     b) nu se poate gospodări singură; 
     c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile 
datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; 
     d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii. 

 
Prin intermediul activităţilor desfăşurate, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova 

promovează măsuri care să permită persoanelor vârstnice să rămână membri deplini ai 
societăţii cât mai mult timp posibil, garantând creşterea calităţii serviciilor sociale şi 
diversificarea acestora, astfel încât să răspundă nevoilor identificate.  
 Pe parcursul anului 2014, Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova a îndeplinit 
următoarele obiective specifice: 

- asigurarea autonomiei şi a unui climat de siguranţă beneficiarilor căminului; 
- oferirea serviciilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea 

persoanei vârstnice; 
- menţinerea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice din cămin; 
- stimularea participării persoanelor vârstnice asistate la viaţa socială; 
- facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

vârstnice din cămin; 
- asigurarea supravegherii şi îngrijirii medicale necesare afecţiunilor avute, potrivit 

reglementărilor legale; 
- prevenirea şi tratarea consecinţelor legate de procesul de îmbătrânire pentru 

persoanele vârstnice instituţionalizate; 
- încheierea de parteneriate şi iniţierea colaborării cu alte instituţii publice şi private, 

pentru furnizarea serviciilor sociale în cămin, în condiţiile legii; 
- furnizarea informaţiilor şi a datelor solicitate de instituţiile şi autorităţile publice cu 

responsabilităţi în domeniu, în condiţiile legii; 
- elaborarea şi implementarea proiectului de buget anual pentru susţinerea serviciilor 

sociale şi a altor măsuri de asistenţă socială privind îngrijirea în Cămin;  
 
De serviciile acordate în cadrul C.P.V. Craiova au beneficiat pe parcursul anului 2014 

un număr mediu lunar de 305 persoane, serviciile constând în: 
- serviciile sociale: 
- găzduire pe perioadă nedeterminată  
- consiliere socială şi juridică 
- socializare şi petrecere a timpului liber 
- servicii socio-medicale şi de îngrijire: 
- servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănirea 

şi hidratarea, igiena eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, 
comunicare. 

- servicii de îngrijiri medicale primare: 
- efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea parametrilor fiziologici – 

tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls, consult medical, 
administrarea tratamentului. 

- servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social: 
- kinetoterapie, fizioterapie 
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În scopul atingerii obiectivelor propuse ca si furnizor de servicii sociale, pe langa 
serviciile acordate la nivelul institutiei, cu personal specializat, conducerea Caminului in 
anul 2014 a dezvoltat legaturi de parteneriat cu furnizori de servicii din sectorul public-
privat (scoli generale, colegii-licee, biserica, universitate). De asemenea a acordat o 
deosebita atentie organizarii sărbătorilor naţionale şi religioase (sărbătorile pascale, 
Crăciunul, Sf. Maria, etc), a  zilei internaţionale a persoanelor vârstnice; 

Mai mult au fost organizate, prin compartimentele de specialitate, activităţi recreative 
sau de petrecere a timpului liber, activităţi culturale, activităţi sportive (jocuri de table, şah, 
au fost procurate bilete la diferite sporturi organizate de municipalitate, unde persoana 
varstnica a participat) 

A fost încurajat voluntariatul la nivelul institutiei prin susţinerea programelor de 
practică de specialitate în domeniul asistenţă socială, asistenţă medicală. 

Programele de socializare au ca scop creşterea calităţii vieţii, evitarea marginalizării 
persoanelor instituţionalizate, păstrarea sentimentului stimei de sine la toţi beneficiarii în 
Cămin, prin crearea unei atmosfere cât mai apropiată de mediul familial şi obţinerea unei 
stări de confort, în această etapă a vieţii. 
 Prin serviciile oferite (asigurarea condiţiilor de cazare şi hrană, acordarea îngrijirilor 
medicale şi de adaptare în mediul instituţional, desfăşurarea de activităţi culturale, de 
socializare, asistenţă socială), Căminul pentru Persoane Vârstnice Craiova asigură 
maximum de autonomie şi siguranţă, persoanelor îngrijite, respectându-le identitatea, 
integritatea şi demnitatea. 

Pentru a asigura conditii de cazare in concordanta cu standardele de calitate 
prevazute de legislatia in vigoare, in anul 2014 conducerea Caminului a acordat sprijin in 
realizarea proiectului  de reabilitare a institutiei. 
 Într-o societate în permanentă transformare, în care problemele sociale se modifică 
cu rapiditate, politica publică privind furnizarea de servicii sociale, trebuie să se adapteze la 
noile cerinţe şi să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate. 
 

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 631 spectacole şi concerte, mai  mult cu 89 faţă  de  anul  precedent. Din totalul 
de 631 spectacole şi concerte, 46 au fost  premiere.  

Numărul spectatorilor, auditorilor din teatre şi instituţii muzicale a fost la începutul 
anului 2014 de 388705. 

Cele 81 de biblioteci au în dotare 3083531 volume. La începutul anului 2014 s-au 
înregistrat 55708 cititori activi care au împrumutat 933758 volume. 

La începutul anului 2014 au funcţionat 8 muzee, iar numărul vizitatorilor a fost de 
145178 în creştere faţă de începutul anului 2013 (10756 vizitatori).  

 

Agenda evenimentelor şi manifestărilor anului 2014 
Peste 3000 de persoane au participat pe data de 23 ianuarie 2014 la un ceremonial 

militar-religios prilejuit de plecarea în misiune în Afganistan, a unui detaşament de 550 de 
militari craioveni. 

Calendarul evenimentelor a fost completat pe data de 24 ianuarie cu celebrarea 
Unirii Principatelor Române, ca de altfel în fiecare an . 

Prima ediţie a Galei MMA a fost organizată pe data de 31 ianuarie la  Sala 
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Polivalentă din Craiova. Cei mai buni luptători de arte marţiale mixte în cuşcă s-au întrunit 
într-o Gală la Craiova, Gală în cadrul căreia şi-au facut debutul şi sportivi craioveni ai 
acestei ramuri. 

Centrul Multifunctional Craiova a găzduit în perioada 08 - 09 februarie prima ediţie 
a  Târgului Apicol. Producători din întreaga Oltenie au participat cu produse specifice. 

Pe data de 07 martie 2014, Ansamblul Folcloric  „Maria Tănase” susţine un  concert 
dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, la Teatrul „Colibri”.  

Peste 1200 de persoane au trecut pragul Centrului Multifuncţional Craiova, în 
perioada 28-31 martie 2014, la Târgul de Turism . 

Evenimentul Ziua Basarabiei a fost susţinut pe data de 29 martie 2014, de către 
membrii Asociaţiei Studenţilor Basarabeni de la Universitatea din Craiova în parteneriat cu 
Primăria Municipiului Craiova. 

164 de ani în slujba comunităţii -  a fost deviza sub care au fost organizate 
manifestări specifice  de către reprezentanţii Jandarmeriei Române, în perioada  02-03 
aprilie, de Zilele Jandarmeriei Române. 

Un flash-mob dedicat Zilei internaţionale de conştientizare a autismului a fost 
organizat în data de 02 aprilie 2014 în Piaţa „Mihai Viteazul” din Craiova.  

În perioada 11-12 aprilie 2014 în Parcul Casei Băniei, sub titulatura „Ouă 
încondeiate –Târg tradiţional despre încondeiatul ouălor de Paşti”, Muzeul Olteniei 
Craiova  a desfăşurat proiectul cultural aflat la cea de-a şaptea ediţie. Au fost amenajate 
ateliere în aer liber susţinute de meşteri încondeietori şi copii iniţiaţi în acest meşteşug din 
judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi, Suceava, Teleorman. La manifestare au participat peste  2000 
persoane. 

16 echipe din ţară şi străinătate au participat pe data de 12 aprilie 2014, în Sala 
Sporturilor „Ion Constantinescu” Craiova, la o  Competiţie de futsal. 

19-27 aprilie 2014 , Piaţa „Mihai Viteazul”– European Space Expo. Comisia 
Europeană a lansat European Space Expo, o expoziţie itinerantă cu privire la spaţiu,  care a 
permis vizitatorilor de toate vârstele să vadă şi să experimenteze o largă varietate de 
tehnologii inovative şi servicii pe care le oferă. Prin intermediul prezentărilor unice, 
interactive şi antrenante, această expoziţie subliniază multiplele beneficii create de investiţia 
în spaţiu. Expoziţia a fost vizitată cu succes de mai mult de 364.000 de persoane în 
optsprezece oraşe europene în ultimii doi ani. A fost o mare cinste şi onoare pentru Craiova 
să găzduiască această expoziţie, în condiţiile în care municipii cum sunt Madrid, Budapesta, 
Roma, Varşovia, Bratislava, Dublin, Lisabona, Vilnius, Tallin sau Munchen au fost gazde în 
anul 2013 iar pentru anul 2014 s-a ales oraşul Praga, urmând ca singurul oraş selectat din 
România pentru expoziţie să fie Craiova. Evenimentul s-a bucurat de un public de peste 
5000 persoane. 

23 aprilie - 5 mai 2014 –Teatrul Naţional “Marin Sorescu” - Festivalul 
Internaţional Shakeaspeare. Festivalul Internaţional Shakespeare - o amplă manifestare 
artistică, educativă şi culturală,  care a ajuns în anul 2014 la cea de-a IX-a ediţie. Festivalul 
Shakespeare a fost fondat din dorinţa de a organiza în România o manifestare culturală de 
indiscutabilă valoare, după exemplul marilor festivaluri internaţionale, precum cele de la 
Edinburgh, Tokyo, Jerusalem, Montreal, la care Teatrul Naţional din Craiova fusese invitat 
să-şi prezinte excepţionalele sale spectacole, ”Ubu-Rex” cu scene din „ Macbeth”, „Titus 
Andronicus” sau „Phaedra”, purtând semnătura unui creator care avea să devină unul dintre 
cei mai străluciţi regizori ai lumii, Silviu Purcărete, dar şi cu intenţia de a introduce, prin 
acest Festival, capitala Olteniei într-un circuit al capitalelor teatrului mondial.  Ediţia din anul 
2012 a adus cu sine începutul unei noi etape, care se încheie în anul 2016, când va avea 
loc cea de-a X-a ediţie şi când se vor împlini 400 de ani de la moartea lui William 
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Shakespeare, în 2014, când a fost programată ediţia a IX-a, aniversându-se 450 de ani de 
al naşterea acestuia. 

Inaugurarea Festivalului Internaţional Shakespeare 2014 a avut loc Craiova, celebrul 
Shakespeare’s Globe Theatre din Londra prezentând în ziua de 23 aprilie,  în Piaţa „William 
Shakespeare”, spectacolul „Mult zgomot pentru nimic.” 

Au fost invitate în festival teatre celebre precum: Vaghtangov din Moscova, Teatrul 
Naţional din Budapesta, Teatrul Naţional al Chinei, compania britanică Propelller, Teatrul 
Municipal din Vilnius. 

Festivalul Internaţional Shakespeare, fiind o manifestare complexă, ca fiecare dintre 
ediţiile de până acum, orgnizatorii nu sau limitat doar la prezentarea în faţa publicului 
românesc şi a numeroşilor invitaţi din strainătate a unor excepţionale spectacole, ci s-au 
programat toate acele manifestări care, alături de reprezentaţii, impun acest Festival, definit 
ca un act cultural de reală altitudine.  
 În zilele de 07 mai 2014 şi 09 mai 2014, în Sala „Ion Constantinescu” a avut loc 
Duelul Galeriilor şi Majoretelor, în organizarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret 
Dolj. Manifestarea a făcut parte din proiectul „Competiţia Tinereţii”, implementat împreună 
cu ISJ Dolj, CJE Dolj, în parteneriat cu facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Casa de 
Cultură a Studenţilor Craiova, Palatul Copiilor Craiova, Asociaţia Suporterilor Olteni, 
AIESEC Craiova, Rotaract, Crucea Roşie Dolj. Proiectul a avut drept scop stimularea 
participării elevilor la activităţi extraşcolare şi s-a desfăşurat sub forma unui concurs între 
liceele craiovene.  

În perioada 09-11 mai 2014 s-a desfăşurat Festivalul „Mihai Viteazul”, ediţia a II-
a în cadrul căruia au avut loc ateliere meşteşugăreşti şi demonstraţii de luptă specifice 
perioadei medievale. Manifestarea a beneficiat de o audienţă record de peste 10.000 de 
spectatori. Festivalul s-a încheiat cu o paradă a costumelor de epocă. 

În perioada 16-18 mai 2014, în  Piaţa “William Shakespeare”  a avut loc o 
expoziţie în aer liber , în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Salonului Naţional de Minerale 
Fosile şi Geme, organizator –Muzeul “Olteniei” Craiova.  

Peste 15.000 de persoane au vizitat în perioada 19-25 mai 2014 , cea de-a XXXI-a 
ediţie a expoziţiei cu vânzare Expoflora. 

În perioada 26 mai - 1 iunie 2014 s-au organizat Zilele Municipiului Craiova, 
ediţia a XVIII-a, cea de-a doua ediţie de vară. Timp de o săptămână oraşul s-a  aflat în 
sărbătoare, fiind programate manifestări în mai multe cartiere şi în zona centrală. În cadrul 
aceluiaşi eveniment s-a desfăşurat Ceremonia Festivă dedicată Zilelor Municipiului. Puncte 
fierbinţi ale sărbătorii au fost  şi sălile de spectacole ale instituţiilor de cultură din Craiova. 
Spectacole pentru copii, spectacole de teatru, spectacole de operă şi operetă, activităţi 
sportive sau focul de artificii au completat calendarul acestei săptămâni de evenimente. Nu 
au fost uitaţi nici elevii cu rezultate deosebite din anul şcolar 2013-2014, care au fost 
premiaţi de Zilele Craiovei. La eveniment ai participat peste 80.000 persoane. 
 În zilele de 31 mai şi  1 iunie 2014, sub titulatura „Descoperă Craiova”, Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj a organizat diverse trasee culturale ce au conţinut 
obiective turistice de patrimoniu. 

În organizarea Şcolii Speciale „Sf. Mina”, peste 1200 de persoane au participat în 
perioada 06 – 09 iunie la Jocurile Naţionale Speciale. 

Festival Naţional de Creaţie şi Interpretare pentru Copii s-a desfăşurat în 
perioada 07 iunie – 08 iunie, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova. 

Palatul Copiilor din Craiova a organizat în data de 08 iunie 2014 Concursul 
Naţional „Maria Tănase” pentru copii. 

Parada Liceelor a fost evenimentul organizat de Direcţia pentru Sport şi Tineret Dolj 
pe data de 14 iunie 2014, eveniment la care au fost implicate liceele craiovene şi la care au 
participat peste 3000 de tineri craioveni. 
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Mai multe evenimente sportive au fost organizate în luna iunie: pe data de 14 iunie  - 
un cros pentru persoanele cu autism, iar pe data de 15 iunie -  crosul „Ziua Olimpică”.  

După Iaşi şi Cluj-Napoca, Bergenbier a continuat sărbătoarea prieteniei alături de 
prieteni şi trupele preferate la Zilele Prieteniei Bergenbier, în Piaţa Prefecturii din Craiova, 
în perioada 21 iunie – 22 iunie 2014 . În cele două zile au concertat: Viţa de Vie, ZOB, 
Ska’nk, Nişte Băieţi, Up To Eleven, The Case, Paraziţii, R.O.A., Mihai Mărgineanu, Ultimu’ 
Nivel, Days of Confusion, Proiectul Tivodar. Turneul a cuprins 10 oraşe din ţară. 

Ziua Iei a fost sărbătorită printr-un program cultural artistic în organizarea Casei de 
Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, pe data de 24 iunie 2014. 

Craiovenii şi oficialităţile s-au reunit în cadrul unui ceremonial militar pe data de 26 
iunie, de  Ziua Drapelului. 

Timp de o săptămână, în perioada 02 - 09 iulie 2014, Filarmonica „Oltenia” a 
organizat o amplă manifestare care a capacitat craiovenii din toate cartierele. Sub titlul 
„Turneu în oraş”, muzica clasică a ajuns în cartierele Craiovei. Peste 7000 de persoane 
au intrat în contact cu artiştii acestei prestigioase instituţii de cultură, iniţiativa bucurându-se 
de un real succes. 

Un concept extrem de accesibil peste hotare a fost adus şi la Craiova în cadrul 
Caravanei de film „Metropolis”. Un ecran de proiecţie gonflabil, cu dimensiunea de 9 m x 
13 m precum şi un echipament de sunet de ultimă generație au  transforma vizionarea mai 
multor proiecţii  de film într-o experienţă cu adevărat spectaculoasă, în perioada 08-13 iulie 
2014.  

Un amplu ceremonial militar a fost organizat în Piaţa „Mihai Viteazul” din Craiova în 
data de 17 iulie 2014, cu prilejul retragerii „Scorpionilor Negri” din teatrele de 
operaţiuni. Peste 20.000 de persoane au participat la acest eveniment. 

Cea de-a două ediţie a Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu” a fost 
organizată în perioada 19-20 iulie 2014. Mai multe simpozioane, lansări de carte, întâlniri 
culturale şi un spectacol cu cei mai valoroşi interpreţi de muzică folk ai momentului au 
completat tabloul manifestărilor dedicate poetului născut la Bârca. 

Pe data de 25 iulie 2014 Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Dolj în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova a organizat Festivalul 
„Tradiţiile Verii”. 

Pe data de 29 iulie 2014, cu prilejul Zilei Imnului în Piaţa „William Shakespeare” a 
fost organizat un ceremonial militar dedicat acestui eveniment. 

Luna august a debutat pe data de 01 cu spectacolul  „Balcanica” organizat de Casa 
de Cultură „Traian Demetrescu” la  foişorul din Parcul „Nicolae Romaescu”, urmat pe data 
de 02 august de un cros caritabil.  

Aproximativ 1000 de persoane s-au bucurat de o manifestare inedită de artă – 
expoziţia „Răscruciul Apelor” organizată la Debarcaderul din Parcul „Nicolae 
Romanescu” pe data de 03 august 2014. 

Asociaţia „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021” a organizat mai multe lecţii 
de dans în Piaţa „William Shakespeare”, pe data de 09 august, proiect care  a avut un 
mare succes de public. 

13 – 17 august a fost perioada în care sub titlul „Operissima- Visul unei nopţi de 
vară pe străzile Craiovei” – Opera Română Craiova a derulat un proiect stradal în cadrul 
stagiunii estivale a instituţiei. Mutarea stagiunii estivale a Operei Române Craiova în stradă 
s-a născut din dorinţa de a-i conferi operei popularitatea de care se bucura în secolul trecut, 
când era considerată o artă a maselor. Dirijorul Alexandru Iosub a propus un program variat 
şi captivant prin alăturarea unor arii celebre din creaţii de Verdi, Rossini sau Puccini cu 
pagini din zarzuele, canțonete dar și secvenţe orchestrale din lucrări scenice precum şi 
numere de balet.  
Soliștilor Operei Române Craiova - Renata Vari, Ioan Cherata, Florin Ormenișan, Noemi 
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Modra, Laurențiu Nicu, Eva Ștefănescu, Nicu Popa sau Dragoș Teodorescu - li s-au alăturat 
și doi balerini ai Operei Naționale Române Timișoara, Alina Mihai și Alin Radu.  

Prima ediţie de vară a Zilelor „Marin Sorescu” s-a desfăşurat în perioada 15-17 
august 2014, la care au participat nume importante ale culturii româneşti şi internaţionale. 

În 2014, în perioada 25 -  31 august debutează proiectul stradal „Păpuşile ocupă 
strada”, în organizarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri”.  

Clubul Sportiv Municipal Craiova  a organizat pe data de 01 septembrie – 
Campionatul Naţional de Radio -  Orientare în Parcul „Nicolae Romanescu,” competiţie la 
care au participat câteva sute de persoane. 

În organizarea Federaţiei Române de Scrimă, pe data de 08 septembrie 2014, Piaţa 
„Mihai Viteazul” din Craiova a găzduit Caravana Scrimei. 

Manifestări specifice au fost organizate în oraşul Craiova timp de trei zile în intervalul 
10-12 septembrie 2014, cu prilejul Zilei Pompierilor. 

Deschiderea anului şcolar a fost marcată de un concert susţinut de Filarmonica 
„Oltenia” în Piaţa „Mihai Viteazul” pe data de 15 septembrie 2014. 

Timp de două zile Craiova a găzduit numerose şi importante nume ale culturii 
româneşti şi internaţionale, în cadrul celei de-a doua ediţii a   Festivalului Internaţional 
„Mihai Eminescu”, desfăşurat în perioada 16-18 septembrie 2014 la Craiova. 

Aproximativ 10.000 de persoane au participat în perioada 19-21 septembrie 2014 la 
proiecţii de film în Parcul „Nicolae Romanescu”, sub egida „Visul unei nopţi de toamnă”. 

Pe data de 26 septembrie 2014, în cadrul evenimentului „Noaptea 
Cercetătorilor” organizat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Craiova, locuitorii oraşului s-au bucurat de o serie de experimente ce au 
implicat întrebuinţări ale sticlei, gheaţă, batoane de ciocolată, magneţi, etc. Au putut 
observa comportamentul lichidelor şi au asistat la fenomene deosebite puse în evidenţă prin 
intermediul unor experimente distractive. 

Pe data de 28 septembrie Craiova a susţinut Ziua Mondială a Inimii. Evenimentul 
a fost organizat de Asociaţia de sprijinire a Cardiologiei din Oltenia şi Rotary Craiova, în 
parteneriat cu Primăria Craiova, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, Direcţia de 
Sănătate Publică, Fundaţia Română a Inimii, Societatea Studenţilor Medicinişti din Craiova, 
Liceul de Artă “Marin Sorescu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, CSM Craiova, CS 
Universitatea Craiova şi LPS “Petrache Trişcu” Craiova.  

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova a deschis seria manifestărilor din 
luna octombrie. Astfel, pe data de 7 octombrie a fost organizată o expoziţie fotografică în  
Piaţa „Mihai Viteazul”, trei zile mai târziu amplasând în aceeaşi locaţie un stilou gigant. 

Tot pe data de 10 octombrie 2014, în cadrul proiectului „Craiova între stele”, mai 
multe telescoape au fost amplasate în Piaţa „William Shakespeare”. 

Peste 300 de persoane au participat pe data de 11 octombrie la evenimentul 
Running Day organizat în Piaţa „Mihai Viteazul”. 

La cea de-a II-a ediţie a Festivalului Antic Pelendava desfăşurat în perioada 11-12 
octombrie 2014 a fost propus un  nou concept, “Jocurile Dacice”. Au fost astfel reînviate  
zilele în care stramoşii daci se veseleau şi se întreceau în jocuri sportive pe timp de pace. 
In piaţa Mihai Viteazul a fost reconstituit centrului Pelendavei, spaţiu în care s-au desfăşurat  
"Jocurile Dacice", eveniment care a conturat un portret fizic, emoţional şi spiritual al 
civilizaţiei geto-dacilor. Concursurile amuzante cu premii simbolice organizate pentru 
publicul craiovean s-au împletit cu probele sportive ale Olimpiadei Dacice. Festivalului Antic 
Pelendava 2014 – Jocurile Dacice a plecat de la premiza că tinerii din Pelendava se întrec 
cu tineri din capitala Sarmizegetusa şi cu oaspeţi din Imperiul Roman, dovedindu-şi forţa şi 
ambiţia, reuşind să câştige Olimpiada Dacică. 
Amfitrionii festivalului au fost  Octavian Strunilă şi Diana Dumitrescu. 
Peste 10.000 de persoane s-au bucurat de manifestările din cadrul festivalului. 
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Târgul meşterilor populari desfăşurat în paralel cu un târg hand-made în perioada 
24-26 octombrie 2014 au completat calendarul evenimentelor anului 2014. 

Luna octombrie s-a încheiat cu ediţia a II-a a Festivalului Haiducilor, organizat în 
perioada 25-26 octombrie 2014. Craiovenii s-au bucurat de expoziţii de costume, arme şi 
vase antice, dar şi de un spectacol al Anasamblului Folcloric „Maria Tănase” din Craiova şi 
de o scenetă specifică perioadei. 

Sala Mare a Primăriei Craiova a găzduit în perioada 21-22 noiembrie 2014 un 
Festival de Epigrame la care au participat peste 200 de persoane. 

Finalul lunii noiembrie a fost marcat de dezvelirea bustului MS Regelui Mihai I al 
României, pe data de 24 noiembrie 2014, eveniment care s-a bucurat de prezenţa 
Principelui Radu al României. Bustul este amplasat în zona centrală a oraşului, între 
clădirile Universităţii şi cea a Teatrului Naţional „Marin Sorescu.” 

Pe data de 1 decembrie 2014, de Ziua Naţională a României, ca în fiecare an, 
câteva sute de craioveni au participat la manifestările speciale dedicate acestui eveniment. 
Seara craiovenii s-au bucurat de un spectacol susţinut de copiii de la Palatul Copiilor, 
Steaua Sudului şi Mirabela Dauer. 

Centrul Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova a organizat un concert de colinde în Piaţa 
„Mihai Viteazul”în zilele de 11-12 decembrie 2014. 

Campionat Naţional Handbal Masculin s-a desfăşurat în Sala Sporturilor „Ion 
Constantinescu ” din Craiova, în perioada 19-21 decembrie 2014. 

Iluminatul artistic destinat Sărbătorilor de Iarnă a transformat oraşul într-un tărâm 
de basm. 

Orăşelul Copiilor a fost amenajat pe esplanada „William Shakespeare”şi le-a oferit 
şi în acest an multiple posibilităţi de distracţie celor mai mici locuitori ai oraşului. 

Pe parcursul lunii decembrie a fost amenajat şi un Târg de Crăciun. Comercianţi de 
produse tradiţionale din diverse zone ale ţării au fost prezenţi în oraşul nostru. 

Patinoarul amplasat în Piaţa „Mihai Viteazul” a completat atmosfera sărbătorilor de 
iarnă. 

Colinde s-au auzit în luna decembrie şi în Sala Mare a Primăriei Municipiului 
Craiova. În interpretarea copiilor şi tinerilor de la şcolile şi grădiniţele craiovene sau ale 
diverselor ansambluri profesioniste, spiritul sărbătorilor de iarnă a fost îmbogăţit de aceste 
minunate tradiţii. 

Pe data de 9 decembrie 2014 a fost organizată „Gala Sportului şcolar”. 
Performanţele de excepţie realizate de către sportivii craioveni şi antrenorii lor, materializate 
prin câştigarea de medalii au adus o imagine pozitivă Craiovei şi au făcut ca municipiul 
nostru să fie în topul oraşelor cu reprezentare sportivă la nivel internaţional. În acest sens, 
Primăria municipiului Craiova  a susţinut promovarea valorilor locale recunoscute pe plan 
internaţional. 

22 Decembrie rămâne în calendarul activităţilor anuale drept ziua în care este 
comemorată Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi eroii ei. 

Pe  data de 28 decembrie 2014, 16 cupluri craiovene au sărbătorit „Nunta de Aur”. 
Primăria Municipiului Craiova a organizat pentru aceştia o seară specială într-unul dintre 
restaurantele craiovene. 

Revelionul 2015 a fost sărbătorit cu Amy, Grasu’ XXL, Nişte Băieţi, Tarzy şi un foc 
de artificii. Peste 10.000 de persoane au participat la spectacol. 
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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) la propunerea actualului manager-director general, 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.  

Programele desfăşurate în anul 2014 

Robert WISLON: RINOCERII de Eugène IONESCO 

Anul teatral 2014 a fost dominat de proiectul de anvergură RINOCERII, una dintre 
cele mai grandioase montări din istoria de 165 de ani a Teatrului Național Craiova. La 
invitația directorului Mircea Cornișteanu, marele regizor american Robert Wilson a montat 
la Craiova spectacolul eveniment Rinocerii, de E. Ionesco. Robert Wilson a fost însoțit de o 
echipă de colaboratori cu care lucrează de obicei spectacolele sale apreciate pe scenele 
internaționale: dramaturgul Konrad Kuhn (Austria), creatorul de costume Jacques Reynaud 
(Franța), co-regizorii Tilman Haecker (Germania) și Charles Chemin (Franța), light-
designerul A. J. Weissbard (Italia), video-artistul Tomek Jeziorski (Polonia) și compozitorul 
Adam Lenz (SUA). Acestora li s-au adăugat din România regizorul Bobi Pricop (asistent de 
regie), scenografii Adrian Damian (asistent decor) și Adriana Dinulescu (asistent costume). 
Spectacolul a fost invitat la ediția din 2014 a Festivalului Național de Teatru, de la București. 
Închiderea festivalului s-a făcut în mod excepțional la Craiova, pe 2 noiembrie, ca o 
încununare a excelenței artistice a unui spectacol cu adevărat rar. Spectacolul s-a bucurat 
de un deosebit succes la public, ca și în mediile teatrale – o realizare de prim rang a unui 
creator de prim rang.  

 
„Ca să vedem acest spectacol,  cum a spus și regizorul, trebuie sã ne punem 

centurile de siguranţã, deoarece nu este un spectacol ușor, la care publicul sã vinã sã se 
amuze, sã râdã. Deși am fost încurajaţi sã râdem, nu prea am râs, pentru cã uneori este 
chiar înfricoșãtor, este un umor negru, un umor violent, un umor care chiar te sperie. Piesa 
în esenţa ei este destul de durã și violentã, destul de neliniștitoare despre condiţia umanã și 
despre faptul cã omul este în faţa rinocerizãrii generale a societãţii în care trãim. Acum, 
omul este în situaţia de a-și pierde umanitatea, ceea ce și spune în monologul final. Dar 
spectacolul este pur Bob Wilson. [...]  Pe scenã vezi fiecare moment, atât de plastic este 
coregrafiat. Este ca un fel de picturã, de sculpturã în mișcare, o explozie de artã 
contemporanã, de artã vizualã foarte rafinatã, la cel mai înalt nivel. Sã mergi la teatru și sã 
vezi ceva atât de rafinat și de abstract este interesant nu numai pentru publicul craiovean, ci 
și pentru cel bucureștean, pentru cã nu au vãzut niciodatã așa ceva. (...) 

Curajul lui Mircea Cornișteanu de a-l aduce pe Robert Wilson este de admirat, și cred 
că teatrul românesc, toată cultura românească trebuie să îi fie recunoscătoare lui.” 

Andrei Șerban, interviu revista Mozaicul 
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 „Spectacolul are toate ingredientele care ţin de brandul Wilson: fundaluri luminoase 

impresionante, cu schimbări rapide de la o culoare la alta; video-uri spectaculoase, costume 
expresive şi extravagante, elemente de decor interesante. Dar, dacă toate acestea erau de 
aşteptat, abordarea intelectuală a piesei ne-a surprins, şi încă în modul cel mai plăcut. 
Wilson se debarasează de toate conotaţiile politico-ideologice. Vede în „rinocerizare” nu un 
proces de fanatizare prin înregimentare, ci o regresie la animalitatea care persistă, latentă şi 
ameninţătoare, în ciuda progresului prin civilizare. Personajele simt, la început subliminal, 
apoi din ce în ce mai evident, presiunea a ceea ce Freud numea inconfortul de a trăi în 
conformitate cu normele culturale, în consecinţă tind să revină la o stare dominată de 
instincte. Marea noutate a spectacolului este aceea că responsabil de tot ce se întâmplă 
este tocmai Logicianul, cel care, la Ionesco, face doar penibile eforturi de raţional...” 
Adrian Mihalache, „Despre logica rinocerilor”, Teatrul azi 

 

Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova, ediția a IX-a.  
În 2014 s-au împlinit 20 de ani de când a debutat la Craiova, în 1994, Festivalul 

Internaţional Shakespeare, fondat cu dorinţa de a organiza în România o manifestare 
culturală de o indiscutabilă valoare şi cu intenţia de a introduce, prin acest eveniment, 
capitala Olteniei intr-un circuit al capitalelor teatrului mondial. Desfăşurată sub genericul 
„Shakespeare al tuturor”, cea de a IX-a ediţie aniversară a Festivalului a celebrat împlinirea 
a 450 de ani de la naşterea celui mai cunoscut şi apreciat dramaturg al tuturor timpurilor, 
oferind un regal de spectacole de referinţă din ţări precum Marea Britanie, Rusia, Lituania, 
Polonia, Ungaria, Ucraina, China, Armenia şi Africa de Sud. Inaugurarea ediţiei din 2014 s-a 
făcut cu spectacolul “Mult zgomot pentru nimic”, în regia lui Jerems Herrin, în debutul 
turneului său european cu această piesă, a celebrului Shakespeare`s Globe Theatre din 
Londra. Gândit ca o manifestare complexă şi completă, Festivalul îşi păstrează în 
continuare caracterul de formator şi îndrumător pentru tinerele talente, graţie organizării 
atelierelor teatrale studenţeşti, a sesiunii de shakespeareologie, a expoziţiilor de artă 
fotografică şi plastică, precum şi a  lansărilor de carte. Această ediţie s-a distins prin 
originalitatea de a aborda în termeni comparativi opera lui William Shakespeare şi cea a lui 
Mihai Eminescu. 

Festivalul Internaţional Shakespeare, editia a IX-a, 2014 a beneficiat de susţinerea 
logistică şi financiară extraordinară a Primăriei Municipiului Craiova, a primarului Lia Olguţa 
Vasilescu, ca eveniment major în bătălia purtată de Primăria Craiova şi întreaga regiune 
Oltenia pentru dobândirea calităţii de Capitală Culturală a Europei în anul 2021. 

Această ediție s-a desfășurat sub genericul „Shakespeare al tuturor” și a cuprins o 
serie de spectacole de referinţă sau show-uri individuale: Teatrul „Shakespeare's Globe” 
(Marea Britanie), „Vahtangov” (Rusia), Compania „Propeller” (Marea Britanie), „Cheek by 
Jowl” (Marea Britanie), Teatrul Naţional din Beijng, China, „A.M. Production”, Africa de Sud, 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe, Teatrul „Colibri”, 
Craiova, Filarmonica Oltenia, Craiova, Opera Română, Craiova – România, Teatrul 
Municipal „OKT”, Vilnius, Lituania, Teatrul Dramatic din Erevan, Armenia, Teatrul Naţional 
Budapesta, Ungaria, Teatrul Academic „Voskreseniya”, Lvov, Ucraina. 

De asemenea, mari regizori străini şi români au contribuit la strălucirea acestei ediţii: 
Silviu Purcărete, Declan Donnellan, Max Webster, Yuri Butusov, Laszlo Bocsardi, Janusz 
Wiśniewski, Edward Hall, Wang Xiaoying, Armen Khandikyan, Fred Abrahamse. 

În programul festivalului au mai fost incluse Sesiunea de shakespeareologie, 
patronată de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru, şi Conferinţa Internaţională 
Shakespeare, organizată în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare. 

Au fost organizate expoziţii de artă fotografică şi artă plastică, lansări de cărţi de 
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shakespeareologie şi D.V.D.uri, în încercarea a se realiza o paralelă, o privire comparată 
asupra creaţiei celor două genii poetice naţionale şi universale, Shakespeare şi Eminescu. 

Începând cu 2014, cel puţin câte un spectacol din cele jucate la Craiova s-a dorit să 
fie programat şi în oraşele din judeţele Olteniei: Caracal, Râmnicu Vâlcea, Tîrgu Jiu, dar şi 
în Portul Cultural Cetate, întregind astfel harta culturală a unei regiuni cu potenţial uman şi 
cultural remarcabil. 

În Bucureşti au fost reprezentate următoarele spectacole, cu sprijinul ARCUB: 
Miranda, al companiei OKT Vilnius, prezentat în datele de 27, 28 aprilie, în sala ARCUB; 
Richard III, spectacol prezentat de Teatrul Naţional al Chinei din Beijing, în zilele de 29, 30 
aprilie, la Teatrul Odeon. 

Totodată, în perioada 30-31 mai, în Piaţa G. Enescu din Capitală, Teatrul Globe, aflat 
într-un turneu mondial pe durata a doi ani, a prezentat spectacolul Hamlet. Cele două 
spectacole au fost sprijinite financiar şi logistic de ARCUB, Asociaţia Craiova Capitală 
Culturală Europeană 2021 şi Festivalul Internaţional Shakespeare. 
 

“Întâlnirile SpectActor”  
Reprezintă un eveniment cultural inițiat în anul 2009 de Teatrul Național Craiova. În 

cadrul acestuia sunt programate conferințe și discuții cu publicul ale unor personalități din 
lumea culturală românească.  

Până în prezent au conferențiat la Teatrul Național ‘Marin Sorescu’ următorii invitați: 
Ion Caramitru, Radu Beligan, Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Marcus, Răzvan 
Theodorescu, Matei Vișniec, Gabriela Adameșteanu, ASR Radu al României, Dan Grigore, 
Cristian Țopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin Zamfirescu, Adrian Cioroianu, Adrian 
Streinu Cercel, Jean Askenasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian Bădiliță, Dorel Vișan, Emil 
Constantinescu, Dumitru Radu Popescu, Laurențiu Damian, Lucian Boia, Daniel Barbu, 
Cristian Tudor Popescu, Nae Caranfil. 
În anul 2014 au participat: 

– Cristian Tudor Popescu, aprilie – „Mit si minciună. Epopeea naţională în cinematografia 
romanească”;  

– Nae Caranfil, mai – vizionarea filmului Closer to the Moon, urmată de o conferinţă a 
regizorului;  

– Acad. Răzvan Theodorescu, septembrie – „Oltenia lui Brîncoveanu” 
 

Programul “Bastonul de mareșal”,  

Destinat tinerilor artiști absolvenți ai unei instituții de teatru în ultimii ani. Programul 
se derulează începînd cu anul 2011 și a prilejuit lansarea și consacrarea unor tineri regizori 
și scenografi care au pus în scenă la TNC spectacole ce s-au bucurat de aprecierile unor 
jurii de specialitate:  2011 – Conu Leonida faţă cu reacţiunea, de I.L. Caragiale, regia 
Diana Dragoș, scenografia Adriana Dinulescu, 2012 – Photoshop, scris și regizat de 
Catinca Drăgănescu, scenografia Sorana Țopa, 2013 – Profu de religie, de Mihaela 
Michailov, regia Bobi Pricop; 2014 – Spargerea, adaptare după proza Jaf armat, de 
Răzvan Petrescu, regia lui Dragoș Mușoiu, scenografia Andreea Simona Negrilă. 

Revista “SpectActor 

Promovarea imaginii TNC prin intermediul revistei “SpectActor”, fondată în 2006 la 
inițiativa directorului Mircea Cornișteanu, publicație trimestrială ajunsă la nr. 28. În 2014 
publicația a reflectat în numere speciale dedicate două evenimente majore, Festivalul 
Internațional Shakespeare, ediția a IX-a, respectiv spectacolul “Rinocerii’, de E. Ionesco, 
regia Robert Wilson. 
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Colocviile “Ion D. Sîrbu”, ediția VI-a, 17 septembrie, 

Organizatori Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu”, Asociaţia Culturală „Taberna”, Craiova. Tema dezbaterii colocviilor a fost 
„Ion D. Sîrbu – un sfert de veac de posteritate”. Cu participarea unor reputați cunoscători ai 
operei și vieții scriitorului, fost secretar literar al TNC: Mihai Barbu, Dumitru Velea Ion Barbu, 
Mihaela Bal, Adrian Dinu Rachieru, Flori Bălănescu, Sorin Delaskela, Ioan Lascu, Cornel 
Mihai Ungureanu, Horia Dulvac, Elisabeta Sîrbu, soţia scriitorului, pictorul Viorel Penișoară 
Stegaru și Mircea Cornișteanu, director al Teatrului Național Craiova.  

 
Art of Ageing – proiect finantat din programul Cultural 2007-2013 

 
"Căpşunile şi Orfanii/Erdbeerwaisen" coproducţie cu Teatrul de Stat Braunschweig şi 

werkgruppe2 
Sub titlul “The Art of Ageing”, opt teatre membre ale Convenței Teatrale Europene 

(CTE) organizează parteneriate pe termen lung, pentru a aduce în discuție această 
problemă – un astfel de parteneriat este cel dintre Teatrul Național “Marin Sorescu” din 
Craiova și Teatrul de Stat Braunschweig. La cererea celor două teatre, colectivul artistic al 
werkgruppe2 a realizat proiectul teatral bilingv Căpşunile şi Orfanii / Erdbeerwaisen. CTE 
este cea mai importantă rețea de teatre din Europa, care a pus în legătură peste 40 de 
teatre publice din 25 de țări. Scopul acestei rețele este realizarea schimburilor interculturale 
și educația culturală, precum și inițierea proiectelor ransnaționale și apărarea intereselor 
teatrului în dialog cu instituțiile UE. “The Art of Ageing” este susținut financiar prin 
Programul Cultura 2007-2013 a UE. 
 

După reprezentațiile care au avut loc la TNC pe 28 septembrrie 2014, 
spectacolul Căpşunile şi Orfanii/Erdbeerwaisen -  O călătorie spre o generaţie 
abandonată, va avea premiera germană la Hausbar, Großes Haus, din Braunschweig, joi, 
23 octombrie. 
  

Spectacolul este un proiect internațional al Teatrului Național „Marin Sorescu”, 
Teatrul de Stat Braunschweig și werkgruppe2, iar din distribuție fac parte actorii Gabriela 
Baciu, Gina Călinoiu (Teatrul National Marin Sorescu, Craiova), Sven Hönig, Oliver 
Simon și Kim Efert (muzician), de la Teatrul de Stat din Braunschweig. 

Regia artistică Julia Roesler, documentarea Julia Roesler, Silke Merzhäuser, Gina 
Călinoiu, muzica originală Kim Efert, scenografia Adrian Damian, asistent costume Veronika 
Kaleja, dramaturgia Silke Merzhäuser, Axel Preuß, traducerea Alexandru Sterescu. 
Spectacolul a mai fost prezentat la Sibiu, Brașov și București. 
  Titlul Căpşunile şi Orfanii (în germană „Erdbeerwaisen”) definește o generație de 
copii din România, ai căror părinți au părăsit țara pentru a munci în state precum Spania, 
Italia, Grecia sau Germania. Părinții sunt numiți “căpșunari”, indiferent că lucrează ca 
îngrijitori pentru persoane vârstnice sau fac muncă sezonieră, că sunt muncitori în 
construcții, în șantiere navale sau în măcelării. Se estimează că 5.000.000 de români 
lucrează în străinătate, inclusiv cei angajați la negru, reprezentând o cincime din forța activă 
de muncă românească. 
  Organizațiile World Vision și Salvaţi Copiii (cu structuri teritoriale și în Dolj) au fost 
parteneri importanți pentru documentare. Ambele organizații au grijă de copiii migranților și 
de familiile acestora, în limita posibilităților. Goethe-Institut Bucureşti a sprijinit de asemenea 
proiectul. 
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  Premii  

- aprilie - Premiul  UNITER pentru cel mai bun actor în rol secundar: Valer Dellakeza 
pentru rolul Tót din spectacolul Familia Tót, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova 

- iunie - Premiul Publicului - Festivalul de Teatru „New plays from Europe” de la 
Wiesbaden (Germania) - "Profu de religie" de Mihaela Michailov, regia Bobi Pricop  

 
Turnee, festivaluri 2014 
Festivalul Naţional de Teatru, București, spectacolele Rinocerii, Profu de religie, 

Familia Tot 
Festivalul Internaţional Shakespeare, spectacolul Apocalipsa după Shakespeare, 

de Janusz Wisniewski (Polonia). 

Festivalul internaţional de Teatru Shakespeare - Tel Aviv - "O furtună" de W. 
Shakespeare, regia: Silviu Purcărete 

Teatrul de Stat Braunschweig - Braunschweig - Germania - "Căpşunile şi 
Orfanii/Erdbeerwaisen" coproducţie cu Teatrul de Stat Braunschweig şi werkgruppe2 

Festivalul de Teatru „New plays from Europe” de la Wiesbaden (Germania) - "Profu 
de religie" de Mihaele 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 2014, Filarmonica "Oltenia" a desfăşurat o susţinută activitate culturală, 
concretizată în stagiunea concertistică, stagiunea de muzică de cameră, precum şi 
numeroase alte evenimente pe care le vom prezenta succint: 
– Concertele de Anul Nou (8 și 9 ianuarie), dirijor Radu Popa; 
– Ziua Culturii Naționale (15 ianuarie), concert de muzică românească; 
– 155 de ani de la Unirea Principatelor Române (24 ianuarie), concert simfonic, dirijor 

Matei Pop; 
– Proiectul educaţional “Filarmonica merge la Şcoală” (5 şi 6 martie); 
– Zilele Constantin Brâncuşi la Craiova (ediţia a II-a, 15 şi 16 martie); 
– Concerte educative şi lecţii în cadrul Programului de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (7 – 11 aprilie); 
– „Zilele Muzicale Aniversare” (17 - 30 aprilie) 67 de ani de existenţă a Filarmonicii de 

Stat “Oltenia” Craiova; 
– Concert vocal-simfonic extraordinar în cadrul Festivalului Internaţional „Shakespeare” (2 

mai), dirijor GUILLAUME  BOULAY (FRANŢA); 
–  ZOLI  TÓTH  PROJECT, Turneul naţional „BACH in ShowBiz” (4mai); 
– Concert simfonic dedicat Zilei Europei (9 mai), dirijor MODEST CICHIRDAN; 
– Concerte (28, 29 şi 30 mai) în cadrul Zilelor Municipiului Craiova; 
– Turneul naţional „Stradivarius” - „In the mood for Prokofiev” (Un proiect dedicat 

Fundaţiei Hope and Homes for Children Romania), (4 iunie); 
– Stagiunea estivală (12 iunie – 10 septembrie); 
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– Turneul Naţional “Flautul fermecat” (ediţia a IV-a) – 17 iunie;   
– „Turneu în oraş”, ediţia a II-a (2 - 9 iulie 2014); 
– Concert extraordinar dedicat deschiderii noului an şcolar 2014 – 2015, organizat în 

parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (15 septembrie); 
– Concert “Vivaldi Colours” 11 Octombrie,  SALA  POLIVALENTĂ; 
– Turneu extraordinar de recitaluri „Duelul viorilor” – ediţia a IV-a (4 noiembrie);  
– Muzică de cameră – „Virtuozitate şi pasiune” (12 noiembrie); 
– Festivalul International „Craiova Muzicala” editia 41,  (17 noiembrie – 21 decembrie); 
– Concerte extraordinare de Colinde (19, 20 decembrie) susținute de Corala Academică a 

Filarmonicii "Oltenia", dirijor Valentin GRUESCU. 
 
 

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 2014 Opera Română Craiova a susținut următoarele programe artistice: 
1. Premiere: Hänsel și Gretel – E.Humperdinck, ”Silvia” de E. Kalman, Don Giovanni 

– W.A. Mozart; 
2. Evenimentul muzical al anului – spectacol în aer liber - Carmina Burana  - C. Orff, 

spectacol muzical-coregrafic; 
3. Stagiunea estivală - ”Operissima” s-a desfășurat în luna august și a fost 

reprezentată prin 5 spectacole susținute în aer liber, în cele mai importante cartiere ale 
Craiovei (13.08.2014 – Craiovița nouă, 14.08.2014 – Valea Roșie, 15.08.2014 – Brazda lui 
Novac, 16.08.2014 – Rovine, 17.08.2014 – Cartierul 1 Mai) . Scopul acestor spectacole a 
fost  de a ajunge cât mai aproape de cetățenii comunității în care trăim,  de a-i sensibiliza, 
de a-i face conștienți asupra actului cultural și de a-i implica direct în proiectul Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021. 

4. Reluări – spectacole curente: Lucia di Lammermoor – G. Donizetti; ”Gânduri 
printre rânduri”- spectacol dedicat zilei culturii naționale, realizat în parteneriat cu 
Universitatea Craiova – Departamentul de Arte; La Calul Bălan – R. Benatzky; Don 
Pasquale – G.Donizetti; Hansel și Gretel – E.Humperdinck; Boema de Giacomo Puccini; 
Aida – G. Verdi; Carmen – G.Bizet; Bărbierul din Sevilla – G.Rossini; Drumu-i lung 
povestea-i scurtă - poveste muzicală inspirată din folclor;  La Calul Bălan de R. Bentazky; 
Otello  – G. Verdi (Spectacol în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare); Silvia de E. 
Kalman; Silvia de E. Kalman; Rigoletto de G. Verdi; El Amor; Cavaleria Rusticană – Pietro 
Mascagni; I Pagliacci – R. Leoncavallo; Don Giovanni – W.A. Mozart; Tosca – G. Puccini; 
Bărbierul din Sevilla – G. Rossini; Gala De Operă „Rotary” – Susține Excelența În 
Comunicare; Micuța Dorothy; Crăciun la Operă. 

Opera Română Craiova, a realizat un număr de 72 manifestări artistice, astfel: 
- Spectacol eveniment – 1; 
- Spectacole în premieră – 3; 
- Spectacole în reluare/curente – 44; 
- Spectacole în stagiunea estivală – 5. 
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Teatrul pentru copii şi tineret “Colibri” 
Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” a urmărit și în anul 2014 să îmbogățească 

considerabil palmaresul activităţilor culturale, cu noi şi inedite proiecte, menite să pună în 
valoare universul complex al acestei instituţii de spectacol, singura de profil din Oltenia, şi în 
contextul revigorării vieţii culturale craiovene. 

Activități artistice desfășurate în anul 2014: 
PORȚI DESCHISE LA ELECTROCOLIBRI, eveniment organizat cu prilejul Zilei 

Culturii Naționale, la 15 ianuarie 2014. 
VACANȚĂ LA FABRICA DE POVEȘTI ELECTROCOLIBRI, program demarat în 

perioada 1 – 9 februarie 2014, care a cuprins proiecții de filme, audiții povești și desene, 
prezentare de spectacole în Sala studio. 

SĂPTĂMÂNA TEATRULUI, 20 – 27 martie 2014, cu premiera spectacolului Ursul 
păcălit de vulpe, expoziția de scenografie din Serbia Lumi și Eroi/Worlds and Heroes, 
spectacolul Atelierele Fabricii de Povești electroCOLIBRI, activități precum Porți Deschise și 
repetiții cu public la spectacolul Eu sunt Shakespeare. 

Premiera spectacolului “URSUL PĂCĂLIT DE VULPE”, 22 martie 2014, după Ion 
Creangă, scenariul, regia și scenografia de Valentin Dobrescu.  

Atelierele Fabricii de povești electroCOLIBRI (1 aprilie – 15 iunie 2014): ABC, 
Exerciții – poezii pentru cei mai mici copii, Primul pas pe scenă, Jocul de-a joaca, Să 
cântăm și să dansăm, Ucenicul păpușar. 

Premiera spectacolului “EU SUNT SHAKESPEARE”, 5 aprilie 2014, de Alina Nelega, 
regia Gavril Cadariu 

SĂPTĂMÂNA ALTFEL CU POVEȘTI, 7 – 11 aprilie 2014, cu două reprezentații în 
fiecare zi, ale spectacolelor: „Ursul păcălit de vulpe”, „Pinocchio”, „Eu sunt Shakespeare”, 
„Sarea în bucate”, „Cavalerii Mesei Rotunde”. 

Prezentare spectacol Prietenii Motanului Încălțat, în cadrul Festivalului Primăverii, 12 
– 13 aprilie 2014 

Prezentare spectacol “Eu sunt Shakespeare” în cadrul Festivalului Internațional 
Shakespeare, 4 mai 2014 

Vernisaj expoziție CARTEA, PĂPUȘA, POVESTEA, în cadrul Festivalului 
Internațional de Arta Animației “EuroMarionete” Arad, 5 -11 mai 2014 

Participare la Festivalul Internațional de Arta Animației “EuroMarionete” Arad cu 
spectacolul Fata babei și fata moșneagului, 5 – 11 mai 2014 
 

PROIECTUL “CĂRȚILE COPILĂRIEI”, lansat de ASR Principele Radu la Teatrul 
“Colibri”, la 15 noiembrie 2013, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și 
Asociația Euro-Agora, a continuat și în 2014,  la 1 iunie, cu evenimentul de promovare a 
lecturii “Cărțile copilăriei” la Centrul Multifuncțional Craiova, alături de Altețele Regale 
Principele Radu și Principele Nicolae ai României. 

Vernisaj expoziție de scenografie CARTEA, PĂPUȘA, POVESTEA - Galeria Artis a 
Muzeului Județean Olt, 16 mai – 2 iunie 2014 

Premiera spectacolului LA BULIVAR, BIRJAR! LA BULIVAR! – prezentat în 
Autobuzul cu păpuși, în cadrul Zilelor Craiovei, 26 mai 2014, care a condus copiii prin lumea 
fascinantă a personajelor lui I.L. Caragiale și de ziua lor, 1 iunie 2014. 

Expoziția PERSONAJUL PREFERAT, 1 iunie 2014, cu desene realizate de copiii 
care au vizionat spectacolele Teatrului “Colibri” 

Participare la Festivalul de vară Teatru, stradă și copil organizat de Teatrul de 
animație Țăndărică București, cu spectacolul Sarea în bucate, 4 iunie 2014 

Stagiunea 65 – închiderea oficială cu spectacolele invitate: Dragonul - Secția de 
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păpuși “Ciufulici” a Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești,Cenușăreasa -  Compania MAG 
din București, Animație stradală - Compania MAG din București, 14 iunie 2014 

Stagiunea estivală MARATONUL PĂPUȘILOR,  1 iulie – 1 septembrie 2014, cu: 
– Autobuzul cu păpuși  - spectacol La bulivar, birjar! La bulivar!  
– prezentare spectacol Beatles, my love la Vidin, în Bulgaria, la invitația 

conducerii Teatrului de Stat de Păpuși Vidin, 4 iulie 2014 
– PUPPETS THERAPY – Centre de plasament, secții de pediatrie din spitale, 5 

– 10 iulie 2014 
– premieră Pe urmele lui Harap Alb, 8 – 12 iulie 2014  
– PUPPETS OCCUPY SCREEN – Atelier de inițiere în cinematografie (decupaj  

cinematografic, montaj, filmare, regie), finalizat cu un film, 15 iulie – 15 august 
2014 

– Deschiderea Expoziției CARTEA, PĂPUȘA, POVESTEA la Muzeul Județean 
Gorj “Alexandru Ștefulescu”, 24 iulie – 20 august 2014  

 
Festivalul PUPPETS OCCUPY STREET, 25 august – 1 septembrie 2014, (15 trupe, 

peste 85 de evenimente, aproape 100 de artiști, 10 spații de desfașurare), care a cuprins 
următoarele evenimente și activități:    

– vernisaj expoziţie scenografie „Puppet’s Meeting” - Centrul Multifuncţional 
Craiova 

– paradă „Puppet’s Parade” pe traseul Mc Donald’s – Piaţa Mihai Viteazu 
– Premieră spectacol Vintage Puppets 
– Ateliere de creație: „Puppet’s Factory”, „Digital Puppets”, „Me, the Puppet”, 

„Povestea mea”, „Şezătoare cu fluiere şi poveşti” 
– Proiecții video scurt metraje de animaţie – Facultatea de film, UNATC “I.L. 

Caragiale” Bucureşti 
– spectacole, animații stradale 

 
Premiera spectacolului Vintage puppets –  în cadrul Festivalului “Puppets occupy 

street”, 27 august 2014 
Participare la Festivalul Internațional de Teatru Povești Alba Iulia cu spectacolul Fata 

babei și fata moșneagului, 1 – 5 octombrie 2014 
Ateliere de creație Fabrica de povești electroCOLIBRI, 6 octombrie – 15 decembrie 

2014: “Dincolo de poveste”, “Fabrica de povești”, “Primul pas pe scenă”, “Unde cu povești”, 
“Jocul de-a joaca”, “Bebeti – magazinul de teatru”, “Gazetarul de teatru”, “Puppets occupy 
screen” 

Vacanță la Fabrica de Povești ElectroCOLIBRI, 3 – 6 noiembrie 2014, cu: Autobuzul 
cu păpuși – spectacol La bulivar, birjar! La bulivar! și spectacole în Sala studio 

SPECTACOL DE GALĂ în deschiderea Stagiunii 2014 – 2015, 7 noiembrie 2014, o 
coproducţie a Teatrului “Colibri” şi Liceului de Arte “Marin Sorescu” 

Participare la Festivalul Internațional de Animație Gulliver Galați, cu spectacolul 
Prințul Broască, distins cu Premiul special al juriului, 11 – 15 noiembrie 2014 

PROIECTUL “COLIBRI ÎNTR-UN ACT!” - Marcel Iureș și Teatrul ACT din București 
au prezentat spectacolul Absolut! după Ivan Turbincă de Ion Creangă, la Teatrul pentru 
Copii şi Tineret “Colibri”, 9 decembrie 2014. 

Spectacolul atelierelor Fabricii de povești electroCOLIBRI, 14 decembrie 2014. 
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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. 
 Casa de Cultură "Traian Demetrescu" are, în principal, următoarele obiective: 
- organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural artistice şi de educaţie permanentă; 
- conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale ale 
patrimoniului naţional şi universal; 
- organizarea sau susţinerea formaţiilor artistice de amatori la concursuri şi festivaluri; 
- organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare, elaborarea 
de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului. 
 Activitatea Casei de Cultură "Traian Demetrescu" se adresează tuturor cetăţenilor, 
indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie în vederea dezvoltării libere şi 
a adaptării lor la evoluţiile majore din cadrul societăţii şi a normelor generale de moralitate. 
 Activităţile desfăşurate de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” în anul 2014 cu 
caracter repetitiv sunt următoarele: 

1. Scriitori la TRADEM (9 ediţii) 
2. Serile Veteranmont (50 de ediţii) 
3. Întâlnirile Asociaţiei Pensionarilor Civili „Mihai Viteazul” (25 de ediţii) 
4. Cenaclul Epigramiştilor Olteni (12 ediţii) 
5. „De la Cetatea Băniei la Cetatea Poeziei” (10 ediţii) 
6. TRADEM (Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emoţii Manifestate) (4 ediţii) 
7. Foto-clubul „Mircea Faria” (50 de ediţii) 
8. Cenaclul „Noul Literator” (20 de ediţii) 
9. Întâlnirile Asociaţiei Pensionarilor „Mihai Viteazul” (25 de ediţii) 
10. Întâlnirile Asociaţiei „Prietenii Munţilor”(12 ediţii) 
11. Clubul „Femina 3” (14 ediţii) 
12. Cenaclul „Literaria” (7 ediţii) 
13. Liga Scriitorilor din România, Filiala Oltenia (20 de ediţii) 
14. Promiod – prezentare de produse medicale (12 ediţii) 

  
Cursuri şi ateliere: 
1.    Cursuri de scrapbooking (36 de ediţii) 
2.    Manufactura TRADEM (atelier de bijuterii handmade) (8 ediţii) 
3.    Curs de dans pentru copii  (dans sportiv şi de societate) (20 de ediţii) 
4.    Curs de dans pentru adulţi (dans sportiv şi de societate) (20 de ediţii) 
5.    Curs de pictură pentru copii (30 de ediţii) 
6.    Curs de pictură pentru adulţi (9 ediţii) 
7.    Atelier de artă fotografică (9 ediţii) 
8.    Curs de limba suedeză (5 ediţii) 
9.    Ateliere de visual kei (4 ediţii) 
10. Curs de şah pentru copii (10 ediţii) 
11. Workshop de scurt-metraje (9 ediţii) 
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12. Atelier de dezvoltare personală prin tehnici teatrale (9 ediţii) 
13. Curs de dans bollywoodian (13 ediţii) 
14. „Transformă-ţi visele în realitate” (workshop de dezvoltare personală) (4 ediţii) 
15. „Puterea cuvântului şi vindecarea spirituală” (conferinţe pe teme spirituale) (5 
ediţii) 

 În total, s-au derulat 655 de activităţi pe parcursul anului 2014, cele mai multe din 
istoria acestei instituţii, dintre manifestările cu caracter ocazional desfăşurate, menţionăm 
pe scurt: Ziua Culturii, Art with fiction and poetry, Cupa Unirii la şah, Expoziţie Grădiniţa 
„Ethos” cu ocazia Zilei Unirii, Vernisaje de pictură, Atelierele fanteziei (confecţionare 
produse handmade de către copii), Premierea concursului de poveşti de dragoste în limbi 
străine „Yo love dich, mio amour), „Get ready!” (cursuri pentru pregătirea unui interviu: în 
parteneriat cu PR Pătrat şi JCI Craiova, în cadrul proiectului „Heineken pentru comunităţi”), 
Dragobete în pagini de scrapbooking, POST 2015: Lupta împotriva şomajului (în parteneriat 
cu „Tineretul ONU- Filiala Craiova), Mărţişoare muzicale (1 martie 2014), Atelier de felicitări 
cu ocazia zilei de 8 martie, Expoziţie de design vestimentar, „Gala micilor artişti”, Maraton 
literar cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, „America şi acustica”: piesă de teatru; one-
woman-show cu Daniela Ionescu, Atelier de încondeiat ouă pascale, Spectacol de dans cu 
ocazia Zilei Internaţionale a dansului: „Călătorie în paşi de dans”, „5 ACT”- atelier de 
competenţe transferabile, Clubul oratorilor (în parteneriat cu „Tineretul ONU – Filiala 
Craiova şi USR), Vernisaj „Tehnofest”, Săptămâna Voluntarilor (în parteneriat cu Asociaţia 
Studenţilor din Facultatea de Fizică din Craiova), Vernisaj expoziţie ceramică (Cătălin Picu), 
„Stai să-ţi povestesc”: workshop de storytelling, Vernisaj expoziţie „Iubim Craiova” (elevii 
Şcolii „Al. Macedonski” – Craiova), Atelier de meşteşuguri populare, Şahul gigant, 
„Secvenţe carpatine din drumeţiile Veteranmont România” - expoziţie de fotografie 
montană, „Craiova dansează”: lecţie de dans în aer liber, „Craiova în sărbătoare”: spectacol 
de muzică şi dans, Concurs de epigrame având ca temă „Zilele Municipiului Craiova”, 
„Istoria în imagini”, „De la Dunăre la Jiu”: spectacol folcloric (Ansamblul „Rozele Calafatului, 
trupa de teatru „Cărăbuşul”), „Povestea zeiţei Amaterasu”, Parada modei pentru copii, 
Vernisaj expoziţie de pictură „Copilăria – fereastră spre suflet”, „Am cămaşă cu altiţă”: 
spectacol folcloric dedicat Zilei Internaţionale a Iei (Ansamblul „Rozele Calafatului”), Sesiuni 
de training organizate în parteneriat cu „Tineretul ONU – Filiala Craiova”, Vernisaj expoziţie 
de bijuterii handmade, ,,ReBranders” (proiect internaţional de rebranding, în parteneriat cu 
AIESEC Craiova), Competiţia Internaţională de Şah Open „Vara şahistă craioveană”, 
Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri brâncuşiene”, ediţia a II-a (participanţi: 8 
sculptori din cinci ţări), „Rapsodia Balcanica”: spectacol internaţional de folclor, ed. I (peste 
300 de artişti din România şi Bulgaria), „Petrache Poenaru – izvor de culoare” (un stilou 
gigant şi o pânză de 200 de metri pătraţi, unde craiovenii au putut picta mesajele pentru 
oraşul lor), „Faţă în faţă cu non-formalii” (traininguri despre educaţia non-formală), Festivalul 
Internaţional de Sound & Slam Poetry, ed.I (primul festival de gen din România) 
(participanţi: 8 poeţi din Europa şi 5 poeţi români: 13 workshop-uri pentru elevi, studenţi, 
poeţi, muzicieni, actori; 3 show-uri de sound&slam poetry: Cafe-teatru Play, Salon Medieval, 
Club Arcade), Festivalul-Concurs Naţional de interpretare muzicală „Vreau să cânt”, 
Premierea Concursului Naţional de Poezie şi Traducere „TRADEM”, ed. a XXXVI-a, Stagiu 
Internaţional „Căutare-salvare şi Psihologie canină” – marca CNCG şi CdEC, „Semne de 
carte” (atelier de iniţiere în arta cusăturilor româneşti)„Copil ca tine sunt şi eu”, „Egalitate de 
şanse pe piaţa muncii” (realizarea de preparate culinare şi obiecte handmade), „Prietenie 
fără bariere”, „Toleranţă şi convieţuire în spaţiul public”, „Integrarea copiilor cu CES în 
şcolile de masă”, „Spune NU drogurilor” „Spune NU violenţei domestice”, „Arta la sat”, „Să 
descoperim diversitatea din jurul nostru” , „Biserici şi mănăstiri din zona Bechetului” 
(expoziţie de fotografii şi pliante), „Călători prin Europa” (expoziţie), „Toamna în spirit şi 
natură” (expoziţie de desene şi creaţii literare), „Mâini îndemânatice”, Spectacol de muzică 
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şi teatru susţinut de Penitenciarul de Minori şi Tineri, „Folclor, izvor al civilizaţiei umane”, 
„Talentul meu – o şansă pentru viaţă” (scenete şi jocuri în limbile franceză şi engleză) 
„Drepturile cetăţenilor europeni” (workshop judeţean) „Children see, children do” (dezbatere 
cu părinţii) (Şcoala „Mihai Viteazul” – Craiova), „Lupta dintre toamnă şi iarnă – armonie de 
forme şi culori” (concurs tematic) „Tradiţii populare prin ochi de copil” (expoziţie foto), 
„Toamnă mândră, harnică şi de toate darnică” (spectacol) (Grădiniţa „Tudor Vladimirescu” – 
Craiova), „Două întâmplări ciudate” (piesă de teatru: trupa de teatru a persoanelor private 
de libertate de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova), „Orientarea şcolară şi 
profesională din perspectiva conceptului educaţiei pe tot parcursul vieţii”, „A fi om înseamnă 
a planta un pom” (plantare de copaci), „Sportul bate drogul” (competiţii sportive), „Culorile 
toamnei” (concurs de pictură), „Frumuseţea şi bogăţia toamnei” (concurs de postere), 
Festivalul Internaţional de Epigramă „Traian Demetrescu”, ediţia a III-a, Simpozionul 
Internaţional „Craiova şi avangarda europeană”, Vernisaj expoziţie de icoane pe sticlă 
(expozanţi: persoanele private de libertate de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Craiova), Festivalul-Concurs Naţional de datini şi obiceiuri de iarnă „Dor de sărbători”, ed. a 
VII-a, Premierea concursului de desen digital „Sărbători de iarnă cu braţele deschise”, ed. a 
VII-a, Partener în proiectul „Facilitarea tranziţiei de la studiu la piaţa muncii a studenţilor 
filologi şi a celor de la comunicare, prin servicii integrate şi inovatoare” din cadrul proiectului 
POSDRU/161/2.1/G/137956, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 
 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” 
În 2014, strategia Ansamblului Folcloric “Maria Tănase” a urmărit extinderea 

numărului instituţiilor/organizaţiilor  cu care colaborează, în calitate de organizator sau de 
co-organizator, activitate ce s-a concretizat în  proiecte care au avut ca scop principal, 
obiectivul declarat al instituţiei şi anume, valorificarea patrimoniului folcloric. 

Impunându-se în conștiința comunității ca o instituţie deschisă, racordată la prezent 
și în egală măsură, o instituţie profesionistă, implicată din punct de vedere social și civic, 
Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” a devenit un pol de interes în comunitatea craioveană, 
realizând numeroase parteneriate și conexiuni cu instituții și organizații din cele mai diverse 
domenii: cultural, social, educațional etc. 

Ca şi în ceilalţi ani şi în anul 2014, am realizat împreună cu Primăria si Consiliul 
Local ale Municipiului Craiova, numeroase proiecte artistice pentru comunitate şi nu numai. 
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 “Ca la noi, ca la olteni”  şi “Hai la hora oltenească”, prezentate în toate 

cartierele craiovene în cadrul ediţiei a XVIII-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 
- -participarea la Festivalul Pelendava  
- participarea la Festivalul Haiducilor 
-  „De la Suflet Pentru Suflet”  spectacol caritabil organizat de ziua internaţională de 

conştientizare a autismului , pentru Asociaţia „Dincolo de Autism” 
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- Spectacolul aniversar „25 de ani de cântec - Mariana Ionescu Căpitănescu”  
- Premiera „Mândru-I Plaiul Oltenesc” prezentată la Teatrul National Craiova 
- Premiera „Să Petrecem Româneşte”, prezentată la Opera Română Craiova. 
- Premiera „Daruri de Sărbători” prezentată la Opera Română Craiova. 
- Spectacolul „Comori de cântec 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.   

Pe lângă aceste spectacole s-au realizat o serie de alte activităţi prin care s-a 
promovat scopul pentru care a fost creată instituţia: participarea membrilor ansamblului la 
sesiuni de referate si comunicari cu tematica etnofolclorică şi coregrafică, participarea 
managerului, a solistilor şi a dansatorilor la ore de maximă audinţă la televiziuni locale: TVR 
Craiova, 3 TV Oltenia, Oltenia 3 Tv, GTV şi nu în ultimul rând, participarea in diferite 
concursuri in calitate de jurati a managerului,  impresarului si coregrafului ansamblului. 

Toate producţiile artistice ale anului 2014, au contribuit în mod semnificativ la 
construirea unei imagini actuale şi inovative  a Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” şi la 
racordarea instituţiei la fenomenul cultural european. 

       

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.  

Acesta din urmă a făcut eforturi deosebite, mai ales în ultimul deceniu,  ca ordonator 
principal de credite, pentru menţinerea Muzeului de Artă Craiova la standarde artistice şi 
ştiinţifice de nivel internaţional. 

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, în judeţele Olt, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, 
devenind un promotor al adevăratelor valori plastice şi un îndrumător în formarea gustului 
estetic al noii generaţii.  

Sesiuni de comunicări, Simpozioane, Delegaţii oficiale 
- 17 martie, 2014, Expoziția Victor Pârlac - pictură și grafică, organizată de Muzeul 

de Artă Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Craiova, la Galeria 
Arta. 

- 12 aprilie, 2014, Muzeul de Artă Craiova a organizat la Mall-ul Cultural din Craiova 
o expoziție cu 100 de caricaturi ale artiștilor Constantin Ciosu, Gabriel Bratu, Nicolae 
Lengher, Romeo Răileanu și Sergiu Grapă. 

- 16 mai 2014, Expoziția ”Muzeul Benzii Desenate din România”, organizată de 
Muzeul de Artă Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Craiova, cu 
sprijinul colecționarului craiovean Dodo Niță, la Galeria Arta. 
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- 1-15 octombrie 2014, Salonul Municipal de Artă Contemporană, organizat de 
Muzeul de Artă Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Craiova, la 
Galeria Arta, Craiova. 

- 7 octombrie, 2014, în Holul de Onoare al Palatului Jean Mihail, sediul Muzeului de 
Artă Craiova, a fost vernisată expoziția consacrată refugiaților polonezi în România în 
timpul celui de-al doilea război mondial, organizată de Ambasada Republicii polone 
la București. Expoziția a fost organizată cu prilejul implinirii a 75 de ani de la 
izbucnirea celui de-al doilea război mondial și a primirii în România, implicit la 
Craiova, a refugiaților polonezi. 

- 3 noiembrie 2014, Expoziția OFF-uri a artistului Gabriel Bratu, organizată de  
Muzeul de Artă Craiova și Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Craiova, cu 
prilejul aniversării vârstei de 80 de ani a maestrului. 

- 3 decembrie 2014, Salonul Internațional de Caricatură ”Nicolae Petrescu-
Găină”, ediția a VII-a, organizat de Muzeul de Artă Craiova, Muzeul Olteniei și 
Asociația Caricaturiștilor Profesioniști din România, în sala Ștefan Ciuceanu a 
Muzeului Olteniei din Craiova. 

Alte activități cu caracter cultural 
- 7-11 aprilie 2014, în cadrul programului „Săptămâna altfel” s-au desfășurat ghidaje 

tematice pentru grupurile de elevi de la școliile din orașul Craiova și din județul Dolj: 
prezentarea arhitecturii exterioare a Palatului Jean Mihail, istoricul clădirii în care se 
află Muzeul de Artă Craiova și vizitarea expoziției „Victor Pârlac. Pictură și grafică” 
organizată de muzeu la Galeria Arta din Craiova, muzeograf Rusalia Crăciunoiu 

- 2-6 iunie 1914,  în cadrul colaborării între Muzeul de Artă Craiova și Facultatea de 
Litere a Universității din Craiova, secția: Limbă și literatură engleză au avut loc 
întâlniri cu studenții în vederea desfășurării orelor de practică profesională a 
studenților, din anul II ai anului universitar 2013-2014. Pe parcursul a 28 de ore s-a 
discutat despre artiștii plastici din perioada sfârșitului de sec XIX și începutului de 
secol XX prezenți prin opera lor artistică în orașul Craiova: Ion Jalea, Theodor Aman, 
Eustațiu Stoenescu, Ion Țuculescu, muzeograf Rusalia Crăciunoiu 

- În perioada iunie-noiembrie 2014, reprezentanții Muzeului de Artă Craiova au 
participat la Proiectul ”Parteneriatul transfrontalier strategic pentru turism durabil al 
regiunilor din Sud-Vestul și Nord-Vestul Dunării de Jos”, organizat de Asociația 
Română pentru industrie Electronică și Software-filiala Oltenia (Aries Oltenia), în 
parteneriat cu Asociația Transfrontalieră ”Equilibrum Environment”, Asociația 
”Parteneriat Regional pentru dezvoltare Sustenabilă – Vidin”, Agenția de dezvoltare 
regională și Centrul de Afaceri 2000 Montana, Fundația Perpetuum Mobile proiectul 
”Parteneriatul transfrontalier strategic pentru turism durabil al regiunilor din sud-vestul 
și nord-vestul Dunării de Jos”. Prezentare a patrimoniului Muzeului de Artă Craiova, 
la Targul de turism de la Montana și la cel de la Craiova, șef de secție Mihaela Velea 
și muzeograf Lucian Rogneanu. 

- 20 iunie 2014, curtea Muzeului de Artă Craiova, Concert ”Corala” Filarmonicii Oltenia 
din Craiova. 

- 27 iulie 2014, curtea Muzeului de Artă Craiova, deschiderea oficială a proiectului 
Mobile Biennale, organizat de Centrul pentru Cultură Contemporană Club 
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Electroputere, în parteneriat cu Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 
2021. 

- 18 septembrie, 2014, Sala Oglinzilor, Festivalul Internațional de poezie Mihai 
Eminescu, ediția a II-a (cu participare internațională) 

- 25 noiembrie -18 decembrie 2014 Programul de practică profesională a studenților a 
fost continuat și în lunile noiembrie și decembrie 2014 pentru studenții din anul II ai 
anului universitar 2014-2015. Tematica de cercetare s-a referit la artiștii plastici: 
Constantin Brâncuși, Gheorghe Anghel, Theodor Aman,  muzeograf Rusalia 
Crăciunoiu. 

 
Muzeul Olteniei 
Muzeul Olteniei este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, de 

importanţă regională, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, 
restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii 
materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului 
înconjurător. Muzeul Olteniei Craiova este în subordinea Consiliul Judeţean Dolj. Activitatea 
muzeului este finanţată din alocaţii de la bugetul Consiliului Județean Dolj, precum şi din 
venituri proprii care provin din tarifele pentru servicii oferite, din donaţii şi sponsorizări, din 
alte activităţi specifice. 

Pe scurt, activităţile desfăşurate de Muzeul Olteniei în anul 2014, sunt după cum 
urmează:  

- Secţia de Istorie Arheologie: Costume şi podoabe săseşti. Eleganţă şi simplitate; 
Conferinţă – Oltenia. Interferenţe culturale;    

- Secţia  de  Etnografie: Parada  mărţişoarelor; Modele tradiţionale: încondeierea 
ouălor; Călătorii muzicale:folclorul şi muzica clasică-ora de muzichie; Cultura populară în 
România: Context istorc şi specific cultural; Festivalul naţional al tradiţiilor; Târgul meşterilor 
populari Ediția XXXVII-a; Proiecte culturale active organizate în spaţiile de la Casa Băniei; 

- Secţia  de Ştiinţele Naturii: Bios Art; Voluntarii şi muzeul  – proiect cultural educativ; 
Weekend Family – proiect cultural interactive;  Salonul Naţional de minerale fosile şi 
geme; Muzeul – o şcoală altfel – proiect cultural educativ; Micii naturalişti  – proiect cultural 
educativ; Conferinţa internaţională muzeul şi  cercetarea ştiinţifică;  

- Secţia  laborator  restaurare: Icom  Glass, Salon naţional de restaurare  
- Toate secţiile: Noaptea Muzeelor - 17 Mai  2014.                                          

Loc de întâlnire al unor largi dezbateri pe teme cu caracter estetic, etnografic, 
biologic şi istorico - documentar, cu participarea marelui public şi a creatorilor şi 
specialiştilor din diferite domenii, Muzeul Olteniei a devenit azi o adevărată "academie" a 
frumosului şi adevărului, îndeplinind funcţii complexe, legate nemijlocit de cele ale 
instituţiilor de invăţământ, de artă, de educaţie, aşteptându-şi în continuare vizitatorii. 

 

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman 
 Instituţie culturală de prestigiu în spaţiul oltean, cu caracter public şi enciclopedic, 
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman oferă utilizatorilor săi aproximativ 700.000 
de publicaţii, colecţii reprezentative de cărţi, periodice, documente audio-video, româneşti şi 
străine. 
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De-a lungul anului 2014, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a 
desfăşurat o bogată activitate, atât din punctul de vedere al statisticilor de bibliotecă cât şi 
referitor la programele de animaţie culturală, educaţie continuă, variată şi permanentă a 
tinerilor şi adulţilor. 
 În anul 2014 au beneficiat de serviciile bibliotecii 16.350 utilizatori activi, posesori de 
permise de bibliotecă, dintre care 7.744 au fost utilizatori noi înscrişi, aceştia determinând 
170.550 vizite la bibliotecă şi s-au împrumutat 400.108 volume de bibliotecă. Din cele 
567.896 documente disponibile în format tipizat, 14.531 reprezintă documente noi, la care 
se adaugă 21.540 documente donate bibliotecii de către academicianul Dan Berindei. 
 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 Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman sprijină, în acest moment şi filialele 
deschise peste graniţele ţării în SUA, Canada, Serbia, Italia şi Bulgaria. Prin aceasta se 
urmăreşte consolidarea rolului Bibliotecii Judeţene Aman de instituţie de cultură şi educaţie 
prin lectură pentru comunităţile de români din afara țării. 
 De-a lungul anului 2014, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman  a organizat 
o serie de manifestări de celebrare a unor oameni de cultură din ţară şi din străinătate, 
scriitorii ocupând un loc central. De asemenea, aniversările UNESCO au constituit puncte 
de referinţă în cadrul manifestărilor organizate. 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 biblioteca prin serviciile pe care 
aceasta le realizează.  

Prin cele 2.912 evenimente culturale organizate în anul 2014 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.  
 În anul 2014, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a organizat 38 de 
evenimente culturale în cadrul cărora au fost  lansate 64 de volume, atât ale unor scriitori 
craioveni, dar şi ale unor scriitori din ţară.  
 De asemenea, în anul 2014 biblioteca a încheiat numeroase 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: Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena Farago, concursul de creaţie în limba 
engleză O poveste pentru tine, concursul de interpretare Pe aripile poeziei, toate acestea 
având o lungă tradiţie în Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman. 
 Pe parcursul anului 2014, Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a derulat 
mai multe proiecte şi activităţi culturale. 
 Biblioteca din vacanţă - proiect educaţional aflat la cea de a 6-a ediţie, adresat  
copiilor din categoria de vârstă cuprinsă între 6 şi 10 ani, este un 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 şi a fost structurat în mai multe ateliere de lucru unde au participat 
peste 300 de copii. Atelierele de italiană, spaniolă, teatru, desen, confecţionat păpuşi, 
engleză, au fost coordonate de profesori voluntari iar o parte dintre ateliere s-au desfășurat 
cu ajutorul Clubului de Voluntariat INTERACT.  
 Cărticica pentru prichindei şi copii mai măricei - program cultural ce se adresează 
utilizatorilor de vârstă mică, şi-a propus să influenţeze formarea personalităţii copilului, 
educaţia, cunoaşterea prin lectură, dorinţa de a citi, respectul faţă de carte, încurajarea 
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exprimării libere a copiilor. Programul a cuprins 30 de teme şi s-a desfăşurat pe întreaga 
durată a anului şcolar 2013-2014. Numărul participanţilor la acest proiect în anul 2014 a fost 
de 10.167 şi au avut loc 300 de acţiuni şi 9 expoziţii. 
 Biblioteca stradală este un proiect cultural ce constă în amplasarea de rafturi cu cărţi 
şi căsuţe care adăpostesc cărţi în diferite zone din oraşul Craiova: strada Unirii, English 
Park, zone unde craiovenii petrec ore în şir în aer liber. Craiovenii sunt invitațţi să 
împrumute o carte, să o citească şi apoi să o returneze sau să ofere o carte în schimbul 
celei împrumutate.  

A fost organizată cea de  a doua ediţie a Festivalului „Mereu tânăr”, în perioada 14-
16 octombrie 2014, care s-a desfăşurat la Biblioteca Judeţeană, Casa studenţilor şi Opera 
Română „Elena Teodorini”, Craiova. În cadrul festivalului, trupa “Cutezătorii” a susţinut  
două spectacole: “Pacea cu zmeii” şi “Încurcă lume”. 
 În anul 2014 au fost organizate 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. Manifestare de tradiţie a spaţiului cultural craiovean, 
simpozionul „Stat şi Societate“ a reunit cercetători şi 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. 
 Un alt eveniment cu rezonanţă a fost Simpozionul „Politică. Diplomaţie. Cultură “, 
simpozion internațional de înaltă  ţinută. 
 Dintre proiectele de succes desfăşurate în anul 2014 menţionăm: Prin Cultură 
Împotriva Drogurilor, SOS – Adolescenţa!, Alături de tine!,  Pentru siguranţa ta, Clubul 
Melomanilor, colocvii de Artă Plastică, colocvii Cinematografice, Mari necunoscuţi ai culturii 
române, Săptămâna lecturii in limba engleză, Zilele Marin Sorescu, Zilele Elena Farago, 
Concurs de Creaţie şi Interpretare 1 Iunie, Concurs de creaţie în limba engleză, O poveste 
pentru tine, lansări de cărţii, numeroase expoziţii de cărţi,Galeria de Artă Aman, În lumea 
operei, operetei şi baletului, Avangardă şi transdisciplinaritate, O noapte în bibliotecă, Zilele 
Bibliotecii Judeţene Aman.  

De asemenea au fost organizate şi proiecte realizate ca partener/coproducător: 
American Corner Craiova, care 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 2014 American Corner Craiova a organizat 157 
activităţi culturale, având 3.279 participanţi.  
 Dintre proiectele realizate ca partener/coproducător mai menţionăm:Campania Hai 
pe net!, Proiectul Personalităţi marcante din istoria Basarabiei şi a Timocului, Hi-Tech Club, 
Simpozionul „Repere istorice privind Revoluţia de la 1821 din ţara Românească”,  
Simpozionul Naţional Constantin Noica – “Concepte deschise”,  Şcoala Altfel 7-11 aprilie 
2014, Festivalul degustătorilor de film şi artă culinară, proiectul “Împreună pentru un mediu 
mai curat”, colocviile Ion D. Sîrbu. 
 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. 
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Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 
Cât timp dimensiunea culturală depășește statutul de „anexă” obligatorie și devine 

parte integrantă a existenței noastre, avem șansa de a ne „croi” realitatea conform 
dorințelor și nevoilor noastre. Oraș de importanță și relevanță majoră pentru referințele 
identitare ale țării, Craiova se distinge prin varietatea instituțiilor de profil cultural.  

Am încercat să gândim strategia noastră într-un singur registru, și anume cel al 
relevanței activității artistice  pentru evoluția cultural-artistică a  orașului Craiova.  

Iată într-o prezentare succintă, în ordine cronologică, proiectele puse în practică în 
anul 2014.  
 

 
Povestea ta e povestea cartierului tău / Festivalul de Teatru 
Comunitar (decembrie 2013 - mai 2014) 
 
Proiectul „Povestea ta e povestea cartierului tău” a început printr-un 
atelier de lucru cu actorii desemnaţi pentru fiecare dintre cele 11 
microcentre ale Craiovei, atelier susţinut de Bogdan Georgescu, 
coordonator al proiectului, doctor în teatru comunitar.  
Motivația acestui proiect a fost una simplă – consolidarea 
sentimentului de apartenență la comunitate și de implicare în viața 
urbei, într-o societate definită din ce în ce mai pregnant de 
sindromul crizei identitare.  

După trei luni de explorare şi documentare, din mijlocul celor 
11 zone ale Craiovei s-au desprins tot atâtea poveşti din realitatea imediată care au fost 
puse în scenă de actori profesionişti împreună cu locuitori din fiecare comunitate, 
rezultândun neobişnuit amestecartistic, şansa pe care actorii profesioniști au ales să o dea 
amatorilor entuziaști, precum şi generozitatea celor cu state vechitransformând scena într-o 
oglindă a realității pe care spectatorul să o poată 
atinge.Sutele de spectatori au asistat la o reîntoarcere 
la spontaneitate, la autenticitatea trăirii, dar şi la pofta 
de joc a celor de pe scenă. 

Festivalul de teatru comunitar „Craiova pe 
scenă” a avut loc în zilele de 24 şi 25 mai 2014, pe 
scena Operei Române din Bănie. Acesta a reunit cele 
11 piese realizate în microcentrele culturale craiovene 
în perioada decembrie 2013 – martie 2014, fiecare reprezentaţie fiind urmată de o discuţie 
liberă cu publicul. 

„Povestea ta e povestea cartierului tău” este primul proiect al Asociaţiei realizat în 
microcentrele craiovene. Succesul său în rândul craiovenilor, indiferent de zona în care 
locuiesc, este o mărturie grăitoare a nevoii comunităţii de explorare şi participare culturală, 
demonstrând încă o dată un adevăr de multe ori marginalizat – singurul mijloc de apropiere 
a sufletelor omeneşti îl reprezintă cultura şi rafinamentul artistic.  
 
Craiova cotidiană prin statui (din aprilie 2014) 
Datorită relaţiei cu diferite clădiri semnificative, a resursei de spaţiu pietonal, a conectivităţii 
urbane, a proximității față de centrul istoric și a simbolisticii culturale si sociale, 
spațiilereprezentative ale Craiovei au fost „personalizate” cu o serie de statui inedite. Prima 
etapă a proiectului „Craiova cotidiană prin statui” a constat în amplasarea în diferite puncte 
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ale oraşului a 10 statui din fibră de sticlă realizate de tânărul, 
dar talentatul artist plastic Valentin Duicu, care a câștigat 
concursul de soluții organizat la finele anului 2013. Cele 10 
lucrări reprezintă momente din viaţa cotidiană a Craiovei – un 
bărbat citind un ziar, un bătrân alergând după un căţel, un 
student căruia i-au scăpat cărţile pe scări, o tânără care se 
fereşte cu umbrela de o maşină, o bătrânică care a adormit pe 
o bancă, un bărbat care hrăneşte porumbei, un om care 
priveşte tabela de sosiri a avioanelor, un bărbat care face cu 

mână celor care pleacă din gară, un om care joacă şah și un tânăr pe skateboard. 
Din dorința de a obține spații publice coerente și în ideea de a urmări o compoziție 

urbană complexă și subtilă, prin amplasarea lor, statuile au devenit veritabile centre de 
interes pentru trecători, elemente ordonatoare aflate la intersecția axelor structurante ale 
spațiului.  

În cea de-a doua etapă, Asociaţia Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021 a scos spre 
adopţie lucrările de artă urbană, invitând oamenii de 
afaceri şi cetăţenii să contribuie personal la 
înfrumuseţarea oraşului, adoptând statuia preferată, 
prin acoperirea costurilor de turnare în bronz şi 
dăruind-o, apoi, Craiovei.  
Prima statuie (un bărbat citind un ziar) a fost 
adoptată,  varianta ei turnată în bronz fiind deja montată. Cea de-a doua statuie (un bărbat 
care hrănește porumbei) se află în lucru, urmând a fi amplasată în cursul lunii martie a.c. 
 
Festivalul Shakespeare (proiect în parteneriat) 
(26 aprilie - 4 mai 2014) 
 

Cea de a IX-a ediţie a Festivalului Internaţional Shakespeare a fost dedicată împlinirii 
a 450 de ani de la naşterea celui mai mare dramaturg al lumii din toate timpurile și 
sărbătoririi a 20 de ani de la fondarea acestei manifestări teatrale româneşti de notorietate 
naţională şi internaţională. 

Gândit sub genericul „Shakespeare al tuturor”, Festivalul a avut o secţiune educativ-
formativă destinată elevilor şi studenţilor de la secţiile de arta actorului, regie, scenografie şi 
teatrologie, pornind de la convingerea că prezenţa acestora la un Festival de importanţa celui de 
la Craiova, poate influenţa şi marca benefic devenirea lor artistică. 

S-a acordat, ca şi până acum, aceeași atenție 
desfăşurării Sesiunii de shakespeareologie patronată de 
Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Conferinţei 
Internaţională Shakespeare organizată în colaborare cu 
Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare, precum şi 
organizării expoziţiilor de artă fotografică şi artă plastică, 
lansării unor cărţi de shakespeareologie şi D.V.D.-uri, 
încercându-se la această ediţie o privire comparativă asupra 
creaţiei celor două genii poetice naţionale şi universale, 
Shakespeare şi Eminescu. 

Nu în ultimul rând, obiectiv extrem de important, 
Festivalul Internaţional Shakespeare 2014 s-a dorit a fi unul 
din atuurile majore în bătălia purtată de Primăria Craiova şi 
întreaga regiune Oltenia pentru dobândirea calităţii de Capitală Culturală a Europei în anul 
2021. 
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Festivalul Internațional „Shakespeare” a cuprins reprezentații atât în Craiova (sălile 
Teatrului Național „Marin Sorescu”, Opera Română, Teatrul „Colibri”, Filarmonica „Oltenia”), 
în Portul Cultural Cetate și la Domeniul Coroanei Segarcea, cât și la București, Caracal, 
Râmnicu Vâlcea și Târgu Jiu. 15 trupe de referinţă de pe trei continente (Europa, Asia şi 
Africa), 15 spectacole memorabile, sute de decoruri şi costume, filme, expoziţii, lansări de 
carte, concerte renascentiste şi 10 mari regizori – astfel se poate rezuma această a IX-a 
ediție. 
 
Redescoperim Craiova prin arta stradală  
(din aprilie 2014) 

 
Începând din aprilie 2014 au fost realizate 5 lucrări de artă 
stradală gigant, dintre care 4 pe faţadele  unor blocuri din 
Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Valea Roșie, Rovine. 
Gândit ca un festival internaţional de artă în spaţiu public într-
o formulă inedită, în cadrul proiectului au fost invitaţi să 
picteze pe calcanele din oraş artişti români şi străini 
recunoscuţi pe scena internaţională de street art: Vlad Rusu 
(Kero) –Cluj-Napoca, Krum Baldzhigski (Krom) - Londra, 
Laurențiu Alexandrescu (Irlo) – București, Ovidiu Platon (Allan 

Dala) – Bacău. 
Ne dorim încurajarea genul artei stradale care va conduce la apariția unor spații 

publice coerente, la coagularea unei vieţi civice precum și la dezvoltarea unor preocupări 
urbanistice. Pe bulevardele intens circulate, spaţiile publice nou-
create s-au coagulat la intersecţia unor mari artere. 

Printre obiectivele proiectului se numără realizarea unui muzeu 
de artă urbană şi punerea în valoare a străzilor. 

Prin acest proiect ne-am propus să oferim o alternativă 
cultural-artistică, prin care să creştem interesul cetăţenilor pentru 
cultură şi artă contemporană, dar şi pentru oraş în sine. Proiectul are 
un impact vizual puternic și urmărește o schimbare vizibilă în aspectul 
urban, stimulând creativitatea în comunitate prin promovarea culturii 
în spaţiul public. 

Plasând muralele nu doar în zona centrală, ci şi în cartiere, îi 
încurajăm pe oameni să exploreze istoria oraşului. Lucrările sunt 
realizate în spaţiu public, deschis, iar pentru turişti este un mod interesant de a interacţiona 
cu oraşul şi de a vizita întregul spaţiu, nu doar zona centrală. A fost realizat astfel primul 
muzeu de artă urbană în aer liber din România ce se adreseaza întregului teritoriu al unui 
oraș.  
 
Zilele Mihai Viteazul (proiect în parteneriat) 
(10-11 mai 2014) 

Zilele Mihai Viteazul,festival  organizat de 
municipalitate în colaborare cu Asociația CCCE 2021, a 
reprezentat, în viziunea noastră, Festivalul celor cinci 
ipostaze ale (re)descoperirii valorilor spirituale inspirate 
de epoca medievală: prin muzică, prin dans şi animaţie 
stradală, prin spectacolele de teatru desfăşurate în forma 
improvizaţiei commedia dell’arte, prin paradele 
costumelor de epocă, prin turnirurile cavalereşti și prin 
târgul meşteşugarilor care păstrează încă vii şi nealterate vechile tradiţii ale breslelor.  
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Astfel, în Piaţa Mihai Viteazul din Craiova, au avut loc ateliere meşteşugăreşti, de 
dansuri, de jocuri şi de artă culinară, spectacole de luptă şi foc, concerte.Caracterul 
neconvenţional al evenimentului a oferit grupurilor-ţintă posibilitatea nu numai de a 
interacţiona într-un spaţiu al ideilor libere, dar şi de a-şi extinde orizontul cunoaşterii, în 
ceea ce priveşte originalitatea şi specificul stilistic al artei medievale, dincolo de 
stereotipurile sociale perpetuate de-a lungul timpului. 

Festivalul are misiunea de a conferi oraşului Craiova 
demnitatea culturală a identităţii lui istorice şi spirituale, 
axa de referinţă a (re)prezentării medievale a oraşului 
Craiova fiind ilustrată de personalitatea domnitorului 
Mihai Viteazul. Publicul selectiv şi exigent, orientat 
spre formele „necomerciale” ale artei, va avea acces 
exact la modalităţi de exprimare estetică din ce în ce 
mai puţin recognoscibile în viaţa „cetăţii”.  

Prin Zilele Mihai Viteazul, oraşul Craiova şi, în genere, România, au şansa de a-şi redefini 
identitatea culturală. Includerea festivalului în circuitul naţional al unor astfel de evenimente 
contribuie la promovarea mult mai uşoară a artiştilor autohtoni în spaţiul UE. 
 
Zilele Orașului Craiova (proiect în parteneriat) /Carmina Burana 
(26 mai -  1 iunie 2014) 

 
În perioada 26 mai - 1 iunie 2014 a avut loc ediţia a XVIII-a a 
evenimentului "Zilele Municipiului Craiova". Timp de şapte zile, la 
Craiova s-au desfășurat spectacole de teatru, concerte în aer liber şi 
recitaluri ale unor trupe şi artişti în vogă. 
În cadrul festivalului, a avut loc reprezentaţia cantatei scenice 
"Carmina Burana", o lucrare cu o arhitectură sonoră impresionantăce 
a reunit 85 de instrumentişti, 90 de corişti şi 120 de dansatori pe 
două scene mobile, alături de trupe de dans sportiv, circ şi teatru, 
artişti pe tiroliană, cascadori, gărzi stând de strajă cu făclii aprinse, 
cai de cavalerie, focuri de artificii şi un elicopter care a survolat cerul 

şi a împrăştiat 10.000 de flyere cu însemnele proiectului Craiova - Capitală Culturală 
Europeană 2021.  
Cu ocazia acestui spectacol grandios, publicul a avut acces direct la un mod de exprimare 
estetică nemaivăzut în viaţa „cetăţii”. S-au regăsit, într-o împletire armonioasă, sincretică, 
pe scenele amenajate în aer liber, elemente de tradiţie şi inovaţie interpretativă specifice 
diferitelor forme de exprimare artistică: muzică vocală, coreografie, artă dramatică, arta 
circarilor. 
Reprezentanții Casei Regale, participanți la 
eveniment, au fost martori ai acestui moment 
emblematic,  o punere în scenă - tribut adus 
preocupărilor străvechi pentru teatru din 
Craiova (începuturile situându-se în 
spectacolele folclorice, în jocul păpuşarilor şi 
jocul cu umbre, în spectacolele trupelor 
ambulante şi ale circarilor).  
Carmina Burana va rămâne înscris pentru 
totdeauna în memoria colectivă a urbei drept 
un eveniment unic al prezentului artistic, o 
realizare demnă de o capitală culturală europeană.  
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Dansul ocupă strada (14 iunie - 14 septembrie) 
 

Proiectul „Dansul ocupă strada” al Asociației 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, cel 
de-al treilea menit să dezvolte şi să pună în 
valoare microcentrele culturale craiovene, s-a 
desfăşurat în perioada 14 iunie - 14 septembrie 
2014, craiovenii având parte de weekend-uri de 
dans în aer liber chiar în cartierul lor.  
Oamenii au dansat pe ritmuri latino în cartierele 

Craiovița Nouă, Brazda lui Novac, Rovine, Sărari, Lăpuș, Romanești, 1 Mai, George Enescu 
și au avut parte de seri speciale cu lecții gratuite de dans în centrul oraşului.  
Pe tot parcursul verii, iubitorii dansului au avut parte de o alternativă interesantă de 
petrecere a timpului liber în mod agreabil şi educativ.Entuziasmul arătat de participanți 
demonstrează necesitatea dezvoltării programelor la nivel de microcentru, programe care 
pot valorifica potenţialul cultural al fiecărei zone şi pot cultiva sentimentul de apartenenţă la 
comunitate, sentiment care poate avea efecte benefice din punct de vedere cultural, social 
şi nu în ultimul rând economic. 
 
Cercul Abstract (proiect în parteneriat) 
(22-29 iulie 2014) 
 

Asociația Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 a 
prezentat “Cercul Abstract” – un atelier mobil de pictură iniţiat de 
Ana Maria Micu şi Cătălin Petrişor, coordonat de Cătălin 
Davidescu. Proiectul s-a desfășurat între 22 şi 29 iulie 2014, în 
diferite zone din Microcentrul cultural 1 (Brestei). Cei doi tineri 
artişti au participat ulterior (1 august – 5 septembrie) la o 
rezidenţă în Viena, la invitaţia MyArt, la care au prezentat un 
context conceptual pe baza performance-ului din Brestei.  

În afara atelierului mobil de pictură, proiectul din Microcentrul cultural 1a cuprins şi 
lecţii ad-hoc de pictură în ulei pe stradă şi discuţii non-formale despre artă.  
Scopul „Cercului Abstract” a fost să transmită prin artă mesajul că trăim într-o lume lipsită 
de graniţe, în care imaginaţia reprezintă unul dintre cele mai potrivite mijloace de a ne 
orienta, stârnind un nou tip de interes faţă de arta abstractă. 

Dialogul fluent între cei doi artişti şi anumite comunităţi internaţionale interesate de 
artă, prin lucrările acestora, un vehicul conceptual potrivit ales, a adus un plus de 
promovare pentru realitatea locală craioveană, altfel greu de accesat. 

 
Craiova în cărți poștale(20 iulie-20 august 2014) 
Incursiunea în microcentrele culturale ale Craiovei a continuat cu 
proiectul „Craiova în cărţi poştale”. 11 fotografi sau echipe de fotografi 
au mers în cele 11 microcentre culturale din oraş, au străbătut străzi 
cunoscute sau mai puţin cunoscute, au interacţionat cu oamenii locului 
şi au redescoperit oraşul fotografiind Craiova altfel decât o ştim din 
imaginile sale reprezentative. 
Trei imagini pentru fiecare microcentru au fost selectate pentru a 
deveni cărţi poştale. 
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Bienala Mobilă 1  / Turul Olteniei în 7 zile (proiect în parteneriat) 
(28 iulie - 3 august 2014) 

Centrul pentru artă contemporană Club Electroputere, în parteneriat cu Asociația 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, au organizat Bienala Mobilă 1 (MB1), un 
proiect internațional desfășurat în perioada 28 iulie – 3 august 2014 în regiunea Oltenia, 
având ca participanți peste 30 de artiști, curatori, directori de instituții culturale și critici de 
artă din Europa, Statele Unite și Asia. 

Traseul itinerant pentru MB1 a cuprins obiective precum: Craiova (punct de plecare), 
Cetate (Port la Dunăre), Barajul și Hidrocentrala Porțile de Fier, Cazanele Dunării (Cheile 
Dunării), Cascada Bigăr, Cheile Sohodolului, Peștera Polovragi, Mănăstirea Tismana, Târgu 
Jiu (Ansamblul Sculptural Constantin Brâncuși), Exploatarea minieră de suprafață Rovinari, 
Stațiunea alpină Rânca, Peștera Muierilor, Atelierele de ceramică tradițională Horezu, 
Stațiunea Balneoclimaterică Căciulata, Mânăstirea Cozia, Arhiva Lia Perjovschi, Râmnicu 
Vâlcea, Craiova. 

Tematica primei ediții a MB a vizat regiunea Oltenia în aspecte variate ce pot 
dezvolta subiecte de lucru legate de urbanism, economie, arhitectură, artă, ecologie, peisaj, 
cultură populară etc.  
 
Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară (proiect în parteneriat) 
(26-31 august 2014) 
 

Cunoscutul festival organizat la Cetate 
de Fundaţia pentru poezie Mircea 
Dinescu, ajuns în 2014 la cea de-a V-a 
ediţie, a fost realizat cusprijinul  TV 
1000, având ca 
parteneri instituţionali Centrul Național 
al Cinematografiei, Institutul Cultural 
Român, Primăria Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj și Asociaţia Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021.  

Ediţia din acest an a avut ca temă „Eroi şi antieroi din Balcani”, timp de şase zile fiind 
proiectate 63 de filme (12 lungmetraje,51 de scurtmetraje) şi găzduite concerte în aer liber. 

La simpozionul dedicat filmului balcanic, au participat nouă universitari, critici şi 
istorici de cinema din șapte ţări: Bulgaria, Croaţia, Grecia, Marea Britanie, Serbia, China şi 
România. Lucrările simpozionului au fost conduse de profesor universitar Dina Iordanova, 
de la Universitatea St. Andrews din Scoţia, şi de conf. univ. Marian Ţuţui, de la 
Universitatea Hyperiondin Bucureşti. 
 
Zidul Europa (2-25 septembrie 2014) 

Andrei Tonița și Ionuț Giurcă, doi tineri 
studenți la Facultatea de Teologie, specializarea 
artă sacră, au fost protagoniştii proiectului „Zidul 
Europa”. Ei au realizat pe gardul care mărgineşte 
Grădina Mihai Bravul 28 de picturi reprezentative 
pentru fiecare din statele Uniunii Europene. 

Artiştii au redat simbolic ţările europene nu 
numai prin intermediul clădirilor reprezentative, ci 
și prin chipuri de oameni, iar în zilele de lucru au 
avut parte de interacţiuni spontane cu trecătorii 
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interesaţi. 
Fiind un eveniment desfăşurat în spaţiu public şi o expoziţie permanentă, 

evenimentul creşte accesul la actul de cultură şi dezvoltă oportunităţile de cooperare cu 
entităţi internaţionale.  

De asemenea, proiectul a avut în vedere creşterea gradului de implicare a tinerilor în 
activităţi cultural-artistice şi de informare cu privire la arta locală şi internaţională. 
 
Festivalul de film „Visul unei nopţi de toamnă” – proiect în parteneriat 
(19-21 septembrie 2014) 

Primăria Municipiului Craiova, Asociația Craiova Capitală Culturală 2021 și Asociația 
ENKIDU au organizat, timp de trei zile, în perioada 19-21 septembrie 2014, Festivalul “Visul 
unei nopţi de toamnă” pentru a marca aniversarea a 100 de ani de la prima proiecție a unei film 
turnat integral în Craiova. Este vorba despre filmul „Cetatea Neamțului”, care a avut la bază un 
scenariu semnat de Emil Gîrleanu, după opera lui C. Negruzi și V. Alecsandri, iar în distribuție – 
echipa de actori a teatrului din Craiova.  

Această peliculă s-a pierdut, însă, în paralel cu această producție, a fost turnat și un film 
de prezentare a principalelor obiective din oraș. Pelicula ”Aspecte din Craiova” se află însă în 
fondul cinematografic al ArhiveiNaționale de Filme și a putut fi vizionată. 

În cadrul festivalului desfăşurat în aer liber au 
putut fi urmărite pelicule româneşti noi sau 
binecunoscute filme realizate de mari oameni ai 
cinematografiei, cum ar fi regizorul de origine 
craioveană Jean Negulescu. Incursiunea 
cinematografică şi-a propus să ofere un spaţiu 
inedit de vizionare, în încercarea de a răspunde la 
întrebarea: de ce intrările în cinematografe nu mai 
sunt asaltate de public, aşa cum erau odinioară. 

Evenimentul a avut loc în zona Podului Suspendat din Parcul „Nicolae Romanescu”, 
iar ca operele cinematografiei româneşti au putut fi vizionate de pe unul din cele 400 de 
scaune amplasate pe malul lacului, stând pe iarba proaspăt tunsă sau chiar din bărcile şi 
hidrobicicletele care au fost rezervate special pentru festival. 
 
Festivalul Antic Pelendava -  ediţia a doua „Jocurile Dacice” 
(11-12 octombrie 2014) 

Organizată de Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local Municipal, Asociaţia 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, în colaborare  cu Asociaţia pentru Promovarea 
Istoriei României, cea de-a doua ediţie a Festivalului Antic Pelendava a dorit să reînvie 
zilele în care strămoşii daci se veseleau şi se întreceau în jocuri sportive pe timp de pace. 

În Piaţa Mihai Viteazul a fost reconstituită o reprezentare imaginară a centrului 
Pelendavei, bazată pe săpăturile arheologice din marile cetăţi dacice. 
În acest spaţiu s-au desfăşurat “Jocurile Dacice”, eveniment care şi-a propus să contureze 
un portret  al civilizaţiei geto-dacilor. 
 
Lansarea la Bruxelles a platformei web www.craiovaculturala.ro și a noii identități 
vizuale a Asociației ,,Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 – 28 noiembrie 2014 

Credem cu tărie că oraşul nostru are potenţialul de a fi o Capitală Culturală 
Europeană veritabilă şi merită să fie cunoscut de cât mai mulţi oameni din întreaga Uniune 
Europeană. Pentru a ajunge acolo însă, trebuie să fim pregătiţi, implicaţi şi informaţi. Un site 
bine pus la punct ne asigură vizibilitatea necesară în spațiul virtual, iar o secțiune video ne 
poate implica activ în susținerea dezvoltării orașului nostru.   
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Platforma online craiovaculturala.ro,  ce include și un 
site video, va fi arhiva dinamică a întregii noastre experiențe 
de a descoperi lumea capitalelor culturale europene, prin 
articole, linkuri, materiale video, fotoreportaje, comentarii, etc. 
Craiova este orașul din inima Olteniei și a oltenilor de 
pretutindeni. Ne-am dorit să prezentăm noua noastră 
identitate vizuală în inima Uniunii Europene, la Bruxelles, 
printr-o conferință de presă și un dineu care să afirme 
entuziasmul și încrederea noastră în șansele acestui oraș ce 
merită să fie cunoscut pentru ceea ce este și mai ales pentru 
ceea ce poate deveni, prin efortul nostru, al tuturor. 

Am ales capitala Uniunii Europene răspunzând 
invitației Excelenței Sale, domnul Ștefan Tinca, Ambasadorul 
României în Regatul Belgiei de a organiza un dineu 
românesc cu ocazia Zilei Naționale a României.  

Evenimentul de la Bruxelles s-a desfășurat în doua etape în data de 28 noiembrie 2014: 
La ora 13:00 a avut loc o conferință de presă unde au fost prezenți reprezentanți ai 

presei craiovene, dar și reprezentanți ai presei naționale (televiziunile Prima TV și Kanal D) - 
aproximativ 25 de persoane. Toți aceștia au demonstrate încă o dată solidaritatea față de 
acest proiect istoric la care orașul Craiova s-a angrenat. La conferința de presă a participat 
Doamna Primar a Municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, Domnul Președinte al 
Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, domnul Prof. Univ. Dr. Jan de Maere de la 
prestigioasa Universitate VUB Free din Bruxelles și Profesor asociat la DUKE University, 
Carolina de Nord, SUA consultantul principal al proiectului Craiova Capitală Culturală 
Europeană precum și președintele Asociației CCCE 2021, Antoniu Zamfir. În cadrul 
conferinței a fost lansată platform web, dar și noua identitate vizuală ce va însoți Asociația 
CCCE 2021 pe tot parcursul realizării și implementării ulterioare a Proiectului, dacă decizia 
Comisiei Europene de la Bruxelles va desemna orașul nostrum drept Capitală Culturală a 
Europei pentru anul 2021. 

Cea de-a doua parte a evenimentului, ora 19:00, a constat, așa cum am afirmat mai 
sus,în realizarea unui dineu românesc în cadrul elevat al celebrului club din Bruxelles, 
Cercle Royal Gaulois, pus la dispoziție gratuit prin generozitatea domnului președinte al 
Clubului, Excelența Sa, domnul Geoffroy Generet. 

Pentru Craiova a reprezentat o șansă unică de a-și etala valorile cultural artistice într-
un astfel de cadru, dar și în fața unor personalități reprezentative ale capitalei Belgiei, 
arhitecți, urbaniști, experți peisagiști, directori ai unor prestigioase instituții de cultură din 
Belgia, medici, magistrați, personalități ce pot asigura un lobby efficient pentru competiția 
,,Capitală Culturală Europeană’’. 

Prezentarea costumelor de operă realizate în stilul haute-couture de către celebrul 
designer român Cătălin Botezatu, precum și momentul muzical realizat de Cvintetul Operei 
Române Craiova au ridicat la propriu sala în picioare, cei prezenți aplaudând minute în șir 
potențialul artistic al Craiovei, demonstrat de data aceasta chiar în capitala Uniunii 
Europene. 

Alături de artiști au fost prezenți aproximativ 60 de persoane reprezentând mediul de 
afaceri al Craiovei, care pe lângă faptul că și-au suportat personal cheltuielile de deplasare, au 
oferit sub formă de sponzorizări și o mare parte din cheltuielile Asociației în vederea realizării 
acestui eveniment. Acest fapt a demonstrat încă odată solidaritatea craiovenilor cu proiectele de 
anvergură ce se desfășoară în orașul lor. 
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Balul Partenerilor(13 decembrie 2014) 
 

Balul Partenerilor Asociaţiei Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021 a fost organizat în contextul constituirii 
Clubului Partenerilor Craiova 2021, o structură distinctă în 
cadrul asociaţiei, cu ajutorul căreia se vor strânge fondurile 
private necesare susţinerii proiectelor culturale de 
anvergură. Clubul îşi propune să determine atât persoane 
fizice, cât şi agenţi economici, să se implice direct în 
susţinerea proiectului „Craiova Capitală Culturală 

Europeană 2021”. Unul dintre criteriile importante de selecţie a unui oraş pentru a devei 
capitală culturală europeană este ca bugetul cu care se finanţează proiectele culturale să 
provină, pe lângă suportul financiar majoritar oferit de autoritățile locale, şi din susţinerea 
financiară a cetăţenilor din regiunea respectivă. 

Fondurile astfel strânse vor fi depuse într-un cont special al Clubului Partenerilor, iar 
sumele cumulate în acest cont sunt vizibile, după o actualizare zilnică, în cadrul site-ului 
craiovaculturală.ro, la secţiunea Fonduri donate. Respectivul cont nu se va deschide până 
la data de 1 noiembrie 2015, înacest interval urmând a se constitui un consiliu de 
administrare a fondurilor obţinute, format exclusiv din reprezentanţi ai partenerilor „Craiova 
2021“ (ai cetăţenilor şi aiagenţilor economici deveniţi membrii ai clubului). Consiliul va 
decide, prin vot, care dintre proiectele cultural depuse de reprezentanţii Asociaţiei „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021“ vor beneficia de finanţarea obţinută pe această cale, 
de la membrii Clubului Partenerilor ,,Craiova 2021“. 

Balul Partenerilor Asociației CCCE 2021 a fost gândit ca un eveniment de gală, care 
să aducă alături, într-un cadru cu totul deosebit, primii parteneri ai Asociației „Craiova 
Capitală Culturală Europeană 2021”, dar și potențiali noi parteneri, dornici să susţină acest 
proiect. Realizat în cea mai mare parte din sponsorizări, în cadrul balului au fost atrase 
fonduri private pentru susţinerea proiectelor culturale în valoare de 52.597 lei, această 
sumă constituind fundamentul financiar al Clubului Partenerilor în care așteptăm a se 
înscrie un număr cât mai mare de craioveni.   

În acest context, Balul Vienez a reprezentat, vizual şi senzorial, un arc peste timp, 
atmosfera elegantă a unui salon vienez de secol XIX fiind cadrul perfect pentru a imagina 
un viitor cultural de capitală culturală europeană.  
 
Amore e Carne 
(14 iunie 2014) 
Alexander Bălănescu şi Pippo Delbono, doi giganţi în muzică şi artă dramatică, au urcat pe 
scenă pentru craioveni, sâmbătă, 14 iunie 2014, de la ora 19.00, în Aula Buia a Facultăţii de 
Agronomie.  
Spectacolul eveniment „Amore e carne” a fost oferit de Institutul Francez şi Asociaţia 
Craiova Capitală Culturală Europeană 2021.  
 
Global Village 
(22 iulie 2014) 
Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021, împreună cu AIESEC Craiova, a 
organizat în Piaţa Mihai Viteazul, pe data de 22 iulie 2014, evenimentul “Global Village”, în 
cadrul căruia au participat 35 de studenţi din mai multe țări care au oferit informații despre 
țara lor și au prezentat tradiții, obiceiuri, gastronomie.  
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Răscruci pe ape 2014 
(3 august 2014) 
Asociația Podul lui Apolodor, în parteneriat cu Asociația Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021, a organizat pe 3 august 2014 expoziția inedită „Răscruci pe ape” a 
artistului Silviu Bârsanu, împreună cu un concert al formației Opus 1,61. 
 
Roata de zâmbete 
(7 august 2014) 
Pe 7 august 2014, de Ziua Zâmbetului, craiovenii au fost așteptați în Piaţa Mihai Viteazul cu 
hârtii, culori, pensule și zâmbete, unde au fost invitați să picteze cu un grup de tineri artiști 
profesioniști și amatori. 
O parte din lucrările realizate au fost expuse la Galeria Art Studio (Aleea Matei Basarab, nr. 
2). 
Proiectul “Roata de zâmbete” a fost organizat de Asociația Craiova Capitală Culturală 
Europeană 2021 și un grup de tineri format din: Roberta Ionescu (absolventă a Facultății de 
Arte Plastice - București), Andreea Vlăduț (studentă la Facultatea de Arte Plastice - 
București), Alexandra Untaru (studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
- București), Ștefania Buzatu (studentă la Facultatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
- București), Ruxandra Mitre (studentă la Medicină) și Marius Crețu (freelancer). 
 
Baloane de săpun 
(22 august 2014) 
Asociaţia Craiova Capitală Culturală Europeană 2021 i-a invitat pe craioveni la performance-ul 
artistelor vizuale Adina Mocanu şi Alexandra Sand, "Baloane de săpun". Evenimentul a avut loc 
pe 22 august 2014, în Parcul Nicolae Romanescu şi a adunat peste 100 de oameni care s-au 
jucat cu vopsea şi au participat activ la performance-ul artistic. 
 
Actor Azi  
(din septembrie 2014) 
Proiectul „Actor Azi” a început prin conferinţa „Ce înseamnă să fii actor” susţinută de 
cunoscutul regizor britanic Declan Donnelan, în 26 şi 27 septembrie 2014, în sala Filip 
Lazăr a Filarmonicii Oltenia. Proiectul îşi propune prezentarea în faţa publicului craiovean a 
unor personalităţi din sfera artelor dramatice recunoscute la nivel internaţional. 
 
În plus, instituţiile de cultură din Craiova - membri fondatori ai Asociaţiei Craiova Capitală 
Culturală Europeană 2021 au organizat sute de evenimente sub egida Asociaţiei. Dintre 
acestea amintim:„Filarmonica Oltenia (RE)descoperă oraşulu în 33 de minute de muzică 
clasică” (Filarmonica Oltenia), Operissima (Opera Română), Puppets occupy street (Teatrul 
pentru Copii şi Tineret Colibri), Simpozionul de sculptură Drumuri Brâncuşiene (Casa de 
Cultură Traian Demetrescu), Târgul de Crăciun Winterland (Universitatea din Craiova). 
 
Alte activități: 
-întâlniri cu bloggerii din regiune; 
-întâlniri cu organizații nonguvernamentale culturale, de tineret, de educație; 
-evidența voluntarilor; 
-evidența instituțiilor de cultură din regiune; 
-întâlniri cu primarii orașelor din regiune în vederea aderării la obiectivele Asociației; 
-amplasarea unor puncte de prezentare a Asociației; 
- participarea la expoziţii şi simpozioane trasnfrontaliere; 
-prospectarea altor proiecte de implementat. 
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Post Scriptum 
După cum o demonstrează numărul impresionant de evenimente desfășurate sub 

egida Asociației, Craiova Capitală Culturală Europeană înseamnă, în primul rând, un proces 
de schimbare şi transformare pentru un oraş, atât în privinţa imaginii sale, cât şi a 
infrastructurii, sectorului cultural, precum şi a cetăţenilor săi. Efectele schimbărilor sunt 
gândite ca să aibă efecte benefice încă foarte mulţi ani după eveniment.  

Dincolo de impactul pe termen scurt, Capitalele Culturale lasă în urmă o moştenire 
pe care niciun alt proiect european pare să nu poată fi capabil a o atinge. 

În esenţa sa, ideea de Capitală Culturală Europeană reuneşte oamenii, cultura şi 
oraşul – cele trei componente esenţiale fără de care un asemenea proiect nu poate exista – 
şi insuflă un sentiment de mândrie şi de apartenenţă la comunitate şi la Europa. Titlul 
devine astfel o şansă unică pentru oraşe, pentru oamenii lor, precum şi pentru Uniunea 
Europeană în ansamblul său. 
 

Sport 
În perioada ianuarie – decembrie 2014 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 

Dolj a urmărit asigurarea unui cadru adecvat de desfăşurare a activităţilor sportive pentru 
valorificarea şi afirmarea rolului educativ al sportului, a valenţelor educative și morale ale 
acestuia. 

Activitatea compartimentului de sport se desfăşoară în baza programelor:  
P I – Sportul de performanţă şi P II - Sportul pentru toţi. 

 
INDICATORI AI ACTIVITĂŢII SPORTIVE 
Centralizarea Calendarului sportiv judeţean, naţional în cadrul programelor  

Promovarea sportului de performanţă (P1) şi Sportului pentru Toţi (P2)  
 

Programul Programate Realizate 
Sportul de performanţă 47 36 
Sportul pentru toţi 73 49 
T o t a l 120 85 

 
Asociaţii Sportive fără personalitate juridică la nivelul județului - 404; 
DJST Dolj a acordat sprijin logistic unui număr de 41 structuri sportive, cu sau fără 

personalitate juridică, ce au dorit să obţină Certificatul de Identitate Sportivă. 
Au fost eliberate de către DJST Dolj 6 Certificate de Identitate Sportivă pentru 

asociaţiile sportive fără personalitate juridică. 
În perioada ianuarie – decembrie 2014 au fost organizate cursuri de formare arbitri în 

colaboarare cu Asociațiile Județene la următoarele discipline: baschet – 8 participanți, box – 
7 participanți și handbal – 6 participanți. 
 

Sportul de performanţă 
D.J.S.T. Dolj s-a implicat în desfăşurarea a 36 de competiţii sportive prin sprijin 

logistic, acordarea de premii - materiale sportive, tricouri, cupe, medalii, plachete, dulciuri şi 
răcoritoare. 

D.J.S.T. Dolj a asigurat facilităţi financiare şi de spaţiu pentru antrenamentele 
sportivilor nominalizaţi de către federaţiile de specialitate. 

Au fost sprijinite financiar, prin folosirea bazelor sportive cu reduceri, următoarele 
unităţi: CSM, LPS Petrache Trişcu, CS Universitatea, Sport Club Municipal, CS Olimpic  şi 



103 
 

alte cluburi sportive. 
De asemenea în vederea pregătirii şi participării în competiţiile interne şi 

internaţionale au fost acordate alimentații de efort și stagii de pregătire (cantonamente) unui 
număr de 43 sportivi de la 7 cluburi sportive. 

A fost realizată premierea celor mai bune performanțe sportive, acțiune ce a avut loc 
sub titulatura Gala Sportului Doljean. Au fost premiați un număr de: 98 sportivi și antrenori 
ce au obținut rezultate deosebite în competițiile sportive internaționale. Premierea a fost 
realizată cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și a Consiliului Local Craiova.  
 

Principalele acţiuni sportive organizate: 
- Concurs „Memorialul Ilie Marinescu” – lupte, 8 februarie 2014 
- Top 12 – tenis masă, 28.02 – 01.03.2014  
- Cupa LPS scrimă – 15 februarie 2014, copii și speranțe 
- Campionat Național de Cros – etapa finala, juniori III, copii I-II-III, 29 martie 

2014. 
- Campionat județean de minihandbal , 1-30 martie 2014 
- Memorialul „Ionel Ghiţă”, Memorialul „Mihai Nistor”, Memorialul „Eugeniu 

Ştefănescu” – seniori, tineret, juniori I, II, II – ediţia a II –a, 23-24 mai 2014. 
- Cupa Calafatului – concurs internațional de judo, copii – 7 septembrie 2014 
- Scrimă – Etapă finală Campionat Național juniori individual și echipe (m+f), 

10-13 septembrie 2014; 
- Trofeul ”Alfredo Bachelli” – scrimă, concurs internațional, 19 octombrie; 
- Cupa Patricia Dance – dans sportiv, 04 octombrie 
- Cupa Katamis – dans sportiv, 16 noiembrie 
- Campionat Național de marș - etapă finală, 1 noiembrie 
- Gala Sportului Doljean, 11 decembrie. 

 
 

Sportul pentru toţi 
Activitate socială de interes naţional, promovează practicarea activitatilor fizice 

sportive de către toate categoriile de populaţie, ca factor de îmbunătăţire a sănătăţii, ca 
mijloc de integrare socială, ca factor de dezvoltare a personalităţii umane, de integrare a 
valorilor morale, de promovare a autodisciplinei, a toleranţei şi respectului.  

În perioada ianuarie – decembrie 2014 au fost organizate 49 acţiuni la care au 
participat în total 5879 persoane. 

DJST Dolj a demarat dezvoltarea unor proiecte proprii de anvergură denumite „Vă 
invităm la sport” , „Sport în familie”, ”Sport în comunitatea mea”,  ”SUMMER SPORT” și 
”Craiova SPORTFEST”. 

 
Proiectul ”Vă invităm la sport!” 
Prin proiectul ”Vă invităm la sport!” se dorește informarea și atragerea tinerilor către 

practicarea în mod organizat a unei activități sportive și constă în organizarea de 
manifestări sportive în școli și gradinițe, evenimente la care participă sportivii seniori și 
juniori practicanți ai diferitelor discipline sportive legitimați la cluburi sportive din Craiova. De 
asemenea, s-au confecționat panouri de informare și flyere ce se distribuie în mod organizat 
în grădinițele și școlile din municipiul Craiova.  
  Programul SPORT ÎN FAMILIE are ca obiective:  

- adunarea membrilor familiei şi a membrilor comunităţii în jurul aceleiaşi activităţi, 
având ca efect consolidarea relaţiilor dar şi, bineînţeles, conştientizarea necesităţii de 
a face mişcare şi activităţi sportive pentru o stare de sănătate cât mai bună. 

- Redescoperirea jocurilor copilariei şi jocurilor tradiţionale 
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- Implementarea unui model de bună practică.  
Proiectul s-a desfășurat în perioada 17 aprilie – 30 august și a constat în organizarea 

săptămânală în Parcul Nicolae Romanescu de activități sportiv-recreative pentru copii și 
părinți. 

Programul SPORT ÎN COMUNITATEA MEA 
Scop: conştientizarea populaţie privind necesitatea practicării exerciţiului fizic. 
Obiective: atragerea unui număr cât mai mare de persoane în practicarea mişcării ca 

mod de viaţă sănătos. 
Acţiunile au fost programate a se desfăşura în localităţi din mediul rural. 
În mediul rural acțiunile s-au desfășurat în: Plenița – 10 iulie, Ostroveni – 17 iulie și 

Băilești – 28 august.  
Parteneri: Primăria Plenița, Primăria Ostroveni, Primăria orașului Băilești.  
Participanţi: peste 350 de tineri din comunitățile participante 
Activităţi desfăşurate: cros, aruncarea mingii de baschet la coş, jocuri de mişcare, 

streetball, tenis de câmp, volei şi badminton și un spectacol de muzică și dans susţinut de 
voluntarii Centrului de Tineret. 

Programul SUMMER SPORT 
Un program inițiat de DJST Dolj cu sopul de atragere a tinerilor spre mișcare pe 

timpul vacanței de vară. S-a dorit inițierea tinerilor în practicarea unei ramuri de sport și 
educarea sociabilităţii, colaborării şi a spiritului de ordine si acţiune, cu respectarea unui 
sistem de reguli. 

Cursurile de inițiere se desfășoară pe durata a două săptămâni, cinci zile/săptămână. 
În acest an, ediția a II-a a SUMMER SPORT a început de la 30 iunie şi a constat în cursuri 
de inițiere la următoarele discipline sportive: Dans, handbal, șah, volei, baschet, fotbal, 
karate.  
Au beneficiat de acest program un număr de 249 de persoane. 

Acțiunea Craiova SPORTFEST 
Scop: Popularizarea şi mediatizarea fenomenului sportiv.  
Obiective: Prezentarea şi promovarea sportivilor craioveni, implicarea populaţiei în 

activităţile sportiv recreative şi în spectacolul sportiv, prezentarea ofertei sportive, în 
vederea atragerii copiilor pentru practicarea sportului de performanţă. 

În centrul Craiovei au fost amenajate spaţii pentru următoarele discipline: atletism, 
alpinism-escaldă, arte marţiale, baschet, badminton, box, dans sportiv, fotbal, handbal, 
judo, lupte, oină, scrimă, şah, tenis, tenis de masă, table-backgammon, volei şi zonă de 
animaţie sportivă. 

Pe parcursul zilei s-au desfăşurat demonstraţii, concursuri şi competiţii, de către şi 
între cluburile sportive. 

De asemenea, au fost organizate întreceri şi animaţii pentru public, persoanele 
putând participa liber în funcţie de preferinţele fiecăruia. 

La finalul zilei a avut loc prezentarea celor mai reprezentativi performeri de la 
sporturile individuale și de echipă din Craiova. 

La această acțiune au participat aproximativ 1400 sportivi și antrenori de la 31 de 
cluburi și asociații sportive implicate în acest proiect. 

 
Cele mai importante acţiuni: 
- Cros ONSS - etapa finală, 29 martie 2014 
- Volei ONSS – etapă finală, liceu 10-13 aprilie 2014  
- Baschet ONSS – etapă interjudețeană, 11-13 aprilie 2014. 
- Crosul Tineretului – 7 mai 2014 
- Crosul Ziua Olimpică – 21 iunie 2014 
- Craiova Running Day – cros, 11 octombrie 2014 
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- Cupa Moș Crăciun – scrimă, 11-13 decembrie 
- Cupa Moș Crăciun – handbal, 19 decembrie. 

 

Sport Club Municipal Craiova 
Activitatea sportivă în anul competițional 2014: 
BASCHET FEMININ – S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA 

 În sezonul 2013-2014 echipa de baschet feminin S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA a evoluat 
în Liga Națională de Baschet Feminin cu un lot format numai cu jucătoare din Craiova, 11 
fiind junioare sub 18 ani (componente ale echipei de junioare II C.S.Ș. Craiova care în 2013 
au obținut Titlul de vicecampioane naționale în competiția U 17).  În cele 26 de partide 
disputate echipa de baschet feminin S.C.M. C.S.Ș. CRAIOVA  a acumulat 27 de puncte (1 
victorie și 25 de înfrângeri).  

2013–2014, retur de campionat  
Nu a existat plan de pregătire (anual, precompetițional, competițional, de etapă). 

 În sezonul 2014-2015, în turul de campionat, formația S.C.M. C.S.Ș. Craiova a 
înregistrat 1 victorie și 12 înfrângeri. 

2014–2015, tur de campionat 
 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 (14 etape de campionat și 2 partide în cupa României). 
 

BASCHET MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
La finalul sezonului regulat 2013-2014 echipa de baschet masculin S.C.M. ”U” 

CRAIOVA s-a clasat pe locul 7 și a realizat obiectivul propus – calificarea în  Play-Off-ul 
Ligii naționale de Baschet Masculin. 
 S.C.M. ”U” CRAIOVA a încheiat campionatul 2013-2014 pe poziția a 7-a. Tot în 
sezonul 2013–2014  echipa de baschet masculin a S.C.M. CRAIOVA a participat în Liga 
Balcanică de Baschet Masculin și a încheiat, prima competiție oficială internațională la care 
a participat, pe pozițiile 6-8, la 3 puncte distanță de un loc care i-ar fi permis participarea în 
Final-four-ul competiției. 
2013–2014, retur de campionat – Evoluție, per general, satisfăcătoare-bună.  

Nu a existat plan de pregătire (anual, precompetițional, competițional, de etapă). 
2014–2015, tur de campionat – Evoluție satisfăcătoare - bună.  
 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 (10 etape de campionat și 2 partide în cupa României). 
La finalul turului de campionat (decembrie 2014) echipa s-a aflat în afara graficului de 
performanță ocupând poziția a 9-a. 
 

HANDBAL FEMININ – S.C.M. CRAIOVA 
În sezonul 2013-2014 echipa a încheiat sezonul pe locul 8, din 12 competitoare.   
După sezonul regulat S.C.M. CRAIOVA a terminat pe poziția a 10-a, poziție din care 

echipa craioveană a fost angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării. După prima fază a 
Play-out-ului, eliminări directe, S.C.M. CRAIOVA a învins echipa ”U” Neptun Constanța cu 
scorul general de 2-0, iar în faza a II-a a Play-out-ului, turneul locurilor 7-9, S.C.M. 
CRAIOVA a înregistrat 2 victorii și 2 înfrângeri, ceea ce a dus la o clasare finală, în sezonul 
2013-2014, pe poziția a 8-a. Obiectivul propus – clasarea locurile 1 – 7/8. 

2013–2014, retur de campionat – Evoluție, per general, satisfăcătoare-bună.  
Nu a existat plan de pregătire (anual, precompetițional, competițional, de etapă) din 

partea fostei conduceri tehnice. Lucrurile s-au schimbat radical de la numirea pe banca 



106 
 

tehnică a cuplului Aurelian Roșca – Gheorghe Sbora. 
2014–2015, tur de campionat – Evoluție FOARTE BUNĂ. Este echipa din cadrul 

clubului care a avut o evoluție spectaculoasă în cea de-a doua parte a anului 2014.  
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de 
campionat, precum și plan de etapă săptămânal. S-au depus analize referitoare la perioada 
de pregătire și partidele amicale și oficiale disputate. 
 

VOLEI FEMININ – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 La finalul sezonului competiţional 2013-2014, în Campionatul Diviziei A 1, echipa de 
volei feminin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 9, poziţie care a reprezentat atingerea 
obiectivului propus pentru acest sezon – menţinerea în prima ligă a voleiului feminin 
românesc, Divizia A 1.  
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de 
campionat, precum și plan de etapă săptămânal. S-au depus analize referitoare la perioada 
de pregătire și partidele amicale și oficiale disputate. 
 

VOLEI MASCULIN – S.C.M. ”U” CRAIOVA 
 În sezonul 2013-2014 în urma rezultatelor obţinute în sezonul regulat echipa de volei 
masculin S.C.M. ”U” CRAIOVA s-a clasat pe locul 2 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 2013-2014 pe poziția a 4-a. 
 Tot în sezonul 2013-2014 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. 
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de 
campionat, precum și plan de etapă săptămânal. S-au depus analize referitoare la perioada 
de pregătire și partidele amicale și oficiale disputate.e 

2014–2015, tur de campionat - Echipa a obținut – în premieră pentru voleiul masculin 
craiovean – calificarea în sferturile de finală ale CEV Cup fiind clasată în primele 8 echipe 
din Europa în cea de-a doua competiție interclubuli de pe continentul nostru.  
 S-a întocmit plan de pregătire pentru perioada precompetițională și turul de 
campionat, precum și plan de etapă săptămânal. S-au depus analize referitoare la perioada 
de pregătire și partidele amicale și oficiale disputate. 
 
 

Marketingul sportiv şi comunicarea la S.C.M. CRAIOVA 
 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. Din acest punct de vedere 
S.C.M. Craiova este văduvit de obținerea unor venituri financiare având în vedere că 
echipele S.C.M. Craiova (baschet masculin, handbal feminin și volei masculin) care 
evoluează în Sala Polivalentă au cele mai multe meciuri televizate.  

În ceea ce privește sponsorizările, în sezonul competițional 2014-2015, 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). 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, StilMedia –  afișaj pentru toate echipele, Farmacia Cynara, Bacolux-Hotel 
Craiovița – sprijină și voleiul, etc.), precum și echipa de baschet masculin (El Greco, Oak 
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Media, Uniqa-Asigurări,).  
De asemenea s-au realizat parteneriate 

cu firme care sprijină activitatea sportivă, 
promovarea și imaginea clubului: 
MediaConcept (fanioane), Dechatlon 
(echipament și materiale sportive de 
antrenament) și Electroputere-Parc (acțiuni de 
promovare a clubului și sportivilor). 

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. Ultima inițiativă 
în acest sens este vizita efectuată de lotul 
echipei de handbal feminin luni, 10 noiembrie, 

la firma Softronic, un potențial sponsor pentru anul 2015. 
Marketingul sportiv la S.C.M. Craiova beneficiază, la momentul actual, de  valorea 

spectacolului sportiv; permanenta fidelizarea a fanilor, de un branding bun și foarte bun al 
competițiilor și a clubului sportiv. Deficitară este activitatea de dezvoltare a brandurilor 
personale ale sportivilor. 
 

Sala Polivalentă Craiova 
În anul 2014, Sala Polivalentă a găzduit un număr mare de evenimente cultural-

sportive. Reprezentarea a fost la cel mai înalt nivel, în evenimente precum: Liga Balcanică 
la Baschet Masculin, CEV European Cup la Volei Masculin, meciuri în Ligile Naţionale de 
baschet, handbal şi volei, Gala MMA Romanian Xtreme Fighting, Vivaldi Colours, turneul 
internaţional de scrimă “Alfredo Bachelli Trophy” sau Liga Europeană Seniori la Volei 
Masculin. 

De asemenea, Sala Polivalentă a fost 
implicată în numeroase proiecte cultural-
sportive, ca şi partener. Dintre acestea amintim: 
Craiova Sportfest, Crosurile cu accent umanitar  
“Impreună pentru copiii cu autism” sau “Acces, 
sport şi umanitate”, Jocurile Naţionale “Special 
Olimpics” 

Unul din obiectivele prioritare pentru anul 
2014 a fost menţinerea publicului craiovean, 
alături de sport, în cadrul evenimentelor 
organizate reuşindu-se o medie de 2000 de 
spectatori, din care peste 1000 de copii cu 
vârste până la 14 ani, care au intrarea gratuită. 

De facilităţile şi sprijinul personalului Salii 
Polivalente au beneficiat echipele de primă ligă 

ale clubului „Sport Club Municipal Craiova”, echipe care au obţinut rezultate remarcabile 
precum echipa de volei masculin, care a luptat pana in ultima etapa pentru ocuparea unui 
loc pe podium şi participarea în Cupele Europene, cea de baschet masculin care a obţinut 
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participarea în Liga Balcanică, sau cea de handbal 
feminin care a reusit la inceputul anului evitarea 
retrogradarii ca apoi in noul sezon sa ocupe la 
sfarsitul turului de campionat locul 4 in Liga 
Nationala.  

Păstrând tradiţia, Sala Polivalentă a fost 
gazda unor evenimente de nivel internaţional, 
organizate în colaborare cu federaţiile naţionale de 
specialitate, evenimente cum ar fi: 

- 31 ianuarie  GALA MMA ROMANIAN 
XTREME FIGHTING - un adevărat spectacol în 
care gladiatorii RXF au totul pentru a obține victoria. 
A avut loc in Sala Polivalenta Craiova prima luptă în 
cușca MMA a celebrului pugilist local Sorin 
„Pantera” Tănăsie, campion mondial la amatori și 
campion european la profesioniști, dar și pe Cătălin 
Oprea, mândria și speranța Olteniei în sporturile de 
contact, un sportiv de numai 16 ani, care spulberă 

în ring adversari mult mai experimentați. A fost prezent în cușcă și Balla Zsolt, cel mai 
cunoscut luptător MMA din România, precum și alți gladiatori, atât din România, cât și din 
străinătate. 

- 6-7 iunie si 20-21 iunie   LIGA EUROPEANA VOLEI MASCULIN - Nationala a 
disputant 4 meciuri în Sala Polivalenta reusind să aducă în tribune o medie de 1500 de 
spectatori. 

- 8 noiembrie  TURNEUL INTERNATIONAL DE SCRIMA  “ALFREDO BACHELLI” - 
la acest eveniment au participat 141 de sportivi din 10 ţări. Concursul s-a desfăşurat într-o 
ambianţă deosebită, fiind apreciat în mod deosebit de conducerea federaţiei, prezentă în 
corpore, şi de către oaspeţii străini care şi-au manifestat dorinţa de a participa şi anul viitor 
şi de a promova concursul în străinătate. 

- 4 decembrie  TURNEUL INTERNATIONAL HANDBAL FEMININ “CUPA 1 
DECEMBRIE - proaspata Campioana Mondială de Tineret, naţionala României avea să 
găzduiască în Sala Polivalentă Craiova echipele Ungariei, Spaniei şi Danemarcei într-un 
turneu amical intitulat “Cupa 1 Decembrie”  

 
Alte evenimente pe care Sala Polivalentă Craiova le-a găzduit sau la care a fost 

partener organizator: 
- 6 iunie JOCURILE NATIONALE “SPECIAL OLIMPICS” - cel mai mare eveniment 

sportiv din 2014 pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale - Jocurile Naționale Special 
Olympics România, s-a desfășurat la Craiova în perioada 6-9 iunie 2014. La eveniment și-
au anunțat prezența peste 300 de sportivi cu dizabilități intelectuale de la diverse asociații, 
organizații și școli speciale, un total de 44 de delegații din toată țara . Aceștia au concurat la 
competiții sportive de atletism, badminton, bocce și înot. 

- 30-31 august  CUPA ROTARACT LA VOLEI PE NISIP - deja un eveniment cu 
tradiţie, organizat în fiecare vară în parcarea Sălii Polivalente. Competiţia s-a desfăşurat pe 
parcursul a 2 zile în care cele 30 de echipe înscrise s-au luptat pentru premiile puse în joc, 
iar banii rezultaţi din inscrierea echipelor, donaţii şi licitaţia unei mingi de volei semnată de 
echipa Craiovei de volei masculin, au fost folosiţi pentru reabilitarea Grădiniţei nr. 35 din 
comuna Simnicul de Sus.  

- 7 septembrie IMPREUNA PENTRU COPIII CU AUTISM - scopul crosului a fost de 
a ajuta copiii cu autism prin strângerea de donaţii pentru dotarea cu aparatură specializată a 
Centrului de recuperare a copilului cu autism, Tedy Bear. 
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- 13 septembrie  CRAIOVA SPORTFEST – eveniment care a avut ca obiective 

prezentarea şi promovarea sportivilor craioveni implicarea populaţiei în activităţile sportiv 
recreative şi în spectacolul sportiv. Prezentarea ofertei sportive, în vederea atragerii copiilor 
pentru practicarea sportului de erformanţă. Discipline sportive: atletism, alpinism-escaldă, 
arte marţiale, baschet, badminton, box, dans sportiv, fotbal, handbal, judo, lupte, oină, 
scrimă, şah, tenis, tenis de masă, table-backgammon, volei şi zonă de animaţie sportivă.  

- 4 octombrie  ACCES, SPORT SI UMANITATE - evenimentul Sportiv, Cros caritabil 
“ACCES, SPORT SI UMANITATE!”  în Parcul Nicolae Romanescu. Scopul a fost 
strângerea de fonduri pentru Copiii cu Cerinţe Educative Speciale 

- 11 octombrie  VIVALDI COLOURS – eveiment la care au participat 4.500 de 
oameni. Două dintre cele mai cunoscute voci ale României, Delia Matache şi Horia Brenciu, 
au acceptat cu entuziasm provocarea de a improviza pe acorduri clasice şi de a interpreta 
propriile piese special reorchestrate pentru acest eveniment. Luni de pregătire pentru solişti, 
pentru Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, pentru Corala Academică, pentru Corul 
de copii şi pentru organizatori! 
 

Ordine publică 

Poliţia Locală a Municipiului Craiova 
Poliţia Locală a Municipiului Craiova își desfăşoară activitatea în mod direct și 

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 2014, polițiștii locali au organizat şi desfăşurat un număr de 859 acţiuni și 
misiuni specifice, din care 476 acțiuni cu efective proprii și 383 acțiuni în colaborare cu alte 
structuri de ordine publică. 

S-au efectuat patrulări auto și patrulări pedestre, pe zona de responsabilitate stabilită 
prin Planul Unic de Ordine Publică al municipiului Craiova și s-a asigurat integritatea 
obiectivelor și a mobilierului urban, fiind desfășurate acțiuni preventive, aplicate sancțiuni 
contravenționale, aplanate stări conflictuale și constatate fapte infracționale.   
 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 predați 
familiilor sau au fost predaţi (pe bază de proces-verbal) centrelor speciale din cadrul 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 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 de Bătrâni, precum şi la Spitalul Clinic de Urgenţă Dolj. 

S-a procedat la punerea în executare a 610 mandate de aducere emise de organele 
de urmărire penală şi instanţele de judecată de pe raza de competență și, de asemenea, s-
au realizat 211 intervenţii la obiectivele monitorizate de instituție.  

Potrivit O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 
identitate, s-a dispus verificarea asupra a 6883 persoane, cărora le-au fost comunicate 
somații și înștiințări, în vederea intrării în legalitate. 

În perioadele aprilie – mai 2014 și octombrie – noiembrie 2014, s-a acționat pentru 
pentru menținerea ordinii publice, verificarea integrității panourilor și a afișelor electorale cu 
ocazia campaniilor electorale desfășurate pentru alegerea parlamentarilor ce reprezintă 
România în Parlamentul European, cât și pentru alegerea Președintelui României. 
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În temeiul Legii 29/02.03.2010, pentru modificarea şi completarea Legii 35/2007, 
privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, s-a acționat 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 și a concursului de ocupare 
a posturilor didactice vacante din învățământul preuniversitar.    

În domeniul circulației, au fost desfasurate activități de responsabilizare a 
conducatorilor de autovehicule, depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă 
prevederile legale, sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală, fluidizarea 
traficului rutier în principalele intersecții din zona centrală a municipiului și în zona unităților 
de învațământ, precum și asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră cu ocazia 
manifestarilor cultural-artistice, religioase sau sportive ce au avut loc în municipiul Craiova. 

În domeniul disciplinei în construcții, au fost verificate construcţii executate fără forme 
legale (chioșcuri, garaje, tonete, panouri, împrejmuiri etc), iar pentru abaterile constatate s-
au dispus măsurile prevăzute de legislatia in vigoare.  

S-au organizat acțiuni privind respectarea normelor de afișaj stradal, de verificare și 
control a activității comerciale la agenți economici ce-și desfășoară activitatea în municipiul 
Craiova (inclusiv în piețe și în Târgul de Săptămână), atât cu forțe proprii, cât și în 
colaborare cu celelalte structuri de ordine publică.  

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

Împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj (Direcția 
Economică), s-au efectuat acțiuni privind depistarea persoanelor și transportatorilor ce 
efectuau activități de comerț cu material lemnos, cu încălcarea legislației în vigoare. 

În anul 2014, au fost efectuate 6732 verificări în baza de date MAI privind evidenta 
persoanelor (verificări persoane – 4185; verificări permise de conducere auto – 432; 
verificări autovehicule – 2115), s-au primit (pe dispcerat) 1624 sesizări telefonice și 9900 
sesizări s-au primit la telefonul cetățeanului (0251 - 984). 

În urma  activităţilor desfășurate de către polițiștii locali, au fost constatate un număr 
de 43 infracţiuni, persoanele suspecte fiind conduse la secțiilor Poliţiei Municipiului Craiova, 
în vederea continuării cercetărilor. 
 În cursul anului 2014, au fost constatate şi aplicate 14.799 de sancțiuni 
contravenţionale, din care 12.407 amenzi și 2.392 avertismente, valoarea  totală a 
amenzilor fiind de 2.958.960 lei. 
           

Structura de ordine publică 
  Pe parcursul anului 2014, Serviciile de Ordine Publică au organizat şi desfăşurat 
579 acţiuni pe diverse domenii de activitate, din care 336 cu forțe proprii și 243 în 
colaborare cu celelalte instituții, în urma acestora fiind constatate un număr de 27 infracţiuni 
și aplanate 117 de stări conflictuale. 

În perioada 25 aprilie – 23 mai 2014, polițiștii locali au acționat pentru menținerea 
ordinii publice, verificarea integrității panourilor și a afișelor electorale și pentru depistarea, 
identificarea și sancționarea persoanelor care încalcă prevederile legale în vigoare, cu 
ocazia campaniei electorale desfășurate pentru alegerea parlamentarilor ce reprezintă 
România în Parlamentul European, iar în perioadele 02.10.2014 – 31.10.2014 și 05.11.2014 
– 14.11.2014, efectivele Poliției Locale au acționat pentru menținerea ordinii publice, 
verificarea integrității panourilor și a afișelor electorale, cu ocazia desfășurării campaniei 
electorale pentru alegerea Președintelui României.  

De asemenenea, pe perioada desfășurării efective a alegerilor, polițiștii locali au 
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executat serviciul de menținere a ordinii și siguranței publice, în sistem patrule mixte, 
împreună cu polițiștii din cadrul secțiilor Poliției Municipiului Craiova. 

S-a participat și asigurat menținerea ordinii publice la un număr de 19 adunări 
generale ale asociațiilor de proprietari, în urma solicitării președinților asociațiilor. 

S-au asigurat măsuri de ordine la Casa Căsătoriilor, Direcția Evidența Persoanelor, 
Direcția Impozite și Taxe, Direcția de Asistență Socială, depozitul de alimente. 

Polițiștii locali (dotați cu armament specific), au asigurat atât protecția funcționarilor 
publici, cât și a valorilor monetare încasate de casieriile Primăriei Municipiului Craiova, 
Regiei Autonome de Transport Craiova și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj,  
asigurând colectarea și transportul valorilor către Trezoreria Municipiului Craiova, cu 
autospeciala blindată aflată în dotarea Poliției Locale, în condiții de maximă siguranță.  

De asemenea, s-au efectuat, acțiuni de control asupra călătorilor ce folosesc 
mijloacele de transport public în comun, având ca scop diminuarea călătoriilor frauduloase. 

Polițiștii locali au participat la asigurarea menținerii ordinii publice cu ocazia 
desfășurării manifestărilor cultural – artistice și sportive (Zilele Municipiului Craiova, activități 
culturale organizate în cartierele craiovene, Gale sportive și spectacole organizate în Sala 
Polivalentă și Sala Sporturilor, Turnee de handbal, baschet și volei - naționale și 
internaționale – întreceri sportive de sala, meciuri de fotbal pe stadionul ”Ion Oblemenco”, 
etc.), precum și cu ocazia manifestărilor și sărbătorilor religioase. 

Pentru prevenirea și combaterea depozitării de deșeuri pe domeniul public/privat, au 
fost efectuate acțiuni cu forțe proprii, dar și în colaborare cu personal din cadrul S.C. 
Salubritate Craiova, Garda Națională de Mediu, Poliția Municipiului Craiova. 

Polițiștii locali, în colaborare cu personal din cadrul Companiei de Apă ”Oltenia”, au 
organizat acțiuni în vederea depistării și identificării consumatorilor casnici branșați ilegal la 
rețeaua publică de apă, rău – platnici sau necontorizați, în cartierele Fața Luncii, Brestei, 
Romanești, Bariera Vâlcii, etc. aplicându-se măsuri pentru intrarea în legalitate. 
 În lunile ianuarie - februarie, s-a acționat în vederea atenționării proprietarilor și a 
reprezentanților asociațiilor de proprietari, pentru îndepărtarea țurțurilor de gheață de pe 
acoperișuri și a zăpezii din zona proprietăților. 

În perioada analizată, polițiștii locali cu atribuții în ordinea publică, au constatat şi 
aplicat un număr de 7684 de sancțiuni contravenţionale, din care 6950 amenzi și 734 
avertismente, valoarea totală a amenzilor fiind de 1.175.570 lei. 
 

 Serviciul Circulație pe drumurile publice  
Raportat la prevederile legale poliţiştii locali au acţionat (în baza analizei situaţiei 

operative), pentru înlăturarea cauzelor generatoare de blocaje rutiere, fiind desfasurate 
activități de responsabilizare a conducatorilor de autovehicule care parchează/stationează 
necorespunzator, depistarea și sancționarea conducătorilor care au ca obiect de activitate 
transportul de călatori în regim de taxi și transport intra/interjudețean ce nu respectă stațiile 
autorizate, precum și sancționarea conducătorilor de vehicule cu tracțiune animală. 

Efectivele Serviciului Circulație au desfasurat un numar de 123 acțiuni specifice, din 
care 52 cu forțe proprii, iar un număr de 71 acțiuni în colaborare cu Inspectoratul de Politie 
al Judetului Dolj - Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Craiova – Biroul Poliției Rutiere. 

De asemenea, s-a acţionat pentru dirijarea traficului rutier cu ocazia misiunilor de  
însoțire, în condiții de siguranță rutieră,  a delegațiilor oficiale sosite în Municipiul Craiova. 
 În urma acțiunilor efectuate pe zonele cunoscute a fi tranzitate de vehicule cu 
tracțiune animală, au fost depistate un numar de 128 persoane care conduceau acest tip de 
vehicule, fiind aplicate 128  sancțiuni contravenționale. 

Totodată, echipajele auto ale Serviciului Circulație, au însoțit și asigurat tranzitarea 
orasului pentru transporturi agabaritice, într-un număr de  47 cazuri. 
 Ca urmare a misiunilor zilnice, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație au 
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acționat pentru prevenirea și combaterea opririlor, staționărilor și parcărilor 
neregulamentare a autovehiculelor cu încălcarea prevederilor O.U.G. 195/2002 republicată, 
în acest sens dispunând ridicarea unui numar de 1737 autovehicule. 
 S-a avut în atentie fluidizarea traficului rutier în principalele intersecții din zona 
centrală, în zona unităților de învațământ și a principalelor instituții publice, precum și 
asigurarea măsurilor de ordine pe linie rutieră, fluidizarea/restricționarea traficului rutier, cu 
ocazia manifestărilor cultural-artistice, religioase sau sportive. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație au participat la fluidizarea traficului rutier în 
zona sediului Serviciului de stare civilă, a Pieței Centrale  și a Târgului de Săptămână și au 
fluidizat/restricționat traficul rutier cu ocazia diferitelor lucrări de refacere a covorului asfaltic 
pe marile artere de circulație din municipiul Craiova, precum și pentru lucrările de  
reabilitare a tronsonului de cale ferata a tramvaiului. 

Împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Craiova, regiilor și societăților 
subrdonate Consiliului Local, polițiștii cu atribuții în domeniul circulației au participat, în 
perioada 28.01.2014 - 06.02.2014, pentru înlăturarea efectelor fenomenului natural de 
ninsoare ce a afectat desfăsurarea circulației auto și pietonale în Municipiul Craiova. 
 S-a acţionat pentru supravegherea, dirijarea şi devierea traficului rutier, cu ocazia 
unor manifestări sportive, cultural artistice, comemorative, manifestaţii cu participarea unui 
public numeros (în cadrul Complexului Sportiv “Ion Oblemenco” și “Sala Polivalentă”), 
efectuând totodată, cu aceasta ocazie, însotirea echipelor sportive, în condiții de siguranță 
rutieră, pe traseele de la intrarea în Municipiu Craiova către locul de cazare, ulterior la locul 
de desfasurare a manifestatiei, fără să fie înregistrate evenimente negative.  

Prin activitatea operatorilor repartizati la Dispeceratul de Monitorizare a Traficului 
Rutier, imaginile surprinse de camerele video au avut un rol esențial în soluţionarea  
evenimentelor produse, acestea fiind repartizate cu operativitate  poliţiştilor locali aflaţi în 
teren, dar și polițiștilor  din cadrul Biroului Poliției Rutiere Craiova, în multe  cazuri, imaginile 
surprinse de camerele video fiind furnizate Poliţiei Municipiului Craiova, pentru a proba 
unele fapte de natura penală. 

Polițiștii din cadrul Serviciului Circulație, au constatat un numar de 15 infracțiuni 
săvârșite pe linie de circulație și au aplicat un număr de 6247 sancțiuni contravenționale 
(4831 – amenzi, 1416 – avertismente), în valoare totală de 1.081.490 lei, totodată fiind 
aplicate și un număr de 12.098 puncte penalizare.  
   

Disciplina în Constructii, Afișaj Stradal și Activitate Comercială 
 În cursul anului 2014, Serviciul Disciplina in Constructii, Afisaj Stradal si Activitate 
Comercială (inclusiv compartimentul de Protecție a Mediului) a organizat un număr de 157 
acţiuni, din care 88 cu efective proprii și 69 în colaborare cu Primăria Municipiului Craiova și 
cu alte instituții publice și forțe de ordine și siguranță publică.  

Au fost efectuate un număr de 2560 controale specifice, punctuale, din care 122 în 
colaborare cu personal din cadrul regiilor și societăților subordonate Consiliului Local 
Craiova, 69 în colaborare cu efective din cadrul poliției și jandarmeriei, diferența fiind 
efectuată cu efective proprii de polițiști locali. 

S-a dispus desființarea construcțiilor fără forme legale, au fost întocmite documentații 
în vederea sesizării organelor de cercetare penală și/sau a instanțelor judecătorești (după 
caz), au fost verificați agenții economici cu privire la documentațiile necesare pentru 
funcționare și ocupare a domeniului (proprietate a municipiului Craiova), respectarea 
normelor legale privind afișajul stradal, de asemenea,  depistarea și identificarea 
autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, verificându-se, inclusiv, centrele de colectare a 
deșeurilor menajere și existența contractelor încheiate cu S.C. Salubritate Craiova. 
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În perioada analizată, poliţiştii locali cu atribuţii pe linia Disciplinei în construcţii, Afișaj 
stradal, Activitate comercială și Mediu,  au aplicat un număr de 868 sancţiuni 
contravenţionale (626 - amenzi, 242 - avertismente), în valoare totală de 701.900 lei. 

 
 În domeniul Disciplinei în Construcţii 

 În domeniul disciplinei în constructii şi al afişajului stradal au fost efectuate un număr 
de 1830 controale punctuale, atât cu efective proprii de polițiști locali, cât și în colaborare cu 
personal din cadrul altor instituții publice. 
 În urma acțiunilor efectuate, au rezultat 9 infracțiuni privind nerespectarea Legii nr. 
50/1991, pentru care  au fost sesizate organele de urmărire penală, iar în 20 de cazuri au 
fost sesizate instanțele de judecată (prin promovarea de acțiuni, având ca obiect obligația 
de a face - intrarea în legalitate sau desființarea construcțiilor).  

Au fost emise 861 de somaţii în vederea desființării (chioșcuri, garaje, tonete, 
panouri, împrejmuiri etc), construite pe proprietatea municipiului Craiova fără forme legale, 
fiind încheiate un număr de 368 note de constatare. 

Urmare emiterii somațiilor, un număr de 754 construcții au fost desființate de către 
proprietari, iar pentru celelalte construcții, s-au pus în executare dispozițiile de demolare.  

Polițiștii locali au asigurat cu forțe proprii sau în colaborare cu polițiști din cadrul 
Poliției Municipiului Craiova, jandarmi din cadrul I.J.J. Dolj sau Gruparea Mobilă, măsuri de 
ordine și de protecție a personalului desemnat cu demolarea construcțiilor. 

Potrivit Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor şi 
zonelor verzi din municipiul Craiova, au fost verificate 948 lucrări, privind deţinerea 
autorizaţiilor de intervenţie pentru avarii la utilităţile publice sau diverse lucrări de branşare a 
utilizatorilor, fiind aplicate un număr de 96 sancţiuni contravenţionale.  

În perioada august - septembrie, s-au desfăşurat acţiuni de desființare și intrare în 
legalitate, pentru reclamele publicitare, amplasate pe fațadele clădirilor, aparținând agenților 
economici, ce-și desfășoară activitatea  în Centrul Istoric al Municipiului Craiova.  

Poliţiştii locali din cadrul biroului, au aplicat un număr de 342 sancțiuni 
contravenționale, în valoare totală de 522.700 lei.  

 
 În domeniul Activității  Comerciale 

 Poliţiştii din cadrul Biroului Activitate comercială, au organizat şi executat un număr 
de 51 acțiuni de verificare și control a activității comerciale la agenți economici ce 
desfășoară activitatea în piețele agroalimentare din municipiul Craiova și Târgul de 
Săptămână (26 acțiuni cu forțe proprii și 25 acțiuni în colaborare cu celelalte structuri), 
precum și 651 controale specifice punctuale la societăți comerciale. 

În urma acțiunilor, în 22 cazuri s-a dispus confiscarea de îmbrăcăminte și 
încălțăminte second - hand, telefoane mobile și accesorii, articole gablonțărie, etc. 

Acțiunile au avut ca obiect verificarea respectării normelor legale privind 
desfăşurarea activităţilor comerciale, a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile locale, 
verificarea legalităţii activităţilor de comercializare a produselor, verificarea autorizaţiilor, 
aprobărilor, documentelor de provenienţă a mărfurilor. 
       În perioada sarbătorilor de iarnă, polițistii locali  în cooperare cu efective din cadrul 
Inspectoratului Județean de Jandarmi – Dolj, au acționat în scopul prevenirii și combaterii 
activităților comerciale ilicite, în zona piețelor agroalimentare, fiind confiscate 594 perechi 
încălțăminte second - hand și 20 obiecte ornamentale specifice sărbătorilor de iarnă. 
 De asemenea, s-a acționat pentru verificarea legalității desfășurării comerțului cu 
articole pirotehnice, fiind constatată în flagrant o infracțiune în temeiul Legii nr. 126/1995 
republicată, privind regimul materiilor explozive și au fost ridicate, în vederea confiscării, un 
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număr de 293 de petarde și artificii.  
În cursul anului 2014, polițiștii locali au constatat şi aplicat un număr de 465 de 

sancțiuni contravenţionale, din care 331 amenzi și 134 avertismente, cuantumul total al 
amenzilor fiind de 169.300 lei. 

 
 În domeniul protecției mediului 

           Activități desfășurate pe linia de protecția mediului: 
 a)sancţiuni contravenţionale  - 61 (55 amenzi contravenționale, 6 avertismente), în 
valoare totală de 9900 lei. 
 b)autovehicule declarate abandonate /fără stăpân, prin emiterea  Dispoziţiei de către 
Primarul Municipiului Craiova – 18 
 c)autovehicule trecute în proprietatea privată a municipiului Craiova, prin Dispoziţie 
emisă de Primarul Municipiului Craiova – 12 
 d)autovehicule ridicate de către proprietari, de pe domeniul public, urmare somației 
poliţiştilor locali - 336 
       Pe parcursul anului 2014, au fost verificate un număr de 47 societăți comerciale și 
persoane fizice cu privire la încheierea contractelor pentru colectarea deșeurilor menajere și 
nemenajere cu operatorii autorizați și au fost organizate un număr de 18 acțiuni (din care 13 
acțiuni cu forțe proprii, iar 5 acțiuni în colaborare cu Garda Națională de Mediu, Poliția 
Municipiului Craiova și Inspectoratul Județean de Jandarmi) pentru depistarea persoanelor 
care depozitează materiale rezultate din dezmembrari de autovehicule pe domeniul public, 
fără acordul autoritatilor locale și pentru eliberarea proprietății municipiului.  

 

Poliţia Municipiului Craiova 
Principalele  ţinte  ale  Poliţiei municipiului Craiova în anul  2014 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 2014,  
preocupările  fiind orientate către :  

– Creşterea siguranţei cetăţeanului prin combaterea fenomenului infracţional stradal, 
precum şi prin creşterea siguranţei civice, 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 un număr de 2.550  acţiuni preventive   şi 8 razii cu efective mărite  majoritatea 
fiind organizate în sistem integrat. 

Cu ocazia acestor activităţi , lucrătorii  Poliţiei municipiului Craiova au aplicat  un 
număr de 55.743 sancţiuni contravenţionale. 

   Poliţiştii angrenaţi în activităţile  de prevenire au avut şi  responsabilitatea realizării 
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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 de furt – Prevenirea furturilor din 
locuinţe şi din buzunare şi genţi- prioritate naţională ; 

- Programul de prevenire a infacţiunilor comise cu violenţă – Prevenirea violenţei 
domestice – prioritate naţională . 

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  infracţionilor stradale sesizate.  

Criminalitatea şi finalitatea judiciară la nivelul municipiului 
În  anul 2014 la nivelul structurilor care compun Poliţia municipiului Craiova  au fost 

sesizate 10.680  infracţiuni,  cu 1,41 %  mai puţine decât în aceeaşi perioadă a anului 2013 
(-153).  

Din acestea, 2.798 sunt infracţiuni de natură economico-financiară, singurele care  
prezintă creştere (+23,81 %),dar cel mai important este  că s-au sesizat mai puţine cu 12,39 
% infracţiuni de natură judiciară (4.674 fapte) şi mai puţine cu 0,93 %  fapte  de altă natură 
(3.208 infracţiuni). 

La începutul anului  existau în lucru   8.415 dosare penale cu autori necunoscuţi,    
au fost înregistrate  2.439 dosare şi   au fost soluţionate    4.560 dosare.  

Totodată  existau în lucru   şi  1.279 dosare penale cu autori cunoscuţi. 
 Au fost înregistrate 5.933 şi au fost soluţionate  5.548  dosare .   

 
În ceea ce priveşte criminalitatea contra persoanei, în anul 2014, la nivelul Poliţiei 

municipiului Craiova,  au fost sesizate un număr de 1336 infracţiuni, cu 73 fapte mai puţine 
decât în perioada similară a anului 2013 ( 1409 fapte ). 

Criminalitatea contra patrimoniului a avut un trend descrescător în anul 2014, fiind 
sesizate 3.224  infracţiuni(3.680 în 12 luni 2013), furtul continuând să constituie ponderea, 
cu un procent de 67,70 % din totalul acestui gen de fapte. 

Criminalitatea stradală prezintă o scădere cu 14,38 %  comparativ cu anul 2013, fiind 
sesizate 675 infracţiuni, faţă de 783  în anul anterior. 

Unul din obiectivele specifice pentru anul 2014 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 816 fapte , care 
reprezintă  9,31 % 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 
2014  a 159 persoane.  

      Astfel, în anul 2014 au fost depuse şi înregistrate 3673 petiţii şi au fost primite în 
audienţă 418 persoane, 234 dintre aceştia depunând reclamaţii. 
 Au fost soluţionate şi rezolvate aspectele reclamate  într-un număr de 3463 petiţii şi 
221 audienţe, aşa încât la sfârşitul perioadei analizate au rămas în lucru 210 petiţii şi 13 
audienţe toate în termenul legal de soluţionare.  

 Siguranţa traficului rutier şi pietonal 
În 12 luni 2014 poliţiştii rutieri au  organizat şi executat  un număr de 398 acţiuni (-15) 
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faţă de perioada similară a anului 2013, au fost aplicate  35783 contravenţii, din care   
31760  conducătorilor auto şi 4023  altor participanţi la trafic.  

Acelaşi rol preventiv l-a avut şi reţinerea în vederea suspendării dreptului de a 
conduce autovehicule pe drumurile publice a celor  3226 permise de conducere şi 
retragerea unui număr de 820 certificate de înmatriculare. 

Pe raza municipiului  s-au înregistrat 133 (-5) accidente grave, soldate cu 18 morţi, 
126(-6) răniţi grav şi  36(-1) răniţi uşor.  

Principalele cauze  generatoare ale celor 133 accidente grave produse  în anul 2014,  
au fost traversarea neregulamentară, neacordare prioritate  pietoni   şi  neacordarea de 
prioritate vehicule. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj 
În perioada evaluată, obiectivul primordial al activităţii a fost marcat de activităţile 

specifice desfăşurate în scopul eficientizării unităţii din punct de vedere organizaţional şi 
funcţional, a acţiunilor desfăşurate pentru 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. 

În perioada de referinţă, 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 şi securitate naţională, precum şi cu organizaţii, instituţii 
şi autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu 
persoane juridice. 

Anul 2014 a reprezentat pentru unitate o perioadă de valorizare a potenţialului uman 
şi material în contextul derulării unor evenimente publice de amploare concomitent cu 
îmbunătăţirea mediului profesional, a condiţiilor de muncă şi de viaţă ale personalului 
precum şi în cea ce privește creşterea gradului de siguranţă a comunităţii locale.   

Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, consolidarea statului de drept, a unei 
societăţi civile şi democratice, reducerea numărului persoanelor care comit fapte 
antisociale, depistarea persoanelor care se sustrag urmăririi penale sau executării 
pedepselor, precum şi a persoanelor dispărute, conducerile I.J.J. Dolj şi Poliţiei Locale 
Craiova, au realizat legătura permanent pentru o informare reciprocă cu privire la verificarea 
informaţiilor de interes comun şi valorificarea acestora, instruirea  personalului  implicat în 
misiunile de asigurare  a ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea faptelor de 
natură contravenţională sau penală.  
 În perioada evaluată, obiectivul prioritar l-a constituit activităţile specifice în scopul 
eficientizării unităţii din punct de vedere organizaţional şi funcţional, a acţiunilor desfăşurate 
pentru 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 obiectivelor prin prezervarea prioritară a ordinii şi siguranţei publice stradale şi 
soluţionarea problemelor comunităţii, în raport cu competenţele materiale şi teritoriale ale 
structurii. 

De asemenea, s-a urmărit eficientizarea activităţii structurilor specializate ale 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj în scopul creşterii capacităţii de intervenţie la 
solicitarea cetăţenilor şi îmbunătăţirea managementului logistic în scopul creşterii mobilităţii, 
dezvoltării capacităţii de intervenţie şi asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru 
personalul unităţii. 
 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 
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pentru Protecţia Consumatorului, Garda de Mediu, Direcţia Silvică, ANAF, Camera 
Executorilor Judecătoreşti, Inspectoratul Teritorial de Muncă și altele). 
 O preocupare constantă a comenzii unităţii a fost materializată în dezvoltarea 
colaborării cu reprezentanţii autorităţilor publice locale cărora le-am acordat sprijinul, mai 
ales cu ocazia desfăşurării unor adunări publice, susținerea activităţilor comunitare, precum 
și pentru asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul desfășurării tuturor activităților 
cuprinse în proiectul „Craiova – Capitală Culturală Europeană 2021”. 
 În perioada de referinţă o preocupare permanentă a factorilor de răspundere a 
constituit-o concentrarea eforturilor pe componenta de prevenire a săvârşirii de fapte 
antisociale, prin participarea activă, în sistem integrat, la asigurarea climatului de ordine şi 
siguranţă civică. În acest sens, o atenţie deosebită s-a acordat implementării conceptului 
Intelligence Led Policing, astfel încât printr-un management integrat al structurilor de ordine 
şi siguranţă publică să fie asigurată liniştea şi siguranţa cetăţenilor. Astfel, au fost 
planificate, organizate şi executate acţiuni atât independent cât şi în cooperare cu alte 
instituţii cu atribuţii în domeniu pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite privind 
evaziunea fiscală (comercializare ilegală de produse din tutun, alcool, comercializarea de 
produse cu termen de valabilitate expirat sau contrafăcute), ce imită inscripţiile unor mărci 
geografice de renume, în vederea obţinerii unor profituri ilegale, cu implicaţii directe asupra 
bugetului de stat şi nu în ultimul rând asupra sănătăţii populaţiei. 

Totodată, pentru gestionarea corespunzătoare a situaţiei operative şi prevenirea 
faptelor antisociale, permanent, la nivelul unităţii a fost constituită o capacitate de intervenţie 
în zona Instituţiei Prefectului Judeţului Dolj și a Primăriei municipiului Craiova. 
  Un obiectiv foarte important l-a constituit participarea activă şi permanentă, alături de 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj și Poliția Locală 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. 

 Trebuie subliniată colaborarea deosebită între structurile cu atribuţii în domeniul 
ordinii şi siguranţei publice în sensul mobilizării exemplare pentru desfăşurarea în comun a 
unor activităţi sau acţiuni ce ţin de prevenirea şi combaterea faptelor de natură 
contravenţională sau penală, colaborare ce a dus la o scădere a numărului faptelor 
antisociale şi o diminuare a evenimentelor negative înregistrate în zonele unde s-a acţionat 
în sistem integrat „poliţie – jandarmerie”. 
 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 declarate dar şi la obiectivele din zona de responsabilitate, pe această linie nefiind 
înregistrate evenimente deosebite.  

In anul 2014 efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, împreună cu cele 
ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj si Grupării de Jandarmi Mobile Craiova au 
derulat, în municipiul Craiova, un ansamblu de măsuri comune, cuprinse în Planul de 
măsuri MAI pentru prevenirea si combaterea infracţionalităţii stradale, în scopul asigurării 
unui climat de ordine si siguranţă publică, pentru combaterea evenimentelor care afectează 
siguranța cetățenilor.  

În acest sens, în municipiul Craiova, au fost planificate, organizate şi executate 716 
misiuni de menţinere a ordinii publice, în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, în 
zone de interes operativ, în pieţele şi târgurile, cu un efectiv de 9.880 jandarmi ocazie cu 
care au fost aplicate 597 sancţiuni contravenţionale (Legea 61/1991 - 428, Legea 12/1990 - 
168 și OUG 55/2002 - 1), în valoare de 87.800 lei, au fost constatate 34 infracţiuni cu 41 
autori, au fost conduse la poliţie 14 persoane în vederea luării măsurilor legale, a fost 
depistat 1 urmărit național şi au fost ridicate bunuri în valoare de 2.079 lei. 
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Pe timpul desfășurării manifestărilor cultural-artistice, religioase, promoţionale, 
comemorative și de protest au fost executate, împreună cu personalul Poliţiei Locale 
Craiova şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj, 80 misiuni de asigurare a ordinii şi 
siguranţei publice, cu un efectiv de 1.200 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 13 de 
sancţiuni contravenţionale (Legea 61/1991 - 11 și Legea 12/1990 - 2) în valoare de 2.350 lei 
şi au fost confiscate bunuri în valoare de 52 lei. 

Cu ocazia  competițiilor sportive au fost executate 27 misiuni de asigurare a ordinii şi 
siguranţei publice, cu un efectiv de 595 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 10 
sancţiuni contravenţionale (Legea 4/2008) în valoare de 1.500 lei. 

Totodată, a fost executată  1 misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, cu 
un efectiv de 11 jandarmi, cu ocazia vizitelor oficiale desfăşurate de către demnitari români, 
2 misiuni cu un efectiv de 38 jandarmi pentru înlăturarea sau limitarea situaţiilor de urgenţă, 
2 misiuni cu un efectiv de 24 jandarmi pentru prinderea evadaților și infractorilor deosebit de 
periculoși și 9 alte acțiuni cu un efectiv de 128 jandarmi. 

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj au executat 48 misiuni de 
intervenţie cu un efectiv de 192 jandarmi la solicitări prin S.N.U.A.U. 112 sau telefonic, 
ocazie cu care au fost aplicate 3 sancţiuni contravenţionale (Legea 61/1991) în valoare de 
500 lei. 

Au executate 55 misiuni de asigurare a ordinii publice și pe timpul desfășurării 
campaniilor electorale pentru alegerile din România pentru Parlamentul European și pentru 
alegerea Președintelui României, cu un efectiv de 857 jandarmi. 

În cooperare cu poliţia și cu alte structuri MAI au fost executate 16 misiuni în 
cooperare cu poliţia cu un efectiv de 102 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 4 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.700 lei (Legea 61/1991) și au fost conduse la 
poliţie 3 persoane în vederea luării măsurilor legale. 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj a organizat si executat şi un număr de 92 
acţiuni în colaborare cu alte instituţii (executori judecătoreşti, administraţia publică locală, 
Comisariatul Judeţean Dolj al Gărzii Naţionale de Mediu, organele silvice şi piscicole, 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Serviciul pentru Imigrări Dolj, etc.) 
cu un efectiv de 478 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale 
(Legea 61/1991 – 10 și Legea 12/1991 – 3) în valoare de 3.400 lei şi au fost ridicate bunuri 
în valoare de 206 lei. 

În perioada analizată, au fost organizate şi executate, conform prevederilor legale, 
242 misiuni pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanţele 
judecătoreşti, cu un efectiv de 1.912 jandarmi, ocazie cu care au fost aplicate 3 sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 200 lei. 

Un loc aparte, în perioada de analiză, l-a ocupat activitatea de verificare a activităţii 
agenţilor economici, sens în care au fost organizate şi executate în colaborare cu ITM Dolj 
un număr de 9 acţiuni cu un efectiv de 28 jandarmi, ocazie cu care au fost verificaţi 40 
angajatori, au fost constatate 2 infracţiuni conform art. 264, alin (4) din Codul muncii şi au 
fost aplicate, de către personalul ITM Dolj, 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 98.300 
lei  (din care 80.000 lei pentru muncă fără forme legale, 10.000 lei pentru împiedicarea 
efectuării controlului, 8.000 lei pentru netransmiterea în termen a contractului de muncă şi 
300 lei pentru negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară) şi depistate 18 persoane 
care desfăşurau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. 

Un alt palier important în activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj l-a 
constituit organizarea şi executarea unor misiuni specifice pe timpul sezonului estival pentru 
verificarea legalităţii funcţionării agenţilor economici în zonele de agrement şi cele 
aglomerate de pe raza municipiului Craiova, conform Ordinului Prefectului judeţului Dolj. 

Un alt aspect important în activitatea I.J.J. Dolj l-au constituit activităţile de menţinere 
a ordinii publice în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, care s-au realizat în sistem 
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integrat POLIŢIE – JANDARMERIE – POLIŢIE LOCALĂ, în conformitate cu prevederile 
„Planului Unic de Ordine şi Siguranţă Publică al Judeţului Dolj” şi a „Sistemului cadru de 
asigurare a protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului 
didactic”, activităţi care au vizat în special creşterea siguranţei elevilor şi cadrelor didactice 
în unităţile de învăţământ, în incintele 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 prin prezenţa activă a jandarmilor în zonele identificate cu risc, 
intervenţia imediată şi oportună pentru soluţionarea oricăror situaţii ce pot apărea în zona 
instituţiilor de învăţământ. 

Un alt aspect al activităţii de prevenire a constat în implicarea activă pentru 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter preventiv la instituţiile de învăţământ 
preuniversitar în vederea conştientizării elevilor privind consecinţele săvârşirii de fapte 
antisociale, fiind desfăşurate 112 acţiuni în cadrul programului de prevenire a violenţei la 
competiţiile şi jocurile sportive „Cartonaş roşu violenţei în arena sportivă”, a programului de 
prevenire a consumului de droguri „Prudent şi raţional”, precum şi a programului de 
prevenire a violenţei în şcoli „Jandarmeria pe înţelesul tuturor”, ocazie cu care au fost 
distribuite 2.410 pliante şi materiale informative. 

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 ale M.A.I. cu competenţe 
în domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

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

Direcţii de acţiune: 
- Adaptarea dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică la evoluţia situaţiei 

operative în scopul creşterii gradului de siguranţă a comunităţii locale din municipiul 
Craiova; 

- Creșterea capacităţii operaţionale a structurilor de ordine publică, pază şi 
protecţie instituţională pentru asigurarea intervenţiei la solicitările prin SNUAU 112, 
în situaţii de urgenţă sau de tulburare a ordinii publice; 

- Dezvoltarea cooperării şi colaborării intra - interinstituţionale cu alte instituţii şi 
structuri, în baza planurilor de cooperare/ colaborare / intervenţie; 

- Continuarea desfăşurării unor activităţi de pregătire antiinfracţională a 
cetăţenilor, în special în rândul tinerilor, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor 
antisociale.  

- Dezvoltarea şi implementarea sistemelor tehnice de securitate perimetrală în 
scopul creşterii gradului de siguranţă al obiectivelor aparţinând unităţii;  

- Participarea efectivelor Poliţiei Locale Craiova, la solicitarea Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Dolj, pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică 
cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural - artistice şi sportive 
organizate la nivel local; 

- Informarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj de către Primăria 
Municipiului Craiova cu ocazia depunerii declaraţiilor prealabile, în vederea 
organizării unor adunări publice (mitinguri, marşuri, acţiuni de protest, etc.), de către 
organizatorii acestora; 
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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 2014 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 publice pe timpul manifestărilor publice de 
amploare ce s-au desfășurat în spațiul public; 

- punerea în aplicare a mandatelor de aducere emise de instanţele competente; 
- 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 2014, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat în 
municipiul Craiova măsurile de ordine la un număr de 78 manifestări sportive (partidele de 
fotbal din cadrul Ligii a –II-a, play-offului Ligii a II-a şi Liga I susținute de echipa CS 
Universitatea Craiova pe teren propriu, partidele internaționale de baschet, volei și handbal 
precum și cele cu grad mediu sau ridicat de risc din cadrul ligilor naționale susținute de 
clubul sportiv SCM Craiova la Sala Polivalentă şi Sala Ion Constantinescu), 5 misiuni de 
asigurare a ordinii publice la manifestări de protest (marşuri, mitinguri), 45 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 2014/2015, spectacolele şi evenimentele din cadrul campaniei Primăriei 
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municipiului Craiova – Craiova, capitală cultural-europeană, Ziua Naţională a României, 
încheierea misiunii  armatei române în provincia Zabul, Craiova Multicultural Day, 
Festivalului Antic Pelendava, Festivalului Haiducilor, Alfredo Bachelli Trophy) şi 1 misiune 
de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor oficiale. 

De asemenea, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" Craiova a asigurat 
măsurile de ordine pe timpul manifestărilor electorale şi al alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi alegerile pentru Preşedintele României. 

Pe linia menţinerii ordinii publice, Gruparea de Jandarmi Mobilă "Fraţii Buzeşti" 
Craiova a executat pe raza municipiului Craiova un număr de 365 misiuni de menţinere a 
ordinii publice prin patrule de jandarmi, 346 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 un număr de 698 acţiuni în cooperare cu 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj pentru prevenirea, combaterea şi descurajarea 
fenomenului contravenţional sau infracţional, diminuarea infracţionalităţii stradale, 246 
misiuni în cooperare cu organele administraţiei publice locale, 7 misiuni în cooperare cu 
executorii judecătoreşti şi 1 misiune în cooperare cu Serviciul pentru Imigrări al judeţului 
Dolj. 

În anul 2014, GJMb Craiova a executat misiuni în cooperare cu Secţia Regională de 
Poliţie Transporturi Craiova pentru prevenirea şi 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, 
Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală şi organele administraţiei publice locale – 
Primăria municipiului Craiova, RAT Craiova. 

În anul 2014, 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 anul şcolar 2014-2015 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 instituţiilor de 
învăţământ din municipiul Craiova, atât pe 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 2014. 

În sezonul estival 2014, 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 un număr de 16 
infracţiuni în mod independent cu 28 autori, 225 infracţiuni în cooperare cu poliţia, fiind 
depistaţi 270 autori, au fost aplicate un număr de 1143 sancțiuni contravenționale în valoare 
de 216500 lei, au fost depistat 1 urmărit internaţional și s-au ridicat în vederea confiscării 
bunuri în valoare de 55819 lei. 

În baza Planului de măsuri pentru verificarea legalităţii desfăşurării operaţiunilor cu 
obiecte pirotehnice la nivelul judeţului Dolj, în perioada analizată unitatea a executat a 
acţiuni în cooperare cu BAESP din cadrul IPJ Dolj în zona pieţelor, târgurilor şi centrelor 
comerciale, pe timpul cărora au fost constatate un număr de 10 infracţiuni cu 14 autori 
depistaţi, actele premergătoare fiind întocmite şi înregistrate de către efectivele de jandarmi. 

Pe timpul acţiunilor, au fost ridicate în vederea confiscării 2304 obiecte artizanale şi 
de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice (artificii, pocnitori) 
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În cursul anului 2014, 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 2014 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 26.05-01.06.2014, în Piaţa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe 
timpul „Zilelor municipiului Craiova”, activitate organizată de Primăria municipiului Craiova 
(spectacole susţinute de C.I.A., Puya, Vunk, Vama Veche, Oana Radu, Delia Matache, 
Zdob şi Zdub, Faydee, "JAZZAPELA" şi "CARMINA BURANA"); 

- în data de 10-11.05.2014, în Piaţa „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova, pe timpul 
spectacolului „Zilelor Mihai Viteazul ”, activitate organizată de Primăria municipiului Craiova 
(spectacole muzicale (truverii), concerte Ansamblul Folcloric Maria Tănase, concert Nomen 
est Omen (muzică scoţiană, irlandeză, cântece de cruciadă, dansuri renascentiste şi 
baroce), ateliere jocuri medievale, lupte de cascadori, atelier de artă culinară (Horia Vârlan, 
Diana Dumitrescu şi Ovidiu Strunilă); 

-  manifestările religioase desfăşurate în perioada sărbătorilor pascale din anul 2014; 
- în data de 31.12.2014/01.01.2015, în „Piaţa Tricolorului”  din municipiul Craiova, la 

manifestarea cultural-artistică „Revelion 2014/2015” organizată de Primăria municipiului 
Craiova, eveniment la care au concertat: Mario (Next Star), Alex Mica, Guess Who şi 
Corina. 

La solicitarea IJJ Dolj şi IPJ Dolj, GJMb Craiova a participat în baza Planurilor 
comune întocmite în acest sens la executarea de 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 un număr de 9 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 180 acţiuni de prevenire a 
fenomenului infracţional, prin Programele de prevenire intitulate „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 6 
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;  
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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 începutul anului 2014, activitatea turistică s-a desfăşurat prin intermediul a 35 

unităţi de cazare existente acestea având un potenţial de cazare turistică de 1608 locuri.  
Hotelurile deţin 51,5% din totalul unităţilor de cazare, urmate de pensiunile turistice 

urbane cu 25,7%, hosteluri cu 11,4%, moteluri şi vile turistice fiecare cu câte 5,7%. 
Numărul turiştilor cazaţi la începutul anului 2014 a fost de 61928 (cu 3328 turişti mai 

mult faţă de începutul anului 2013), cu 119947 om-zile înnoptări (cu 10884 om-zile înnoptări 
mai mult decât la începutul anului 2013). 
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STAREA MEDIULUI 

 
 

Calitatea aerului 
În cursul anului 2014, 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 (Directiva nr. 
96/62/CE privind evaluarea şi managementul calităţii aerului, Directiva nr. 99/30/CE privind 
valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de azot şi oxozi de azot, particule în suspensie şi 
plumb în aerul atmosferic, Directiva nr. 2000/69/CE privind valorile limită pentru benzen şi 
monoxid de carbon în aerul atmosferic Directiva nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu 
ozon). 

Structura 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 
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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; 

- 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  poluanti 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; 

- şantiere deschise sunt importante surse de pulberi mai ales; 

- factori naturali -  terenurile agricole din apropiere sunt importante surse de pulberi, de 
asemenea; 

- surse accidentale – incendii; 

- surse locale necontrolate, ca arderea miriştilor, arderi ale materialelor plastice sunt 
surse de pulberi oxizi şi alti compuşi organici, unii foarte periculoşi; 

- zonele încă nesalubrizate sunt la rândul lor surse pentru prezenţa în atmosferă a 
diverşilor compuşi rezultaţi în urma descompunerii, ca amoniacul. 
 
 
Evoluţia poluanţilor monitorizaţi în 2014 
În urma monitorizării poluanţilor atmosferici în anul 2014 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 concentrațiilor ridicate și a depășirii valorilor orare și zilnice la SO2 se pare 
că a fost depășită, odată cu începerea utilizării instalațiilor de desulfurare de către 
termocentralele din zonă. De asemenea, în general s-au înregistrat  valori mai scăzute  ale 
datelor gravimetrice zilnice ale PM10, însă 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 putut si  
monitorizat doar la stația Billa (DJ-3) și a avut, ca de obicei, câteva depășiri ale valorii țintă 
pentru sănătatea umană, fără a avea date concludente în perioada iulie-august, de obicei 
cele mai călduroase și cu radiația solară cea mai intensă din cursul anului.  

Problemele tehnice apărute în funcționarea echipamentelor nu au permis, din păcate,  
obținerea de medii anuale concludente decât în cazul câtorva dintre indicatorii monitorizați 
(capturile de date valide cu valoarea 0% reprezintă situații de echipamente defecte  în tot 
cursul anului), iar stațiile de monitorizare DJ-4 și DJ-5 practic nu au funcționat deloc în 
2014.  
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Tabel sinteza pentru anul  2014       

staţie poluan
t 

media 
anuală 

unitate 
masur

a 
tip depasire  nr. depasiri  

captura 
de date 

(%) 
validate 

DJ-1 SO2  8 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orara) 0 93.90 

  NO2  16 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(200 microg/m3, medie orara) 0 10.50 

  CO 0.81 mg/m3 

Depasirea valorii limită zilnice 
(10 microg/m3, valoarea 
maxima zilnica a mediilor pe 8 
ore) 0 25.90 

  
Benze
n   µg/m3     0.00 

  
PM10 
grav. 20 µg/m3 

Depasirea valorii limita zilnice 
(50 microg/m3, medie pe 24 
ore) 7 73.90 

  
PM10 
nef.   µg/m3     0 

  Pb   µg/m3     0 
  Ni   ng/m3     0 
  Cd   ng/m3     0 
  As   ng/m3     0 

DJ-2 SO2  8 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orara) 0 0.50 

  NO2    µg/m3     0 
  CO   mg/m3     0 
  O3   µg/m3     0 

  
Benze
n   µg/m3     0 

  
PM2.5 
grav. 32 µg/m3     4.10 

DJ-3 SO2  7 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(350 microg/m3, medie orara) 0 80.80 

  NO2  27 µg/m3 
Depăşirea valorii limită orare 
(200 microg/m3, medie orara) 0 67.20 

  

O3 44 µg/m3 

Depasirea valorii tinta pentru 
sanatatea umana (120 
microg/m3, maxima zilnica a 
mediilor pe 8 ore) 10 

81.10 

  
PM10 
grav. 27 µg/m3 

Depasirea valorii limita zilnice 
(50 microg/m3, medie pe 24 
ore) 27 66.00 

  
PM10 
nef.   µg/m3     0 

  Pb   µg/m3     0 
  Ni   ng/m3     0 
  Cd   ng/m3     0 
  As   ng/m3     0 
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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. 

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 MMDD 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. 
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a.Variaţia radioactivităţii beta globala a aerosolilor-masuratori imediate 
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Graficul 1.1. 

 
b. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 9 ani, aspiraţia intre orele 2-7 
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Graficul 1.2 

c. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 9 ani, aspiraţia intre orele 8-13 
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Graficul 1.3 



129 
 

 
d. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 9 ani,  

aspiraţia intre orele 14-19 
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Graficul 1.4 

 

e. Evoluţia radioactivităţii descendenţilor radonului, în ultimii 9 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.  
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- Debitele dozei gamma  în aer – Craiova 
 
       Variaţia multianuală a debitului de doză gamma externă 
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Graficul 2.1 

   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 0.11 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 3,492mBq/mc şi Pb-
210, descendent al radonului, care a avut o concentraţie de  0,594 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). 
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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 2,059 Bq/m2/zi şi Pb-210, care a avut o concentraţie de  0,239 Bq/m2/zi. 
 

Ape brute Jiu – Podari 
Radioactivitatea artificială beta globală a probelor de apă din Jiu (măs. imediate) a 

variat între 96,5 si 899,4 Bq/m3 iar cea întârziată măsurată după 5 zile de la recoltare, a fost  
în medie de 286,33 Bq/m3. 

Singurul radionuclid artificial găsit a fost Cs-137, care a avut o concentraţie de 
2,836Bq/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 
Valorile obţinute în urma măsurătorilor beta globale a  probelor de sol necultivat s-au 

situat între 141,4 si  410,8 Bq/kg, cu o medie anuală de 297,04 Bq/kg. Singurul radionuclid 
artificial găsit a fost Cs-137, a cărui activitate este de 35,09  Bq/kg şi este de provenienţă 
cernobâliană. 

 
Vegetaţie spontană – Craiova 
Radioactivitatea  beta globală a vegetaţiei spontane a variat în acestă perioadă între 

72,9 şi  342,0 Bq/kg masa verde, cu o medie anuala de 176,07 Bq/kg masa verde. Nu au 
fost identificaţi radionuclizi artificiali. 

Bq/mp*zi              Evoluţia concentraţiei depunerilor atmosferice                    l /mp
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Managementul deşeurilor 
Creșterea economică și dezvoltarea tehnologiilor moderne din ultimele decenii au 

adus noi niveluri de confort în viețile noastre. Acest fapt a condus la o cerere și mai mare de 
produse și servicii și, implicit, la o cerere crescândă de energie și resurse. Modul în care 
producem și consumăm contribuie la multe dintre problemele de mediu din prezent, cum ar 
fi încălzirea globală, poluarea, epuizarea resurselor naturale și pierderea biodiversității. 
Multe dintre produsele pe care le cumpărăm deși le utilizăm în fiecare zi au un impact 
semnificativ asupra mediului, de la materialele folosite pentru fabricarea acestora până la 
energia necesară pentru utilizarea lor și la deșeurile care rezultă în urma scoaterii lor din uz.  

Pentru ca societatea modernă să devină durabilă pe termen lung, produsele care 
produc cel mai mic efect negativ asupra mediului trebuie să devină standardul acceptat. Cel 
mai important pas constă în eliminarea treptată a produselor care utilizează energie și 
resurse naturale în exces sau care conțin substanțe periculoase sau eliberează emisii 
nocive.Următorul pas constă în promovarea produselor eficiente din punctul de vedere al 
energiei și al resurselor și cu o bună performanță de mediu. Aceasta înseamnă că trebuie 
să se pornească de la faza de proiect. Se estimează că 80 % din ansamblul efectelor 
asupra mediului legate de produse se stabilesc în această fază. Cerinţele în materie de 
proiectare ecologică pentru produse constituie un instrument important pentru îndeplinirea 
obiectivelor politice prevăzute de documentele strategice elaborate la nivelul UE referitoare 
la producţia şi consumul durabile. 

Consumatorii  joacă un rol important în protejarea mediului prin intermediul alegerilor 
pe care le fac în momentul în care cumpără produse. Există o serie de sisteme de 
etichetare care ajută consumatorii prin furnizarea de detalii referitoare la performanța de 
mediu a anumitor produse.În pofida creșterii conștiinței ecologice, majoritatea persoanelor 
întâmpină dificultăți în raportarea obiceiurilor personale de consum la problemele de mediu 
existente la nivel mondial, cum ar fi necesitatea conservării resurselor. Aceasta şi pentru că 
prețurile pieței nu reflectă încă în întregime costurile de mediu ale producției și consumului, 
de -a lungul ciclului de viaţă al unui produs, inclusiv pentru gestionarea acestuia când 
devine deşeu (spre exemplu costul pe care îl generează impactul schimbărilor climatice 
asociate cu emisiile de gaze cu efect de seră, al pierderii biodiversității ca rezultat al 
dezvoltării urbane necontrolate, al diminuării resurselor naturale ca urmare a utilizării în 
exces, al problemelor de sănătate cauzate de poluare ). 

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 
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salubritate în mediul rural), precum şi folosirea unor instalaţii / tehnologii de eliminare 
neadecvată unei gestiuni ecologice, fac ca această activitate să aibă un impact negativ 
asupra mediului şi să constituie un risc pentru sănătatea publică. 

Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi 
eliminarea acestora, inclusiv monitorizarea depozitelor de deşeuri după închidere. 

Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor 
publice locale, care, individual sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un 
agent economic autorizat, trebuie să asigure colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, 
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. Gestionarea deşeurilor trebuie să se 
realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului. 

De asemenea, potrivit Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, autorităţile 
administraţiei publice locale au responsabilitatea colectării separat a biodeşeurilor, în 
vederea compostării şi fermentării acestora, tratării biodeşeurilor într-un mod care să 
asigure un înalt nivel de protecţie a mediului, folosirii de materiale sigure pentru mediu, 
produse din biodeşeuri, şi încurajării compostării individuale în gospodării. 

 
Gestionarea deşeurilor municipale  
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deşeurilor generate în mediul urban şi 

rural din gospodării, 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. 

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. 

Proiectul “Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Dolj”, are ca obiectiv 
îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în conformitate cu standardele europene în domeniul 
gestionării deşeurilor în vederea creşterii calităţii mediului şi a vieţii. Principalele investiţii 
care se vor realiza în cadrul proiectului sunt: construirea unei instalaţii de sortare la 
Mofleni/Craiova, construirea a 4 staţii de transfer (Filiaşi ,Calafat, Băileşti,  Dobreşti), 
construirea a 2 staţii de compostare (Mofleni/Craiova, Calafat), închiderea a 3 depozite 
neconforme din mediul urban, respectiv depozitele de la Filiaşi, Calafat şi Segarcea, 
construire 438 platforme prevăzute cu 759 containere pentru colectarea separată a 
deşeurilor în Municipiul Craiova. Deşeurile reciclabile colectate vor fi preluate de reciclatori 
iar deşeurile nereciclabile vor fi transportate la depozitul ecologic Mofleni. 

La nivelul anului 2014 s-a colectat de pe raza municipiului Craiova, prin S.C. 
Salubritate Craiova S.R.L. o cantitate de 78.359,74 tone de deşeuri municipale asimilabile şi 
inerte, aceasta fiind depozitată la depozitul ecologic Mofleni.  
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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 8.527,60 tone deşeuri biodegradabile din parcuri şi grădini. 

 
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. 

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. 

Operatorii economici au fost informaţi cu privire la obligativitatea introducerii în SIM a 
datelor referitoare activităţii desfăşurate. În prezent are loc introducerea, prelucrarea şi 
validarea datelor în aplicaţia SIM. Datele privind generarea şi gestionarea deşeurilor 
aferente anului 2013 au fost introduse, prelucrate şi validate în aplicaţia SIM. 

Chestionarele sunt elaborate astfel încât să cuprindă toţi parametrii necesari pentru a 
asigura atât urmărirea implementării legislaţiei în domeniul deşeurilor, cât și elaborarea 
rapoartelor care trebuie transmise la Comisia Europeană. 

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.  

APM Dolj a autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului operatori economici 
care colectează de la persoane fizice şi juridice deşeuri de ambalaje (PET, platic, metale, 
hârtie şi carton, sticlă, textile), deşeuri care sunt mai departe transferate către operatori 
economici autorizaţi să recicleze/valorifice deşeuri de ambalaje. Până în prezent, la nivelul 
judeţului Dolj au fost autorizaţi 15 operatori care reciclează deşeurile de plastic. Operatorii 
economici au introdus  on-line datele aferente anului 2012 în aplicaţia Ambalaje dezvoltată 
în cadrul proiectului SIM, datele introduse fiind validate de reprezentanţii APM Dolj. 

Referitor la colectarea selectivă a deşeurilor, în judeţul Dolj a fost implementat 
sistemul de colectare selectivă a deşeurilor numai în municipiul Craiova prin amplasarea a 
238 recipienţi tip Igloo cu capacitate de 2,5 mc în 87 de locaţii. Cantitatea totală colectată 
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este de 230.817 kg deşeuri de ambalaje (materiale plastice – 21.069 kg, hârtie-carton 
147.558 kg, metal 13.150 kg, sticlă – 49.040 kg).  

Gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări 
Deşeurile din construcţii şi demolări continuă să fie un flux sensibil de deşeuri, 

deoarece în prezent nu se realizează o evidenta exactă a cantitatilor generate şi nici o 
gestionare corespunzătoare. 

La nivelul judeţului/municipiului, nu există o evidenţă clară a acestor tipuri de deşeuri 
şi nu există societăţi autorizate care să realizeze reciclarea/valorificarea acestor tipuri de 
deşeuri. De asemenea, gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări este 
necorespunzătoare. 

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). 

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 

 
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, 
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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; 
- combaterea colectării DEEE-urilor ca deşeuri metalice şi a tratării 

necorespunzătoare a acestora; 
- introducerea standardelor de reciclare 
În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de legislaţia în vigoare au fost campanii de 

conştientizare şi campanii trimestriale de colectare la nivelul municipiului Craiova. 
Campanii locale de colectare a DEEE efectuate în 2014  

Nume 
companie Organizatori Perioada de 

desfăşurare 

Cantitatea 
colectată 

(t) 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, SC 
Salubritate Craiova SRL împreună cu 

Asociaţia Română pentru Reciclare RoREC 
29 martie 2014 10,006 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, SC 
Salubritate Craiova SRL 

29 – 30 august 
2014 0,456 

Campanie 
trimestrială 

Primăria Municipiului Craiova, SC 
Salubritate Craiova SRL împreună cu 

Asociaţia Română pentru reciclare RoREC 

09 noiembrie 2013 
 1,705 

 
Cantitatea de DEEE – uri transferată către tratare în anul 2014 a fost de 12,167 tone. 
 
Gestionarea vehiculelor scoase din uz 
Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU) are scopul de a reduce cantitatea de 

deşeuri provenite de la vehicule scoase din uz. Aceasta include printre altele prevederi 
referitoare la: 

- tratarea (dezmembrarea) VSU; 
- stabilirea de către producători a sistemelor de colectare pentru toate vehiculele 

scoase din uz şi transferarea acestora către 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 27 operatori economici care îşi 

desfăşoară activitatea pe 31 amplasamente dintre care 20 autorizate  pentru activitatea de 
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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. 

Începând cu anul 2013 au fost identificaţi şi înregistraţi în Sistemul Integrat de Mediu 
103 generatori/service-uri/colectori de uleiuri uzate, datele introduse aferente anului 2012 
au fost validate de APM Dolj, urmând a fi deschisă sesiunea de raportări pentru anul 2013. 
Cantităţile generate au fost transferate către operatori economici autorizaţi în vederea 
valorificării/eliminării. 

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 56 operatori care colectează deşeuri de baterii şi 
acumulatori. În prezent se introduc datele aferente anului 2014 privind cantitatile de deşeuri 
de baterii şi acumulatori colectate. Cantităţile generate au fost transferate către operatori 
economici autorizaţi în vederea tratării către tratare operatorilor specializaţi: SC ROMBAT 
SA Bistrita, MONBAT RECYCLING SRL 
 

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 AI Cuza – 
Calea Bucureşti (McDonalds),   diverse intersecţii din cartierul Craioviţa Nouă. 

Activităţile industriale, care creează probleme în domeniul acustic, sunt 
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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 miciu) 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 izolat, iar  lucrările de construcţie a parcării subterane urmează să fie 
finalizate în anul 2015. 

Traficul feroviar afectează continuu liniştea locuitorilor dintr-un culoar de cca. 100 m 
adiacent liniilor feroviare. 

În zona municipiului Craiova traficul aerian civil este scăzut, iar aplicaţiile militare 
(câteva într-un an) se desfăşoară de regulă ziua. În 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 
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. 
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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. 

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 vor fi 
aplicate prin contractul de modernizare  a căii de rulare la tramvai, care este în desfăşurare 
şi estimat a se încheia în cursul 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. 



140 
 

Anexa 
 

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 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
� ECHIPAREA TERITORIULUI   

� Suprafaţa totală - ha 8141 8141 
� Locuinţe existente - total - număr 108933 109277 

 Locuinţe în proprietate publică - număr 768 764 
 Locuinţe din fondurile private - număr 108165 108513 

� Suprafaţa locuibilă - total mp 5734883 5763391 
 Suprafaţa locuibilă - proprietate publică - mp 26321 26152 
 Suprafaţa locuibilă – fonduri private - mp 5708562 5737239 

� Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor - 
hectare 

7043 7063 

� Suprafaţa spaţiilor verzi a municipiilor şi oraşelor 
- hectare 

1037 1039 

� Lungimea străzilor orăşeneşti - total - km 386 388 
 Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 

km 
296 298 

� Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei 
potabile - km 

535,5 541,0 

� Capacitatea instalaţiilor de producere a apei 
potabile – mc /zi 

301520 301520 

� Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor – total - mii mc 

 
31006 

 
26993 

� Cantitatea de apă potabilă distribuită 
consumatorilor – uz casnic - mii mc 

 
28423 

 
24619 

� Energia termică distribuită - Gcal 394406 423151 
� Lungimea simplă a reţelei de canalizare - km 438,0 438,0 
� Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a 

gazelor - km 
462,5 463,2 

� Gaze naturale distribuite - total – mii mc 85073 82321 
� Gaze naturale distribuite – uz casnic – mii mc 46723 46517 
� Numărul tramvaielor în inventar 36 29 
� Numărul autobuzelor în inventar 190 189 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
   

� POPULAŢIA   
� Populaţia după domiciliu la 1 iulie 309334 308546 

 din care femei 162091 161872 
� Născuţi vii 2530 2579 
� Născuţi morţi 1 - 
� Decedaţi 2616 2515 
� Decedaţi sub un an 15 13 
� Căsătorii  1772 1771 
� Divorţuri 234 216 
� Stabiliri de domiciliu în localitate 3048 2854 
� Plecări cu domiciliul din localitate 4816 3945 
� Stabiliri de reşedinţă în localitate - persoane 4726 4764 
� Plecări cu reşedinţa din localitate - persoane 2052 3129 
   

� FORŢA DE MUNCĂ   
� Numărul mediu al salariaţilor - total - persoane 91143 91052 

 Numărul mediu al salariaţilor în agricultură, 
silvicultură şi pescuit - persoane 

 
626 

 
378 

 Numărul mediu al salariaţilor în industrie - 
total - persoane 

23683 22974 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria 
extractivă - persoane 

 
615 

 
640 

� Numărul mediu al salariaţilor în industria 
prelucrătoare - persoane 

 
18171 

 
17630 

� Numărul mediu al salariaţilor în producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, 
gaze, apă caldă şi aer condiţionat - 
persoane 

 
 

2422 

 
 

2241 

� Numărul mediu al salariaţilor în distribuţia 
apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, 
activităţi de decontaminare - persoane 

 
 

2475 

 
 

2463 
 Numărul mediu al salariaţilor în construcţii - 
persoane 

5552 5709 

 Numărul mediu al salariaţilor în comerţ cu 
ridicata şi cu amănuntul, repararea 
autovehiculelor şi motocicletelor - persoane 

 
 

20795 

 
 

21033 
 Numărul mediu al salariaţilor în transport şi 
depozitare - persoane 

5497 5084 

 Numărul mediu al salariaţilor în hoteluri şi 
restaurante  - persoane 

1804 2319 

 Numărul mediu al salariaţilor în informaţii şi 
comunicaţii  - persoane 

1659 1655 

 Numărul mediu al salariaţilor în intermedieri 
financiare şi asigurări - persoane 

 
1620 

 
1469 

 Numărul mediu al salariaţilor în tranzacţii 
imobiliare  - persoane 

577 502 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi 
profesionale, ştiinţifice şi tehnice  - persoane 

 
2398 

 
2733 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
servicii administrative şi activităţi de servicii 

 
4438 

 
4970 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
suport  - persoane 

 Numărul mediu al salariaţilor în administraţie 
publică şi apărare, asigurări sociale din 
sistemul public  - persoane 

 
3499 

 
3652 

 Numărul mediu al salariaţilor în învăţământ - 
persoane 

7825 7846 

 Numărul mediu al salariaţilor în sănătate şi 
asistenţă socială - persoane  

 
8399 

 
8353 

 Numărul mediu al salariaţilor în activităţi de 
spectacole, culturale şi recreative  - persoane 

 
1293 

 
1490 

 Numărul mediu al salariaţilor în alte activităţi 
ale economiei naţionale  - persoane 

 
938 

 
885 

� Şomerii înregistraţi - persoane 4407 4781 
 feminin 2315 2544 

� Ponderea şomerilor în populaţia de 18-62 ani -% - 2,0 2,2 
   

� ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII    
� Numărul unităţilor active - total, din care, pe clase de 

mărime: 
9650 

9798 
� 0 - 9 salariaţi 8349 8496 
� 10 - 49 salariaţi 1076 1083 

 50 - 249 salariaţi 189 182 
 250 şi peste 36 37 

� Numărul mediu de persoane ocupate – total, din care, 
pe clase de mărime: 

87949 87599 

� 0 - 9 salariaţi 19633 20625 
 10 - 49 salariaţi 20930 20746 
 50 - 249 salariaţi 18605 17122 
 250 şi peste 28781 29106 

� Cifra de afaceri - total, din care, pe clase de mărime – 
lei: 

19256155535 
22085810101 

 0 - 9 salariaţi 2816838361 2722588925 
 10 - 49 salariaţi 5857564936 6570851310 
 50 - 249 salariaţi 5038000160 3930077323 
 250 şi peste 5543752078 8862292543 

� Investiţii brute - total, din care, pe clase de mărime – 
lei: 

5137900167 
1911241837 

 0 - 9 salariaţi 195541869 144976752 
 10 - 49 salariaţi 314824249 310901598 
 50 - 249 salariaţi 847827911 191182072 
 250 şi peste 3779706138 1264181415 

   
� ÎNVĂŢĂMÂNT   

� Unităţi independente de învăţământ - total - 
număr 

77 80 

 Grădiniţe de copii - număr 24 24 
 Şcoli din învăţământul primar şi gimnazial - 

număr 
21 22 

 Licee - număr 26 26 
 Şcoli postliceale - număr 3 5 
 Institute de învăţământ universitar - număr 3 3 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
� Institute de învăţământ universitar-sector 

public - număr 
 

2 
 

2 
� Institute de învăţământ universitar-sector 

privat - număr 
 

1 
 

1 
� Copii înscrişi în grădiniţe - persoane 7302 7486 
� Elevi înscrişi - total - persoane 44475 44535 

 Elevi înscrişi în învăţământul primar şi 
gimnazial - persoane 

 
20182 

 
20767 

� Elevi înscrişi în învăţământul primar - 
persoane 

10667 11347 

� Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial - 
persoane 

9515 9420 

 Elevi înscrişi în învăţământul liceal - 
persoane 

19520 18180 

 Elevi înscrişi în învăţământul arte şi meserii - 
persoane 

205 255 

 Elevi înscrişi în învăţământul de maiştri - 
persoane 

371 353 

 Elevi înscrişi în învăţământul postliceal - 
persoane 

4197 4980 

� Studenţi înscrişi - persoane 19876 18382 
 Studenţi înscrişi - sector public - persoane 17519 16802 
 Studenţi înscrişi - sector privat - persoane 2357 1580 

� Absolvenţi – total – persoane 13351 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul gimnazial – 
persoane 

2243 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul liceal – persoane 4596 ...1 
 Absolvenţi în învăţământul profesional – 

persoane 
103 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul postliceal – 
persoane 

1245 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul de maiştri – 
persoane 

173 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul superior – 
persoane 

4991 ...1 

 Absolvenţi în învăţământul superior – 
proprietate publică – persoane 

 
4147 

 
...1 

 Absolvenţi în învăţământul superior – 
proprietate privată – persoane 

 
844 

 
...1 

� Personal didactic total - persoane 4535 4606 
� Personal didactic în învăţământul preşcolar - 

persoane 
433 463 

� Personal didactic în învăţământul primar şi 
gimnazial - persoane 

 
1222 

 
1346 

 Personal didactic în învăţământul primar - 
persoane 

520 559 

 Personal didactic în învăţământul gimnazial - 
persoane 

702 787 

� Personal didactic în învăţământul liceal - 
persoane 

1500 1406 

� Personal didactic în învăţământul postliceal - 33 63 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
persoane 

� Personal didactic în învăţământul universitar - 
persoane 

1347 1328 

 Personal didactic în învăţământul universitar 
– sector public - persoane 

 
1344 

 
1325 

 Personal didactic în învăţământul universitar 
– sector privat - persoane 

 
3 

 
3 

� Săli de clasă şi cabinete şcolare - număr 1747 1814 
� Laboratoare şcolare - număr 713 724 
� Ateliere şcolare - număr 116 108 
� Săli de gimnastică - număr 82 76 
� Terenuri de sport - număr 70 69 
� Bazine de înot - număr 2 2 
� PC - număr 6485 6639 

   
� CULTURĂ ŞI ARTĂ   

� Instituţii de spectacole - total - număr 5 5 
� Locuri in instituţii de spectacole – număr 1244 1641 
� Spectatori, auditori din teatre, instituţii muzicale - 

număr 
590459 388705 

� Personalul angajat din instituţiile şi companiile de 
spectacole - număr 

 
513 

 
545 

� Biblioteci - număr 75 81 
� Biblioteci publice – număr 1 1 
� Volume existente în biblioteci - număr 3001254 3083531 
� Cititori activi la biblioteci - număr 52424 55708 
� Volume eliberate - număr 1138673 933758 
� Personalul angajat din biblioteci - număr 168 166 
� Muzee - număr 8 8 
� Vizitatori ai muzeelor - număr 134422 145178 
� Personalul angajat din muzee - număr 126 111 
   

� OCROTIREA SĂNĂTĂŢII   
Sector public   

� Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 7 6 
 Farmacii - număr 8 7 

...1 Lipsă date   
   

 Puncte farmaceutice - număr 2 2 
 Dispensare medicale - număr 1 1 
 Cabinete medicale individuale (de familie) - 
număr 

135 130 

 Cabinete medicale de specialitate 4 4 
 Cabinete medicale şcolare – număr 74 74 
 Cabinete medicale studenţeşti – număr 4 4 
 Cabinete stomatologice individuale – număr 43 45 
 Ambulatorii de spital – număr 4 3 
 Ambulatorii de specialitate – număr 5 5 
 Creşe – număr 9 9 



145 
 

Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
 Centre de transfuzie sanguină – număr 1 1 
 Laboratoare medicale - număr 37 36 
 Laboratoare de tehnică dentară - număr 35 35 
 Centre medicale de specialitate - număr  1 1 
 Centre de sănătate mintală 2 2 
 Alte tipuri de cabinete medicale 9 8 

� Paturi   
 Paturi în spitale – număr 3041 3041 
 Paturi în creşe – număr 376 376 

� Personal medical   
 Medici – persoane 1506 1465 
• Din total: medici de familie 343 238 

 Stomatologi – persoane 90 111 
 Farmacişti – persoane 41 45 
 Personal mediu sanitar – persoane 2908 2766 

   
Sector privat   

� Unităţi sanitare   
 Spitale - număr 1 2 
 Policlinici – număr 21 21 
 Farmacii – număr 138 143 
 Puncte farmaceutice – număr 1 - 
 Depozite farmaceutice – număr 19 19 
 Cabinete medicale – număr 752 849 

din care:   
♦ Cabinete medicale de familie – număr 40 47 
♦ Cabinete medicale de medicină generală 

– număr 
53 52 

♦ Cabinete medicale de specialitate – 
număr 

659 750 

 Cabinete stomatologice – număr 264 279 
 Laboratoare medicale – număr 78 72 
 Laboratoare de tehnică dentară – număr 34 34 
 Societate civilă medicală de specialitate – 
număr 

8 9 

 Societate stomatologică civilă medicală – 
număr 

2 2 

 Alte tipuri de cabinete medicale – număr 1 1 
� Paturi   

 Paturi în spitale – număr 6 11 
� Personal medical   

 Medici - persoane 136 218 
• Din total: medici de familie 40 54 

 Stomatologi - persoane 264 257 
 Farmacişti - persoane 403 410 
 Personal sanitar mediu – persoane 390 946 

   
� INVESTIŢII - CONSTRUCŢII   

� Locuinţe terminate - total - număr 270 426 
 Locuinţe terminate din fonduri private - număr 270 426 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
 Locuinţe terminate din fondurile populaţiei - 
număr  

270 426 

   
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale  - număr 
 

282 
 

271 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

rezidenţiale pentru colectivităţi - număr 
 

1 
 

5 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 

administrative - număr 
 

16 
 

3 
� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 

clădiri - număr 
82 74 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri 
şi clădiri similare - număr 

 
12 

 
3 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - 
număr 

 
28 

 
26 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale – mp. 

 
56436 

 
61718 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
rezidenţiale pentru colectivităţi - mp 

 
2930 

 
5166 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
administrative - mp 

 
7580 

 
1644 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru alte 
clădiri - mp 

48182 24792 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru hoteluri 
şi clădiri similare - mp 

 
9909 

 
6192 

� Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri 
pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul - mp 

 
10668 

 
7753 

   
� AGRICULTURA   
� Suprafaţa totală - ha 8141 8141 

 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă - 
hectare 

3575 3575 

� Suprafaţa arabilă - hectare 2600 2600 
� 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 4566 
� 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 3747 
� Suprafaţa - căi de comunicaţii şi căi ferate - total 

- ha 
116 116 

� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 
total - ha 

93 93 

   
� Suprafaţa totală - proprietate privată - ha 6367 6426 
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Indicator La începutul 
anului 2013 

La începutul 
anului 2014 

   
 Suprafaţa agricola - proprietate privată - ha 2805 2805 

� Suprafaţa arabila  - proprietate privată - ha 2521 2521 
� Suprafaţa pasunilor - proprietate privată - ha 249 249 
� 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 5 

   
 Suprafaţa cu terenuri neagricole - proprietate 

privată - ha 
3562 3621 

� 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 
3423 3482 

� Suprafaţa căi de comunicaţii şi căi ferate - 
proprietate privată - ha 

10 10 

� Suprafaţa cu terenuri degradate şi neproductive - 
proprietate privată - ha 
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� TURISM, ODIHNĂ ŞI TRATAMENT   

� Unităţi de cazare  34 35 
 Hoteluri - număr 19 18 
 Moteluri - număr - 2 
 Vile turistice - număr 2 2 
 Hosteluri - număr 4 4 
 Pensiuni turistice urbane - număr 9 9 

� Locuri în unităţi de cazare  1716 1608 
 Locuri în hoteluri - număr 1310 1118 
 Locuri în moteluri - număr - 76 
 Locuri în vile turistice - număr 32 29 
 Locuri în hosteluri - număr 209 204 
 Locuri în pensiuni turistice urbane - număr 165 181 

� Sosiri în unităţi de cazare  58600 61928 
 Sosiri în hoteluri - număr 46344 45860 
 Sosiri  în moteluri - număr 1452 4009 
 Sosiri în vile turistice - număr 1271 1562 
 Sosiri în hosteluri - număr 4113 5108 
 Sosiri în pensiuni turistice urbane - număr 5420 5389 

� Înnoptări în unităţi de cazare  109063 119947 
 Înnoptări în hoteluri - număr 85651 90576 
 Înnoptări în moteluri - număr 2728 8181 
 Înnoptări în vile turistice - număr 2945 3123 
 Înnoptări în hosteluri - număr 7184 8579 
 Înnoptări în pensiuni turistice urbane - număr 10555 9488 
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RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 2010 
 
Indicator 2010 
  
� Suprafaţa agricolă totală - ha 1286,78 
� Suprafaţa agricolă neutilizată - ha 144,53 
� Suprafaţa agricolă utilizată - ha 890,30 
• teren arabil 669,32 
• păşuni şi fâneţe 111,89 
• grădini familiale 61,63 
• culturi permanente 47,46 

� Efectivele de animale, din care:  
• bovine - capete 833 
• ovine - capete 384 
• caprine - capete 547 
• porcine - capete 1220 
• păsări - capete 20574 
• cabaline - capete 75 
• familii de albine 1810 

*Datele au fost furnizate de Direcția Județeană de Statistică Dolj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


